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l e g i s l a t i v a …  
 

 

 
 PŘÍSPĚVEK NA AUTO 
www.helpnet.cz 

 
Spravedlivější příspěvek na auto pro postižené:  

dosud výrazně znevýhodňoval pracující 
Od 1. března 2020 dosáhne část pracujících zdravotně postižených, kteří mají 
nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, na výrazně vyšší sumu v 
rámci tohoto příspěvku. Nyní jim je již při dosažení příjmů převyšujících 
osminásobek životního minima příspěvek krácen, což je znevýhodňuje oproti 
nepracujícím postiženým. Tato hranice se nyní zvedne na šestnáctinásobek. 
Zákon již podepsal prezident. Na změně se významně podílelo vedení České 
asociace paraplegiků – CZEPA. 
 
O výši příspěvku na pořízení motorového vozidla pro zdravotně postižené, kteří 
pro něj splňují zákonná kritéria, rozhoduje výše příjmů postiženého a osob s ním 
společně posuzovaných vzhledem k násobkům životního minima. Do příjmů se 
počítá mj. i invalidní důchod. 
 
Dosud jednotlivci stačí součtem invalidního důchodu a mzdy překonat 
osminásobek životního minima (27 280 Kč), aby došlo ke krácení příspěvku, jehož 
maximální výše je 200 000 Kč. Vyšší výdělek znamená větší krácení. 
 
Od března 2020 sice zůstane mechanismus výpočtu stejný, ale částka se bude 
snižovat teprve od šestnáctinásobku životního minima. Limit příjmu 54 560 
korun u jednotlivce umožní pobírat mzdu pohybující se okolo průměru a s ní 
invalidní důchod a neztratit nárok na příspěvek v plné výši. 
 
Novelou se do značné míry vyřeší stávající demotivující situace, kdy jsou velice 
přísně posuzovány příjmy postiženého a jeho rodiny a ekonomicky aktivním je 
příspěvek krácen. Automobil přitom pracující vozíčkář potřebuje naléhavěji než 
nepracující. Za vhodným pracovním místem musí totiž často dojíždět desítky 
kilometrů. V kalendářním roce 2018 byl příspěvek na pořízení motorového vozidla 
vyplacen 2 719 příjemcům. 
 
„Být osobou se zdravotním postižením je těžká životní zkušenost. Můžeme své 
snahy vzdát a přežívat. Nebo sebrat všechny síly a znovu se aktivně zapojit do 
života. Není možné, aby ti, kteří se navzdory těžkému postižení aktivně vracejí do 
práce, nedosáhli na maximální výši příspěvku na auto. Vždyť obvykle právě díky 
němu mohou do svého zaměstnání dojíždět a odvádět tak zpět státu daně a 
odvody. Velmi mě těší, že se nám podařilo prosadit změny v zákoně o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením a upřímně děkuji paní poslankyni Olze 
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Richterové za spolupráci,“ uvedla ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA 
Alena Jančíková, sama dlouholetá vozíčkářka. 
 
Změna nastane s účinností zákona č. 228/2019 Sb. Ten novelizuje mimo jiné 
zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a dotkne se i 
příspěvku na pořízení motorového vozidla. Na plný příspěvek tak od března 
dosáhne například i pan V. B., vysokoškolsky vzdělaný padesátník z Prostějova. 
„Od roku 1991 jsem pracoval ve státní správě. V roce 2003 jsem měl autonehodu 
s následkem trvalé invalidity. Již začátkem roku 2004 jsem se vrátil zpět do 
zaměstnání, kde pracuji dodnes. Dojíždím cca 50 km tam a zpět. Můj příspěvek 
na automobil byl vždy krácen, naposledy jsem získal pouze 120 000 Kč z 
možných 200 000 Kč. Měsíční výdaje na dopravu do zaměstnání jsou cca 6500 
Kč. Auto potřebuji větší a dražší, aby se mi do něj vešel vozík a vše potřebné. 
Cítím se být potrestán za to, že se snažím fungovat co nejsamostatněji a být 
platným a užitečným členem společnosti,“ uvedl v době, kdy se o novele teprve 
jednalo. 
 
 
 
 DOBA PÉČE A DŮCHOD 
www.pecujdoma.cz 

 
Jak se pro důchod započítává doba péče 

Péče o naše nejbližší je činnost nepochybně velmi důležitá a potřebná. Lidé si 
mohou klást otázku, jaký dopad budou mít ta životní období, kdy místo práce 
pečovali či pečují o děti, rodiče nebo jiné handicapované rodinné příslušníky, na 
jejich budoucí důchod. V jakých případech a za jakých podmínek se doba péče 
pro nárok na důchod a jeho výši započítá? Vysvětluje Česká správa sociálního 
zabezpečení (ČSSZ). 
 
Péče o děti 
Doba péče o dítě, po kterou člověk pečuje osobně o dítě ve věku do čtyř let, je z 
pohledu zákona o důchodovém pojištění náhradní dobou pojištění. Pro starobní 
(ale i invalidní či pozůstalostní) důchod se započítává v plném rozsahu, tzn. 
obdobně, jako by šlo o odpracovanou dobu, přestože během ní nebylo placeno 
pojistné na důchodové pojištění. Dobu péče o dítě lze započítat nejen ženám, ale i 
mužům. Platí však, že tutéž dobu péče nelze započítat současně více osobám. V 
případech, kdy o dítě pečovalo více osob najednou, započte se doba péče té osobě, 
která pečovala v největším rozsahu. 
 
Dobu péče o více dětí ve věku do 4 let (např. o dvojčata či trojčata) lze započítat 
pouze jednou. Pokud se např. 4 děti narodily vždy s odstupem kratším čtyř let a 
žena s nimi byla celkem 15 let doma, započítá se jí pro důchod doba péče od 
narození prvního dítěte do čtyř let věku toho nejmladšího. 
 
Doba péče o dítě do 4 let se prokazuje až při podávání žádosti o důchod, a to 
rodným listem dítěte (či jiným dokladem prokazujícím vztah k dítěti) a čestným 
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prohlášením o době a rozsahu péče. Pro toto prohlášení existuje speciální 
tiskopis, který žadatel o důchod obdrží na okresní správě sociálního zabezpečení 
(OSSZ). 
 
V situaci, kdy se matka či otec rozhodne zůstat s dítětem doma déle než do 4 let 
věku, lze doporučit, aby rodič zvážil možnost přihlásit se k dobrovolnému 
důchodovému pojištění. Tím si zajistí, že i delší doba péče bude v budoucnu 
započítána do doby potřebné pro důchod. 
 
Péče o osoby závislé na pomoci druhé osoby 
Péče o osoby, které jsou pro svůj nepříznivý zdravotní stav závislé na pomoci 
druhé osoby, je také náhradní dobou pojištění a započítává se pro důchod. Musí 
se však jednat o dobu osobní péče o osobu mladší 10 let závislou na pomoci 
druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost) a o dobu osobní péče o osobu 
jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. 
stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Osoba poskytující péči a 
osoba uznaná v příslušném stupni závislosti spolu musí žít v domácnosti – tato 
podmínka není vyžadována u péče o osoby blízké a od 1. 9. 2018 též u asistenta 
sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. V období před 1. 1. 2007 
se za náhradní dobu pojištění považuje péče o osobu v různém stupni 
bezmocnosti nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující 
mimořádnou péči. 
 
Doba takové péče se pro účely nároku na důchod hodnotí plně, tedy obdobně 
jako např. doba zaměstnání (to znamená, že se nijak nekrátí − např. pokud doba 
péče trvala 5 roků, započítá se pro důchod celých 5 roků). Pro výpočet důchodu je 
pak doba péče tzv. dobou vyloučenou, což znamená, že při stanovení výše 
důchodu se počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který 
se rozpočítává průměr výdělků. To má pozitivní význam v tom, že při výpočtu 
příjem dosažený před tímto obdobím a po něm nebude kvůli období bez výdělků 
tzv. „rozmělněn“. Pro případy, kdy doba péče o osobu závislou trvala aspoň 15 let, 
stanoví zákon o důchodovém pojištění navíc specifický způsob výpočtu. Dojde ke 
dvojímu výpočtu procentní výměry důchodu, a to tak, že doba péče se bude 
považovat buď za dobu vyloučenou, nebo za dobu pojištění s příjmy 
odpovídajícími částkám vyplaceného příspěvku na péči. Platí zásada, že pečující 
osobě bude přiznána výše důchodu, která je pro ni výhodnější. 
 
Aby bylo možné uvedenou dobu péče o závislou osobu započítat do důchodu, je 
třeba ji prokázat rozhodnutím OSSZ, které při důchodovém řízení slouží jako 
doklad o tom, jak dlouho a v jakém rozsahu péče trvala. Požádat o vydání tohoto 
rozhodnutí lze kdykoliv po skončení péče (podmínka, že návrh musí být podán 
nejpozději do dvou let po skončení péče, od února 2018 již neplatí). Pokud 
pečující osoba vykonává péči i v době, kdy podává žádost o důchod, požádá 
současně i o vydání rozhodnutí o době péče. Pokud se na péči o osobu závislou 
podílelo více osob, započte se tato péče jako náhradní doba pojištění jen té osobě, 
která pečovala v největším rozsahu. 
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K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí předkládá pečující osoba kromě dokladů 
totožnosti zejména potvrzení krajské pobočky Úřadu práce o vzniku stupně 
závislosti a o době poskytování příspěvku na péči o závislou osobu a také popis 
průběhu vykonávané péče. Vztah k osobě, o kterou je nebo bylo pečováno, se 
prokazuje např. rodnými nebo oddacími listy, z nichž vyplývá vzájemná 
příbuznost. V případech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je třeba prokázat 
společnou domácnost s opečovávanou osobou čestným prohlášením. Pokud 
osoba, o níž bylo pečováno, zemřela, předkládá se úmrtní list. 
 
Ošetřování dětí či dospělých osob. Při něm náleží ošetřovné nebo 
dlouhodobé ošetřovné 
Doba, po kterou se lidem vyplácí ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné (obě 
dávky z titulu nemocenského pojištění), je dobou důchodového pojištění, tedy je 
pro důchod automaticky započítána. Současně je pro výpočet důchodu tzv. 
vyloučenou dobou, což znamená, že nemá negativní dopad na stanovení tzv. 
vyměřovacího základu, tedy částky, z níž je vypočítáván budoucí důchod. 
Jednoduše vysvětleno: Tyto doby, v nichž člověk neměl výdělek, se nezahrnou do 
období, za které se rozpočítává úhrn příjmů, a proto nesníží (takzvaně 
nerozmělní) průměr výdělků pro výpočet důchodu. 
 
Zaměstnavatel vykazuje zaměstnanci tato období do evidenčního listu 
důchodového pojištění, eviduje je také příslušná OSSZ, která dávky při ošetřování 
vyplácí. Žadatel o důchod tedy nemusí tuto skutečnost prokazovat, ČSSZ je má k 
dispozici a při výpočtu důchodu je automaticky zohlední. 
 
Bližší informace o zápočtu dob péče a konzultace v konkrétní situaci poskytnou 
odborníci na OSSZ. 
 
Vysvětlení pojmů: 
Náhradní doba pojištění - náhradní doba pojištění je životní období, v němž 
člověk sice neodvání pojistné na důchodové pojištění, ale přesto se mu započítává 
pro důchod. Podmínkou pro započtení náhradní doby pojištění je, aby byla 
získána na území ČR a že pojištěnec v průběhu života získal aspoň jeden rok 
pojištění. 
 
Vyloučená doba - vyloučenými dobami jsou doby, po které trvala tzv. sociální 
událost bez výdělku, např. právě doba péče o dítě do čtyř let věku, doba péče o 
závislou osobu, dále také doba dočasné pracovní neschopnosti a pobírání dávek 
nemocenského pojištění, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího 
stupně. Význam vyloučených dob spočívá v tom, že při stanovení výše důchodu se 
počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se 
rozpočítává průměr výdělků. Tím se docílí toho, že při výpočtu příjem dosažený 
před tímto obdobím a po něm, nebude takzvaně rozmělňován. Vyloučené doby 
tedy mají na výši důchodu pozitivní dopad. 
 
Osoba blízká - blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o 
důchodovém pojištění vymezuje, že jde o manžela nebo manželku, příbuzného v 
řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující 
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péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli 
z manželů. 
 
Domácnost - domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně 
uhrazují náklady na své potřeby. 
 
 
 
 DOPLATKY NA LÉČIVA NEBO POTRAVINY   
www.NRZP.cz 
 

Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 
od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost ustanovení § 16b, zákona č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění, které stanoví limit na doplatky za léky nebo 
potraviny pro zvláštní lékařské účely, pro příjemce invalidních důchodů ve III. 
stupni a dále pro osoby, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro 
nesplnění podmínek jim není invalidní důchod vyplácen. 
 
Odstavec 1), § 16b, stanoví: 
„Pokud celková částka uhrazená pojištěncem nebo za něj jeho zákonným 
zástupcem za doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené 
léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území 
České republiky, překročí v kalendářním roce limit ve výši 5 000 Kč, u dětí 
mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u 
pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok 
věku, ve výši 1 000 Kč a u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu 
pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o 
invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, u pojištěnců, kteří byli uznáni 
invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl 
přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního 
předpisu a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu, 
a u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. 
rok věku, ve výši 500 Kč, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo 
jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen. Do limitu 
podle věty první se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky 
nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné 
cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek nebo 
potravinu pro zvláštní lékařské účely, jehož doplatek na množstevní jednotku této 
léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení 
dodávání. To neplatí, pokud předepisující lékař na receptu vyznačil, že 
předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit (§ 32 odst. 2); v takovém případě se do 
limitu započítává doplatek v plné výši. Do limitu se nezapočítávají doplatky na 
částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 
obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě; to neplatí, jde-li 
o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept 
pojištěncům starším 65 let, včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku. Seznam 



 

zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – září 2019 
strana 6 

léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě stanoví Ministerstvo 
zdravotnictví vyhláškou. 
 
Současně je třeba upozornit na § 12, téhož zákona, kde se na konci písmene m) 
tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí: 
 
"n) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve doložil podle § 16b odst. 
1, že je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, 
skutečnost, že přestal být jeho poživatelem, a to do 8 dnů ode dne nabytí právní 
moci příslušného rozhodnutí, a doložit tuto skutečnost kopií příslušného 
rozhodnutí, 
 
o) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve doložil podle § 16b odst. 
1, že byl uznán invalidním ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod 
mu nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, změnu této 
skutečnosti, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl, a doložit ji kopií 
příslušného posudku o posouzení zdravotního stavu.“ 
 
Pokud příjemci ID chtějí, aby od 1. 1. 2020 měli limit na doplatky na léky pouze 
ve výši 500,- ročně, musí splnit základní podmínku, že do 31. 12. 2019 předloží 
svojí zdravotní pojišťovně kopii rozhodnutí o přiznání ID. Pokud jde o osoby, 
kterým byl přiznán II. nebo III. stupeň invalidity, ale pro nesplnění podmínek jim 
není vyplácen ID, musí svojí zdravotní pojišťovně dát kopii příslušného posudku o 
posouzení zdravotního stavu. 
 
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění stanoví, že každý 
pojištěnec, který má limit na doplatky na léky, musí do 8 dnů nahlásit svojí 
zdravotní pojišťovně změny, které se týkají ID III. stupně, případně změny ve II. a 
III. stupni invalidity. 
 
 
 

a k t u á l n ě …  
 

 

 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV   
www.ochrance.cz 
 

První zpráva ombudsmanky z monitorování práv lidí s postižením 
 V prvním roce působnosti jako monitorovacího orgánu pro práva lidí s 
postižením zahájila ombudsmanka řadu výzkumů k zásadním tématům a 
problémům. Na jejich vytipování se výrazně podíleli přímo lidé s postižením, 
zejména prostřednictvím poradního orgánu ombudsmanky. Na některé zjištěné 
nedostatky upozornila ombudsmanka Výbor OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením. 
 Od 1. ledna 2018 se veřejný ochránce práv stal monitorovacím orgánem 
podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a měl by se 
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systematicky věnovat problémům lidí s postižením a hledat komplexní řešení. 
Zpráva ombudsmanky shrnuje první rok působnosti, v některých oblastech s 
přesahem do první poloviny roku 2019. Ombudsmanka v ní informuje o 
tématech, na něž se zaměřila, o prvních zjištěních, osvětových aktivitách aj. 
„Přestože první rok ještě nemohl v oblasti práv lidí s postižením přinést viditelné 
změny, některá dílčí zjištění ze zahájených výzkumů dokládají, že práva lidí s 
postižení zůstávala léta stranou pozornosti společnosti. Chybí služby a 
nejrůznější podpůrná opatření, která by lidem s postižením umožnila plné 
zapojení do společnosti. Především je ale třeba postupně měnit pohled společnosti 
na lidi s postižením, zbavovat se předsudků a stereotypů,“ uvádí ve zprávě 
ombudsmanka Anna Šabatová. 
 Prvním krokem ombudsmanky v rámci nové působnosti bylo co nejširší 
aktivní zapojení lidí se zdravotním postižením do monitorovací činnosti. 
Ombudsmanka především jmenovala jedenáctičlenný poradní orgán, jehož členy 
jsou přímo lidé s postižením a lidé, kteří se jejich právům dlouhodobě věnují. Ti 
při pravidelných setkáních přicházejí s poznatky z praxe, s tématy a náměty, z 
nichž pak ombudsmanka vychází při formulování doporučení, připomínkování 
právních předpisů i v osvětové činnosti. Ombudsmanka také oslovila 356 
neziskových organizací věnujících se právům lidí s postižením a se 60 navázala 
spolupráci. 
 
V roce 2018 ombudsmanka provedla či zahájila: 
• Výzkum dostupnosti sociálních služeb pro lidi s poruchou autistického 
spektra a významnými problémy v chování. Zjistila, že služeb je obecně 
nedostatek, v některých krajích nebyly některé typy služeb dostupné vůbec, 
střednědobé plány krajů v tomto směru mnohdy neodrážejí skutečnou poptávku 
a potřebu, stát navíc nemá přímé nástroje, aby zajistil naplnění práva na sociální 
službu podle Úmluvy o právech osob s postižením. Ombudsmanka proto 
doporučila vytvořit nástroj, který by umožnil Ministerstvu práce a sociálních věcí 
přímo ovlivnit dostupnost sociálních služeb, zapojit do plánování sociálních 
služeb všechny, kdo mají informace o aktuální poptávce, zaměřit se na celkové 
řešení situace rodiny aj. 
• Výzkum dostupnosti zubní péče pro lidi s mentálním postižením a lidi s 
poruchou autistického spektra. Zjistila, že pacienti, kteří musejí z důvodu 
postižení podstoupit ošetření zubů v celkové anestezii, čekají na ošetření někdy i 
déle než rok. S výsledky výzkumu seznámila Ministerstvo zdravotnictví, Českou 
stomatologickou komoru a zdravotní pojišťovny. Ze společného jednání vyplynulo, 
že je mj. třeba vymezit specializovaná pracoviště, která budou poskytovat ošetření 
zubu v celkové anestezii. Pojišťovny také navýšily zubním lékařům a nemocnicím 
úhrady za ošetření lidí s postižením. 
• Výzkum dostupnosti vlakové přepravy pro lidi používající vozík. Předběžné 
výsledky ukazují, že pouze zlomek z celkového počtu nástupišť je alespoň 
částečně přístupný lidem na vozíku a to samé platí o železničních 
stanicích/zastávkách. Výzkum bude dokončen v průběhu roku 2019. 
• Výzkum výkonu volebního práva pro lidi s postižením. V návaznosti na 
komunální volby na podzim 2018 ombudsmanka v 7 domovech pro osoby se 
zdravotním postižením zjišťovala, jestli klienti mohli volit, resp. jakou podporu jim 
sociální služba poskytla, aby mohli uplatnit své právo volit. Zaměřila se zejména 
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na klienty s omezenou svéprávností. Zjistila, že někteří z nich nemohli volit, i 
když nejsou ve volebním právu omezeni, že se sociální pracovníci obtížně v 
rozsudcích o omezení svéprávnosti orientují a zařízení nemají vytvořeny postupy 
pro případ voleb. Některá zařízení rovněž klienty o volbách aktivně neinformovala. 
O zjištěních a budoucím zajištění přístupnosti voleb pro všechny skupiny lidí s 
postižením ombudsmanka jedná s Ministerstvem vnitra. 
• Výzkum k problematice omezování svéprávnosti a dalších podpůrných 
opatření. Z předběžných výsledků výzkumu vyplývá, že soudy v naprosté většině 
případů upřednostňují omezení svéprávnosti před využitím podpůrných opatření, 
jako je zastoupení členem domácnosti, nápomoc při rozhodování aj. Soudy také 
často přistupují k tzv. souhrnnému omezení svéprávnosti, aniž by uznaly 
individuální schopnosti v určitých záležitostech života. Rozdíly mezi soudy jsou 
také při stanovení částky, s níž může osoba s omezenou svéprávností samostatně 
nakládat. Výzkum bude dokončen v průběhu roku 2019. 
• Výzkum dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb pro 
rodiny s dětmi s postižením. Výzkum prověřuje, jak probíhá podpora těchto 
služeb ze strany státu a krajů, jaké mají kraje nástroje k uspokojení poptávky a 
zda podpora a péče směřuje k maximálnímu rozvoji samostatnosti, jak vyžaduje 
Úmluva o právech osob s postižením. 
• Výzkum k otázkám pracovní rehabilitace si klade za cíl zmapovat činnost 
odborných pracovišť podílejících se na rozhodování o pracovní rehabilitaci, 
způsob rozhodování aj. 
• Výzkum dostupnosti azylových domů a nocleháren pro lidi s postižením. 
Ombudsmanka zjišťuje, zda je služba určená lidem v mimořádně nepříznivé 
situaci a ohroženým ztrátou bydlení dostupná také lidem se zdravotním 
postižením. Následnými doporučeními by chtěla přispět k odstranění překážek a 
zpřístupnění služeb lidem s postižením. 
• Výzkum zaměstnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru. Cílem 
výzkumu je zjistit, jak je ve veřejném sektoru plněn zákonný podíl lidí s 
postižením, jaký je počet zaměstnaných lidí s postižením ve veřejném sektoru a 
do jaké míry je upřednostňováno náhradní plnění. 
 
Podklady pro OSN k formulování dotazů vládě České republiky 
Jedním z úkolů ombudsmanky je poskytovat Výboru OSN pro práva osob se 
zdravotním postižením podněty a informace o tom, jak Česká republika naplňuje 
práva lidí s postižením. Výbor OSN tyto podklady může využít pro vytvoření tzv. 
seznamu otázek, kterými se bude dotazovat české vlády, jak naplňuje Úmluvu o 
právech osob se zdravotním postižením a jaká opatření k tomu přijala. 
 Ombudsmanka upozornila Výbor OSN např. na to, že neexistují veřejně 
dostupné informace o přístupnosti veřejných budov, v praxi není dodržován, ani 
vymáhán zákonem stanovený minimální standard přístupnosti pro nově stavěné 
objekty. Zákon také neupravuje status a podmínky výcviku psů určených jako 
doprovod osob se zdravotním postižením. Výbor OSN by se měl také vlády 
dotázat, proč Česká republika stále umožňuje omezení svéprávnosti, když se 
přijetím Úmluvy zavázala garantovat plnou svéprávnost lidí s postižením. 
Ombudsmanka Výboru rovněž navrhla, aby ověřil, jak hodlá Česká republika 
zajistit dostupnost různých sociálních služeb, a upozornila například také na 
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dlouhodobý nedostatek lékařské posudkové služby a tlumočníků do českého 
znakového jazyka. 
  
Zpráva veřejné ochránkyně práv Monitorování práv lidí s postižením 2018  
 
 
 
 ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ 
www.helpnet.cz 

 
Česká asociace paraplegiků – CZEPA 

Česká asociace paraplegiků – CZEPA je nezisková organizace, která sdružuje 
vozíčkáře po poranění míchy z celé ČR. Vychází z přesvědčení, že člověk na vozíku 
může a má právo žít kvalitním a aktivním životem – v rodině, v zaměstnání, s 
volným časem vyplněným zájmy a koníčky, stejně jako všichni ostatní lidé bez 
handicapu. 
 
Posláním organizace je hájit zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilovat o 
vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové 
společnosti.  
 
Více o projektech na stránkách www.czepa.cz. 
  
Tereza Meravá 
 
 
 
 NADACE DĚTSKÝ MOZEK 
www.helpnet.cz 

 
Nadace Dětský mozek 

O nadační příspěvek mohou žádat do 31.10.2019 fyzické osoby, které trpí 
postižením nervového systému, nebo jejich zákonní zástupci. dále právnické 
osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením 
nervového systému. 
 
Nadace zpravidla neposkytuje nadační příspěvky na: 
• pomůcky pro volnočasové aktivity 
• kočárky a invalidní vozíky 
• lázně a terapie 
• opravu a úpravu bytu 
• automobil, opravu či úpravu automobilu                         
• iPady, tablety, počítače 
• výtahy a zvedací plošiny 
• asistenční psy 
• motomed 
Více informací na stránkách nadace www.detskymozek.cz 
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 JEDU S DOBOU 
www.jedusdobou.cz 

 
Jedu s dobou - kurz bezpečné jízdy 

Bezplatný 6hodinový program je určen řidičům starším 65 let a probíhá na sedmi 
místech v republice. 
 
Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní motoristické veřejnosti 
seniorského věku – přesněji 65 a více let, a to nejen pro ty, kteří hledají pocit 
jistoty za volantem, ale i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. 
Finanční podporu projekt získal z fondu zábrany škod a díky tomu je pro 
účastníky zcela zdarma. 
Tento již druhý ročník realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů 
AČR, která sdružuje osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center 
realizující nejrůznějších druhy výcviku zaměřené na předcházení, ale i řešení 
krizových situací při řízení motorového vozidla. 
Obsahem vzdělávacího programu je teoretická a praktická část. Teorie je 
zaměřena na změny v legislativě a bezpečnou jízdu. 
V praktické části mohou řidiči poznat svůj vůz s novými technologiemi, které 
pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku dopravní nehody a je především 
zaměřena na správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, 
zvládnutí smyku a manévrování. To vše doplněno o praktickou ukázku první 
pomoci. 
Na kurz je možné se registrovat na stránkách projektu Jedu s dobou. 
 
 
 
 ASISTENCE PŘI KATASTROFÁCH 
www.helpnet.cz 

 
Asistence lidem s disabilitou při katastrofách 

Publikaci zaměřenou na spolupráci s lidmi se zrakovým, sluchovým, psychickým 
či pohybovým postižením vydalo Ministerstvo vnitra.  
 
Jejím cílem je zlepšit krizovou připravenost a spolupráci policistů, hasičů, 
zdravotnických záchranářů a dalších s lidmi se zdravotním postižením při řešení 
mimořádných událostí.  
 
Příručka vznikla v rámci evropského projektu EUNAD Implementace, který se 
zaměřoval na specifika interakce a komunikace členů zasahujících složek a 
dalších pomáhajících s lidmi s různými typy postižení v kontextu krizí, katastrof a 
traumatu. Jedná se o stručnější variantu výstupní publikace „Assisting People 
with Disabilities in Case of Disaster – European Network for Psychosocial Crisis 
Management“, kterou vydal v r. 2017 Německý federální úřad pro civilní ochranu 
a asistenci při katastrofách, který koordinoval výše uvedený projekt. Příručka je 
adaptovaná pro české prostředí. 
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Partnerem projektu EUNAD IP za Českou republiku byla Karlova univerzita v 
Praze, kooperujícími partnery Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR. Po odborné 
stránce k výsledkům významně přispěl také Hasičský záchranný sbor ČR, který 
se spolupráci s lidmi s disabilitou věnoval již před projektem. Zvláštní poděkování 
patří zástupcům zapojených organizací lidí s disabilitou i odborníkům, kteří 
sdíleli své konkrétní zkušenosti nezbytné pro platnost a užitečnost doporučených 
postupů. 
 
Veškeré materiály včetně výstupní publikace jsou umístěny na webových 
stránkách projektu: http://eunad-info.eu/, související materiály v českém jazyce 
jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra: 
https://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-projekty.aspx. 
 
Ministerstvo vnitra vydalo publikaci v tištěné verzi v nákladu 600 ks pro účely 
vzdělávání psychologů, krizových interventů a dalších expertů IZS. Všem 
zájemcům je volně k dispozici v elektronické podobě zde. 
 
 
 
 REHAPROTEX 
www.bvv.cz 

 
REHAPROTEX 

29.10. - 1.11. 2019 
Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických 

pomůcek 
  
Veletrh REHAPROTEX nabídne vše pro aktivní a soběstačný život 
  
Široký sortiment kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních 
pomůcek, ale i produkty pro aktivní život seniorů představí od 29. 10. do 1. 11. 
2019 na brněnském výstavišti veletrh REHAPROTEX.  Prezentovat své výrobky a 
služby budou také poskytovatelé sociálních služeb, neziskový sektor nebo 
charitativní organizace s širokou nabídkou originálních výrobků svých klientů. 
Těšit se můžete také na bohatý program přednášek, workshopů, poradenství, 
možnost vyzkoušení para sportů i vystoupení známých osobností. Z Prahy bude 
vypraven speciální vlak REHAEXPRES, který dorazí až na místo konání veletrhu k 
pavilonu A na brněnské výstaviště. 
 
Veletrh je určený pro všechny s určitým omezením pohybu, sluchu či zraku, 
osobám, kteří se zajímají o lázeňství a rehabilitace, ale také lidem, kteří jsou 
aktivními členy projektu Senior Pas nebo se jimi chtějí stát. Zapojit se do projektu 
mohou všichni od 55 let. Veletrh zaujme i ty, kteří mají rádi produkty chráněných 
dílen a nadací a rádi by koupili pěkný dárek pro své blízké na Vánoce.  
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Speciální vlak REHAEXPRES 
I letos bude z Prahy vypraven speciální bezbariérový vlak REHAEXPRES, který 
dorazí až k pavilonu A na brněnské výstaviště. Vyjede v úterý 29. 10. 2019 v 
časných ranních hodinách a odpoledne se bude vracet zpět do Prahy. Vlakem 
budou moci cestovat všichni, kdo chtějí přijet na veletrh REHAPROTEX. Pro cestu 
vlakem se bude nutné registrovat prostřednictvím portálu Českých drah (bude 
upřesněno). Vlakem dorazí také třeba předseda Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR (NRZP) Václav Krása. Právě díky úspěšnému jednání NRZP se 
zástupci Českých drah bude vlak možné vypravit. 
 
Bohatý doprovodný program 
Na své si zde přijde jak odborná, tak i laická veřejnost. Čeká na vás řada 
workshopů a přednášek. Poslechnout si budete moci třeba přednášku na téma 
speciální úpravy vozidel nebo správného obouvání dětí i dospělých. Pro zájemce 
bude zdarma k dispozici měření tlaku, zraku, intolerance potravin a tuku v těle 
nebo vyšetření a tejpování fyzioterapeutem.  
 
Na přípravě veletrhu a doprovodného programu se podílí mnoho významných 
partnerů z neziskového sektoru. Svůj program připravuje i Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR. Půjde hned o dvě odborné konference. První se bude 
konat 29. 10. 2019 na téma cestování po železnici, nad níž převzalo záštitu 
ministerstvo dopravy a zúčastní se jí řada významných osobností zejména z 
oblasti dopravy včetně zástupců Českých drah. Konference se bude týkat 
zavedení systému jednotného jízdného na železnici, který byl nedávno schválen 
poslanci v rámci novely zákona o drahách. Druhá konference NRZP se bude týkat 
téma ochrany spotřebitelů při změně dodavatelů energií a vzniká ve spolupráci s 
Energetickým regulačním úřadem. 
 
Novým tématem bude parasport a aktivní trávení volného času pro osoby se 
zdravotním postižením. Nadační fond Emil pro vás připravuje Emil sport arénu, 
která představí řadu aktivit pro handicapované. Budete se moci seznámit s para 
sporty jako je florbal, ragby, basketbal, boccia, futsal nevidomých nebo hokej. 
Všechny sporty si navíc budete moci sami vyzkoušet. Poslechnout si můžete také 
osobní příběh handicapovaného cyklisty Jiřího Ježka – šestinásobného 
paralympijského vítěze a mistra světa nebo autorské čtení Ivony Březinové – 
autorky knihy www.bez-bot.cz o handicapovaném teenagerovi.  
 
Program, který má vliv na samostatný a nezávislý život člověka se zdravotním 
postižením, připravuje Liga vozíčkářů. Pro odborníky budou určeny workshopy 
týkající se aktivizace OZP, samostatného života OZP nebo kompenzace postižení 
prostřednictvím pomůcky. Pro veřejnost bude určen program pro pečující osoby 
nebo téma intimity a sexuální asistence. Na svém stánku budou poskytovat 
poradenství sociálně-právní, týkající se řešení architektonických bariér i intimity. 
Svůj program nabídne i ParaCENTRUM Fenix, který pomáhá lidem po poranění 
páteře a míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Odborný program 
zahrne téma přesunů a manipulace, pressure mapping nebo návratu na pracovní 
trh. Pro všechny bude určena preventivní beseda o úrazech páteře a míchy, kde 
se dozvíte, jak jim lze předcházet. Prakticky si budete moci vyzkoušet, jaké to je 
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pohybovat se na vozíku. Jízdu na vozíku budete moci otestovat na různém 
povrchu spolu s praktickými úkoly, které musí osoba na vozíku běžně zvládat 
jako třeba nasazení si rukavic nebo převezení sklenice vody. K dispozici bude také 
handbike trenažer. 
 
Speciální program pro seniory 
Středa 30. 10. a čtvrtek 31. 10. 2019 budou tradičně věnovány především 
doprovodnému programu v režii Senior Pasu, který chystá Speciální program pro 
seniory. Těšit se můžete na vystoupení Jiřího Helekala a Vladimíra Hrona, 
zajímavé přednášky, informace o seniorském cestování, praktické ukázky a 
aktivity nebo třeba na zdravotní měření zdarma. Letošnímu ročníku udělila svoji 
záštitu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (MPSV), se kterou se na 
akci můžete osobně setkat. Zajímavostí budou diskusní kulaté stoly, které 
zajišťuje projekt MPSV, Politika stárnutí na krajích se svými regionálními 
koordinátory. Vyzkoušet budete moci i řadu praktických aktivit, ať už půjde o 
vzdělávací workshopy, tréninky paměti, taichi cvičení nebo vytváření rodokmenu 
nebo třeba získat seniorskou obálku (I.C.E. kartu). Držitelé Senior pasu zakoupí 
zvýhodněné vstupné na veletrh již za 20 Kč. 
 
Centrum pro zdraví 
Státní zdravotní ústav bude na veletrhu v rámci Centra pro zdraví propagovat 
zdravý životní styl. Dozvíte se zde vše o správné výživě a pohybové aktivitě, o 
prevenci infekčních onemocnění, hygieny rukou, včetně nácviku správného mytí 
rukou, o prevenci Alzheimerovy choroby i třeba o prevenci kouření či užívání 
alkoholu a drog. Poskytovat bude samozřejmě i poradenství. 
 
Vstup pro ZTP a ZTP/P zdarma 
Veletrh bude probíhat v tradičním pavilonu A, který poskytuje ideální 
bezbariérové zázemí. Vstupy budou umožněny prostřednictvím hlavní brány a 
pavilonem E, vjezd pro auta bránou č. 4 (pouze ZTP a ZTP/P). Vstupy a vjezdy do 
areálu budou pro držitele průkazu ZPT a ZTP/P včetně doprovodu zdarma, 
vstupné pro držitele Senior pasu bude stát 20 Kč. 
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