
  

 

 

   

 
 
 
 
 

Otázka týdne 
V přehledu čerpané zdravotní péče jsem našla vyšetře-
ní, která jsem neabsolvovala. Je to chyba systému? 

Odpověď  
Většina nesrovnalostí v přehledu vykázané péče se ukáže 
jako neúmyslná chyba lékaře, zdravotníka nebo lékárníka. 
Může se jednat např. o přepis v rodném čísle (čísle po-
jištěnce) pacienta, nebo o chybně vykázaný kód výkonu. 

K chybě může dojít i v datu, ke kterému je daný výkon 
vykázán, takže to vypadá, že klient byl u  lékaře v jiném 
termínu. U odběrů, resp. následných laboratorních vyšetře-
ní se data mohou lišit, protože laboratoř může vykázat až 
dokončený výkon s odstupem několika dní ode dne odbě-
ru. 

V některých případech se stane, že klient ve svém pře-
hledu uvidí pracoviště, na kterém nikdy nebyl. To se 
může stát např. u laboratorních odborností – lékař pro-
vede odběr, ale vzorek k vyšetření posílá k jinému posky-
tovateli zdravotní péče. Laboratorní výkony si pak k úhra-
dě z prostředků veřejného zdravotního pojištění vykáže to 
pracoviště, kam byl vzorek odeslán a následně zpracován. 
Na tomto pracovišti vzorek nemusel být odebrán. V tomto 
případě se nemusí jednat vždy o chybu systému. 

Řešení nesrovnalostí 
Pokud pojištěnec zaznamená v aplikaci Moje VZP  
v Přehledu vykázané péče jakoukoli nesrovnalost, stačí 
když na daný výkon klikne a vybere důvod pochybnos-
ti – zobrazí se buď přímo vysvětlení nesrovnalosti, nebo je 
podnět předán pojišťovně, která ho s ohledem na stanove-
ná vnitřní pravidla prověří a zařadí mezi kontrolované. 
Pojištěnec může podnět podat také na kterékoli pobočce 
VZP. Pozor – podněty k prošetření vyúčtovaných a pojiš-
ťovnou zaplacených zdravotních služeb lze uplatnit vždy 
jen za dva roky (aktuální rok a rok jemu předcházející) 

Kontrola podnětů zdravotní pojišťovnou 
Kontrolní činnost VZP provádí prostřednictvím revizních 
lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví 
způsobilých k revizní činnosti, a to dle zákona o veřejném 
zdravotním pojištění (§ 42 zákona č. 48/1997 Sb.). Pokud 
se prokáže neoprávněně vykázaná péče, částka je lékaři 
odmítnuta. Odečet takové péče se objeví na výpisu klienta, 
nejdříve však 3 měsíce od zaslání podnětu.  

Kde může pojištěnec zjistit, jaké výkony jsou na něj 
lékařem vykázané? 
Vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb si může 
pojištěnec ověřit kdykoli on-line v aplikaci Moje VZP 
ve svém osobním účtu.  

Pojištěnec tak může vykázanou péči kontrolovat průběžně. 
Zdravotní pojišťovna má také povinnost (na základě 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, č. 48/1997 Sb.) 
pojištěnci na jeho žádost vystavit jedenkrát ročně vý-
pis z osobního účtu, tzv. Přehled vykázané péče. O vy-
stavení Přehledu vykázané péče lze žádat osobně na po-
bočce VZP, zasláním písemné žádosti poštou nebo  
e-mailem na info@vzp.cz. 

Podrobnější informace naleznete na webu VZP. 
Viktorie Plívová, tisková mluvčí 
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Co dělat, když se v cizině zraníte  
bez cestovního pojištění. 
20.02.2023 | Veronika Doskočilová, Finance.cz 

Vyjeli jste na hory bez cestovního pojištění a zlomili jste 
si nohu? Částečně se můžete spolehnout na evropskou 
kartičku pojištěnce od své zdravotní pojišťovny, ale ně-
kdy ani ta nestačí. Náklady na ošetření pak musíte zapla-
tit sami. 

Cestovní pojištění by mělo být součástí každého výletu 
do zahraničí. Kryje vás totiž pro případy, kdy onemocní-
te, nebo se zraníte, případně způsobíte škodu někomu 
jinému. Každoročně ale na dovolenou vycestuje malé 
procento lidí, kteří si cestovní pojištění nesjednávají. 
Například proto, že zapomenou. Nebo si třeba řeknou, že 
je to jen jeden víkend na lyžích, nikdy se jim nic nestalo  
a budou opatrní. Vždy se přece na svahu chovali opatrně 
a zodpovědně. A lyžují už mnoho let, tak o tom něco vě-
dí. Jenže nehoda se nemusí stát jen vaším přičiněním.  
A nemoc si nevybírá. Co dělat, když se v zahraničí zraní-
te, ale nemáte cestovní pojištění? 

Zdroj: Shutterstock 

Spoléhat na EHIC… 
Pokud jste sice v zahraničí, ale stále v rámci Evro-
py (což v případě zimní dovolené na horách s největší 
pravděpodobností jste), můžete se alespoň částečně spo-
lehnout na váš Evropský průkaz zdravotního pojištění 
(EHIC), malou modrou kartičku, kterou předkládáte  
u lékařů všude v ČR. 

Tuto kartičku byste správně měli vždy nosit u sebe. Po-
kud ji máte, opravňuje vás k využívání lékařské péče  
v takové podobě, v jaké na ni mají nárok obyvatelé 
daného státu. EHIC platí pro tyto země: 

 EU, 

 Norsko, 

 Island, 

 Švýcarsko, 

 Lichtenštejnsko. 
Díky kartičce pojištěnce jste v dané zemi ve stejném 
postavení jako místní. Jinými slovy – co oni neplatí, vy 
také neplatíte. Co oni platí, platíte i vy.  

… nebo na vlastní peněženku 
Ačkoli vás to alespoň částečně může zachránit, nedá se 
na takovou kartičku spoléhat plně. Na rozdíl od České 
republiky má řada okolních států zaveden sys-
tém veřejného a soukromého zdravotnictví. Soukromé 
je pochopitelně placené. A vy v pozici lyžaře se zlome-
nou nohou na svahu neovlivníte, zda vás odvezou do stát-
ní, nebo do soukromé nemocnice. 

Pokud budete mít „smůlu“ a dostanete se do soukromé 
nemocnice, pravděpodobně si veškeré náklady budete  

muset zaplatit sami, ačkoli ve státní nemocnici byste za tytéž 
úkony neplatili. 

Kromě toho také platí, že ne všechny zásahy mohou být po-
kryty díky kartičce pojištěnce. V některých státech mají 
řadu zásahů vyňatu ze zdravotního pojištění. A pro př í-
klady nemusíme jít příliš daleko. 

„Mezi ČR a SR je mezivládní dohoda o vzájemné úhradě 
zdravotních výloh svých občanů, nicméně nevztahuje se to 
na servis Horské služby. Zásah HS, zejména pokud jde o 
nasazení helikoptéry, stojí vždy stovky až tisíce eur, což by 
musel český občan nést sám, nemá-li cestovní pojištění,“ 
uvádí Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa Pojišťovny. 
Podobně to mají i další státy. Zásah horské služby, vyproš-
ťování, transport helikoptérou, nasazení rolby či sněžného 
skútru, to vše mohou být věci, které nejsou kryty z místního 
zdravotního pojištění, a tudíž si je v případě, že je využijete, 
budete muset zaplatit sami.  

Zachránit vás může i platební karta… 
Pokud vlastníte nějakou vyšší řadu platebních karet, můžete 
mít štěstí v neštěstí. Takové karty totiž často mají cestovní 
pojištění jako součást balíčku služeb už v samotném zá-
kladu. V takovém případě možná máte cestovní pojištění 
sjednané, aniž byste o tom věděli. Někdy se takové pojištění 
vztahuje i na vaše spolucestující, pokud s vámi žijí ve spo-
lečné domácnosti.  

V takovém případě byste vše řešili přes banku, která by 
vás navedla na příslušnou asistenční službu a ta by s vámi 
řešila celou pojistnou událost. 

… nebo bilaterální dohoda 
Poslední možnost, která vás může zachránit, je bilaterální 
dohoda. Pokud nemáte cestovní pojištění, zraníte se a nachá-
zíte se v zemi, se kterou má Česká republika uzavřenou bila-
terální dohodu, dostanete na základě EHIC kartičky alespoň 
neodkladnou péči. Ta je bezplatná. Tyto dohody máme aktu-
álně uzavřené s: 

 Makedonií,  

 Srbskem, 

 Černou Horou 

 Tureckem. 
Rozsah a kvalita neodkladné péče se ale opět můžou lišit 
podle jednotlivých zemí. 

Za absenci pojištění už hrozí i pokuty 
Kromě toho, že absence cestovního pojištění vás může 
vyjít hodně draho i jen kvůli zlomené noze, můžete navíc 
dostat pokutu. Některé státy totiž zavedly pro turis-
ty povinnost mít cestovní pojištění. Jako příklad můžeme 
použít Itálii. Pokud se chystáte na hory do Itálie a plánujete 
lyžovat nebo jezdit na snowboardu, musíte mít sjedna-
né pojištění odpovědnosti. 

Přímo na místě má italská policie pravomoc vás zkontrolo-
vat a vyžadovat, abyste jí doložili, že máte pojištění odpo-
vědnosti opravdu sjednané. V opačném případě vám hrozí 
pokuta ve výši až 150 eur. 
Zdroj: https://www.finance.cz/545534-co-delat-kdyz-se-v-zahranici
-zranite-ale-nemate-cestovni-pojisteni/ 

Máte schválený návrh – co bude dál? 
Schválený návrh na komplexní lázeňskou léčebně rehabili-
tační péči zasílá příslušná pobočka VZP ČR přímo do lázeň-
ského zařízení uvedeného v návrhu na prvním pořadí. Pokud 
toto zařízení má volný termín, vyrozumí pacienta 
„Předvoláním pacienta“ nejpozději do 5 dnů přede dnem 
určeného nástupu lázeňského léčení. Současně pacientovi 
oznamuje další informace týkající se lázeňského léčení (kde  

https://www.finance.cz/autori/veronika-doskocilova/
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se bude v lázních hlásit, možné způsoby dopravy, co je 
třeba mít s sebou, že musí být na celou délku lázeňského 
léčení vybaven léky, které permanentně užívá, a informace 
o možnostech nadstandardní péče s výší úhrad). 

Pokud lázeňské zařízení uvedené v návrhu na prvním pořa-
dí nemá k dispozici lůžko v časovém rozmezí daném plat-
ností návrhu, je povinno celý návrh odeslat na lázeňské 
zařízení uvedené na druhém pořadí, lázeňské zařízení ve 
druhém pořadí pak případně na lázeňské zařízení ve třetím 
pořadí. V případě, že ani lázeňské zařízení ve třetím pořadí 
nenalezne lůžko pro pacienta, je povinno odeslat návrh 
zpět na vysílající pobočku VZP ČR po projednání situace s 
tímto pracovištěm. 

Nástup na komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační 
péči musí být u I. pořadí naléhavosti do jednoho měsíce 
ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou. Do 
tohoto stupně naléhavosti patří také překlady z nemocnič-
ního lůžka na lůžko v lázeňském zařízení. Lázeňské zaříze-
ní a datum nástupu zajistí přímo smluvní zdravotnické zaří-
zení, ve kterém je pacient hospitalizován. Návrh na lázeň-
skou léčebně rehabilitační péči v případech přímého přelo-
žení pacienta z akutní lůžkové péče do lázní nepodléhá 
schválení zdravotní pojišťovnou (až na tuto výjimku je 
návrh podáván standardním způsobem). U pořadí naléha-
vosti II. musí být dodržen termín nástupu lázeňské péče 
nejpozději do tří měsíců ode dne schválení návrhu 
zdravotní pojišťovnou, později ztrácí návrh platnost. 

U příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče zpra-
vidla zasílá příslušná pobočka VZP ČR schválený návrh 
přímo pacientovi a ten si vybere lázeňské zařízení podle 
informací poskytnutých jednak u VZP ČR, jednak z inzer-
ce a reklamy, kterou si lázně provádějí samy. Nástup si 
pacient domlouvá přímo s lázeňským zařízením, které si 
vybral. U tohoto typu lázeňské péče a u lázeňské péče  
o děti a dorost je stanoven termín nástupu léčení nejpozdě-
ji do šesti měsíců ode dne schválení návrhu zdravotní 
pojišťovnou. 
Zdroj: https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/
lazenska-pece/mate-schvaleny-navrh-co-bude-dal? 

Kdo si nemusí kupovat dálniční známku? 
06.03.2023 | Lucie Mečířová, Finance.cz 
Dálniční známku nemusí mít každé vozidlo, které se 
prohání po D1. Některá auta se obejdou bez dálniční 
známky. Nepatří zrovna to vaše mezi ně? 

To, jaké vozidlo je osvobozeno, a může tedy jezdit na zpo-
platněné pozemní komunikaci bez dálniční známky, je uve-
deno v § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komuni-
kacích. Pojďme se tedy společně podívat na výčet těchto 
vozidel. 

Kolik stojí dálniční známky v roce 2023 

Pro jaká vozidla platí eko cena? 
Eko cena je oproti standardní ceně poloviční. Funguje pak 
pro auta, která mají pohon na zemní plyn, nebo biome-
tan. Neplatí však pro vozidla, která jezdí na LPG, pro 
ty je určena standardní cena. 

 

Jaká vozidla nemusejí mít dálniční známku? 
S dálniční známkou nemusejí automaticky po zpoplatně-
ných silnicích jezdit tyto automobily: 

 historická vozidla, jestliže mají průkaz histor ické-
ho vozidla a přidělenou zvláštní registrační značku, 

 vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybrid-
ní pohon, pokud má vozidlo přidělenou speciální regis-
trační značku, 

 vozidla, která slouží k přepravě nezaopatřených 
dětí, jestliže jsou léčeny pro onemocnění se zhoubným 
nádorem nebo hemoblastózou*, 
vozidla, která přepravují těžce zdravotně postižené obča-
ny, kteří jsou držiteli průkazu ZTP anebo ZTP/
P vydaného v ČR. 
* Pokud by mělo dojít k silniční kontrole, stačí se proká-
zat lékařskou zprávou anebo jiným osvědčením ze zdra-
votnického zařízení. 

Zdroj: Dephositos 

Kdy se na osoby se ZTP a ZTP/P nevztahuje osvoboze-
ní od dálničního poplatku? 
Aby byla osoba, která je držitelem průkazu ZTP, nebo 
ZTP/P, osvobozena od platby dálničního poplatku, musí 
se jednat o její vozidlo, popř. musí být jeho provozova-
telem nebo řidičem, anebo o vozidlo osoby blízké. Po-
kud by vás tedy vezl na vyšetření např. rodinný přítel ane-
bo soused svým automobilem, je jeho povinností mít elek-
tronickou dálniční známku, jestliže pojede po zpoplatně-
ných úsecích. 

Jaká vozidla ještě mohou jezdit bez dálniční známky? 
Výše zmíněná vozidla jsou od dálničního poplatku osvo-
bozena automaticky. Existují však ještě automobily, které 
mohou být od platby také osvobozeny, ale pouze v přípa-
dě, že podají oznámení.  

Jsou to: 

 vozidla na elektrickou energii nebo hybridní pohon, 
jestliže nemají přidělenou speciální registrační značku, 
což platí i pro vozidla registrovaná v zahraničí, a 

 vozidla, která provozují domovy pro osoby se zdra-
votním postižením, jestliže slouží k přepravě těchto osob. 

Jak podat oznámení o osvobození? 
Předně budete potřebovat formulář oznámení o osvoboze-
ní, který lze vyplnit na internetu. Odeslat jej pak můžete 
hned několika způsoby. Lze jej samozřejmě v listinné 
podobě doručit poštou Státnímu fondu dopravní in-
frastruktury, anebo elektronickou cestou. K tomu však 
budete potřebovat vlastnit datovou schránku, nebo uzná-
vaný elektronický podpis, jestliže chcete oznámení zasílat 
prostřednictvím e-mailu. 
Zdroj: https://www.finance.cz/540331-kdo-nemusi-mit-dalnicni-
znamku/ 

Platnost 10 dní 30 dní 1 rok 

Standard-
ní cena 

310 Kč 440 Kč 1500 Kč 

Eko cena 155 Kč 220 Kč 750 Kč 

https://www.finance.cz/autori/lucie-mecirova/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13
https://edalnice.cz/osvobozeni/index.html#deal
https://edalnice.cz/osvobozeni/index.html
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Povinnou elektronickou preskripci provozuje Státní ústav 
pro kontrolu léčiv (SÚKL). Veškeré potřebné informace  
a návody jsou uvedeny na webu www.epreskripce.cz. 

Jak funguje eRecept? 
Lékař pacientovi vystaví eRecept, který se automaticky 
uloží do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů 
(CÚeR). Každý eRecept má vygenerovaný unikátní dva-
náctimístný identifikátor, kterým je alfanumer ický 
(kombinace číslic a písmen) a čárový kód. Následně paci-
ent v lékárně sdělí lékárníkovi identifikátor eReceptu 
na základě, kterého mu lékárník vydá předepsané léky. 
Informace o výdeji léku se zároveň zapíše do CÚeR – tím 
jsou předepisující lékař, vydávající lékárník a pacient infor-
mováni o konečném stavu předpisu. 

Viktorie Plívová 
tisková mluvčí 

Pro koho je zdravotní pojištění nejvyšším  
odvodem z příjmu? 
09.03.2023 | Petr Gola, Finance.cz 
Sazba daně z příjmů i sazba sociálního pojištění je vyšší 
než sazba zdravotního pojištění, přesto někteří občané 
odvádějí ze svého příjmu nejvíce na zdravotním pojiště-
ní. Jak je to možné? Podívejme se na vybrané praktické 
příklady. 

U daně z příjmů jsou dvě daňové sazby, a sice 15 % a 23 
%. Zaměstnanci ovšem odvádějí také na sociální pojištění 
6,5 % z hrubé mzdy a na zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé 
mzdy. Povinné pojistné za zaměstnance odvádí i zaměstna-
vatel, v souhrnu 33,8 %. 

OSVČ odvádí na sociální pojištění 29,2 % z vyměřovacího 
základu a na zdravotní pojištění 13,5 % z vyměřovacího 
základu. V praxi však dochází k situacím, že nejvyšší 
daňovou položkou je zdravotní pojištění. 

Zdroj: Depositphotos 

Příklad 1: Podnikání jako vedlejší zdroj příjmů 
Penzista Miroslav si po celý rok 2022 přivydělával samo-
statnou výdělečnou činností. V případě pana Miroslava se 
jednalo o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnos-
ti. Hrubý zisk za rok 2022 má 86 400 Kč. Na dani z příjmů 
nezaplatí pan Miroslav nic, neboť roční sleva na poplatníka 
ve výši 30 840 Kč je vyšší než vypočtená daň z příjmů 
12 960 Kč (86 400 Kč × 15 %). Sleva na poplatníka sníží 
daň z příjmů do nuly. 

Rovněž na sociální pojištění nebude pan Miroslav platit 
nic, neboť když je hrubý zisk z výkonu vedlejší samostatné 
výdělečné činnosti do limitu, sociální pojištění se neplatí. 
Pro celý rok 2022 je limitem pro neplacení sociálního po-
jištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti 
93 387 Kč. Pan Miroslav má hrubý zisk nižší než 93 387 
Kč, a sociální pojištění tedy neplatí. 

Jak dlouho platí běžný eRecept?  
Liší se to nějak od eReceptu vydaného na 
pohotovosti? 
Od 1. 1. 2018 je elektronická preskripce povinná, tzn. 
lékaři mohou vystavovat recepty pouze v elektronické 
podobě (tzv. eRecept). Elektronická preskripce léčivých 
přípravků a výjimky, kdy je možné lékařský předpis vy-
dat „papírově“, jsou stanoveny zákonem o léčivech 
(č. 378/2007 Sb.). 

Platnost elektronického receptu 
Doba platnosti eReceptu je 14 kalendářních dnů počínaje 
dnem následujícím po dni jeho vystavení, neurčí-li pře-
depisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok. 

 U některých typů eReceptů existují výjimky: 

 recept s příznakem „Neodkladná péče“ nebo 
„Pohotovost“ – má platnost nejdéle do konce 
prvního dne následujícího po dni jeho vystave-
ní 

 opakovací recept – platí 6 měsíců počínaje 
dnem jeho vystavení, neurčí-li předepisující lékař 
jinak, nejdéle však 1 rok 

 v případě, že v lékárně není k dispozici předepsa-
ný počet balení léčivého přípravku (a ani nemůže 
být urychleně obstarán), může farmaceut na zá-
kladě požadavku zaslaného do systému eRecept 
prodloužit dobu platnosti elektronického receptu 
až o 14 kalendářních dnů 

Podoba eReceptu 
Pacient od lékaře obdrží eRecept v elektronické po-
době, může také dostat vytištěný papír  tzv. papírovou 
průvodku elektronického receptu (nikoli klasický 
papírový recept). Průvodka obvykle obsahuje všech-
ny údaje uvedené v elektronickém receptu, nesmí však 
obsahovat razítko a podpis lékaře (obojí je nahrazeno 
identifikátorem a jeho vyjádřením v podobě QR kódu). 

Identifikátor eReceptu může pacient obdržet jedním 
z těchto čtyř způsobů: 

 vystavením papírové průvodky – kromě povin-
ných údajů (identifikátor) na ni lze doplnit i další 
údaje, které pacient potřebuje znát – např. název 
léčivého přípravku, dávkování atd. 

 zasláním průvodky na e-mailovou adresu paci-
enta – i v tomto případě je možné doplnit další 
údaje 

 předáním eRecpetu prostředni 
tvím aplikace v mobilním telefonu či jiném 
elektronickém zařízení pacienta; 

 zasláním SMS na mobilní telefon pacienta 

Výhody elektronické preskripce 
Mohla by nastat situace, že si pacient nestihne předepsa-
né léky vyzvednout – v takovém případě pacient může 
kontaktovat lékaře před blížícím se dnem platnosti eRe-
ceptu a požádat ho o prodloužení doby platnosti. Po 
uplynutí platnosti eReceptu léky nelze vydat. 

V určitých případech je možné, aby pacient kontak-
toval svého lékaře a požádal ho o vystavení a zaslání 
eReceptu bez nutnosti návštěvy ordinace ošetřujícího 
lékaře, např. při předepisování stejného léku u chro-
nicky nemocných pacientů. Pozor  – lékař může 
po pacientovi vyžadovat v rámci léčby osobní návštěvu, 
proto je vždy nutné respektovat rozhodnutí lékaře. 
Pojištěnec si může zobrazit v Lékovém záznamu pacien-
ta veškeré léčivé přípravky, které mu byly předepsány  
a vydány. Do lékového záznamu se může přihlásit pro-
střednictvím bankovní identity nebo Portálu občana. 

http://www.epreskripce.cz
https://www.finance.cz/autori/petr-gola/
https://pacient.erecept.sukl.cz/suklweb/Pacient/Account/Welcome?returnUrl=%2Fsuklweb%2FPacient%2FHome%2F
https://pacient.erecept.sukl.cz/suklweb/Pacient/Account/Welcome?returnUrl=%2Fsuklweb%2FPacient%2FHome%2F
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Může se práceschopnost snížit nebo zvýšit? 
Ano, může. Zdravotní stav není v naprosté většině přípa-
dů neměnný, a právě proto může dojít k jeho zlepšení, 
nebo zhoršení, na základě čehož vám příslušná okresní 
správa sociálního zabezpečení stanoví příslušný stupeň 
invalidity. Stupně invalidity máme celkem tři a jsou 
to: 

Aby žadatel získal invalidní důchod s nárokem na výpla-
tu, musí splnit ještě potřebnou dobu pojištění. Logicky 
pak platí, že čím vyšší je získaná doba pojištění a stu-
peň invalidity, tím je samozřejmě i vyšší invalidní 
důchod. 

OSSZ však může během přezkoumání zdravotního stavu 
zjistit nejen to, že se váš zdravotní stav zhoršil, a přisou-
dit vám tedy vyšší stupeň invalidity, ale i to, že došlo  
k výraznému zlepšení, na základě čehož stupeň sníží, 
anebo invalidní důchod odebere úplně. 

Žádost o podrobení se vyšetření 
Pokud chce OSSZ přezkoumat váš zdravotní stav, zašle 
vám písemnou Žádost o podrobení se vyšetření. Na zá-
kladě toho se budete muset podrobit kontrolní lékařské 
prohlídce a kontaktovat svého ošetřujícího lékaře.  
K tomu je nutné se dostavit nejpozději do 8 dnů od do-
ručení této žádosti. Pokud by to nebylo možné např . 
kvůli tomu, že má ošetřující lékař dovolenou apod., kon-
taktujte příslušného pracovníka OSSZ, který tuto věc 
vyřizuje (horní část žádosti), a seznamte ho se situací. 

Pokud se k lékaři nemůžete dostavit pro závažné důvody 
na vaší straně, kontaktujte ho a domluvte jiný termín 
vyšetření. Lékař pak vaši neschopnost dostavit se doda-
tečně omluví. 

Zdroj: Depositphotos 

Co doložit pro přezkoumání invalidity? 
K ošetřujícímu lékaři doneste veškeré lékařské zprávy 
a nálezy (urgentní ošetření, hospitalizace) od jiných 
doktorů, které máte k dispozici. Dále je také možnost 
doručit je rovnou OSSZ, a to buď osobně, nebo pro-
střednictvím pošty. Pro přezkoumání jí navíc budete 
muset dodat i profesní dotazník. 

Co obsahuje profesní dotazník od OSSZ? 
Hned na začátku budete muset vyplnit své identifikační 
údaje (jméno a příjmení, adresu, včetně té kontakt-
ní, telefon, e-mail). 

Zdravotní pojištění však pan Miroslav platit bude. Při 
výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují daňové slevy  
a ani není zaveden žádný limit pro výši zisku, aby ne-
vznikala povinnost zdravotní pojištění platit. Roční zdra-
votní pojištění činí 5832 Kč (86 400 Kč × 50 % × 13,5 %). 

Příklad 2: Pouze pasivní příjmy 
Paní Helena má zdanitelné příjmy za rok 2022 pouze 
z kapitálového majetku a z nájmu. Roční daňový základ 
(příjem ponížený o výdaje) má 340 000 Kč. Roční daň 
z příjmů je 20 160 Kč (340 000 Kč × 15 % − sleva na po-
platníka 30 840 Kč). Z pasivních příjmů se sociální pojiště-
ní neplatí. Zdravotní pojištění se sice z pasivních příjmů 
taky neplatí, ale po celý rok 2022 si musela paní Helena 
zdravotní pojištění platit jako OBZP (osoba bez zdani-
telných příjmů), a to v měsíční výši 2187 Kč (13,5 % 
z minimální mzdy v roce 2022 ve výši 16 200 Kč). Za celý 
rok 2022 zaplatila paní Helena na zdravotním pojištění 
26 244 Kč (2187 Kč × 12 měsíců). Zdravotní pojištění je 
tedy pro paní Helenu nejvyšší daňovou položkou. 

Příklad 3: Zaměstnání s hrubou mzdou nižší než 15 000 
Kč 
Zaměstnankyně Veronika pracuje pouze na zkrácený úva-
zek s hrubou měsíční mzdou 14 000 Kč, žádný jiný příjem 
paní Veronika nemá a pro účely placení zdravotního pojiš-
tění není státním pojištěncem. U nestátních pojištěnců 
s hrubou mzdou nižší než 17 300 Kč se provádí dopočet do 
minima, který jde na vrub zaměstnance, ve výši 2336 Kč 
(13,5 % ze 17 300 Kč). Souhrnná sazba zdravotního pojiš-
tění je 13,5 %, přičemž 9 % z toho platí zaměstnavatel. 
Částka zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem 
činí vždy 9 %. Na zdravotní pojištění je tedy paní Veronice 
z hrubé mzdy sraženo 1076 Kč (2336 Kč − (14 000 Kč × 9 
%)). Na dani z příjmů neplatí paní Veronika nic, neboť mě-
síční sleva na poplatníka v částce 2570 Kč je vyšší než vy-
počtená daň z příjmů. Sociální pojištění sražené z hrubé 
mzdy je 910 Kč (6,5 % z 14 000 Kč). Zdravotní pojištění je 
pro paní Veroniku nejvyšší daňovou platbou. 

Příklad 4: Práce pouze na dohody do limitu 
Pan Ludvík pracuje oficiálně pro dva zaměstnavatele na 
dohodu o provedení práce s hrubou měsíční mzdou 10 000 
Kč a pro dalšího zaměstnavatele pracuje dokonce načerno. 
Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 
10 000 Kč a méně, neplatí se z ní sociální ani zdravotní 
pojištění. Na dani z příjmů zaplatí pan Ludvík měsíčně 
1500 Kč, protože z jedné dohody bude odvedena 15% sráž-
ková daň a z druhé se žádná daň z příjmů platit nebude, 
neboť u tohoto zaměstnavatele má pan Ludvík podepsáno 
prohlášení k dani. Pro účely placení zdravotního je ale pan 
Ludvík OBZP, neboť neplatí zdravotní pojištění ani 
z jednoho zaměstnání. V roce 2023 si musí pan Ludvík 
platit měsíční zdravotní pojištění ve výši 2336 Kč (17 300 
Kč × 13,5 %). I pro pana Ludvíka je zdravotní pojištění 
nejvyšší přímou daní.  
Zdroj: https://www.finance.cz/545815-kdo-plati-nejvic-na-
zdravotnim-pojisteni/ 

Jak probíhá přezkoumání invalidity? 
09.03.2023 | Lucie Mečířová, Finance.cz 
Máte invalidní důchod? V takovém případě vás určitě dříve 
nebo později čeká přezkoumání zdravotního stavu. Co oče-
kávat a co po vás budou chtít? 

Pokud vám okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) 
vyplácí jakékoli dávky ze sociálního anebo nemocenského 
pojištění, má podle § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organiza-
ci a provádění sociálního zabezpečení, právo na přezkou-
mání a posouzení zdravotního stavu pojištěnce. Co  
v takové situaci můžete očekávat a co je vaše povinnost? 

Invalidita pro Pokles pracovní schopnosti 

1. stupeň o 35 až 49 % 

2. stupeň o 50 až 69 % 

3. stupeň o 70 % a více 

https://www.finance.cz/duchody-a-davky/vse-o-duchodech/invalidni-duchody/stupne-invalidity/
https://www.mesec.cz/socialni-davky/duchody/invalidni-duchod/
https://www.finance.cz/534518-myty-o-invalidnim-duchodu-vyse-prace/
https://www.finance.cz/516883-zdravotni-pojisteni-obzp/
https://www.finance.cz/autori/lucie-mecirova/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-582
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-582
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Následně doplníte vaše dosažené vzdělání a kvalifikaci 
a průběh vykonávaných profesí, kde uvedete název 
zaměstnavatele a profese, ale také o jaký se jednalo úva-
zek a od kdy do kdy trval. Nutné bude dopsat i odborné 
znalosti a dovednosti a vaše současné zaměstnání, 
pokud jej máte, vlastnosti vykonávané práce (lehká, těž-
ká) a kdy vám byl přiznán invalidní důchod. 

Jestliže jste pak profesní dotazník vyplňovali již  
v minulosti, stačí uvést pouze nové skutečnosti. Pří-
padně uveďte, že se vaše pracovní anamnéza nijak 
nezměnila. 

Co se stane, když nevyplním dotazník? 
Bez vyplnění a doručení dotazníku příslušné OSSZ není 
možné provést posouzení a přezkoumání zdravotního 
stavu. Něco takového pak může způsobit přerušení ane-
bo zastavení řízení o posuzování invalidity. V horším 
případě pak dojde k zastavení výplaty invalidního dů-
chodu. 

Budu se muset dostavit na OSSZ k přezkoumání? 
Pokud k tomu nebudete písemně vyzváni, tak nemu-
síte. Posouzení zdravotního stavu je možné provést bez 
toho, aby vás tamní posudkový lékař viděl. Ten na zákla-
dě doručených dokumentů vyhodnotí váš zdravotní stav 
bez vaší přítomnosti. Poté vám bude zaslán posudek  
o invaliditě 
Zdroj: https://www.finance.cz/540429-prezkoumani-invalidity/ 

Žádost o prověření nevyplacené dávky 
nemocenského pojištění po více než 30 
dnech od uplatnění žádosti. 
Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, 
uplynulo více než 30 dnů od předání Vaší žádosti 
o dávku zaměstnavateli nebo od vystavení eNeschopen-
ky a dosud jste neobdrželi vyplacenou dávku? Nedaří se 
vám se dovolat na Call centrum či na okresní správu 
sociálního zabezpečení? Vyplňte tento jednoduchý for-
mulář, stav zpracování dávky prověříme a budeme Vás 
kontaktovat (nejlépe na uvedené telefonní číslo) s kon-
krétními informacemi, zpravidla do 2 pracovních dnů 
od jeho odeslání. 

Upozornění: tzv. „ošetřovné“ pro OSVČ nevyplácí 
Česká správa sociálního zabezpečení, ale Minister-
stvo průmyslu a obchodu prostřednictvím přísluš-
ných živnostenských úřadů. S případnými urgencemi 
výplaty „ošetřovného“ OSVČ je proto třeba obrátit 
se na tyto úřady.  
Kontaktní formulář: https://www.cssz.cz/web/cz/
formular-k-hlaseni-nevyplacene-davky 

Žádost o prověření stavu řízení  
o přiznání důchodu po více než 90 (120) 
dnech od sepsání žádosti. 
Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, 
uplynulo více než 90 dnů od sepsání Vaší žádosti o dů-
chod a dosud jste neobdrželi rozhodnutí o přiznání dáv-
ky? Nedaří se vám dovolat na Call centrum či na okresní 
správu sociálního zabezpečení? Vyplňte tento jednodu-
chý formulář, stav zpracování dávky prověříme a bude-
me Vás kontaktovat. 

Pokud se žádost týká řízení o přiznání invalidního dů-
chodu, může být doba řízení delší z důvodu posouze-
ní Vašeho zdravotního stavu. V případě, že Vaše žá-
dost obsahuje mezinárodní prvek (doba pojištění získaná 
mimo území České republiky), může být řízení delší  
z důvodu došetřování Vaší doby pojištění u cizozemské-
ho nositele pojištění. 

Kontaktní formulář: https://www.cssz.cz/web/cz/zadost-o-
provereni-stavu-rizeni-o-priznani-duchodu-po-vice-nez-90-120-
dnech-od-sepsani-zadosti 

Jak zajistit, že se rodina dostane k vašim  
penězům i po vaší smrti? 
10.03.2023 | Veronika Doskočilová, Finance.cz 
Chcete, aby se rodina dostala k vašim penězům i po vaší 
smrti? Pak musíte někomu udělit speciální disponent-
ské oprávnění. A pokud si to nepohlídáte, může mít vaše 
nejbližší rodina po vaší smrti problém se k penězům 
dostat. 

Téma smrti není většině lidí příjemné a je jen logické, že 
situace s ním spojené řeší jen neradi. Často pak odkláda-
jí například sepsání závěti, přepsání majetku, vypořádání 
vlastních záležitostí atd. Povinnost to samozřejmě není  
a vše nakonec nějak dopadne. Na druhou stranu včasné 
vyjasnění situace, př ípadně udělení př ístupů k majetku, 
může po vaší smrti vaší rodině usnadnit život alespoň po 
stránce finančního zajištění. 

Zdroj: Depositphotos 

Účet může uvěznit i peníze vašich blízkých 
Představme si modelovou situaci. Jste muž, máte manželku 
a dvě malé děti. Vy pracujete a váš příjem je záro-
veň hlavním příjmem rodiny. Vaše manželka také pra-
cuje, ale jen na částečný úvazek. Zbytek času věnuje péči  
o domácnost a o dvě malé děti. Vše funguje a jste spokoje-
ni. 

Náhle se ale stane nečekaná událost, dojde k nehodě a vy 
zemřete. Pokud jste své manželce neudělili disponentská 
práva k vašemu účtu, nedostane se k vašim penězům 
několik měsíců. A to dokonce i v případě, že jsou její vlast-
ní. 

Co se stane po vaší smrti? 
Po vaší smrti budou z vašeho účtu dál odcházet nastavené 
platby, ale k účtu nikdo nebude mít př ístup, dokud ne-
dojde k dědickému řízení a dokud nebude uzavřeno. To 
může trvat i půl roku, rok, složitější případy se mohou táh-
nout i několik let. Během té doby nemůže nikdo nakládat  
s vaším majetkem, protože ještě zkrátka není úředně roz-
hodnuto, komu váš majetek patří. A to i kdyby byl dědic 
jen jeden nebo jste zanechali jasně vypovídající závěť. 
Úřední kolečko zkrátka chvíli trvá.  

Problémem může být i situace, kdy jste si na váš běžný 
účet posílali peníze vy i vaše žena, přičemž následně jste 
peníze z účtu využívali oba, vy z pozice majitele účtu, ona 
z pozice disponenta. Po vaší smrti totiž tato nastavení 
končí. 

Na co má disponent právo? 
Disponent je osoba, které dovolíte, aby do určité míry na-
kládala s penězi na vašem účtu. Takovou možnost dostane 

disponent jen s vaším souhlasem. A samozřejmě jen vy  

https://www.finance.cz/493157-prace-s-invalidnim-duchodem/
https://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/invalidni-duchod/
https://www.finance.cz/autori/veronika-doskocilova/
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rozhodujete o tom, co disponentovi dovolíte a co už ne.  

Můžete mu například umožnit, aby: 

 nakládal s penězi na účtu ve stejném rozsahu jako vy, 

 prováděl transakce platební kartou,  

 vybíral peníze z bankomatu, 

 přihlašoval se do internetového či mobilního bankov-
nictví, 

 vyzvedával výpisy z účtu a další korespondenci  
s účtem spojenou, 

 ověřoval si aktuální zůstatek na účtu atd. 

A naopak mu nemůžete dovolit například možnost usta-
novit dalšího disponenta, zrušit váš účet, požádat o vydání 
platební karty, sjednávat si doplňkové služby atd. I kdy-
byste chtěli, nejde to. Banky takovou možnost disponen-
tům nepovolují. 

O tom, jak dlouho bude disponent mít vámi svěřené pra-
vomoci, rozhodujete také jen vy. Kdykoli se můžete 
rozhodnout jeho práva rozšířit, zúžit, nebo zcela zrušit. 
Nepotřebujete k tomu disponentův souhlas. Dokonce  
o tom nemusí ani vědět. 

Problém nastává, když zemřete. V takovém př ípadě 
standardní disponentská práva okamžitě končí. 

Co udělá banka po vaší smrti 
Jakmile banka zjistí, že jste zemřeli, okamžitě zablokuje 
přístupy k vašemu účtu. A pokud byla například manžel-
ka vaším disponentem, zruší banka i její přístupy k vaše-
mu účtu. Banka v tu chvíli neřeší, jestli jsou na tomto účtu 
vaše společné peníze, nebo společné úspory. Jde o váš 
účet, vy jste majitel. Peníze na účtu jsou z pohledu ban-
ky vaše. A dokud nebude dědické ř ízení uzavřené,  
k penězům se nikdo nedostane. 

Zřiďte speciální dispoziční právo 
Pokud chcete předejít tomu, že vaši nejbližší bu-
dou odstřiženi od peněz na vašem účtu, musíte udělit 
některému z členů rodiny speciální dispoziční právo. To 
musí obsahovat informaci, že se jedná o dispoziční právo 
nejen za života majitele účtu, ale i po jeho smrti. Banky 
standardně zřizují tu první variantu, takže o variantu, kdy 
chcete udělit dispoziční právo platné i po vaší smrti, si 
musíte výslovně říct.  

V případě, že budete mít například s manželkou zřízenou 
tuto možnost disponentského oprávnění, dostane se k vaše-
mu účtu i po vaší smrti. Bude tak moci například přenasta-
vit pravidelné platby, použít peníze na účtu uložené na 
nějaké opravy, zařizování, zkrátka na běžné fungování 
domácnosti.  

Druhá možnost: účet se dvěma majiteli 
Existuje ještě jedna možnost, jak zabránit tomu, aby se  
k vašim penězům po vaší smrti nikdo nedostal. Tou je za-
ložení běžného účtu se dvěma majiteli. Takovou var i-
antu u nás ale nabízí jen mBank, viz článek Kde umí zalo-
žit účet se dvěma spolumajiteli? Jen disponent stačit ne-
musí https://www.finance.cz/545348-kde-umi-zalozit-ucet
-se-dvema-spolumajiteli-jen-disponent-stacit-nemusi/ 
Zdroj: https://www.finance.cz/545624-pristup-penize-po-smrti-
disponent-pravo-ucet/ 

Koho se týká lékařská prohlídka řidiče? 
Pravidelné lékařské prohlídky se týkají následujících sku-
pin: 

 lidé nad 65 let, 

 řidičů z povolání – instruktoři v autoškole, řidiči 
IZS, řidiči nákladních vozů, autobusů atd. 

Je to i váš případ? Pak na nic nečekejte a vydejte se k lékaři. 
Protokol o zdravotní způsobilosti totiž musíte mít neustále 
u sebe. Schovejte si ho proto do auta, peněženky atd. 
Jakmile vás zastaví hlídka, vyžádá si ho a vy ho nebudete 
mít, hrozí vám pokuta. Ale také problémy s pojišťovnou, či 
konce zákaz řízení! A to může být pro někoho, kdo se říze-
ním živí, velký problém. 

Lidé nad 65 let 
U seniorů je potřeba, aby měli potvrzení u sebe ode dne, 
kdy dovrší 65 let věku. První povinná prohlídka vás čeká 
šest měsíců před 65. narozeninami, nejpozději však přes-
ně ve stejný den. Další prohlídka následuje v 68 letech.  
A potom už k lékaři pro způsobilost docházíte pravidel-
ně každé dva roky. 

Pokud by ale doktor seznal, že je to nutné, může vás na další 
prohlídku pozvat dříve. Záleží hodně na vašem zdravotním 
stavu, ale i svědomitosti lékaře. 

Nejčastějšími důvody pro zákaz řízení doktorem bývají růz-
ná neurologická onemocnění, která zhoršují mozkové funk-
ce a bývají spojená s věkem. Projevují se nejen pomalejší 
reakční dobou, ale třeba i špatnou hybností atd. 

V případě, že doktor vyhodnotí seniora jako neschopného 
řízení, oznamuje tuto skutečnost úřadům. Úřady potom vy-
dají oficiální zákaz řízení a bývalému řidiči nezbývá nic 
jiného než odevzdat řidičský průkaz. 

Řidiči z povolání 
Řidiči z povolání absolvují lékařskou prohlídku před zahá-
jením činnosti. Tím to pro vás nekončí. Pravidelně se na 
prohlídku musíte dostavit každé dva roky, a to do dovrše-
ní 50 let. Jakmile tento milník překročíte, zvýší se frekven-
ce prohlídek– k doktorovi musíte pro obnovení dojít jednou 
za rok. 

Kam zajít pro posudek o zdravotní způsobilosti 
Pro posudek o zdravotní způsobilosti řidiče zajděte k obvod-
nímu lékaři. Pokud uzná za nutné, pošle vás za dalším od-
borníkem, například za očařem. Prohlídka stojí do 500 
Kč v závislosti na pracovišti. 

Během samotné prohlídky nečekejte nic neobvyklého. Lé-
kař vás důkladně zkontroluje, ověří, že jsou vaše reflexy 
v pořádku a vystaví protokol. Prohlídka se trochu podobá 
preventivní prohlídce, kter ou u praktika absolvujete 
každé dva roky. 

Co obsahuje protokol o lékařské prohlídce řidiče 
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových 
vozidel najdete na stránkách ministerstva dopravy. Lékař 
možná ale použije svůj vlastní vzor. Ve finále na tom až 
tolik nezáleží. Důležité je jen to, aby dokument obsahoval 
všechny náležitosti. Musí na něm být vypsané následující 
údaje: 

 Základní identifikace řidiče, 

 údaje o skupinách řidičského oprávnění, 

 výsledek lékařské prohlídky a co vyplývá 
z posouzení zdravotního stavu, 

 datum vydání protokolu a konec jeho platnosti, 

 identifikace lékaře, razítko, podpis. 

Jaké hrozí pokuty 
Co když při policejní kontrole nebudete mít protokol od 
lékaře u sebe? 

 Pokud jste si listinu jen zapomněli doma, dostanete 
pokutu 2000 Kč. 

 S propadlým posudkem o zdravotní způsobilosti 
k řízení motorových vozidel hrozí pokuta 5 000 Kč 
až 10 000 Kč a zákaz řízení na jeden rok. 

https://www.finance.cz/545348-kde-umi-zalozit-ucet-se-dvema-spolumajiteli-jen-disponent-stacit-nemusi/
https://www.finance.cz/545348-kde-umi-zalozit-ucet-se-dvema-spolumajiteli-jen-disponent-stacit-nemusi/
https://www.finance.cz/545348-kde-umi-zalozit-ucet-se-dvema-spolumajiteli-jen-disponent-stacit-nemusi/
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Ridicske-prukazy,Autoskoly/Potvrzeni-zdravotni-zpusobilosti-k-rizeni-motorovy
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 Jestli jste zdravotní prohlídku vůbec neabsolvovali, 

ale ze zákona jste tak měli učinit, pokuta se uděluje 
ve výši 10 000 Kč. Navíc vám zakážou řízení. 

 Nejhorší situace, která může nastat, je, že bez plat-
ného posudku způsobíte dopravní nehodu. Pojišťov-
na po vás s největší pravděpodobností bude chtít 
uhradit škodu, kterou jste způsobili poškozené stra-
ně. V případě, že dojde i k poškození na zdraví, 
částka se může vyšplhat do řádu milionů. 

Nejčastější dotazy 
Jak často absolvovat lékařskou prohlídku řidiče? 
Výsledkem prohlídky je vystavení zdravotní způsobilosti 
k řízení motorových vozidel. Senioři prohlídku absolvují 
před 65. narozeninami, potom v 68 letech a následně každé 
dva roky. U řidičů z povolání jsou pravidla přísnější. 

Kdo vydává posudek o zdravotní způsobilosti? 
Zamiřte za praktikem, ten vám pomůže věc zařídit. 
V případě potřeby vás pošle za dalšími odborníky (očař 
atd.). 

Jaké jsou pokuty za chybějící protokol o zdravotní  
způsobilosti? 
Jaké jsou pokuty za chybějící protokol o zdravotní způso-
bilosti? Obdobně jako zelenou kartu, i tento dokument 
musíte mít neustále u sebe. Jinak hrozí vysoké pokuty (až 
10 000 Kč), ale také zákaz řízení či dokonce povinnost 
uhradit škodu při dopravní nehodě ze svého. 
Zdroj: https://autotrip.cz/lekarska-prohlidka-rp/ 

Zpráva opatrovníka za období kalendářního 
roku … VZOR 

 

Zdroj: https://justice.cz/documents/31369/0/Dotazn%

C3%ADk+opatrovn%C3%ADka+nesv%C3%

A9pr%C3%A1vn%C3%A9ho.pdf/9199ed5c-9a2b-

4fa6-a9fb-6df8f8eec40b 
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Vyhrazené parkovací stání (VPS) 
Pro potřeby občanů se ZTP. 
Žadateli se doporučuje nejprve předjednat možnosti zří-
zení VPS v požadované lokalitě u příslušného silničního 
správního úřadu, u kterého bude později žádat o rozhod-
nutí o zvláštním užívání komunikace. Tímto úřadem 
může být buď úřad příslušné MČ, nebo MMB – Odbor 
dopravy, a to podle konkrétní ulice, na které žadatel 
předpokládá zřízení VPS. Teprve po tomto vstupním 
projednání žádosti je vhodné pokračovat dalšími kroky. 

1. Zajistím zpracování projektové dokumenta-
ce: lze objednat zdarma u společnosti Brněnské 
komunikace a.s. (tel. 532 144 111) – formulář 
žádosti na https://www.bkom.cz/uploads/users/
potrebuji_si_vyridit/ZTP_formular_VPS.pdf, vzor 
vyplněné žádosti   https://www.bkom.cz/uploads/
users/potrebuji_si_vyridit/ZTP_vzor_VPS.pdf Pro 
finanční úhradu této projektové dokumentace 
platí v případě občanů se ZTP, že při jejím prv-
ním zpracování nebo v případě změny této doku-
mentace po více jak dvou letech od zpracování 
předešlé dokumentace hradí tyto náklady MMB – 
Odbor dopravy. Potřebnou projektovou dokumen-
taci si může žadatel objednat i u jiného zpracova-
tele, ale v tom případě si žadatel musí finanční 
náklady spojené s jejím pořízením uhradit sám. 

2. Zajistím vyjádření Policie ČR – Dopravního 
inspektorátu: zař izuje zpracovatel projektové 
dokumentace. Žadatel je následně písemnou for-
mou informován o výsledku projednání. 

3. Podám žádost o vydání stanovení místní úpra-
vy provozu na pozemních komunikacích: vyř i-
zuje Magistrát města Brna – Odbor dopravy, paní 
Pelčáková, DiS. (tel. 542 174 228). 

4. Podám žádost o vydání rozhodnutí o zvláštním 
užívání komunikace: vyřizuje Úřad příslušné 
městské části (místní komunikace, které nejsou 
pojížděny MHD), nebo Magistrát města Brna – 
Odbor dopravy (místní komunikace pojížděné 
MHD). 

5. Zajistím realizaci dopravního značení: lze ob-
jednat u společnosti Brněnské komunikace a.s., 
Ing. Petra Tůmová (tel. 532 144 283). 

Občan ZTP je osvobozen od placení správních i místních 
poplatků souvisejících s vyhrazeným parkovacím stáním, 
přispívá si pouze na realizaci dopravního značení (max. 
do 2.000,- Kč). 
Zdroj: https://www.bkom.cz/potrebuji-si-vyridit/vyhrazene-
parkovaci-stani-vps-42 

Milí čtenáři, 
srdečně Vás zveme na křest publikace Na kus řeči, který se 
uskuteční ve středu 22. března v brněnském Café Práh. Od 17 
hodin se můžete těšit na přednášku logopedky Michaely 
Bobákové o poruchách komunikace. Poté společně pokřtíme 
novou publikaci zaměřenou na trénink kognitivních funkcí, 
kterou koncem loňského roku vydalo Občanské sdružení Lo-
go. Publikace obsahuje 50 cvičení, pomocí nichž si hravě 
procvičíte jazyk a slovní zásobu, paměť, pozornost či zrakové 
a prostorové schopnosti.  

V Občanském sdružení Logo se dlouhodobě věnujeme lidem 
s poruchami komunikace a hybnosti, veškerá cvičení tak 
vznikla na základě našich zkušeností z přímé práce s klienty. 
Publikace je však vhodná pro kohokoliv, kdo si chce tříbit 
mozek, bez ohledu na věk či aktuální potíže. A věříme, že 
inspiraci v ní najdou také sociální a aktivizační pracovníci při 
práci se svými klienty. 

V Občanském sdružení Logo pomáháme dětem a dospělým s 
poruchami komunikace a hybnosti již od roku 2002. Začínali 
jsme jako dobrovolnické hnutí, a dnes jsme organizací, která 
v rámci osvěty organizuje logopedickou konferenci, odborné 
vzdělávací workshopy či benefiční akce. 

Svým klientům poskytujeme přímou podporu, integrujeme je 
do společnosti a na trh práce, a jejich rodinám předáváme 
potřebné informace. Nabízíme řadu individuálních i kolektiv-
ních aktivit, zaměřených především na zlepšování komunika-
ce a kognitivních funkcí, ale i na takzvaný situační trénink 
mezi lidmi. Klienti se u nás mohou navzájem seznámit, po-
znat lidi s podobným životním příběhem a najít si nové přáte-
le. 

Přijďte se s námi seznámit i vy, 22. března do Café Práh 
v brněnské Vaňkovce. Publikace Na kus řeči bude k dis-
pozici k nahlédnutí i zakoupení. Těšíme se na vás! 

http://www.bkom.cz/uploads/users/potrebuji_si_vyridit/ZTP_formular_VPS.pdf
http://www.bkom.cz/uploads/users/potrebuji_si_vyridit/ZTP_formular_VPS.pdf
http://www.bkom.cz/uploads/users/potrebuji_si_vyridit/ZTP_vzor_VPS.pdf
http://www.bkom.cz/uploads/users/potrebuji_si_vyridit/ZTP_vzor_VPS.pdf
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 ROSKA KYJOV 

Roska Brno-město 
20 let „Zpívání pro zdraví“  
Nadace Zdraví pro Moravu, společensko-kulturní centrum 
Rubín, p.o. a Senioři ČR z.s. ZO Brno-Žabovřesky pod 
záštitou starosty MČ Brno-Žabovřesky Mgr. Filipa Ledera 
pořádali ve čtvrtek 9. března 2023 v KD Rubín slavnostní 
koncert u příležitosti 20 let Zpívání pro zdraví. 

Přivítala nás nejprve ředitelka KD Rubín Petra Kačírková a 
starosta MČ Brno-Žabovřesky Filip Leder. Potom všechny 
pozdravila MUDr. Danuše Spohrová za NZpM, která je 
hlavní organizátorkou těchto koncertů již 20 let. Jsou pra-
videlně zváni členové pacientských i seniorských organiza-
cí.  A jsme rádi, že i Roska Brno je mezi těmito zvanými. 
Ročně bývají 3-4 koncerty a naši členové se rádi zúčastňu-
jí. 
A program byl opravdu výborný. Halina Pawlowská pří-
tomné bavila svými historkami téměř hodinu. S chutí jsme 
se zasmáli. O přestávce podepsala některým přinesené své 
knihy, mnozí si zakoupili i její nové knížky, kterých již 
vydala více než 30.  I my jsme si jednu zakoupili do naší 
roskové knihovničky a herečce jsme předali naši levandu-
lovou panenku a kytičku. 

V druhé části programu jsme si společně zazpívali se sku-
pinou Karel Gott Revival Band. Hráli a zpívali známé pís-
ničky Karla Gotta. Zpěvák Josef Bouda vystupoval 
v Centru sociálních služeb v Tišnově a tam ho oslovila 
naše členka Romana Konečná. A paní doktorka se s ním 
domluvila na vystoupení.  Za hudebního doprovodu Radka 
Vernera jsme si s nimi zazpívali. Někteří roskaři, členové 
SaBBy pod vedením Blanky Urbánkové, i paní ředitelka 
Petra Kačírková a MUDr. Danuše Spohrová se zapojili i do 
tance. Děkujeme NZpM za přízeň a pozvání, těšíme se na 
další setkání.  

Za Rosku Vlasta Blatná 
Foto: Vlasta Blatná 
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Zaplesali jsme si v Rubínu   
V pátek 24. 2. 2023 jsme si byli zaplesat v Ru-
bínu. Hromadné vstupenky na ples jsme získali 
díky NADACI ZDRAVÍ PRO MORAVU a její 

ředitelce MUDr. Daně Spohrové. Slavnostního zahájení se 
již tradičně ujala brněnská primátorka Markéta Vaňková.  
Skupina Velvet hrála jak moderní písničky i nám známé 
retro „fláky“. 

Nálada byla prostě výborná. Naši kamarádi 
z Rosky tancovali jak na parketu tak i vsedě 
na židlích. Dá se říci, že tanec nás pohltil 
tak, že jsme protancovali nejedny střevíčky. 
Některé z nás ani nemohly dojít domů, jak 
je boty tlačily. 

Mrkněte na fotky, které vydají za tisíce slov. 
Těším se, že si zase brzy společně zatancujeme 

za SaBBu Blanka Urbánková 
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Trenckova rokle JMK 
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Věděli jste, že… 20. 3. se slaví Den štěstí? 
Mezinárodní den štěstí byl založen Organizací spojených náro-
dů z iniciativy malé asijské země zvané Bhútán. V Bhútánu 
existuje Ministerstvo štěstí, které pracuje tak, aby každý občan 
byl šťastný. 
Oficiálním ukazatelem vývoje této země  je hrubé národní 
štěstí..  
Od roku 2012 se oslavuje po celém světě na jarní rovnoden-
nost jako symbol, že všichni toužíme být šťastní a prožívat 
šťastné okamžiky.  

Kdo je šťastný, je zdravý. Vědci říkají, že šťastní lidé jsou 
méně častěji nemocní. Co nás tedy dle vědců dělá šťastnými? 
Barva štěstí – žlutá! Vybledlé a matné barvy zhoršují nála-
du, ale žlutá  barva štěstí, naopak, to zvyšuje. 
Vůně oblíbených květin vám může přinést pocit až trojná-
sobného šťastnější. 
Pobyt v přírodě u teplé vodní hladiny zvyšuje hladinu hor-
monu štěstí.  

Vzpomeňte si, kdy jste se cítili šťastní nebo co vám navozuje 
pocit štěstí?  
Ty zážitky si přivolávejte. Často si dělejte i malinké radosti  
a pocit štěstí se určitě dostaví.  

Protože, jak řekl Jan Werich: 
„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na 
kterou navlékáme malé korálky, taková 
malá štěstíčka  — čím jsou drobnější  
a čím je jich víc, tím je pocit štěstí vět-
ší…“ 

Navlékání šťastných korálků vám přeje 

Mgr. Blanka Urbánková, 
lektorka smíchocviků a smíchohrátek 

Otázka týdne 1 

Co dělat, když se v cizině zraníte  
bez cestovního pojištění 

2 

Máte schválený návrh – co bude dál? 2 

Kdo si nemusí kupovat dálniční známku? 3 

Jak dlouho platí běžný eRecept?  
Liší se to nějak od eReceptu vydaného na pohoto-
vosti? 

4 

Pro koho je zdravotní pojištění nejvyšším  
odvodem z příjmu? 

4 

Jak probíhá přezkoumání invalidity? 5 

Žádost o prověření nevyplacené dávky nemocen-
ského pojištění po více než 30 dnech od uplatnění 
žádosti 

6 

Žádost o prověření stavu řízení o přiznání důchodu 
po více než 90 (120) dnech od sepsání žádosti. 

6 

Jak zajistit, že se rodina dostane k vašim  
penězům i po vaší smrti? 

6 

Koho se týká lékařská prohlídka řidiče? 7 

Zpráva opatrovníka za období kalendářního roku... 8 

Rozhodování zdravotních pojišťoven o úhradách          9 
Vyhrazené parkovací stání (VPS). Pro potřeby  
občanů se ZTP 

12 

Občanské sdružení LOGO 12 

Pozvánka Na kus řeči 12 
Roska Brno—město 20 let „Zpívání pro zdraví“  13 

Pozvánka Sabba  13 

Roska Kyjov 13 

Zaplesali jsme v Rubínu 14 

Pozvánka Výstava výtvarných prací 15 

Věděli jste, že 15 

Březnovým 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 99/15/3/2023 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

