
  

 

 

   

 
 
 
 
 

Otázka týdne 
Jsem na domácí plicní ventilaci. Ráda bych si zažádala 
o navýšení příspěvku na mobilitu z důvodu vyšších 
úhrad energií. Úřad práce ČR ode mě vyžaduje potvr-
zení od VZP. Co je to za potvrzení a kde ho prosím 
seženu? 

Odpověď 
Jedná se o potvrzení od zdravotní pojišťovny, že pří-
stroj na podporu dýchání máte v užívání. Toto potvr -
zení vyžaduje Úřad práce, který příspěvek na mobilitu 
poskytuje. Výši příspěvku a podmínky nároku stanovuje 
zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním po-
stižením (č. 329/2011 Sb.). 

Pojištěnec, který využívá po celý kalendářní měsíc 
zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí 
oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro do-
mácí plicní umělou ventilaci (pod katalogovými čísli 
10.03 a 10.08 podle Přílohy č. 3 oddílu C zákona č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), může 
zdravotní pojišťovnu o vystavení potvrzení k příspěv-
ku na mobilitu požádat osobně na kterékoli pobočce 
VZP, nebo některým z dalších způsobů.  

Další možnosti podání žádosti jsou: 

 elektronicky prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz 
nebo datové schránky i48ae3q 

 telefonicky zavoláním na infolinku 952 222 222 

 zasláním poštou 

 vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní 
schránky pobočky 

K podání žádosti o potvrzení není vyplňován žádný 
listinný formulář. Tzn. klient může sepsat požadavek 
vlastní formou. 

Údaje, které musí obsahovat žádost o vystavení  
potvrzení: 

 jméno a příjemní pojištěnce,  
který využívá zdravotnický prostředek 

 datum narození nebo číslo pojištěnce 

 adresu trvalého pobytu/kontaktní adresu 

 kontaktní telefon 

 e-mail (případně datová schránka) 

 důvod podání žádosti (žádost o vystavení potvrzení 
o dlouhodobém zapůjčení a využívání zdravotnic-
kého prostředku k příspěvku na mobilitu od Úřadu 
práce) 

 způsob předání potvrzení (e-mailem, poštou, dato-
vou schránkou) 

 datum a podpis žadatele 

O potvrzení může zdravotní pojišťovnu žádat také zplno-
mocněná osoba, která musí zdravotní pojišťovně pacienta 
doložit plnou moc (není vyžadována ověřená plná moc). 

Pozor – potvrzení se nevztahuje na zdravotnické pro-
středky pro léčbu poruch dýchání ve spánku a na 
zdravotnické prostředky pro odsávání z dýchacích cest 
apod. Z tohoto důvodu nemůže být potvrzení zdravotní 
pojišťovnou na tyto zdravotnické prostředky vydáno.  
Dokončení na str.: 4 
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Kolik si můžete vydělat jako uchazeči 
o zaměstnání, když nepobíráte podporu 
v nezaměstnanosti? 
TOMÁŠ ZILVAR, 17. 1. 202 

Uchazečům o zaměstnání bez nároku na podporu je 
povolen výdělek do výše poloviny minimální mzdy 
v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Možné jsou i jiné 
výdělečné činnosti, které nebrání registraci na Úřadu 
práce. Jaké to jsou? A jaké činnosti nebrání dokonce 
ani současnému pobírání podpory v nezaměstnanosti? 

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, může,  
i když je evidován jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu 
práce, pracovat v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Musí to 
však Úřadu práce, respektive jeho pobočce, nahlásit  
a nesmí mu to bránit v plnění povinností uchazeče o za-
městnání (jinak řečeno ono zaměstnání nesmí s těmito 
povinnostmi kolidovat). 

Toho mohou využít lidé, kterým ještě nevznikl nárok na 
podporu v nezaměstnanosti, protože se jim odkládá 
z toho důvodu, že z posledního zaměstnání obdrželi od-
stupné nebo odchodné. 

A samozřejmě lidé, kterým už nárok na podporu 
v nezaměstnanosti vypršel, když plně vyčerpali podpůrčí 
dobu, po kterou se sociální dávka maximálně poskytuje. 
A také lidé, kteří vůbec nárok na podporu v nezaměstna-
nosti nemají, protože jim ani nevznikl, ani nezanikl. 

Nekolidující zaměstnání? Zásadně na dohodu 
o pracovní činnosti 
Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, na 
rozdíl od nároku na podporu v nezaměstnanosti, nebrání 
výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního 
poměru, nebo na základě dohody o pracovní činnosti 
(nikoliv dohody o provedení práce), pokud měsíční od-
měna nepřesáhne polovinu minimální mzdy (hovoří 
o tom ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti). V roce 
2023 si lze takto vydělat 8650 Kč hrubého, v loňském 
roce to bylo možné do výše 8100 Kč měsíčně, je tak mož-
no si nově vydělat měsíčně až o 550 Kč více, což právě 
představuje polovinu navýšení minimální mzdy. Jde 
o tzv. nekolidující zaměstnání. 

Výdělky z drobných nekolidujících zaměstnání  
se sčítají 
Pokud by uchazeč o zaměstnání vykonával více takových 
činností, pak by se mu výdělky sčítaly. Bude se nejspíš 
jednat o více dohod o pracovní činnosti, protože málokte-
rý zaměstnavatel si bude komplikovat život, aby někoho 
za tak malý peníz odpovídající nízkému úvazku bral do 
zaměstnání na pracovní poměr, nebo dokonce do státní 
služby na poměr služební. 

Vyplatí se více nižších výdělků než jeden maximálně  
povolený 
Nicméně mít více dohod o pracovní činnosti u více zaměst-
navatelů může být výhodnější než jedna dohoda u jednoho 
zaměstnavatele. Nekolidující zaměstnání však nesmí být na 
dohodu o provedení práce, kdy se pojistné sráží až z odměny 
nad 10 000 Kč čili od příjmu 10 001 Kč a výše měsíčně. 

Stát chce, aby byli uchazeči o zaměstnání v nekolidujícím 
zaměstnání pojištěni, a to zvláště nemocensky. U dohody 
o pracovní činnosti se totiž v uplynulém roce sráželo pojist-
né až od měsíčního výdělku 3500 Kč a nově v roce 2023 až 
od měsíčního výdělku 4000 Kč. Tyto částky jsou tzv. roz-
hodnou částkou pro účast zaměstnance na nemocenském 
pojištění. A účast na nemocenském pojištění má své výhody 
i nevýhody. Samozřejmě je to nárok na nemocenské dávky 
na straně jedné a na straně druhé jsou to pojistné odvody 
z odměny. 

Nárok na nemocenské dávky ovšem znamená platit  
pojistné odvody 
Účast na systému státem provozovaného nemocenského 
pojištění je přitom pro zaměstnance (respektive pro jejich 
drtivou většinu) povinná. Výjimky jsou stanoveny jen z toho 
důvodu, že u osob s nízkými příjmy by administrativní 
i finanční náročnost spojená s prováděním pojištění a výpla-
tou plnění z něj nebyla adekvátní nízké výši vypočtené dáv-
ky. 

Proto je stanovena hranice příjmu pro vznik a trvání účasti 
zaměstnanců na nemocenském pojištění. Ještě do konce loň-
ského roku to byla právě výše onoho rozhodného příjmu 
3500 Kč, respektive nově (v roce 2023) 4000 Kč za měsíc, 
pokud jde o pracovní poměr, případě dohodu o pracovní 
činnosti. Jestliže jde o dohodu o provedení práce, pak se 
jedná o částku 10 001 Kč. 

A od účasti v systému nemocenského pojištění je odvozová-
na i povinná účast v dalších veřejných pojistných systémech, 
jako je systém důchodový a systém veřejného zdravotního 
pojištění. Takže nejde jen o odvody na nemocenské pojiště-
ní, ale o celé pojistné na sociální zabezpečení, včetně důcho-
dového, a o odvody na zdravotní pojištění, které jsou pak 
zaměstnanci strhávány z jeho příjmu. 

Z hlediska maximalizace čistého výdělku je tak pro uchaze-
če o zaměstnání, který si vydělává v nekolidujícím zaměst-
nání na dohodu o pracovní činnosti, výhodnější mít eventu-
álně více nekolidujících zaměstnání u více zaměstnavatelů. 
Do konce roku 2022 šlo o příjem do 3499 Kč a nově od roku 
2023 do 3999 Kč. Proto se vyplatí z hlediska výše čistého 
výdělku mít např. raději třeba 2 dohody o pracovní činnosti 
na 3999 Kč u dvou různých zaměstnavatelů, byť celkový 
příjem je jenom 7998 Kč, než třeba jednu dohodu na 
8200 Kč. 

Daňové dopady 
V návaznosti na zvýšení částky rozhodného příjmu pro účast 
na nemocenském pojištění se mění i limit pro uplatnění sráž-
kové daně u příjmů ze závislé činnosti, pokud nejde 
o dohodu o provedení práce, tedy jde-li např. o v článku 
hojně zmiňovanou dohodu o pracovní činnosti, resp. 
o odměnu z ní vyplývající: 

Srážková daň se za stanovených podmínek uplatní dle ust.  
§ 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů, jde-li o příjem 
zúčtovaný u plátce daně v úhrnné výši nepřesahující za ka-
lendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na 
nemocenském pojištění čili jde-li o příjmy do 4000 Kč za 
měsíc. 

Nutnost vše hlásit Úřadu, dodržovat termíny kontrol na 
Úřadu a stále si hledat nové plnohodnotné zaměstnání 

https://www.mesec.cz/autori/tomas-zilvar/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#f2609830
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f6049602
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Výkon práce v takovém (nekolidujícím) zaměstnání musí 
uchazeč nahlásit Úřadu práce při podání žádosti  

o zprostředkování zaměstnání, nebo v den nástupu do vý-
dělečné činnosti a ta mu nesmí bránit v poskytování sou-
činnosti Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání  
a v přijetí nabídky vhodného zaměstnání od Úřadu práce. 

Další možné povolené příjmy 
Příjem z nekolidujícího zaměstnání ve výši do poloviny 
minimální mzdy však není zdaleka jediným příjmem, který 
můžete pobírat, i když jste uchazeči o zaměstnání v eviden-
ci Úřadu práce. Nesmíte jen současně pobírat podporu 
v nezaměstnanosti. 

Můžete být: 
- Společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením ome-
zeným nebo komanditistou komanditní společnosti, nebo 
ředitelem obecně prospěšné společnosti, a nebo vedoucím 
organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávají-
cím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro spo-
lečnost práci, za kterou jste touto společností odměňováni, 
pokud vaše měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu 
s případným výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepře-
sáhne polovinu minimální mzdy. 

- Členem představenstva nebo správní rady nebo statutár-
ním ředitelem akciové společnosti vykonávajícím mimo 
pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost 
práci, za kterou jste společností odměňováni, pokud vaše 
měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným 
výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovi-
nu minimální mzdy. 

- Členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávají-
cím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro spo-
lečnost práci, za kterou jste touto společností odměňováni, 
pokud vaše měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu 
s případným výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepře-
sáhne polovinu minimální mzdy. 

- Členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní 
vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou jste druž-
stvem odměňováni, pokud vaše měsíční nebo průměrná 
měsíční odměna spolu s případným výdělkem z nekolidují-
cího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy (to 
se hodí zvláště představitelům bytových družstev, ale zá-
kon o zaměstnanosti nepamatuje na představitele společen-
ství vlastníků – bytových a nebytových jednotek). 

- Osobou pověřenou obchodním vedením, jestliže tuto čin-
nost vykonáváte za odměnu mimo pracovněprávní vztah  
a vaše měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu 
s případným výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepře-
sáhne polovinu minimální mzdy. 

Co je povoleno i k podpoře v nezaměstnanosti? 
Všechny uvedené činnosti můžete za úplatu vykonávat,  
i když jste uchazeči o zaměstnání, pokud nepobíráte sou-
časně podporu v nezaměstnanosti. Nesmíte si však vydělat 
více než polovinu minimální mzdy, přičemž se do toho 
počítá příjem i z případného (současně vykonávaného) 
nekolidujícího zaměstnání. Žádnou z uvedených činností 
tedy nesmíte vykonávat (a pochopitelně nesmíte z nich mít 
ani onen omezený příjem ve výši poloviny minimální 
mzdy), pokud chcete pobírat podporu v nezaměstnanosti. 

Existuje však jedna výjimka. Zákaz výkonu uvedených 
činností neplatí pro člena bytového družstva, který vykoná-
vá práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovně-
právní vztah, nebo je pověřen obchodním vedením bytové-
ho družstva  
(ust. § 39 odst. 2 písm. e) zákona o zaměstnanosti). 

A pak jsou tu pochopitelně činnosti, se kterými zákon 
nepočítá, nepamatuje na ně (nezakazuje je ani nestanoví, 
že jsou překážkou registrace na Úřadu práce nebo nároku 
na podporu v nezaměstnanosti), a které tak vykonávat 
můžete, i když pobíráte podporu v nezaměstnanosti. Tedy, 
co není zakázáno, to je dovoleno. 

Například můžete rozprodávat svůj majetek, ať drobnosti, 
nebo cennosti, ať už movitý, nebo nemovitý (tedy dům či 
pozemek), ať už příjem z prodeje podléhá, nebo nepodlé-
há dani z příjmu, a to ať prodáváte věci za několik stovek 
korun, nebo i když inkasujete částky v řádu milionů. 
 Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/kolik-si-muzete-vydelat-
jako-uchazeci-o-zamestnani-kdyz-nepobirate-podporu-v-
nezamestnanosti/? 

Změna úhradové vyhlášky od 1.1.2023. 
20.1.2023 autor Karel Zuska 
S účinností od 1.1.2023 došlo ke změně vyhlášky  
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpi-
sů („úhradová vyhláška“). K její aplikaci v praxi vydalo 
MPSV Doporučený postup MPSV 6/2022 (Úhrady  
v sociálních službách v souvislosti s novelou vyhlášky…). 
Novela úhradové vyhlášky přinesla nový princip, spočíva-
jící ve stanovení výše úhrady v závislosti na celkovém 
rozsahu dané služby poskytnuté klientovi v kalendářním 
měsíci. Doporučený postup k tomu uvádí:      

„U klientů závislých na pomoci druhé osoby, kteří potře-
bují péči v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně (tj. 
nejvíc 80 hodin), se maximální výše úhrady za poskytnu-
tou péči zvyšuje o 20 Kč/hod. Pokud však shora uvedená 
osoba potřebuje péči v rozsahu převyšujícím 80 hodin 
měsíčně, k navýšení úhrady nedojde. 

V této souvislosti je však třeba upozornit na to, že úhrada 
a s tím spojená hranice 80 hodin měsíčně se váže k urči-
tému druhu sociální služby, nikoliv k rozsahu poskytová-
ní služby danému jednotlivou smlouvou. V praxi to zna-
mená, že pokud klientovi poskytují pečovatelskou službu 
dva poskytovatelé pečovatelské služby (jde tedy o stejný 
druh sociální služby) a součtem rozsahu péče z obou pečo-
vatelských služeb dojde k překročení hranice 80 hodin 
měsíčně (hodiny se ve stejných druzích sociálních služeb 
sčítají), nemůže ani jeden z poskytovatelů navýšit úhradu, 
i když je u něj čerpáno méně než 80 hodin/měsíčně, neboť 
rozhodující je součet hodin u daného druhu sociální služ-
by za jeden měsíc. Za této situace tedy klient u obou po-
skytovatelů i nadále platí úhradu v dosavadní výši 135 Kč/
hod…“ 

V souvislosti s výše uvedeným vznikají poskytovatelům 
sociálních služeb některé otázky, které se již v praxi zača-
ly řešit. Jak má poskytovatel zjistit, že klient čerpá, 
čerpal, resp. bude čerpat v daném měsíci službu též od 
jiného poskytovatele a v jakém rozsahu? 

Uveďme si příklad, který jsme konkrétně řešili, týkající se 
pobytové odlehčovací služby, do které klient přichází, 
nebo z ní odchází v průběhu kalendářního měsíce. Není 
vyloučeno, že před nástupem do zařízení, či po odchodu 
ze zařízení může klient čerpat např. terénní formu odleh-
čovací služby od jiného poskytovatele. 

V případě, že klientovi je v daném měsíci poskytována 
odlehčovací služba ze strany více poskytovatelů, je pro 
určení rozsahu služby za účelem stanovení výše úhrady za 
hodinu úkonů a podpory (80 hodin měsíčně) rozhodný 
celkový součet všech hodin poskytnutých úkonů podpory 
a péče odlehčovací služby klientovi v daném měsíci (za 
všechny poskytovatele). 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#f5662022
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zástupnictví). Z jednoho účtu tak můžete nahlížet na 
údaje všech rodinných příslušníků, ale také např. žádat 
o příspěvky z fondu prevence. Registrace je jednoduchá 
a lze ji vyřídit on-line během několika minut bez návštěvy 
pracoviště VZP. Aplikace Moje VZP je dostupná jak pro-
střednictvím mobilní aplikace, tak z webu. 

O tzv. zástupnictví v aplikaci Moje VZP lze např. požádat 
pro: 

 nezletilé dítě 

 manžela či manželku 

 rodiče 

 další osobu, která vás k tomu zplnomocní (strýc, 
teta apod.) 

Dokumenty potřebné pro tzv. zástupnictví: 

 rodný list – pro zákonné zastoupení dítěte 

 rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka – pro 
zastoupení osoby jako opatrovník 

 úředně ověřenou plnou moc* – pro zastoupení např. 
manžela/manželky či další osoby 

 Plná moc pro zastoupení pojištěnce v aplikaci Moje 
VZP musí být udělena na tomto formuláři   

https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ekk/
plna_moc_pro_zastupovani_pojistence_v_moje_vzp.pdf 
(případně na dokumentu, který má údaje, obsah i uspořádá-
ní shodné s tímto tiskopisem) a musí být na ní úředně 
ověřený podpis. 

Registrace zastupovaného pojištěnce do Moje VZP  
on-line 
Pro to, aby si zastupující pojištěnec mohl přidat rodinného 
příslušníka nebo další osobu do aplikace Moje VZP, musí 
mít sám nejprve vytvořený účet v aplikaci Moje VZP (být 
zaregistrovaný). Aplikace Moje VZP je intuitivní a pojiš-
těnce provádí celým procesem krok za krokem. 

Zastupující pojištěnec v aplikaci zvolí typ zastoupení 
(rodič/opatrovník/zmocněnec) a do formuláře následně 
vyplní identifikační údaje zastupované osoby. Zároveň také 
musí nahrát dokument opravňující k zastupování – tzn. 
rodný list, soudní rozhodnutí o opatrovnictví nebo plnou 
moc. Po vyplnění potřebných údajů obdrží od VZP notifi-
kační e-mail s informací o průběhu zpracování žádosti  
o zástupnictví (registraci zastupované osoby do aplikace 
Moje VZP). 

Registrace zastupovaného pojištěnce do Moje VZP na 
pobočce 
Zaregistrovat další osobu do aplikace Moje VZP je také 
možné na kterékoli pobočce VZP. Pracovníci VZP vám 
s registrací pomohou. Dle typu zástupnictví je k registraci 
rovněž potřeba doložit některý z dokumentů uvedených 
výše. 

Pokud nemáte možnost plnou moc úředně ověřit pro regis-
traci zástupnictví (manžela/manželky, další osoby) do apli-
kace Moje VZP, můžete registraci vyřídit na pobočce VZP. 
Při osobní návštěvě pobočky vy i osoba, kterou požadujete 
přiřadit pod svůj účet v Moje VZP, prokážete svou totož-
nost občanskými průkazy a sepíšete plnou moc s pracovní-
kem VZP. 

Kdy uvidím v mém účtu Moje VZP údaje zastupované 
osoby? 
Údaje přidané osoby ve vašem účtu Moje VZP nebudou 
k dispozici ihned, ale až po propojení obou účtů (vašeho a 
zastupované osoby). Jakmile ke spárování dojde, budete 
moci vše potřebné vyřizovat za zastupovanou osobu. 

Viktorie Plívová 
tisková mluvčí VZP 

Za účelem správného stanovení výše úhrady by proto 
měl poskytovatel služby po klientovi požadovat, aby jej 
(ideálně písemně) informoval o tom, že mu v daném 
měsíci byla poskytnuta odlehčovací služba ze strany 
jiného poskytovatele, a v jakém rozsahu úkonů podpory 
a péče. 
V případě ukončení smlouvy o poskytování sociální 
služby v průběhu příslušného kalendářního měsíce by 
měl klient informovat poskytovatele o tom, zda hodlá  
v daném měsíci využít poskytnutí odlehčovací služby od 
jiného poskytovatele. V případě, že klient takovou služ-
bu po skončení platnosti smlouvy v daném měsíci sku-
tečně využije, měl by bez zbytečného odkladu informo-
vat poskytovatele o rozsahu poskytnuté odlehčovací 
služby. 

Zaplacením úhrady ve výši stanovené poskytovatelem 
klient de facto potvrzuje, že její výše za hodinu poskyt-
nutých úkonů podpory a péče odpovídá rozsahu jemu 
poskytnuté odlehčovací služby za daný kalendářní mě-
síc. 

Je sice pravda, že za správné stanovení výše úhrady po-
skytované služby nese plnou odpovědnost poskytovatel, 
ale ten nemá vždy reálnou schopnost dopátrat se rozsahu 
služby poskytnuté klientovi jiným poskytovatelem, po-
kud mu tuto informaci nesdělí sám klient. Poučení o této 
skutečnosti a jejím významu je vhodné klientům poskyt-
nout při uzavření smlouvy o poskytování sociální služby 
a případně zakotvit informační povinnost do obsahu ta-
kové smlouvy, nebo ji zajistit jiným vhodným způso-
bem. 
Zdroj: https://www.pfss.cz/zmena-uhradove-vyhlasky-od-1-1-
2023 

Otázka týdne dokončení ze str. 1. 
Seznam zdravotnický prostředků (výše uvedených), 
na který se nárok na vyplacení dávky na mobilitu 
vztahuje, stanovuje zákon o poskytování dávek oso-
bám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.). Ne-
určuje ho zdravotní pojišťovna. 

Kdo příspěvek vyplácí? 
Příspěvek je vyplácen z finančních prostředků Minis-
terstva práce a sociálních věcí, nikoli z veřejného 
zdravotního pojištění. Tato finanční pomoc je součás-
tí tzv. příspěvku na mobilitu. Jedná se o sociální dávku, 
která má kompenzovat spotřebu elektřiny na provoz dý-
chacích přístrojů v období extrémně vysokých cen ener-
gií. 
Více informací naleznete na webu MPSV. 

Viktorie Plívová 
tisková mluvčí VZP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jde přes aplikaci Moje VZP požádat  
o příspěvek pro děti? 
O příspěvky jsem žádala prozatím elektronicky jen 

pro sebe.  
V aplikaci Moje VZP je možné si pod svůj účet přidat 
další osoby, např. členy celé rodiny včetně dětí (tzv.  

https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ekk/plna_moc_pro_zastupovani_pojistence_v_moje_vzp.pdf
https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/je-testovani-na-pritomnost-hpv-uz-soucasti-preventivni-gynekologicke-prohlidky-a-je-hrazene
https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-mobilitu
https://www.vzp.cz/e-vzp/moje-vzp
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Do získaných dob důchodového pojištění se ale pro tyto 
účely nepočítá pobírání invalidního důchodu pro invali-
ditu prvního a druhého stupně. Za náhradní dobu pojiště-
ní se považuje pouze doba pobírání invalidní penze pro 
invaliditu třetího stupně. 

Když splníte nárok na starobní důchod 
Splníte-li zmíněné podmínky pro přiznání starobního 
důchodu, provede ČSSZ  výpočet jeho výše. Pokud jsou 
současně splněné podmínky na výplatu starobního 
i invalidního důchodu, začne se vyplácet vždy ten vyšší. 
Nárok na nižší z penzí zaniká. 

Situace, které mohou nastat 

Vypočtený starobní důchod bude vyšší než 
v současnosti pobíraný invalidní důchod 
Pak zanikne nárok na invalidní důchod a bude místo něj 
přiznán ten starobní. Tím zároveň splníte jednu z podmí-
nek výchovného. Pokud splníte i ty ostatní (výchova 
dítěte v největším rozsahu), vznikne vám nárok i na vý-
chovné. 

Příklad 
Paní Jana pobírá invalidní důchod II. stupně ve vý-
ši 14 500 Kč. Vychovala dvě děti a právě dosáhla dů-
chodového věku 62 let. 

Podá tedy žádost o starobní důchod a současně požádá  
o výchovné za dvě děti. ČSSZ údaje ověří a zjistí, že 
Jana získala i potřebnou dobu pojištění. Vypočtený sta-
robní důchod vč. Výchovného za dvě děti činí 18 500 
Kč. 

Starobní důchod je vyšší než aktuálně pobíraný invalidní 
důchod. Nárok na invalidní důchod proto zanikne a bude 
přiznán starobní důchod vč. výchovného. 

Vypočtený starobní důchod bude nižší než 
v současnosti pobíraný invalidní důchod 
V takovém případě žádost o starobní penzi bude zamít-
nuta a vy budete i nadále pobírat invalidní důchod 
v původní výši. V této situaci nárok na výchovné nemů-
že vzniknout a případná podaná žádost o něj bude zamít-
nuta. Toto bude platit do chvíle, než dosáhnete 65 let. 
Pak se invalidní důchod automaticky ze zákona transfor-
muje na starobní důchod. V této chvíli už je možné po-
dat žádost o výchovné (do dvou let). 

Příklad 
Paní Petra pobírá invalidní důchod II. stupně ve vý-
ši 16 500 Kč. Vychovala dvě děti a právě dosáhla své-
ho stanoveného důchodového věku 62 let. 

Petra podá žádost o řádný starobní důchod a současně 
s ním i žádost o výchovné za dvě děti. ČSSZ ověří, že 
Petra získala potřebnou dobu pojištění a splňuje tak pod-
mínky pro přiznání řádného starobního důchodu. ČSSZ 
výši starobního důchodu vč. výchovného za dvě děti 
vypočte na částku 16 000 Kč. 

Starobní důchod je tedy nižší než aktuálně pobíraný in-
validní důchod. Žádost o starobní důchod tedy bude za-
mítnuta a Petře zůstane invalidní důchod v původní výši 
16 500 Kč. 

Petra se tak nestane poživatelkou starobního důchodu,  
a proto bude zamítnuta také její žádost o výchovné. 

Ve chvíli, kdy bude paní Petře 65 let, se její invalidní 
důchod automaticky transformuje na starobní důchod. 
V tomto momentě si Petra může již podat žádost 
o výchovné a v případě splnění dalších podmínek (např. 
potřebné doby péče) jí bude výchovné přiznáno. 

Kteří invalidní důchodci dosáhnou  
na výchovné, kteří ne a kdy se to změní? 
GABRIELA HÁJKOVÁ, 1.2.2023 

Shutterstock 

Některé osoby v invalidním důchodu nedosáhnou na 
výchovné, jiné ano. Vysvětlíme rozdíl a ukážeme si ho 
na příkladech. 
Od letošního ledna začal stát starobní důchody navyšovat 
o tzv. výchovné. Pětistovku k důchodu za každé vychované 
dítě dostává ten z rodičů, který o něj pečoval nejvíce.  
V drtivé většině jde o ženy. 

Ty, kterým byla výchova zohledněna při stanovení důcho-
dového věku, od ledna dostaly výchovné k důchodu auto-
maticky. Ostatní si o výchovné musí požádat přes Českou 
správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Příjem žádostí se 
rozjel v září minulý rok. Ohledně žádosti o výchovné platí, 
že důchodci s penzí přiznanou před rokem 2023 budou 
muset o příplatek požádat nejpozději do konce roku 
2024. Osoby s důchodem přiznaným od roku 2023 budou 
muset o výchovné požádat vždy, a to při podání žádosti 
o starobní důchod. 

Výchovné a invalidní důchod 
Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí 
pojistné, a přesto se za určitých podmínek započítává do 
potřebných let pojištění pro důchod. 

Výchovné mohou získat jen osoby, které splní podmínku 
potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod. Do 
této doby se dá započíst i doba pobírání invalidního důcho-
du pro invaliditu III. stupně (dříve plného invalidního dů-
chodu) a další náhradní doby (např. péče o dítě ve věku do 
4 let, péče o osobu závislou ve stupni II až IV, status ucha-
zeče o zaměstnání na ÚP či studium před r. 2010). 

Poživatelé invalidního důchodu nemají nárok na výchovné. 
Nárok na zvýšení důchodu jim může vzniknout až ve chvíli, 
kdy jim je přiznán starobní důchod nebo se invalidní dů-
chod automaticky v jejich 65 letech transformuje na starob-
ní důchod, informovala Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ. 

Osoby v invalidním důchodu podle ní mají několik mož-
ností, jak dosáhnout změny na penzi starobní, ke které lze 
o výchovné požádat. 

Přechod z invalidního důchodu na starobní 
Ve chvíli, kdy dosáhnete důchodového věku, můžete podat 
žádost o starobní důchod, a to pokud v té době pobíráte, 
nebo jste v minulosti pobírali invalidní penzi (bez ohledu 
na stupeň invalidity). 

Pro nárok na starobní důchod musíte splnit dvě podmínky: 

 dosáhnout důchodového věku, popř. věku, od které-
ho můžete požádat o předčasný starobní důchod, 

 získat potřebnou dobu důchodového pojištění (min. 
35 let včetně tzv. náhradních dob pojištění nebo 
30 let bez náhradních dob). 

https://www.mesec.cz/autori/gabriela-hajkova/
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Vypočtený starobní důchod je stejný jako 
v současnosti pobíraný invalidní důchod 
V této situaci si sami rozhodnete, který důchod chcete 
pobírat. Mějte ale na paměti, že o výchovné můžete po-
žádat, jen pokud vám bude vyplácena starobní penze. 
Zvolíte-li invalidní penzi, může vzniknout nárok na vý-
chovné až při dosažení 65 let a následné transformaci 
invalidního důchodu na starobní. 

Když nesplníte podmínky pro starobní důchod 
Pokud jste nezískali potřebnou dobu důchodového pojiš-
tění, nevznikne nárok na starobní důchod. Nadále vám 
tedy bude vyplácen invalidní důchod, ke kterému nená-
leží výchovné. 

Transformace na starobní důchod 
Invalidní důchod jakéhokoli stupně se na starobní pře-
klopí automaticky při dosažení 65 let. O tuto změnu není 
potřeba žádat. Transformovaný starobní důchod je vy-
plácen ve stejné výši jako invalidní, vysvětlila Drmolová 
s tím, že jedinou změnou bude, že nově náležící starobní 
důchod může být zvýšen o výchovné (splníte-li ostatní 
podmínky).  

O transformaci invalidní penze na starobní vás ČSSZ 
vyrozumí prostřednictvím dopisu o rozhodnutí. 

Příklad 
Markéta pobírá invalidní důchod II. stupně ve vý-
ši 15 000 Kč. Vychovala dvě děti a právě dosáhla své-
ho stanoveného důchodového věku 62 let. 

Markéta podá žádost o řádný starobní důchod a současně 
s ním i žádost o výchovné za dvě děti. ČSSZ údaje ověří 
a zjistí, že nezískala potřebnou dobu pojištění. Žádost 
o starobní důchod tedy bude zamítnuta a bude nadále 
pobírat invalidní důchod ve stávající výši. Zamítnuta 
bude logicky tedy i žádost o výchovné. 

Až dosáhne Markéta 65 let, překlopí se invalidní důchod 
automaticky na starobní. Pak může Markéta podat žádost 
o výchovné a v případě splnění dalších podmínek jí bude 
starobní důchod o výchovné zvýšen. 

Transformované důchody přiznané před 1. 1. 2023 
Ženy, kterým byl důchod transformován z invalidního na 
starobní ještě před 1. 1. 2023, mají od lednové splátky 
nárok na jeho zvýšení o výchovné dle počtu dětí automa-
ticky. Vychází se přitom z evidence v tzv. základních 
registrech vedených Ministerstvem vnitra. 

Těmto ženám se výchovné zpočátku vyplácí formou 
samostatného doplatku koncem ledna 2023. Pak už bude 
výchovné součástí pravidelné měsíční výplaty penze. 

Ostatní poživatelé transformovaného starobního důcho-
du, na který jim vznikl nárok před 1. 1. 2023, musí 
o výchovné požádat nejpozději do 31. 12. 2024 a proká-
zat, že podmínky pro nárok na něj splňují, upozornila 
Drmolová. 
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/kteri-invalidni-duchodci-
dosahnou-na-vychovne-kteri-ne-a-kdy-se-to-zmeni/ 
 

Sleva na pojistném u zkrácených úvazků 
platí už od začátku února. 
05.02. 2023  
Od 1. února mají zaměstnavatelé možnost využít slevy 
na sociálním pojištění u zaměstnanců, kteří budou praco-
vat na zkrácený úvazek. Konkrétně se odpočet vztahuje 
na studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikova-
né, zdravotně postižené, na všechny, co pečují o dítě do 
10 let nebo i osoby starší 55 let. U nich bude zaměstna-
vatel z toho, co sám hradí za pracovníky, odvádět na 
sociálním pojistném o 5 % méně.  

Další slevy na pojistném se pak chystají pro pracující dů-
chodce na léto. 

MPSV systematicky podporuje vytváření pracovních pozic 
využívajících zkrácené úvazky a flexibilní pracovní dobu. 
Cílem je usnadnit pozici na trhu všem, kteří obtížně hledají 
uplatnění nebo nemohou pracovat na plný úvazek. 

„Jde například o samoživitelky a samoživitele nebo o osoby 
se zdravotním postižením, kteří objektivně nemohou pracovat 
na klasický plný úvazek. Ale nejen o ně. Sleva na pojistném 
na sociální zabezpečení je jednou z cest, jak chceme motivo-
vat firmy, aby tato místa vytvářely všude tam, kde to je jen 
trochu možné,“ zdůraznil ministr práce a sociálních věcí 
Marian Jurečka (KDU-ČSL). 

Odpočet se vztahuje na zaměstnance pracující týdně alespoň 
8 a maximálně 30 hodin. Kromě samoživitelů by mohli do-
stat větší šanci i lidé, kteří jsou na trhu práce méně vyhledá-
vaní. Do této skupiny patří kromě zdravotně znevýhodně-
ných osob také mladí lidé, dlouhodobě nezaměstnaní, kteří se 
právě rekvalifikovali, a také lidé ve věkové skupině nad 55 
let. 

Další sleva na sociálním pojištění se chystá od letošního čer-
vence. Bude se týkat pracujících nebo podnikajících seniorů, 
kteří zároveň již pobírají starobní důchod. 

„Snažíme se podporovat zaměstnávání seniorů, kteří ještě 
nechtějí odcházet do důchodu a mohou ještě být aktivní  
v rámci své profese,“ uvedl ministr. 

U pracujících důchodců se sníží sazba pojistného o 6,5 
procenta, tedy o částku, kterou odvádí každý zaměstna-
nec. Tato úprava přinese pro důchodce z každých vyděla-
ných 10 000 Kč zvýšení čisté mzdy o 650 korun a pro za-
městnavatele výrazné administrativní zjednodušení. 
Zdroj: MPSV 

Jaké zákroky se mohou provádět formou  
jednodenní péče?  
V rámci tzv. jednodenní péče jsou poskytovány takové 
zdravotní služby, kdy provedení výkonu a zdravotní stav 
pacienta umožňuje propuštění ze zdravotnického zařízení 
nejpozději do 24 hodin od jeho přijetí. Význam jednoden-
ní péče narůstá v souvislosti s novými léčebnými a operační-
mi metodami za využití anestetik s krátkou dobou účinnosti. 
Podstatným přínosem pro pacienta je rovněž možnost doléče-
ní v jeho vlastním sociálním prostředí. 

V současné době lze provádět jednodenní péči v odbor-
nostech: chirurgie (včetně dětské a cévní chirurgie), plas-
tické chirurgie, gynekologie, urologie, ortopedie, ORL  
a kardiologie. Úhradová vyhláška č. 315/2022 Sb. stanovi-
la od 1. 1. 2023 výši úhrady za vybrané spektrum jednodenní 
péče v oboru chirurgie. 

Péče je poskytována vždy plánovaně, v žádném př ípadě 
se nejedná o akutní péči. Při výběru výkonů vhodných k jed-
nodenní péči na lůžku je kladen důraz na minimálně invaziv-
ní výkony, s kratší operační dobou (méně než 2 hodiny)  
a s nízkým rizikem ztráty krve. Zásadní je také možnost 
zmírnit např. pooperační bolest po propuštění pouze perorál-
ními analgetiky. 

O možnosti provedení výkonu formou jednodenní péče  
u pacienta definitivně rozhoduje lékař zdravotnického zaříze-
ní poskytujícího tuto péči. Na základě předoperačního vyšet-
ření je zhodnocen zdravotní stav pacienta a posouzena 
míra rizika plánovaného zákroku. V praxi to znamená, že 
celkový zdravotní stav pacienta musí umožnit provedení 
výkonu s vysokou mírou úspěšnosti při minimální míře ne-
bezpečí výskytu možných komplikací. 
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Podmínkou jednodenní péče je zajištění nepřetržité 
dostupnosti akutní lůžkové péče, která je pacientovi 
poskytována v případech náhlého selhávání nebo ná-
hlého ohrožení základních životních funkcí. V př ípadě 
komplikací je pracoviště jednodenní péče povinno zajistit 
přeložení pacienta na vyšší specializované pracoviště, a to 
včetně zajištění transportu a všeho potřebného ke zvlád-
nutí komplikace. Není-li jednodenní péče poskytována 
v rámci zdravotnického zařízení s akutními lůžky přísluš-
né odbornosti, musí mít pracoviště jednodenní péče 
smluvně doloženou návaznost na konkrétní lůžkové zaří-
zení a organizační a smluvní zabezpečení transportu paci-
enta na akutní lůžko. Zároveň také musí splňovat poža-
davky na nutné personální, technické a přístrojové vyba-
vení i všechny další nároky na provoz zdravotnických 
zařízení. 

Viktorie Plívová 
tisková mluvčí VZP 

Ucelené informace a odkazy pro lidi  

s rakovinou plic i jejich blízké. 
30.01. 2023  
V těchto dnech vychází vstříc informačním potřebám 
všech lidí s onkologickým onemocněním na plicích i je-
jich blízkým nová útlá brožura PROdýchej. Pracovníci  
a dobrovolníci Amelie, z.s. ji v tištěné podobě rozesílají 
do všech pracovišť, kde by ji lidé mohli potřebovat. Záro-
veň je zveřejněna v online verzi na webu Amelie a webu 
PROdychej.cz. 

Brožura reaguje na nedostatek informací ze zdravotně 
sociálního pomezí pro druhou největší skupinu onkologic-
ky nemocných napříč muži i ženami. Nabízí informace, 
podporu, kontakty, užitečné tipy a odkazy, ale také se 
dotýká témat, která jsou pro tuto diagnózu specifická. 
Oslovuje tak nejen téma pozdních fází onemocnění, ale  
i třeba viny a motivace k léčbě či oxygenoterapie. 

Brožura navazuje svým obsahem na již dostupné infor-
mační weby, které se zabývají diagnózou karcinomu plic  
a léčebnými postupy. Je určena lidem s rakovinou plic, 
metastatickým onemocněním plic a také jejich blízkým, ti 
všichni mohou z jejích informací a odkazů těžit. 

„Amelie se nezabývá jednotlivými diagnózami. Ale proto-
že rakovina plic nemá svou pacientskou organizaci a vět-
šina ze 6 tisíc ročně diagnostikovaných osob s karcino-
mem plic je diagnostikována v pozdních stádiích a tedy 
infaustní prognózou, je zde určitá akutnost. Zároveň věří-
me, že nový program screeninku pomůže diagnostiku po-
sunout do časnějších stádií. To vše vytváří prostor pro 
potřebu informací, které pokrývají větší spektrum než jen 
léčbu. Amelie, zde vychází vstříc všem, kdo informace 
hledají,“ říká jedna z autorek brožury Šárka Slavíková.   

„Věříme také, že i tato brožura přispěje k tomu, aby se 
více komunikovala témata jako rakovina plic u nekuřáků, 
specifické potřeby nemocných, potřeby blízkých i těžká 
emocionální témata o vině za onemocnění nebo závěr 
života s touto nemocí,“ doplňuje druhá z autorek Michae-
la Čadková Svejkovská. 

Brožura vyšla v nákladu 5 tisíc kusů a míří na 71 praco-
višť po celé ČR (8 specializovaných plicních klinik pro 
léčbu karcinomu plic, 17 pracovišť Komplexních onkolo-
gických center, 20 menších onkologických klinik, 22 ak-
reditovaných radiologických pracovišť pro provádění 
screeningu plic a 4 Centra Amelie). 

Brožura určená pacientům s nádorem plic je již pátou  
v pořadí, kterou Amelie vydává. Mnoho zdravotnických 
pracovišť, psychologů, pacientských organizací i dalších  

pomáhajících profesí se již naučilo si o ně říkat a Amelie 
je zdarma rozesílá. To je možné díky podporovatelům  
a dobrovolníkům, kteří distribuci financují a připravují. 
Všem patří dík a my v Amelii věříme, že to i přes rostou-
cí náklady, bude možné i nadále. 

Michaela Čadková Svejkovská 

Důležité odkazy a informace: 
Brožura PROdýchej 
https://www.prodychej.cz/wp-content/uploads/2023/01/
PROdychejA5_2022web.pdf 

Web PROdychej 
https://www.prodychej.cz/ 

On-line skupina PROdýchej 
https://www.amelie-zs.cz/prodychej-online-skupina-pro-plicne-
nemocne/ 

O diagnóze 
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/
zhoubne-nadory-prudusek-plic-a-pohrudnice-c33-34/ 

Další brožury pro onkologicky nemocné 
https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/
brozury-amelie/ 
Zdroj: https://www.helpnet.cz/aktualne/ucelene-informace-
odkazy-pro-lidi-s-rakovinou-plic-i-jejich-blizke 

I ve starobním důchodu můžete žádat  
o příspěvek na bydlení. Co dostanete? 
13.02.2023 | Veronika Němcová, Finance.cz 
Jak požádat o příspěvek na bydlení, pokud jste ve 
starobním důchodu? Podle čeho se určuje jeho výše  
a komu se může podání žádosti vyplatit? 

Od 1. 1. 2023 se navýšily a zjednodušily normativní ná-
klady na bydlení, které ovlivňují výši příspěvku 
na bydlení. Nově například pro Prahu a Brno platí stejná 
výše normativních nákladů. Stejně tak nově platí stejná 
výše nákladů pro jednotlivce a páry. 

O příspěvek na bydlení lze již jednoduše požádat onli-
ne, nebo podat žádost osobně na příslušné pobočce 
Úřadu práce. 

Výše částky se bude odvíjet od počtu členů domácnos-
ti, lokality, výdajů na bydlení a výše starobního dů-
chodu za poslední kalendářní čtvrtletí, které před-
chází podání žádosti. Tedy pokud podá osoba ve starob-
ním důchodu žádost například v únoru 2023, bude-
te dokládat náklady na bydlení za prosinec, listopad  
a říjen z roku 2022. 

Žádost o příspěvek na bydlení se vyplatí převážně lidem, 
kteří bydlí sami v nájemních bytech a pobírají pouze 
starobní důchod. 

Zdroj: Depositphotos 

Dokumenty podávané k žádosti o příspěvek na bydle-
ní 
V případě, že důchodce nemá žádné jiné příjmy, napří-
klad z dohod o provedení práce, je podání žádosti velice 
snadné. Pouze stačí ve formuláři zadat, že žadatel je po-
živatelem starobního důchodu. 

https://www.prodychej.cz/wp-content/uploads/2023/01/PROdychejA5_2022web.pdf
http://www.prodychej.cz/
https://www.amelie-zs.cz/prodychej-online-skupina-pro-plicne-nemocne/
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/zhoubne-nadory-prudusek-plic-a-pohrudnice-c33-34/
https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/
https://www.finance.cz/autori/veronika-nemcova/
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni
https://www.finance.cz/zpravy/finance/405249-zdaneni-privydelku-z-dohod-o-provedeni-prace/
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Výše důchodu již není potřeba nijak dokládat, pracovníci na 
Úřadu práce si jej ověří sami. Všechny ostatní dokumenty 
se dokládají minimálně 2× za rok, povinně za 1. a 3. 
čtvrtletí. Př i navýšení nákladů na bydlení lze pro zvýše-
ní příspěvku doložit náklady i za nepovinná čtvrtletí (2.  
a 4.). 

Pro přiznání příspěvku je nutné splnit 2 podmínky: 
Čistý příjem × koeficient 0,30 ˂ normativní náklady na 
bydlení na https://www.finance.cz/545586-prispevek-na-bydleni-
a-osvc-v-najmu/#K3 
Čistý příjem × koeficient 0,30 ˂ skutečně vynaložené 
náklady na bydlení. 

Příklad 1 – Jeden starobní důchod a bydlení v nájmu 
Starobní důchodkyně Marie bydlí sama v nájemním bytě  
v Ivančicích. Za nájem platí 10 000 Kč. Energie a služby 
vyjdou měsíčně na 3000 Kč. Starobní důchod pobírá ve výši 
17 000 Kč a je to její jediný příjem. Na jak vysoký příspěvek 
na bydlení má paní Marie nárok? 

1. podmínka 
17 000 × 0,30 ˂ 15 137 
5100 ˂ 15 137 

2. podmínka 
5100 ˂ 13 000 
13 000 − 5100 = 7900 Kč 

Skutečné náklady na bydlení jsou v tom případě nižší než ty 
normativní, proto se pro výpočet výše příspěvku na bydlení 
použije rozdíl skutečných nákladů a příjmu vynásobeného 
koeficientem. 

Paní Marie bude mít nárok na příspěvek na bydlení ve 
výši 7900 Kč měsíčně. 

Příklad 2 − Starobní důchod + vdovecký důchod a byd-
lení v nájmu 
Starobní důchodce Vratislav bydlí v nájemním bytě 
v Brně. Za nájem platí 11 500 Kč. Energie a služby vyjdou 
měsíčně na 3500 Kč. Ke starobnímu důchodu ve výši 
18 000 Kč pobírá ještě vdovecký důchod ve výši 2740 
Kč. Jeho celkové měsíční příjmy jsou tak ve výši 20 740 Kč. 
Na jak vysoký příspěvek na bydlení má pan Vratislav ná-
rok? 

1. podmínka 
20 740 × 0,30 ˂ 18 129  
6222 ˂ 18 129 

2. podmínka 
6222 ˂ 15 000 
15 000 − 6222 = 8778 Kč 

Skutečné náklady na bydlení jsou v tom případě nižší než ty 
normativní, proto se pro výpočet výše příspěvku na bydlení 
použije rozdíl skutečných nákladů a příjmu vynásobeného 
koeficientem. 

Pan Vratislav bude mít nárok na příspěvek na bydlení ve 
výši 8778 Kč. 

Příklad 3 – Dva starobní důchody a bydlení v nájmu 
Paní Alžběta s panem Přemyslem jsou ve starobním důcho-
du a bydlí v nájemním bytě v Olomouci. Za nájem platí 
14 000 Kč. Energie a služby vyjdou měsíčně na 3000 
Kč. Starobní důchod obou je ve výši 30 000 Kč. Mají nárok 
na příspěvek na bydlení? 

1. podmínka 
30 000 × 0,3 ˂ 15 597 
9000 ˂ 15 597 

2. podmínka 
9000 ˂ 17 000 
15 597 − 9 000 = 6597 Kč 

Jelikož jsou normativní náklady nižší než skutečné nákla-
dy, použije se rozdíl normativních nákladů a příjmu vyná-
sobeného koeficientem. 

Paní Alžběta s panem Vratislavem budou mít nárok na 
příspěvek na bydlení ve výši 8778 Kč. 

Příklad 4 – Jeden starobní důchod a bydlení ve vlast-
ním bytě 
Pan Josef je ve starobním důchodu a bydlí ve vlastním bytě 
v Brně. Jeho měsíční náklady spojené s bydlením jsou ve 
výši 5000 Kč. Starobní důchod pobírá ve výši 14 000 Kč. 
K topení využívá plyn. Bude mít pan Josef nárok na příspě-
vek na bydlení? 

1. podmínka 
14 000 × 0, 3 ˂ 10 932 
4200 ˂ 10 932 

2. podmínka 
4200 ˂ 5000 (skutečné náklady) + 3571 (další náklady dle 
srovnatelných nákladů viz tabulka na: 
https://www.finance.cz/545586-prispevek-na-bydleni-a-osvc-v-
najmu/#K3 
4200 ˂ 8571 
8571 − 4200 = 4371 Kč 

Skutečné náklady na bydlení jsou v tom případě nižší než 
ty normativní, proto se pro výpočet výše příspěvku na byd-
lení použije rozdíl skutečných nákladů a příjmu vynásobe-
ného koeficientem. 

Pan Josef bude mít nárok na příspěvek na bydlení ve 
výši 4371 Kč měsíčně. 
Zdroj: https://www.finance.cz/545642-prispevek-na-bydleni-a-
starobni-duchod/ 

Noví důchodci musí o výchovné žádat: Nelze 
to udělat dodatečně, nárok by propadnul. 
Všichni budoucí důchodci, kteří nyní budou žádat o starob-
ní důchod, si už musí ohlídat také žádost o výchovné. Po-
kud se totiž o výchovné nepožádá hned při sepisování sa-
motné žádosti na pobočce, nárok na něj vůbec nevznikne. 

Foto: Adobe Stock, David Budai  31.1.2023 

Od začátku roku 2023 se začalo k důchodu vyplácet vý-
chovné, a to 500 korun za každé vychované dítě. Nárok na 
výchovné má každý, kdo pobírá starobní důchod, a záro-
veň splní jednu z podmínek pro uznání výchovy dítěte. 

Podmínky jsou stanoveny následovně: 

 Žena nebo muž musí o dítě pečovat alespoň 10 let 
před dosažením jeho zletilosti. 

 Pokud se žena nebo muž ujme péče o dítě po dosa-
žení 8 let věku, musí pečovat alespoň 5 let a nesmí 
péči přerušit až do jeho zletilosti. 

 Pokud dítě zemře po dosažení věku 5 let a žena 
nebo muž o něj pečuje od narození do jeho smrti. 

 V případě, že podmínku splní více lidí, například  

https://www.finance.cz/545586-prispevek-na-bydleni-a-osvc-v-najmu/#K3
http://finance.cz/545586-prispevek-na-bydleni-a-osvc-v-najmu/#K3
http://finance.cz/545586-prispevek-na-bydleni-a-osvc-v-najmu/#K3
https://ceskeduchody.cz/author/davidb
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       nebo pohybového ústrojí, nebo  

 má vaše dítě (starší 3 let) nebo někdo z vašich 
blízkých těžkou nebo hlubokou mentální retarda-
ci a podle lékařů tento stav má charakter dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má 
trvat déle než 1 rok,  

 a zároveň se několikrát za měsíc vy, vaše dí-
tě nebo váš blízký potřebujete někam dopravit.  

Člověk, kterému je dávka určená, musí být schop-
ný vozidlo sám řídit nebo v něm být převážen. Spl-
nění podmínky opakovaného dopravování prokazuje-
te čestným prohlášením. 

Kdy to máte řešit 
Před pořízením motorového vozidla, nebo nejdéle do 
1 roku od data pořízení uvedeného v kupní smlouvě.   
O příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný 
na pořízení motorového vozidla můžete požá-
dat jednou za 7 let. 

Co k tomu potřebujete 

 vyplněnou žádost o příspěvek na zvláštní 
pomůcku najdete na https://www.mpsv.cz/-/
zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku  

 doklad totožnosti všech žadatelů, zástupců 
žadatele a společně posuzovaných osob,   

 fakturu nebo kupní smlouvu spolu s dokladem 
o zaplacení a velký technický průkaz vozi-
dla musíte doložit do 3 měsíců od vyplacení 
příspěvku nebo ve lhůtě stanovené krajskou 
pobočkou Úřadu práce ČR na pořízení zvláštní 
pomůcky,  

 pro dítě do 15 let musíte doložit také jeho rod-
ný list.   

Všechny společně posuzované osoby musí dále dolo-
žit:  

 doklad o výši čtvrtletních příjmů vyplněný za 
kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu měsí-
ci, ve kterém podáváte žádost o přiznání dávky,   

 doklad o samostatné činnosti,  

 doklad o uznání osoby dočasně práce neschop-
nou,  

 doklad o pobírání dávek nemocenského pojištění 
z důvodu těhotenství nebo mateřské,  

 doklad o dalších příjmech,  
pro každé nezaopatřené dítě, kterému je výživné sta-
noveno soudem, rozhodnutí soudu o stanovení výživ-
ného.  

Za příjem se mimo jiné nepovažuje:  

 příspěvek na péči (příjemcem je klient),  

 příjem z příspěvku na péči, pokud ho pobírá fy-
zická osoba z okruhu společně posuzovaných 
osob (pečující rodinný příslušník),  

 náhrady škody,  

 nadační příspěvky,  

 stipendia,  

 příspěvek na mobilitu,  

 příspěvek na zvláštní pomůcku.  

Pro nezaopatřené děti od začátku školního roku, ve 
kterém dosáhnou 15 let a po dobu studia na střední 
nebo vysoké škole dokládáte navíc:  

 potvrzení o studiu, nebo  

 rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s tě-
hotenstvím, porodem či rodičovstvím, nebo  

 potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného  

 otec i matka, má nárok na výchovné ten,  
 kdo o dítě pečoval delší dobu.  

Podstatné je, že v případě výchovného nemusí jít pouze  
o vlastní dítě, ale počítá se také výchova nevlastních dětí, 
tedy dětí osvojených nebo převzatých do péče nahrazující 
péči rodičů. 

Každý, kdo bude žádat o starobní důchod s datem přiznání 
od roku 2023 a později, si již musí ohlídat také podání žá-
dosti o výchovné. „Pokud budete žádat o starobní důchod, 
který bude přiznán od data po 31. 12. 2022 a chcete zhod-
notit výchovu dítěte pro výši starobního důchodu, musíte 
vždy podat žádost o výchovné. Žádost o výchovné je potře-
ba uplatnit současně s žádostí o přiznání starobního důcho-
du. Pokud tato podmínka není splněna, nárok na výchovné 
nikdy nevznikne,“ uvedla ČSSZ v instrukcích k výchovné-
mu. 

ČSSZ zároveň uvádí, že při sepisování žádosti se úředník 
na okresní pobočce aktivně dotáže, jestli si žadatel přeje 
zohlednit také výchovné. Pokud se tak nestane, je nutné na 
výchovné osobně upozornit. V případě opomenutí žádosti 
totiž výchovné přiznáno nebude a také není možné žádost 
podat dodatečně. 

Dokládání výchovy 
„Při podání žádosti o zvýšení důchodu za vychované dítě 
musíte uvést mj. údaje o době a rozsahu osobní péče o dítě 
a vyplnit čestné prohlášení, že jste o dítě pečovali v největ-
ším rozsahu, a že nenastala překážka pro zvýšení starobní-
ho důchodu,“ vysvětlil úřad. 

Překážkou je míněno to, že se osoba dopustila na dítěti 
jako pachatel nebo spolupachatel úmyslného trestného 
činu. Jde například o ublížení na zdraví, omezování svobo-
dy nebo zneužívání. Pokud k takovému činu došlo, nárok 
na výchovné zaniká. 

Vztah k dítěti se prokazuje rodným listem dítěte, případně 
jiným dokladem o vztahu k dítěti. Jde o případy, kdy není 
možné vztah k dítěti ověřit v registrech veřejné správy. 
Typicky může jít o děti v pěstounské péči, osvojené děti 
nebo děti svěřené do péče (například při rozvodu), kde se 
výchova dá prokázat příslušnými dokumenty, například 
rozhodnutím soudu. 
Zdroj: https://ceskeduchody.cz/navody/novi-duchodci-zadost-o-
vychovne-cssz-postup 

Příspěvek na zvláštní pomůcku.  
Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na poříze-
ní motorového vozidla je dávka poskytovaná Úřadem 
práce ČR. Jednou z podmínek jejího přiznání je, že mo-
torové vozidlo vám nebo  vašemu dítěti umožní sebeob-
sluhu nebo vozidlo potřebujete k dojíždění do práce,  
k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, 
vzdělávání anebo ke styku s okolím. 

Zdravotní stav pro účely přiznání příspěvku na pořízení 
motorového vozidla posuzuje posudkový lékař Okresní 
správy sociálního zabezpečení. Ten v posudku vychází 
ze stanovených posuzovacích kritérií, která porovnává  
s kompletní zdravotní dokumentací, kterou si vyžádá od 
vašeho praktického lékaře.  

Je důležité, aby váš praktický lékař měl k dispozici 
veškerou vaši zdravotní dokumentaci (i od všech 
specialistů, u kterých se léčíte) pro posudkového 

lékaře příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, 
který bude vyhotovovat posudek o vašem zdravotním 
stavu pro účely přiznání příspěvku.  

Týká se vás to, pokud: 

 máte vy nebo vaše dítě (starší 3 let) těžkou vadu 

https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku
https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/seznam-ostatnich-zapocitatelnych-prijmu#obsah
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dítěte vydávané OSSZ nebo dokládající neschopnost 
vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodů 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nebo   

 potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte sou-
stavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykoná-
vat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo    

potvrzení o zařazení do evidence uchazečů o zaměstná-
ní na Úřadu práce ČR do 18 let bez nároku na podporu 
v nezaměstnanosti.  

Motorové vozidlo jste koupili v zahraničí?   
Motorové vozidlo, na které chcete žádat příspěvek na 
zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového 
vozidla, může být zakoupeno i v zahraničí. K žádosti 
musíte doložit technický průkaz vystavený v České re-
publice, který získáte při registraci motorového vozidla 
v ČR. Dále doložíte kupní smlouvu, která musí mít ofici-
ální překlad opatřený tlumočnickou doložkou, a doklad  
o zaplacení.  

Kde a jak to máte řešit 
Žádost podáte spolu s přílohami buď osobně na 
pobočce Úřadu práce ČR  příslušné podle vaše-
ho místa trvalého bydliště, nebo elektronicky. Při 
elektronickém podání opatříte dokumenty elek-

tronickým podpisem, nebo je úřadu zašlete prostřednic-
tvím datové schránky. 
Proti rozhodnutí Úřadu práce ČR můžete podat odvolání 
do 15 dnů ode dne jeho doručení. 

Kolik dostanete 
Minimální hranice příspěvku je 100 000 Kč.   
Maximální výše příspěvku je 200 000 Kč.   
Přesná výše příspěvku se vypočítává na základě 
vašeho příjmu a příjmů osob s vámi společně 

posuzovaných.  
Podmínky, za kterých musíte příspěvek na zvláštní po-
můcku vrátit, najdete na https://www.mpsv.cz/-/
prispevek-na-zvlastni-pomucku 

Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na 
pořízení motorového vozidla nemůžete použít pro 
nákup vozidla na leasing.   

Nárok na vrácení 100 % daně z přidané hodnoty (DPH)  
z nového nebo ojetého vozidla máte v případě, že ho 
kupujete v České republice od plátce DPH (například 
podnikatel, firma, autobazar), nikoliv však od soukromé 
osoby.   

Výše vrácené daně může být maximálně 100 000 Kč za 
1 auto po dobu 5 let. Vrácení DPH finančním úřadem se 
vztahuje pouze na vozidlo, na které máte přizna-
ný příspěvek z Úřadu práce ČR. Prodejce upozorněte, že 
budete nárokovat vrácení daně z přidané hodnoty, aby 
ji mohl v dokladu o koupi správně vyčíslit.  

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní po-
můcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě 
jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (nebo 
850 000 Kč, pokud jste v této době čerpali pří-

spěvek na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé 
zvedací plošiny). Pokud čerpáte příspěvky od Úřadu 
práce ČR i na jiné zvláštní pomůcky a nejste si jisti, ze-
ptejte se pracovníka úřadu.  
 Zdroj:https://pruvodce.gov.cz/porizeni-vozidla/prispevek-na-
zvlastni-pomucku 

Poskytování pomoci cestujícím se zdravot-
ním postižením a cestujícím s omezenou mož-
ností pohybu a orientace.  
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postiže-
ním a osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
v letecké dopravě, poskytuje LETIŠTĚ BRNO a.s. zdar-
ma asistenční služby všem cestujícím se sníženou mobili-
tou. 

Cestující je povinen požádat o asistenci nejpozději 48 
hodin před plánovaným odletem svého leteckého doprav-
ce, nebo cestovní kancelář, agenturu, u které si letenku 
zakoupil. 

Všeobecné postupy: 

 Nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem 
nahlásit své letecké společnosti, nebo cestovní 
kanceláři, agentuře požadavek na asistenční služ-
bu. 

 Vyžádat asistenci při příjezdu na letiště na tel. čís-
le 545 521 600 nebo osobně v kanceláři Vedoucí-
ho odbavení cestujících (vpravo od odbavovacích 
přepážek v odletové odbavovací budově) 

 nebo zaslat nejpozději 12 hodin před odletem žá-
dost o asistenci na elektronickou adre-
su: handling@brno-airport.cz 

 Přidělení pracovníci zajistí asistenci po celou dobu 
odbavení. 

Kontakty pro vyžádání asistence: 
Tel.: +420 545 521 600 
Email: handling@brno-airport.cz 

Norma kvality pro pomoc cestujícím se zdravotním posti-
žením a cestujícím s omezenou schopností pohybu a ori-
entace na letišti Brno-Tuřany je k dispozici v kanceláři 
Vedoucího odbavení cestujících. 

Sv. Valentýn… zamilujte se... 
… do CHLADU 
Věděli jste, že… 14. 2. se slaví svátek zami-
lovaných? Já vím, že víte. Vzhledem 

k situaci s cenami energii, vám navrhuji: „Zamilujte se do 
chladu.“  

Jak se to dělá?  
Opakujte si větu jako mantru či modlitbu: „Chlad je můj 
přítel. Chlad je můj přítel…“ 

Funguje to?   
Ze své zkušenosti vím, že fakt JO! 
Byla jsem na kurzu Wima Hofa. Po jednom dni příprav 
jsem se ponořila do vývěru krasové říčky se jménem 
Punkva. Byla mimořádně teplá. Místo normálních 4 stup-
ňů měla to léto skvělých 6 stupňů.  Před vstupem jsem se 
soustředila na vytvoření tepla v těle a v duchu jsem si 
opakovala: „Chlad je můj přítel“.  

Byla jsem ve vodě se dvěma 
pokusy ponořená celkem 20 
minut a nic mi z toho neby-
lo… pokud se nepočítá tento 
článek, chlubení se mezi přá-
teli a hlavně euforie z mimo-
řádného zážitku. 

Blanka Urbánková,  
lektorka smíchocviků a smíchorátek 

P.S.: Wim Hof je ten „šílenec“, který tvrdí, že „všechny“ 
problémy lze řešit otužováním a chladem. 
P.P.S.: Kdo neví, jak začít, inspirujte se fotkami. 

https://www.uradprace.cz/kontakty-2
mailto:handling@brno-airport.cz
mailto:handling@brno-airport.cz
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 Spolková činnost 

Svaz tělesně postižených v ČR z. s.  
místní organizace Lesná 
Okružní 823/21, 638 00 Brno   
IČ: 75011743                            

Informace zájemcům o pobyty 2023. 
Milí členové STP v ČR z. s. místní organizace Lesná 
a všichni senioři, kteří chtějí poznat nové přátele. 
Místní organizace Lesná pro Vás připravila na rok 
2023 následující pobyty:  

Karlovy Vary 26.4.-2.5.2023 (ST- ÚT), LD Morava, 
polopenze, doprava individuální, lékařská prohlídka 
s rozpisem pitné kúry, 6x léčebná procedura, 3x bazén 
s parní lázní, 3x solná jeskyně.  

Cena 7.200 Kč, místní poplatek 300 Kč, př íplatek za 
jednolůžkový pokoj 1440 Kč. 11 pokojů, 20 osob, 
v ceně není cestovní pojištění. 

Penzion Mlýn, Velké Bílovice 21.5.-26.5.2023 (NE-
PÁ),  cestou tam návštěva Archeoparku v Pavlově, na 
zpáteční cestě zámku Valtice, 5 nocí, doprava společná 
autobusem, 21.5.2023  odjezd v 9.00 hod od Janáčkova 
divadla, návrat do Brna 26.5.2023 v 15 hod k Janáčkovu 
divadlu, cena  5.200 Kč, příplatek za jednolůžkový po-
koj 1200 Kč, plná penze, vycházky do Lednicko-
valtického parku, cestovní pojištění, v ceně není místní 
poplatek 50 Kč, bude třeba potvrzení přihlášky lékařem, 
21 pokojů, až 40 osob. Bude-li více než 30 účastníků, 
přijedou i Marie a Eva, masérky.  

Hotel Slovan v Jeseníku 11. 6. - 16. 6. 2023, (NE-PÁ), 
5 nocí, doprava vlakem 
(společně, odjezd v 9.16 hod 
z hlavního nádraží),  cca 
300 Kč není v ceně, pro-
cházky městem a okolím, 
návštěva lázní a pod., cena 
5.600 Kč př íplatek za jed-
nolůžkový pokoj 250 Kč, 
polopenze, cestovní pojiště-
ní, v ceně není místní popla-
tek 150 Kč, 13 pokojů, až 
20 osob. 
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Park hotel v Ostružné, 11. 6. - 16. 6. 2023, (NE-PÁ),  
5 nocí, doprava vlakem (společně odjezd v 9.16 hod 
z hlavního nádraží), procházky okolím, návštěva lázní 
Jeseník (vlakem 20 minut), Ramzová a pod., příplatek za 
jednolůžkový pokoj 1800 Kč, polopenze, cestovní pojiště-
ní, v ceně je místní poplatek, dva bazény, 4-5 pokojů, až 
10 osob, cena 5.400 Kč. 

Penzion Rumburak, Bítov 17.9.- 23.9.2023, (NE-SO),  
6 nocí, doprava autobusem, NE 9.00 hod od Janáčkova 
divadla, cestou prohlídka zámku v Rosicích, Bítov, zpět  
příjezd v SO v 11.00 hod k Janáčkovu divadlu, plná penze, 
bazén, příplatek za jednolůžkový pokoj 780 Kč, cestovní 
pojištění, masérky Marie a Eva, v ceně je místní poplatek, 
23 pokojů, 44 osob, potvrzení př ihlášek lékařem, cena 
6.200 Kč. 

Přihlášky: 
Prosím, abyste se obratem přihlásili na pobyty 2023 
(potvrdili svůj zájem), ubytování po dvou, na pokoji, 
výjimečně 1 osoba, neboť počet pokojů je omezený. Pen-
zion Mlýn a Rumburak i 3 osoby na pokoji, vstupné do 
památek není v ceně, nečlenové STP v ČT z. s. místní or-
ganizace  Lesná+150 Kč, v hotelu Slovan je možno s se-
bou vzít i malého pejska, cena na dotaz v hotelu. 

Přihlášky/zájem o pobyty v roce 2024 (plánujeme Mail:  
jana.videnkova@seznam.cz, tel. T-mobil: 737 256 161,  
Vodafone: 773 176 360 

Přihlášeným na pobyty budou zaslány přihlášky, pokyny 
k placení:  FIO banka, číslo  konta 2602117010/2010, na-
psat jméno a akci.  

Těším se na Vás.   
Jana Vídenková  

Spolková činnost 
Svaz tělesně postižených z. s. místní organizace  
Vinohrady, Líšeň      
Vážení přátelé, členové a příznivci.  
Zdravíme Vás v novém  roce 2023. Chci Vám Všem popřát 
především hodně zdraví, štěstí a pohody.  

Předáváme Vám několik důležitých informací naší organi-
zace.  

Podařilo se nám opět zajistit pobyt v Hodoníně u Kunštátu – 
bývalý Zámeček, nyní pod názvem Hotel Forestyma.  

Termín konání od soboty 20.5.-27.5.2023. 

Pobyt začíná obědem a končí se snídaní. Taneč-
ní karneval v maskách bude ve stylu „puntíky a 
proužky“.  
Přihlášky posílejte co nejdříve, nejpozději do 

15.4.2023! 

Druhý rekondiční pobyt se bude konat v Rekreačním zaříze-
ní Vyhlídka, Češkovice158, 67801 Blansko - /blízko Mo-
ravského krasu./ www.vyhlídka-blansko.cz, v termínu od 
soboty 22.7. 2023.  

Začíná se obědem do soboty 29.7.2023 končí se snídaní. 

Přihlášky posílejte co nejdř íve, nejpozději do 15.6.2023. 
Taneční karneval v maskách bude ve stylu „strašidla“! 

 

 

 

Případné doplňující informace podá a přihlášky na rekon-
diční pobyty přijímá pí Pavlína Riglová: tel.: 606 241 018 
nebo e-mail: pavlina.pr@seznam.cz , 

Jakoukoliv změnu kontaktu nám prosím nahlaste. Děkujeme 
za pochopení!   

Požadavek, připomínky, náměty na tel.: 739 429 937 nebo 
na e-mail: lidunka.z@seznam.cz dosavadního předsedy 
místní organizace STP v ČR z. s. Vinohrady, Líšeň  

Za Výbor STP v ČR, z. s. místní organizaci Vinohrady, Líšeň, 
Mikulovská 9, 628 00 Brno                      Jan Neubauer – předseda 

mailto:jana.videnkova@seznam.cz
mailto:pavlina.pr@seznam.cz
mailto:lidunka.z@seznam.cz
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Únorovým objektivem Otto Haucka 
Českomoravská vysočina 

soukromý archív autora 
 
 
 
 
Obsah 

Svaz tělesně postižených z. s.  
okresní organizace Blansko informuje.  

Půjčovna kompenzačních pomůcek. 
Rušíme půjčovnu kompenzačních pomůcek  a rozprodá-
váme zájemcům.  

 mechanické vozíky 14 ks,  

 elektrické vozíky 3 ks,  

 elektrický skútr, chodítka 8 ks,  

 toaletní židle 2 ks,  

 sedačku do vany,  

 nástavec WC,  

 podhlavník,   

 podložka na proleženiny. 
  
Zájemci hlaste se na u pí. Hedviky Bejčkové – mobil 
725 336 728 a nebo v kanceláři organizace Čapkova 6 
Blansko,  tel. 516 411 117.  
    

 
 
 
 
 
Rekondiční pobyt ve Vískách u Letovic 
STP v ČR z. s. okresní organizace Blansko pořádá rekon-

diční pobyt v termínu od 17.6-24.6.2023 v Agrocentru 
Ohrada Vísky, které se nachází v klidném prostředí, nabí-
zí pěkné ubytování, dobrou stravu, sociální zařízení a TV 
na pokojích. 

Bohatý program - cvičení 
na židlích, v krytém bazé-
nu, přednášky, sportovní  
a vědomostní soutěže, 
rekondiční vycházky, vý-
lety, masáže 1-2 zdarma, 
magnetoterapie. Jeden 
večer živá hudba, druhý 
harmonikář, tombola. 

Přijděte mezi nás, pobavíte se, najdete nové přátele, zdra-
votně a psychicky Vám to do budoucna pomůže. Uvidíte, 
že se Vám speciální pobyt bude líbit. Těší se na vedoucí 
rekondičního pobytu. Doprava vlastní. 

Členství v organizaci není podmínkou účasti na rekon-
dičním pobytu. 
Informace podá vedoucího pobytu Jiří Štěp – mobil 
737 407 467 

Rekondiční pobyt Lázně Skalka u Prostějova  
STP v ČR z. s. okresní organizace Blansko pořádá v ter-

mínu od  28.8.–3.9.2023 rekondiční pobyt v Lázních 
Skalka.  

Pobyt je zaměřen na rekondici postižených horních  
a dolních končetin. 

Pobyt zahrnuje  plnou 
penzi, 6 léčebných proce-
dur , dopravu autobusem 
z Blanska.  

Členství v organizaci není 
podmínkou účasti na re-
kondičním pobytu. 

Informace podá vedoucího pobytu Jiří Štěp – mobil 
737 407 467 

Otázka týdne 1 

Kolik si můžete vydělat jako uchazeči 
o zaměstnání, když nepobíráte podporu 
v nezaměstnanosti? 

2 

Změna úhradové vyhlášky od 1.1.2023 3 

Jde přes aplikaci Moje VZP požádat o příspěvek 
pro děti? 

4 

Kteří invalidní důchodci dosáhnou na výchovné, 
kteří ne a kdy se to změní?  

5 

Sleva na pojistném u zkrácených úvazků platí už 
od začátku února 

6 

Jaké zákroky se mohou provádět formou jednoden-

ní péče?  

6 

Ucelené informace a odkazy pro lidi s rakovinou 
plic i jejich blízké 

7 

I ve starobním důchodu můžete žádat o příspěvek 
na bydlení. Co dostanete? 

7 

Noví důchodci musí o výchovné žádat: Nelze to 
udělat dodatečně, nárok by propadnul 

8 

Příspěvek na zvláštní pomůcku 9 

Poskytování pomoci cestujícím se zdravotním po-
stižením a cestujícím s omezenou možností pohybu 
a orientace 

10 

Zamilujte se do chladu 10 

Pozvánka MARS  11 

Pozvánka Rekondiční pobyt Petrčane 12 

Pozvánka Po svatbě s tancem 13 

Pozvánka Březen - za kamna ne-vlezem 13 
STP v ČR z. s. místní organizace Lesná 13 

STP v ČR z. s. okresní organizace Blansko 15 

Únorovým objektivem Otto Haucka  15 

O nás 16 
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Zpravodaj Svazu tělesně postižených v České republice z. s.  
krajské organizace Jihomoravského kraje se sídlem v Brně.  
Adresa redakce Mečová 5, 602 00 Brno, telefon: 542 212 657, 
e-mail: stp.ko.jmk@seznam.cz 
Číslo, den, měsíc a rok vydání 98/15/2/2023 evidenční číslo 
periodického tisku přidělené ministerstvem kultury MK ČR 
E10389. 
Příspěvky zasílejte na adresu redakce do desátého dne 
v měsíci. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací a mohou být 
použity v příštích číslech. 

KDO JSME 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
městská organizace Brno je samostatnou, nezávislou 
organizací, která sama o sobě a dále prostřednictvím 
svých organizačních jednotek jako samostatných 
právnických osob pomáhá zajišťovat potřeby zájmy 
členů a zdravotně znevýhodněných osob. Je občan-
ským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 
Sb., o sdružování občanů. Poskytuje odborné sociální 
poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením.  

Organizace STP ČR z. s. ve městě Brně reprezentuje 
městská organizace, pod kterou spadá 8 místních 
organizací.  

Místní organizace sdružují své členy, s nimiž realizu-
jí činnosti v oblasti ozdravné, kulturně společenské, 
vzdělávací, poznávací i informační, vedoucí k aktiv-
nímu společenskému životu. Pravidelná setkávání 
členů jednotlivých místních organizací jsou oriento-
vána na společné sdílení informací, novinek, zážitků 
a řešení osobních záležitostí.  

Poslání Svazu tělesně postižených 
Posláním Svazu je prostřednictvím poskytovaných 
služeb zvyšovat a udržovat informovanost osob se 
zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost  
a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení 
kvality života. 

Naše služby 
Odborné sociální poradenství 

Zásady poskytování služeb 
Profesionalita. 
Bezplatnost. 

Důstojnost a diskrétnost. 
Respektování potřeb uživatelů. 

Komu je služba určena? 
Služba je určena 

 Osobám se zdravotním postižením 

 Osobám s tělesným postižením  

 Seniorům 

 Imigrantům a azylantům 

Služba není vázána na členství v organizacích tělesně 
postižených. 

 

 Dále nabízíme 
Zapůjčení kompenzačních pomůcek. 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek nabízíme  
v objektu s bezbariérovém přístupem. 

Seznam kompenzačních pomůcek najdete na 
www.stp-brno.cz  

Fakultativní služby 
Dle aktuální nabídky.  

Aktuální nabídky najdete na www.stp-brno.cz 

mailto:stp.ko.jmk@seznam.cz

