
 

 

 

INFORMAČNÍK  

                                  1-2-2019 
 

Časopis STP Česká Lípa,o.p.s. a MO 

STP Č. Lípa  

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem klientům, členům organizací zdravotně postižených, sponzorům, dobrovolníkům a všem ostatním, 

kteří nám v r. 2018 poskytli svoji pomoc a podporu. Nesmírně si toho vážíme a věříme, že naše spolupráce bude 

pokračovat i v r. 2019. Přivítáme Vaše návrhy a připomínky, které nám pomohou dále zlepšovat a zkvalitňovat 

poskytované služby.                         STP Česká Lípa o.p.s. 

 



 

LEDEN-Kalendárium svátků a lidových tradic: 

*6. Tři králové - končí čas Vánoc, začíná masopust 

                                              Počasí dle 100letého kalendáře 

*Od 1. do 15. studeno, pak do 23. sníh, déšť, od 23. do 30. mírněji, 31. větší zima 

                                              Pranostika 

*Leden studený, duben zelený. 

 

ÚNOR-Kalendárium svátků a lidových tradic: 

*2. Hromnice, 28. Tučný čtvrtek 

                                             Počasí dle 100letého kalendáře 

*Od 1. do 5. pošmourno, 6. hezky, 7. a 8. nepříznivo, od 9. do 12. velká zima, od 13. do 26. oteplení, pak 

do konce Února sychravo, vítr, sníh 

                                             Pranostika 

*Únorová voda - pro pole škoda. 

 

 

CO   PŘIPRAVUJEME 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pokračuje v poskytování odborného  sociálního  poradenství (včetně 

půjčovny kompenzačních  pomůcek), sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením(poskytování základních činností je podporováno Libereckým krajem). 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. zve všechny zájemce k účasti na aktivitách, v r. 2019, pořádaných 

v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa. 

1. Od  15. ledna 2019 pokračuje výuka znakového jazyka- každé úterý od 15.00(zájemci se mohou hlásit na 

tel.723594459, 606161859 

2. Setkávání při  arteterapii- 2x měsíčně-středa od 13.00 hod.(termíny16.1.,30.1.,13.2.,20.2.,6.3.,20.3.2019),  

2x od 15.00 hod.(termíny-9.1.,23.1.2019) 

3. Kurz Práce s PC pro začátečníky. Kurz má 10 lekcí, 1 lekce je 2x 45 min.). Probíhá ve středu od 9.00; další 

zájemci se mohou hlásit na  kontaktu-723594459,606161859. 

4.Kurz Práce s PC pro pokročilé- každé úterý od 10.00. Kurz má 10 lekcí, 1 lekce je 2x 45 min.). Další zájemci 

se mohou hlásit   na  kontaktu-723594459,606161859,739456533. 

5.Cvičení jógy na židlích-bude probíhat ve čtvrtek od 14,30 hod. První cvičení 17. 1.2019. Zájemci mohou 

kontaktovat E. Zemanovou-723594459,V. Lenkovou-739456533, Z. Zahrádkovou 606161859. 



 

 

NOVINKY V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLASTI 

VELKÉ ZMĚNY OD 1. 1. 2019 

 ZVYŠUJÍ SE VŠECHNY DŮCHODY-starobní, invalidní a pozůstalostní důchody. Senioři si v průměru 

polepší o 900 Kč. Pevná část penze, která je pro všechny stejná, se zvedá celkem o 570 korun na 3.270 Kč. 

Procentní část podle odpracovaných let, výdělku a odvodů roste o 3,4 %. 

 ZVYŠUJE SE MINIMÁLNÍ MZDA- minimální mzda se zvyšuje o 1150 Kč na 13 350 Kč. 

 ZVYŠUJE SE PŘÍSPĚVEK NA PÉČI VE III. a IV: STUPNI- poslanecká sněmovna schválila 

v prosinci 2018 senátní návrh zákona o novele zákona o sociálních službách. To znamená, že příspěvek na 

péči ve III. stupni se zvyšuje o 4000,- korun a příspěvek na péči ve IV. stupni se zvyšuje  o 6000,- korun. 

 

O P R A V A 
 
 Chybná informace TV Prima o zvýšení příspěvku na péči 
Upozornění NRZP ČR: „Pokud jste sledovali hlavní zpravodajskou relaci dne 1. ledna 2019 na TV 
Prima, pravděpodobně jste zaregistrovali zcela chybnou informaci o zvýšení příspěvku na péči pro 
osoby se zdravotním postižením. TV Prima chybně uvedla, že se od 1. 1. 2019 zvyšuje příspěvek na 
péči ve IV. stupni na 19 200 Kč a příspěvek na péči ve třetím stupni na 12 800 Kč. Tato informace je 
zcela chybná. Projednávání senátního návrhu novely zákona o sociálních službách schválila Poslanecká 
sněmovna dne 7. 12. 2018, jako tisk č. 160. Teď bude návrh zákona opět projednávat Senát. Senát 
zatím nedal tisku ani svoje číslo a zákon bude projednávat na svojí nejbližší schůzi. Je jisté, že 
příspěvek ve IV. stupni může být zvýšen až měsíc po uveřejnění zákona ve Sbírce zákonů, což 
odhadujeme na březen 2019. Zvýšení příspěvku ve III. stupni se navrhuje až od data 1. 7. 2019.“ 
Zdroj: NRZP ČR 

 

 

DÍKY NOVELE ZÁKONA ZAJISTÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 

VĚCÍ POKRAČOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POSUDKOVÉ SLUŽBY  

Vláda schválila na svém jednání ve středu 22. srpna 2018 novelu zákona o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení předloženou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ta řeší problémy v lékařské posudkové službě z 

důvodu nedostatku lékařů. Díky úpravě zákona bude i nadále činnost této služby zajištěna. Hlavním problémem 

bylo omezení v zákoně o státní službě, který stanovuje maximální možný věk lékaře pro tuto činnost na 70 let. 

Dalším zásadním faktorem byla končící výjimka u překročení věku 70 let k 31. prosinci 2018. Výjimka se týkala 

zhruba 100 posudkových lékařů. Hrozil tak od nového roku akutní nedostatek lékařských kapacit a došlo by k 

vážnému ohrožení nároků pojištěnců a osob se zdravotním postižením. Ministerstvo práce a sociálních věci proto 

navrhlo novelizaci, která od 1. ledna 2019 převede posuzování zdravotního stavu pro účely odvolacího 

správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek z posudkových komisí Ministerstva práce a 

sociálních věcí na Českou správu sociálního zabezpečení. To znamená, že místo posuzování odbornou komisí 

bude zdravotní stav posuzován lékařem České správy sociálního zabezpečení, což bude v praxi flexibilnější. Dále 

se od 1. července 2019 převedou lékaři vykonávající posudkovou činnost z režimu zákona o státní službě do režimu 



zákoníku práce. Tito lékaři by svou činnost vykonávali na základě pracovněprávního vztahu, tedy i s využitím 

lékařů působících na podstatě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tento převod bude na bázi 

dobrovolnosti s tím, že pokud posudkový lékař požádá o uzavření pracovního poměru, musí s ním jeho dosavadní 

zaměstnavatel pracovní poměr uzavřít. Výhodou tohoto návrhu je, že v pracovněprávních vztazích není žádný 

věkový limit a dále to, že sjednávání pracovněprávních vztahů je pružnější a umožňuje též širší využívání kratších 

pracovních úvazků, což též přispěje k většímu zájmu o činnost v lékařské posudkové službě. 

Vše o sociálním bydlení 

Sociální bydlení patří mezi klíčové priority vlády a chce jej co nejdříve vyřešit. Jelikož je téma sociálního 

bydlení často diskutovaným tématem nejen mezi občany, zřídilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, ve 

spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra, internetové stránky 

www.socialnibydleni.mpsv.cz. 

„Je důležité, aby se měli občané v případě životních a existenčních problémů kam obrátit a získat potřebné 

informace. Řešení situace sociálního bydlení, z pohledu právního ukotvení, řadím mezi své hlavní priority. V této 

věci již konám potřebné kroky a jsem ráda, že se nám nyní podařilo ve spolupráci s příslušnými resorty spustit 

internetové stránky, kde jsou potřebné informace k dispozici, “ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana 

Maláčová. 

Internetové stránky www.socialnibydleni.mpsv.cz jsou určeny pro občany, obce a neziskové organizace a poskytují 

fakta, spojená s finanční podporou v bydlení, sociálními dávkami na bydlení, sociální prací, sociálními službami či 

s investiční podporou sociálního bydlení v ČR. Jsou zde také sdíleny zkušenosti ze šestnácti obcí ČR a jejich 

rozdílným přístupem k sociálnímu bydlení. Kromě zveřejňovaných aktualit, výzkumů a řady dalších dokumentů je 

zde také poskytována přímá pomoc prostřednictvím odpovědí na tzv. často kladené dotazy. 

Stránky vznikly díky projektu „Podpora sociálního bydlení“, v rámci kterého MPSV spolupracuje se šestnácti 

obcemi. Těm téměř dva roky poskytuje intenzivní podporu v oblasti sociálního bydlení a sociální práce a jejich 

zkušenosti slouží jako věcná inspirace pro ostatní města a obce z celé ČR. V případě jakékoliv potřeby a dotazů je 

možné se skrze stránky spojit s Kontaktním centrem Sociálního bydlení, a získat tak další užitečné informace. 

 

 

Práva pacientů být informován 

Mezi ta nejdůležitější pacientova práva ve vztahu k léčbě patří zejména: 

 Právo na respektování Vaší vůle při poskytování zdravotní péče. 

 Právo na informace o vašem zdravotním stavu, zejména pak právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, 

pořizovat si její kopie a opisy či požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace, nebo určit okruh lidí, kteří 

mohou informaci o Vašem stavu dostat. Můžete ale také zakázat, aby informace o Vašem zdravotním stavu 

někdo konkrétní dostal, a můžete také vyjádřit svoji svobodnou vůli, že nechcete být informován o 

podrobnostech o Vašem zdravotním stavu. 

 Právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, spolu s právem vybrat si 

poskytovatele zdravotních služeb, právo na konzultaci/názor jiného zdravotnického zařízení či lékaře (původní 

poskytovatel je pak povinen zpřístupnit informace o zdravotním stavu, které jsou pro posouzení nezbytné, ale 

může tuto službu zpoplatnit). 

http://www.vozka.org/
http://www.vozka.org/
http://www.vozka.org/


 Práva na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí. 

 Právo na přítomnost blízké osoby.  

Jedním z klíčových práv pacienta je povinnost poskytovatele zdravotní péče vyžádat si jeho svobodný informovaný 

souhlas s konkrétním výkonem, léčebným či diagnostickým postupem, včetně podáním léků. Toto právo pacienta 

upravuje jak zákon o zdravotních službách, tak i nový Občanský zákoník. Bez takového souhlasu se až na výjimky 

stanovené zákonem (například stav nouze či povinné léčení), nesmí provést žádný zásah do tělesné či duševní 

integrity pacienta. Informovaný souhlas je buď písemný (vyžaduje- li to zákon – například když je pacient léčen v 

rámci klinické studie či souhlas s hospitalizací) nebo ústní.  

V rozhovoru s lékařem by se měl pacient dozvědět zejména: 

 Příčinu a původ nemoci, jsou-li známy, její stadium a předpokládaný vývoj. 

 Jaké jsou možnosti léčby, výhody a nevýhody každé z nich a jak vysoká je pravděpodobnost úspěchu 

každé z nich. 

 Jaký lék, proč a za jakým účelem je podáván, o důsledcích a případných omezeních v životosprávě a 

dosavadnímu způsobu života v souvislosti s užíváním léku, o vedlejší účinky, co v takovém případě dělat, 

popřípadě na koho se obrátit. 

 O všech dalších alternativách léčby, které jsou podloženy vědeckými daty, včetně těch, které nejsou v ČR 

hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 

 O případných změnách v léčbě/ podávaného léku, včetně toho proč lékař změnu navrhuje. Je dobré vědět, 

že změna může být navržena výhradně z medicínských důvodů, které odráží aktuální zdravotní stav pacienta, 

nikoli například z ekonomických důvodů toho kterého zdravotnického zařízení.  

Je jasné, že takového vzorového postupu není vždy v praxi jednoduché dosáhnout, a to z mnoha příčin jak na straně 

pacienta, tak také na straně lékaře či dalšího zdravotnického personálu. Bariéry jsou v komunikaci také v běžném 

životě a měly bychom si jich být vědomi a pokoušet se je překovávat. Na straně pacienta jde zejména o informační 

nerovnováhu vůči lékaři, je na „cizí půdě“, nerozumí latinským slovům, laboratorním nálezům. Proto se ptejme, 

nebojme se žádat vysvětlení. Pokud jsme nervózní, úzkostní a máme strach, že si lékařovy odpovědi a doporučení 

nebudeme pamatovat, dělejme si poznámky, nebo si sebou do ordinace přiveďme blízkého člověka. Bariéry mohou 

být ale i na straně lékaře – je přetížený, má málo času na pacienty, je přetížen administrativou, je po noční službě, 

či jen nemá takovou schopnost vcítit se do úzkostí pacienta. 

zdroj: PhDr. Ivana Plechatá, Ústav lékového průvodce  

Návrh zákona o rychlosti vozíků 

v odkaze pod textem Vám posíláme poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla. Návrh zákona podali poslanci ČSSD na podnět spolku CZEPA.  

Návrh zákona je zcela jednoduchý, mění se pouze povolená rychlost u elektrických invalidních vozíků z rychlosti 6 

km v hodině na rychlost 15 km v hodině. Víme, že toto je velmi kontroverzní návrh, protože část lidí se zdravotním 

postižením tento návrh vítá, druhá část, to je ti lidé, kteří nepoužívají EIV, se domnívají, že to může být rychlost až 

nebezpečná. V důvodové zprávě jsou důvody, proč se tento návrh podává. Základním důvodem je skutečnost, že, 

pokud by nedošlo ke změně zákona, tak všechny vozíky, které by byly konstrukčně schopné vyšší rychlosti než 

6km/hod by měly být evidovány jako motorová vozidla. Domníváme se, že rychlost 15km/hod je rychlost poměrně 

veliká, a to na úrovni běhu osoby ve věku 10 let. Vzhledem k nerovnostem povrchu, skutečnosti, že vozíky jezdí 

především po chodníku, kde je hustý provoz, ale i vzhledem k tomu, že vozíky často řídí lidé s poruchou motoriky, 

a také lidé, kteří mají omezenou právní subjektivitu, považujeme za důležité, aby došlo k nějakému kompromisu.  

Vážení přátelé, proto Vám posíláme tento poslanecký návrh a prosíme Vás o Vaše názory na tento problém. Podle 

nich potom budeme jednat s poslanci o případném kompromisu.  



Přeji Vám všechno dobré.  Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

STANOVISKO GŘ ÚP ČR KE SPOLUVLASTNICTVÍ ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY 

často od Vás dostáváme dotazy, jak je to se spoluvlastnictvím při nákupu zvláštních kompenzačních pomůcek, 

hrazených z prostředků MPSV ČR, a to v případech, kdy o jednu pomůcku žádá více žadatelů jedné domácnosti. 

V odkaze pod textem Vám posíláme stanovisko GŘ ÚP ČR v této věci. 

Sami jsme se iniciativně o tuto věc zajímali již v roce 2015 a určitě jsme Vám tuto informaci již sdělili. Vzhledem 

k délce času od tohoto data Vám informace opět připomínáme.  

Stanovisko se netýká pouze automobilů, nýbrž všech pomůcek na pořízení, na které byl poskytnut příspěvek na 

zakoupení zvláštní pomůcky. Ze stanoviska vyplývá, že vlastnictví pomůcky je třeba dokládat pouze kupní 

smlouvou, kde na straně kupujících jsou uvedeni všichni spoluvlastníci (pokud nakupují současně). Pokud jde o 

automobil, tak do registru vozidel (ten nemá s vlastnictvím nic společného, má pouze funkci evidenční) se 

registruje pouze jeden provozovatel. Proto není správné, když Úřady práce požadují zapsání všech spoluvlastníků 

do velkého technického průkazu vozidla. Je však v pořádku, že Úřady práce požadují kopii velkého technického 

průkazu zaslat, neboť je to doklad o tom, že vozidlo z kupní smlouvy skutečně existuje a je zapsáno do registru 

vozidel, tudíž je provozuschopné, i když je zapsán pouze na jednoho ze spoluvlastníků.  

Vážení přátelé, v odkaze pod textem Vám současně posíláme stanovisko Finančního ředitelství ve věci vrácení 

DPH u automobilu koupeného více osobami, kterým byl poskytnut příspěvek. Vrácení DPH u nákupu vozidla, 

koupeného z příspěvku, upravuje ustanovení § 89 zákona o DPH. Z dokumentu jasně vyplývá, že vrácení daně na 

jedno vozidlo může být v maximální výši 100 000,- korun, přičemž maximální lhůta pro opětovné vrácení daně při 

nákupu jiného vozidla je 5 let. Současně je možné, aby při přiznání výše příspěvku požádalo vrácení více osob, to 

je těch osob, kterým byl přiznán příspěvek na jednu společnou pomůcku. Je třeba však upozornit na to, že vrácená 

výše DPH bude rozpočítána mezi jednotlivé spoluvlastníky a nemůže v souhrnné částce překročit 100 000,- korun.  

Vážení přátelé, považujeme tyto informace za důležité, proto Vám je sdělujeme.  

Přeji Vám všechno dobré.  

  

Mgr. Václav Krása-předseda NRZP ČR 
 

 

CESTOVÁNÍ PO ŽELEZNICI PRO ID III. STUPNĚ 

Vážení přátelé, 

dostáváme často dotazy, jak je to se slevami při cestování po železnici pro příjemce invalidních důchodů III. stupně 

a držitele průkazů OZP. Pokud jde o průkazy ZTP a ZTP/P, je sleva na jízdném ve všech dopravních prostředcích 

veřejné hromadné dopravy 75 % u držitelů průkazu ZTP a u průkazu ZTP/P je sleva stejná, ale zároveň průvodce 

těžce postižené osoby neplatí jízdné žádné s výjimkou místenky, kterou musí zaplatit. Tyto slevy jsou stanoveny v 

§ 36, odst. 2, zákonem č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.  

Do 31. 8. 2018 Česká republika neposkytuje důchodcům (ani těm s invaliditou III. stupně) žádné výhody v oblasti 

jízdného. Proto České dráhy poskytly této skupině cestujících svou komerční slevu IN Důchodce.  

Od 1. 9. 2018 zavádí ČR ve zvláštním jízdném, které je regulováno cenovým Výměrem Ministerstva financí ČR, 

novou kategorii cestujících, a to "Cestující 65+". Této skupině cestujících bude od 1. 9. 2018 poskytována sleva 75 

% z obyčejného (plného) jízdného ve 2. vozové třídě. Z tohoto důvodu přistoupily České dráhy a.s. k ukončení 

aplikace IN Důchodce a svým zákazníkům se rozhodly vyplatit poměrnou částku za nemožnost dalšího využití této 

slevové aplikace.  

Bohužel, cenový Výměr MF nepamatuje na cestující, kteří již pobírají nějaký důchod a ještě nedosáhli věku 65 let. 

České dráhy se těmto cestujícím rozhodly, na základě svého obchodního rozhodnutí, poskytnout komerční slevu na 



pořízení slevové aplikace IN 50 D za zvýhodněnou cenu pro cestování v 1. i 2. třídě se slevou 50 % z obyčejného 

jízdného. Níže naleznete citaci z tarifu, aby bylo jasné, které skupiny cestujících mají na IN 50 D nárok: 

  

140. 3. Aplikace IN 50 D je určena pro cestující do 65 let, kteří pobírají důchod starobní nebo invalidní pro 

invaliditu 3. stupně nebo osoby ve věku 60 - 65 let, které pobírají vdovský či vdovecký důchod. 

140. 3. 1. Žadatel mladší 65 let (do dne, který předchází dni 65. narozenin) je povinen při podání žádosti předložit 

navíc Rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Rozhodnutí o změně důchodu / Oznámení o hromadné úpravě důchodů 

nebo ústřižku poštovní poukázky Důchody – výplatní doklad, ne staršího než jeden měsíc, nebo potvrzení o pobírání 

důchodu. 

140. 3. 1. 1. Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel do českého jazyka přeložené a úředně ověřené 

potvrzení o pobírání důchodu. Tato podmínka se nevztahuje na potvrzení vystavená ve slovenském jazyce. 

Aplikaci IN 50 D lze zakoupit za 550 Kč s platností na 1 rok nebo za 1 490 Kč s platností na 3 roky. Tímto 

pamatují České dráhy a.s. nejen na důchodce mladší 65 let, ale právě i na osoby s 3. stupněm invalidity, na které 

CV MF rovněž nepamatuje.  

Upozorňujeme, že výše uvedené slevy IN 50 D jsou jenom u dopravce České dráhy a.s. Jak tuto situaci budou řešit 

ostatní dopravci, zatím nevíme.  

Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila 

konference v Evropském parlamentu 
 

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít 

například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu 

Evropské unie? 

Osmdesát milionů Evropanů se zdravotním postižením musí při svých cestách čelit nejen překážkám vyplývajícím 

z jejich postižení, ale i problémům způsobeným nedostatečným uznáním jejich statutu. Možnosti pro lidi se 

zdravotním postižením se navíc stát od státu liší. 

V roce 2015 proto Evropská komise zahájila pilotní projekt, který zavádí tzv. jednotnou evropskou kartu 

zdravotního postižení, ke kterému se dosud rozhodlo připojit osm členských států (Belgie, Kypr, Estonsko, Finsko, 

Itálie, Malta, Rumunsko a Slovinsko). Jejich zkušenosti dnes shrnula konference, kterou v Evropském parlamentu 

uspořádala europoslankyně Olga Sehnalová ve spolupráci se svými kolegy Janou Žitňanskou a Brando Benifeiem a 

Evropským fórem zdravotně postižených. 

„V době, kdy projekt Evropské karty zdravotního postižení začínal, se do něj Česká republika ani Slovensko, 

bohužel, nezapojily. Považovala jsem toto rozhodnutí již v té době za promarněnou příležitost. I proto jsem se 

rozhodla tuto konferenci uspořádat, abychom zjistili, jaké jsou zkušenosti prvních osmi zemí, které kartu pro své 

občany zavedly. Věřím, že Evropská komise do budoucna ještě umožní připojit se i dalším, aby Evropská karta 

zdravotního postižení platila skutečně v celé Evropě,“ uvedla na dnešní konferenci Olga Sehnalová, která je také 

předsedkyní parlamentní Meziskupiny pro práva osob s postižením. 

Konkrétní zkušenosti a rozdílné přístupy jednotlivých států ve svém příspěvku na konferenci shrnula Inmaculada 

Placencia z Evropské komise. Pravomoc vydávat kartu a uznávat, kdo má na ni nárok, zůstává stále v rukou 

jednotlivých států, pokud však již kartu máte, máte v každém státě stejná práva jako jeho občané s postižením. 

Své zkušenosti se zaváděním karty v Belgii a ve Finsku pak představili řečníci z těchto zemí. Jako hlavní přínosy 

vidí to, že lidem s postižením karta dává jednoznačné právo na uznání jejich statusu, což je zvláště důležité 

například pro lidi, jejichž postižení není patrné na první pohled. 



I když více a více poskytovatelů služeb již poskytuje lidem s postižením po předložení karty potřebnou podporu, 

účastníci konference se shodli, že samotná karta nestačí. Důležité je zejména to, aby v zahraničí mohli lidé se 

zdravotním postižením užívat plný přístup ke vzdělání, zaměstnání či kultuře. K tomu, aby byl nový průkaz 

skutečně efektivní, je potřeba, aby se k jeho uznávání připojily i zbývající členské státy Evropské unie. Evropská 

komise chystá v nejbližší době vyhodnocení pilotního projektu, na který by pak podle výsledků měla navázat jeho 

další fáze a případná možnost rozšíření na další země. 

(Převzato ze Zpravodaje Asociace Polio,č.3-4 2018) 

ZPRÁVY Z NRZP 

Vážení přátelé, ve čtvrtek 6. 12. 2018 Poslanecká sněmovna propustila v prvním čtení novelu zákona č. 329/2011 

Sb., kterou se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh podala 

skupina poslanců v čele s panem poslancem Vítem Kaňkovským. Novela navyšuje částku na zdvihací plošiny ze 

400 000,- korun na 500 000,- korun a dále rozšiřuje skupiny osob, které budou moci žádat o příspěvky na zvláštní 

pomůcky podle tohoto zákona. Jedná se především o skupinu lidí s těžkým omezením pohyblivosti způsobené 

postižením cév dolních končetin, těžké omezení pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění 

srdce a dále objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí. Tento návrh byl připraven NRZP ČR a 

dopracován společně s poslanci. Vláda k tomuto stanovisku dala neutrální stanovisko. Poslanecká sněmovna 

prodloužila dobu na projednání tohoto zákona ve výborech, a to proto, aby byl čas na důkladnou legislativní úpravu 

návrhu. Je to další významný návrh, který NRZP ČR iniciovala, který by měl zlepšit život konkrétní skupině 

občanů. Další projednávání tohoto návrhu zákona bude až v příštím roce. 

PARAPLEGICI PROSADILI PŘIPOMÍNKY DO NOVELY, VOZÍČKÁŘI SI POLEPŠÍ 

Ve středu 5.12.2018 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. Pro vozíčkáře jde o přelomový moment v životních podmínkách. Již nebudou platit desítky tisíc za 

vozík, který jim nepatří. Pojišťovny jim uhradí až 7 cévek pro katetrizaci oproti současným pěti. 

Jednání o novele probíhala velmi intenzivně více než půl roku, zejména z důvodu náročných jednání mezi 

Ministerstvem zdravotnictví ČR, Pacientskou radou Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotními pojišťovnami i 

zástupci firem na trhu s pomůckami - novela znamená kompromis v řešení mezi uvedenými subjekty. 

„V těchto dnech, kdy vidíme výsledky naší práce, jsme v České asociaci paraplegiků – CZEPA, z.s. neskutečně hrdí 

na naši činnost v Pacientské radě, aktivně a viditelně měníme kvalitu života vozíčkářů. Novela je pro lidi na vozíku 

obrovský přelom, zavádí nový systém úhrad předepisovaných zdravotnických prostředků", říká Alena Jančíková, 

ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. 

Pacienti i zástupci odborných společností se mohli aktivně podílet na vzniku novely hned od začátku. Byl odveden 

obrovský kus práce. Zástupci pacientských organizací podali 192 připomínek ke kategorizačnímu stromu, 124 z 

nich bylo zohledněno v rámci shody všech zúčastněných. 

 „Připomínky od pacientů měly velikou podporu ze strany MZČR a to vidím za průlomové“, doplňuje Zdeňka 

Faltýnková, spinální specialistka České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. 

Zástupkyně Pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky Pacientské rady, Marie Ředinová a Zdeňka Faltýnková 

byly přizvány na všechna zásadní jednání Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických 

prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Novela zákona sice vejde v platnost od 1. 1. 2019, avšak bude následovat přechodné období, během kterého bude 

platit stávající systém úhrad zdravotnických prostředků na poukaz. Podle nového kategorizačního stromu a 

nových legislativních úprav budou předepisovány pomůcky až od 1.12.2019. V lednu 2019 vydá VZP 

konsolidovaný seznam hrazených zdravotnických prostředků na poukaz.  Výrobci a distributoři zdravotnických 

prostředků budou postupně přeohlašovat do nového kategorizačního stromu své zdravotnické prostředky. Od 

1.1.2019 budou podle novely zákona hrazeny pouze individuálně zhotovované zdravotnické prostředky. 

  



Z příkazu ministra zdravotnictví bude ustanovena na 5 leté volební období Komise pro kategorizaci a úhradovou 

regulaci zdravotnických prostředků, ve které bude pokračovat v činnosti Zdenka Faltýnková, zastupující spinální 

pacienty v zastřešující organizaci České asociaci paraplegiků – CZEPA, z.s. 

  

Při úpravě novely zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění se vycházelo ze sněmovního tisku 88 ze 

dne 16.1.2014, na jehož tvorbě se Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. podílela. Přílohou č.3 k tomuto 

zákonu je kategorizační strom, do kterého jsou zařazeny zdravotnické prostředky hrazené na poukaz. 

Nový kategorizační strom má 11 skupin zdravotnických prostředků: 

01 - ZP krycí 

02 - ZP pro inkontinentní pacienty 

03 - ZP pro pacienty se stomií 

04 - ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv 

05 - ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu 

06 - ZP pro kompresivní terapii 

07 - ZP pro pacienty s poruchou mobility 

08 - ZP pro pacienty s poruchou sluchu 

09 - ZP pro pacienty s poruchou zraku 

10 - ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy 

11 - ZP nekategorizované 

Faktické změny: 

Zdravotní pojišťovna může poskytovat pojištěnci zdravotnický prostředek v režimu: 

1. cirkulace zdravotnického prostředku s maximálním doplatkem pojištěnce do 2 000 Kč 

2.  do osobního vlastnictví 

3. formou pronájmu 

4. na repasovaný zdravotnický prostředek pojištěnec nedoplácí 

Je-li doplatek na zdravotní prostředky, který je v režimu cirkulace vyšší jak 2 000 Kč, může pojištěnec se zdravotní 

pojišťovnou uzavřít dohodu o zařazení zdravotního prostředku do režimu cirkulace (opravy vozíku plně hrazeny 

pojišťovnou) nebo zdravotnický prostředek přejde do jeho osobního vlastnictví (opravy vozíku hrazeny formou 

budgetu 10 000.-/5let). 

Zásadní změny v úhradách (vybrané zdravotnické prostředky): 

Skupina 02 - ZP pro inkontinentní pacienty: 

 navýšení úhradového množstevního limitu počtu cévek na 7ks/den (210 ks/3 měsíce), 50Kč/kus, sety 

sterilní s potahovaným katétrem 60Kč/kus 

 navýšení množstevního limitu počtu průplachových systémů na 15ks/měsíc 

 navýšení úhradového množstevního limitu buničiny na 1000 g 



Skupina 07 – ZP pro pacienty s poruchou mobility: 

 vozíky odlehčené variabilní – základní úhrada 20 000,- Kč, medicínsky zdůvodněné příslušenství 

s úhradovým limitem 90%, vozík v režimu cirkulace 

 vozíky aktivní – základní úhrada 45 000,- Kč, medicínsky zdůvodněné příslušenství s úhradovým limitem 

90%, vozík v režimu osobního vlastnictví 

 přídavné elektropohony k mechanickým vozíkům (jako příslušenství k mechanickým vozíkům skupiny 

částečně variabilních, variabilních a aktivních) – úhrada 90%, režim vlastnictví podle vozíku 

 vozíky elektrické variabilní převážně exteriérové – základní úhrada 125 000,- Kč, medicínsky zdůvodněné 

příslušenství s úhradovým limitem 90%, vozík v režimu cirkulace, možnost souběhu s mechanickým vozíkem 

s limitem do 20 000,- Kč, 

režim vlastnictví se řídí výší doplatku do 2 000,- Kč, ev. dohodou se zdravotní pojišťovnou 

 vozíky elektrické převážně exteriérové variabilní s anatomickým sedem – základní úhrada 142 000,- Kč, 

medicínsky zdůvodněné příslušenství s úhradovým limitem 90%, vozík v režimu cirkulace, možnost souběhu 

s mechanickým vozíkem s limitem do 20 000,- Kč, režim vlastnictví se řídí výší doplatku do 2000,- Kč, ev. 

dohodou se zdravotní pojišťovnou 

 antidekubitní sedáky s indikací vysokého rizika dekubitů zvýšení úhrady na 7 500,- Kč 

 antidekubitní matrace s indikací odpovídající paraplegii a tetraplegii úhrada 8.000,- Kč 

 elektrické polohovací lůžko, podle nového indikačního kritéria možnost souběhu s vozíkem 

  

Negativní změny v úhradách, z tzv. „bílého programu“ (například koupelnová a toaletní madla, sedačky na vanu 

sprchové stoličky), budou hrazeny pouze nástavce na WC a vanové elektrické zvedáky a příslušenství z 90%. 

Nebudou hrazeny sprchové vozíky, vanové a sprchové sedačky. 

  

V rámci novely bude také od 1.1.2020 snížen roční limit na doplatky léků na celkovou výši 500 Kč/rok pro 

poživatele invalidního důchodu ve stupni III. (i pro osoby, kteří jsou uznáni invalidní ve stupni III. a II., ale důchod 

jim není vyplácen) - nyní limit 5000 Kč. 

Pacientská rada Ministerstva zdravotnictví ČR 

 Pacientská rada byla ustanovena Příkazem ministra (č. 15/2017) a její členové byli jmenováni z řad zástupců, které 

navrhovali sami pacienti prostřednictvím pacientských organizací. Rada má 24 členů, vybraných podle přísných 

kritérií s důrazem na co nejvyrovnanější zastoupení pacientů s různými diagnózami. Za Českou asociaci 

paraplegiků - CZEPA, z.s. byla 6. října 2017 ministrem zdravotnictví ČR jmenována členkou Pacientské rady 

specialistka na spinální problematiku paní Zdeňka Faltýnková. Nominaci České asociace paraplegiků - CZEPA 

podpořilo ParaCENTRUM Fenix, z.s. a Centrum Paraple, o.p.s. 

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. se účastní jednání pacientských organizací při Ministerstvu 

zdravotnictví ČR od konce roku 2016. Pacientská rada je ustanovena jako stálý poradní orgán při Ministerstvu 

zdravotnictví ČR.  Pravidelná setkávání a odborné diskuze v pracovních skupinách usnadňují hájení práv pacientů 

ve vnitřním připomínkovém řízení u projednávané legislativy i celkovou komunikaci s ministerstvem. 

Zdroj: www.mzcr.cz, www.czepa.cz 

Česká asociace paraplegiků – CZEPA  

Jsme nezisková organizace, která sdružuje vozíčkáře s poraněním míchy z celé ČR. Hájíme jejich zájmy, usilujeme 

o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti. Provázíme je 

obdobím po úraze i celým dalším životem. Více na www.czepa.cz 

Kontakt: 
Veronika Friebová ,tel: 608 043 331;friebova@czepa.cz 

http://www.mzcr.cz/
https://www.czepa.cz/


Více zde: https://www.czepa.cz/news/paraplegici-prosadili-pripominky-do-novely-vozickari-si-polepsi/ 

 

SILVESTR - NĚCO MÁLO Z HISTORIE 

Poslední prosincový den je zasvěcen památce papeže 

Silvestra I. (východní církev slaví svátek sv. Silvestra až 2. ledna). Dnes tolik oslavovaný svátek se původně 

nespojoval se žádnými zvyky a obyčeji. Datum 1. ledna sice jako první novoroční den přijali křesťané spolu s 

juliánským kalendářem, ale konec kalendářního roku připadal během staletí v jednotlivých zemích na různá data, 

např. 1. březen, 25. březen, 25. prosinec. Silvestrovská noc získala na významu až když se v průběhu 16. století ve 

většině západokřesťanských zemí ustálil kalendář gregoriánský a nový rok na 1. leden. Oslavy posledního dne 

neměly pro svůj pohanský původ moc velkou oblibu (ve starém Římě loučení se starým rokem provázelo nevázané 

veselí). Až teprve hospodářský rozvoj v 19. století proměnil silvestrovskou noc v jednu z nejbujnějších oslav roku. 

 

SILVESTROVSKÉ A NOVOROČNÍ ZVYKY 

Kdo by neznal pranostiku: "Jak na Nový rok, tak po celý rok"? 

Co to ale pro nás znamená? 

 

Určitě bychom měli vynést všechny odpadkové koše, převléct 

dočista všechno povlečení v postelích, vyprat a vyžehlit prádlo, aby nikde nezůstal nějaký "rest". 

 

Co je ale nejdůležitější - buďme na sebe milí a hodní!!! Pokud se budete cítit šťastni tento den, pak by se Vám 

štěstí nemělo vyhýbat ani v novém roce. 

 

Rady na závěr: 

 neservírujte na Nový rok drůbež, ať Vám neuletí štěstí! 

 na svátečním novoročním stole by naopak neměla chybět čočka, aby se rozmnožovaly peníze 

 

NOVOROČNÍ ZVYKY A POVĚRY 

https://www.czepa.cz/news/paraplegici-prosadili-pripominky-do-novely-vozickari-si-polepsi/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.czepa.cz%2Fnews%2Fparaplegici-prosadili-pripominky-do-novely-vozickari-si-polepsi%2F
http://www.zenax.cz/novorocni_zvyky_a_povery_13611.htm


Takovou hlavní pověrou bylo to, že co se tento den udělá, bude mít vliv na celý rok příští. 

 - Bylo radno se vystříhati hádek a mrzutostí, aby neměl člověk po celý rok peklo. 

 - Ten kdo se oblékl do nového, byl zbylé dny v roce nový celý. 

 - Kdo měl ten den u sebe více peněz, nemusel se strachovat, že mu budou v roce příštím chybět. 

 - Za dobré znamení platilo, vstoupila-li do domu dívka nebo dítě a ne stará žena. 

 - Někde se pekla vánočka, která měla v sobě zapečené hrachové zrnko. Tato vánočka se načínala na Nový rok a 

kdo ve svém kousku našel hrášek, ten byl příští rok dítětem štěstěny. Dnes můžeme zapéct hrášek do novoročního 

dortu či moučníku. 

 - Také se nemělo tento den nic vynášet ze stavení, protože by to celý rok ve stavení chybělo. 

 - Je třeba se řádně na Nový rok připravit - zkontrolovat zásoby cukru, mouky, oleje, soli atd. Protože co vám bude 

chybět na Nový rok, to vám pak bude chybět po celý rok. 

 - Na Nový rok nesměla hospodyně věšet prádlo, neboť by se do roka usoužila. 

 - Na Nový rok si nesmíte půjčovat peníze, znamenalo by to nedostatek peněz po celý příští rok. 

 - Ale nesmíte ani nikomu peníze půjčovat, znamenalo by to, že vás po celý rok bude někdo o vaše peníze "obírat". 

 - Gurmány bude možná zajímat, co se na Nový rok objevilo na jídelním stole. Pro ně máme jednu radu. Ať si 

nechají předložit na talíř k Novoročnímu obědu prasečí rypáček. Malé prase je totiž symbolem štěstí. Dobrá je také 

vařená čočka. Ta plní přání, mít u sebe peníze po celý rok. 

 - Pokud vás nenadchl prasečí rypáček ani čočka, pak vězte, že byste měli volit jídlo, kde je co nejvíce malých 

částeček - luštěnina, rýže, tarhoňa, kroupy, na kousíčky nakrájená zelenina, nebo maso - protože čím více kousíčků 

budete mít na Novoročním obědovém talíři, tím více budete mít v novém roce peněz. 

 - Rozhodně však bychom na Nový rok neměli jíst žádného ptáka. Například slepici, kachnu či kuře. Prý by nám 

štěstí uletělo z domu. 

 - A samozřejmě je třeba na Nový rok věštit. Nejčastěji se tahala "štěstíčka" zabalená do kousků papíru nebo látky z 

pytlíčku. Kdo si vytáhl jablíčko - tomu bylo slibováno zdraví, kdo si vytáhl uhlí, byl ohrožen nemocí, kdo 

bramboru - znamenalo to chudé jídlo a kdo buchtu, znamenalo to dostatek. Dnes stačí napsat jednotlivé věštbičky 

na papírek, ten složit a nechat rodinu či přátele losovat. 

 - Prostě - Jak na Nový rok, tak po celý rok!!! 

  

Jaký bude ten nový rok se usuzovalo i z toho, na který den v týdnu Nový rok připadl: 

    Novoroční den v pondělí... 

Krutá zima a vlhké jaro, povodně a těžké nemoci. 

 

    Novoroční den v úterý... 
Zima bude ještě krutější, ale zato úrodný rok. 

 

    Novoroční den ve středu... 
Příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med. 

     

    Novoroční den ve čtvrtek... 
Mírná zima, větrné jaro, parné léto, krásný podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí. 

 

     Novoroční den v pátek... 
Nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti a dokonce i hrozí válka. 

 

     Novoroční den v sobotu...  
Málo obilí i větrů, mnoho ovoce i zimnic. 

  

    Novoroční den v neděli... 
Mírná zima, úrodné jaro a větrné léto. 
  

 

 

 



PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A 

SENIORŮ 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ MOTIV“ 

 

KOLEKTIVY-DOSPĚLÍ 

1. Klub seniorů Česká Lípa-vánoční stromek-315 b. 

2. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice-keramický betlém-240b. 

3. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice-dřevěný betlém-110 b. 

4. Denní stacionář Hradecká Č.Lípa-dřevěná hvězda-85 b. 

5. Dolmen Liberec-stromeček z korálků-70 b. 

6. Dolmen Liberec-věneček-40 b. 

KOLEKTIVY-DĚTI 

1. Speciální škola Jižní Č. Lípa-4.S-vánoční stromek-790 b. 

2. Speciální škola Jižní Č.Lípa-2.S-vánoční domeček-720 b. 

3. Speciální škola Jižní Č. Lípa-4.B+4.C- anděl-535 b. 

4. ZŠ,PŠ,MŠ Nerudova Č. Lípa-strom-435 b. 

5. Speciální škola Jižní Č.Lípa-1.S(uč.Krejčíková)-4x anděl + strom-385 b. 

6. Speciální škola Jižní Č.Lípa-3.B-svícen-365 b. 

 

JEDNOTLIVCI-DOSPĚLÍ 

1. Věra LANDOVÁ-Doksy- stromeček ze šišek-895 b. 

2. Miluše DUŠKOVÁ-MO TP Česká Lípa-skřítek-730 b. 

3. Milada JANOUCHOVÁ-MO TP Česká Lípa-635 b. 

4. Jaroslava ŠIŠKOVÁ-Doksy-svícen-595 b. 

5. Karla KYTKOVÁ-ZO SPCCH Č.Lípa-svícen stříbrný-570 b. 

6. Alena MACOUNOVÁ-Česká Lípa- svícen šuplík-375 b. 

 

JEDNOTLIVCI-DĚTI 

1. Sára KALEJOVÁ- ZŠ,PŠ,MŠ-Moskevská Č.Lípa-6.r.- andílek menší-1015 b. 

2. Marian HARANG- ZŠ,PŠ,MŠ-Moskevská Č.Lípa-3.B-výkres koník-725 b. 

3. Majka RUSZÁKOVÁ- ZŠ,PŠ,MŠ-Moskevská Č.Lípa-3. B-výkres koník-720 b. 

4. Jiří KOŘÍNEK- ZŠ,PŠ,MŠ-Moskevská Č.Lípa-3.B-obrázek strom-695 b. 

5. Lukáš KŘÍŽ- ZŠ,PŠ,MŠ-Moskevská Č.Lípa-3.B-obrázek strom-520 b. 

6. Anna PROSTŘEDNÍKOVÁ- ZŠ,PŠ,MŠ-Moskevská Č.Lípa-3.B Moskevská-výkres koník-310 b. 

 

 



 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje všem svým členům, kteří v průběhu měsíce 

ledna a února 2019 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Naše přání putuje  

k pp. Eugenii BARANOVIČOVÉ, Mgr. Janě LÖVENHÖFEROVÉ,Haně DRAŽKOVIČOVÉ,Luboši 

PAVLÍKOVI, Jiřině ŠTĚRBOVÉ, Františku BAROCHOVI, Janu VÁŇOVI, Karolině KIUBÁTOVÉ, 

Karlu KUDRNOVI, Olze VLASTNÍKOVÉ, Michalu ERBENOVI,Ireně ZIMOVÉ, Evě 

KARÁSKOVÉ. 
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