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PRANOSTIKY 

Květen 

Kalendárium svátků a lidových tradic 

1. Máj - stavění májek, 30. Nanebevstoupení Páně. 

Počasí dle 100letého kalendáře 

Od 1. do 6. krásně, pak větrno a sychravo, od 8. do 18. sucho a teplo, od 25. do 29. teplý déšť. 

Pranostika 

Prší-li na prvního Května, bývá málo žita a sena. 

Červen 

Kalendárium svátků a lidových tradic 

9.Svatodušní neděle - končí  Velikonoce,10. Svatodušní Pondělí, 16. Nejsvětější Trojice, 20.Boží tělo. 

Noc z 23. na 24. Svatojánská noc - noc plná kouzel, magie a zázraků. Země vydává své poklady , 

rozkvétá zlaté kapradí, byliny mají zázračnou moc. 

Počasí dle 100letého kalendáře 

Od 1. do 8. krásně, od 9. do 10. prší,ráno mlhavo,později do 23.deštivo, konec měsíce má míti pěkné 

počasí. 

 



Pranostika 

Svatý Jan Křtitel otevírá létu bránu 

 

CO PŘIPRAVUJEME 

31. května 2019- 15.ročník Dne dětí se zdravotním postižením v RS Termit Doksy. Zahájení v 9,30 hod. 

Záštitu převzali: Ing. Jitka Volfová,statutární náměstkyně hejtmana LK a starostka města Česká Lípa, 

Mgr. Petr Tulpa,náměstek hejtmana-řízení restoru školství, mládeže,tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, 

Ing. Eva Burešová, starostka města Doksy, Ing.Jaromír Kohlíček,CSc.,poslanec Evropského parlamentu, 

Ing. Karel Kapoun, Doksy 

28. - 29. června 2019-18. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením ve Starých Splavech-

areál fotbalového hřiště a hotel Bezděz. Slavnostní zahájení 28. 6. 2019 v 10.00 na fotbalovém hřišti. 

Vyhlašování výsledků a předávání cent spojené s kulturním programem 29. 6. 2019 od 9.00 v hotelu 

Bezděz. 

Záštitu převzali:Ing. Jitka Volfová,statutární náměstkyně hejtmana LK a starostka města Česká Lípa, Ing. 

Eva Burešová, starostka města Doksy, Ing.Jaromír Kohlíček,CSc.,poslanec Evropského parlamentu, Ing. 

Karel Kapoun, Doksy 

Každý čtvrtek od 15,30 hod. probíhá cvičení jogy na židlích v Komunitním centru, Školní 2213 Česká 

Lípa 

Arteterapie: od 13. 000- 15.5.,29.5.,12. 6.,26.6.2019 

                     od 14,30-22.5.,5.6., 19.6.,3.7.2019 

                   v Komunitním centru Školní 2213, Česká Lípa 

Znakový jazyk: 7.5.,14.5.,28.5.2019 – od 15.00 v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa 

 

 

 

CO SE NÁM POVEDLO 

Jarní výstava prací 

Ve dnech 8. -11. dubna 2019 proběhla v prostorách Komunitního centra, Školní 2213 Česká Lípa JARNÍ 

VÝSTAVA prací zdravotně postižených a seniorů. Součástí výstavy byla i soutěž „O nejoriginálnější velikonoční 

motiv“. Výstavu navštívilo 273 osob, Soutěž pak hodnotilo 132 návštěvníků. Svými hlasy určili následující pořadí: 

KOLEKTIVY- děti 

1. Spec.škola Jižní-4.S-Kurník se slepicemi-555 b. 

2. Spec.škola Jižní-4.B+4.C-velikonoční zahrádka-400 b. 



3. Spec.škola Jižní-Školní družina-2.odd.-dlouhý obrázek s jarními motivy-385 b. 

 

KOLEKTIVY-Dospělí 

1. Klub seniorů Sever- strom s vajíčky-350 b. 

2. Institut ZZ Č.Lípa- věneček-105 b. 

3. Domov pro seniory Doksy- slepice látková-75 b. 

 

JEDNOTLIVCI-Děti 

1. Šimon PAČES-Spec.škola Jižní-4.S-výkres kytičky-800 b. 

2. David MACHAČNÝ-Spec.škola Jižní-0.S-talíř ovečka-785 b. 

3. Pavla POLÁKOVÁ-Spec.škola Jižní-4.S-výkres 

4. Robin BRŮŽEK-Spec.škola Jižní-0.S-výkres sněženky-490 b 

5. Filip ŠABATKA-Spec.škola Jižní-4.S-motýlek-400 b. 

6. Jindřiška HLAVÁČKOVÁ-Spec.škola Jižní-4.S-výkres-sluníčko 

 

JEDNOTLIVCI-Dospělí 

1. Milada JANOUCHOVÁ-MO TP Česká Lípa-kostelíček-555 b. 

2. Jaroslava ŠIŠKOVÁ-Doksy-kočka z papírového pedigu-470 b. 

3. Miloslava DUŠKOVÁ-MO TP Česká Lípa-košík zajíc z papírového pedigu-395 b. 

 

Edukačně-ozdravný víkendový pobyt 

Ve dnech 12. -14. dubna 2019  uskutečnilo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa  o.p.s edukačně ozdravný 

víkendový pobyt pro rodiče(prarodiče) s dětmi se ZP a seniory v prostorách penzionu Nový Mlýn ve Starých 

Splavech. Pro 27 účastníků(včetně 9 dětí) byl připraven bohatý program. Paměťová cvičení, Dotykové masáže, 

termoterapie, Cvičení jemné a hrubé motoriky, přednáška o zdravotním pojištění,přednáška o canisterapii 

s parktickými ukázkami, lesní hry. Taneční férii s dramatickými vstupy připravily děti z Dětského domova 

v Jablonném v Podj.). Setkali jsme se zde opět s našimi pražskými přáteli a strávili příjemný a hlavně poučný 

víkendový pobyt, který se všem zúčastněným líbil a těší se na další pobyt. 

 

NOVINKY V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OBLASTI 

Obnovení platnosti průkazů OZP 
Národní rada osob se zdravotním postižením řeší v posledních týdnech problémy s prodloužením průkazů 

ZTP a ZTP/P. Lidé se na ně obracejí s tím, že Úřady práce lidem se zdravotním postižením neustále sdělují, že 

pokud podají žádost o prodloužení průkazu dříve než 60 dní od ukončení jeho platnosti, Úřad práce jim takovou 

žádost vrátí, případně jim dá negativní stanovisko k jejich žádosti. NRZP ČR považuje tuto věc za velmi důležitou, 

protože ze zkušenosti ví, že Úřad práce není schopen znovu posoudit žádost o prodloužení průkazu OZP ve 

lhůtě 60 dní. Tím se držitelé těchto průkazů dostávají do situace, že nemají platný průkaz, tudíž nemohou 

využívat například parkovací průkaz k parkování na vyhrazených parkovištích, nemohou využívat slevu na 



jízdné a další. NRZP ČR chce s touto věcí něco udělat. Proto žádá lidi se zdravotním postižením, kteří mají 

s prodlužování průkazů ZTP a ZTP/P takové negativní zkušenosti, aby NRZP ČR takovou věc oznámili a NRZP se 

pokusí to systémově řešit. Vaše zkušenosti pište prosím na adresu v.krasa@nrzp.cz. Uvádějte prosím i konkrétní 

jména, kontakty a Úřad práce, kde se vám to stalo, především jsou důležité písemné doklady. Více informací 

najdete na stránkách: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2063-informace-c-19-2019-

obnoveni-platnosti-prukazu-ozp.html. Zdroj: NRZP ČR 

 

 

 

ZMĚNA SEZNAMU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTREDKŮ 
Vážení přátelé,  

 

v současné době probíhají intenzivní jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to v souvislosti s novelou zákona 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Je to spojeno s tím, že každoročně se bude měnit strom 

zdravotnických pomůcek. To znamená, že každý rok budou doplňovány zdravotnické prostředky na seznam 

hrazených či částečně hrazených pomůcek.  

 

Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo zvláštní pracovní komisi pro kategorizaci zdravotnických prostředků, jejímiž 

členy jsou i některé pacientské organizace, včetně NRZP ČR. Tato komise shromažďuje podněty na doplnění 

seznamu zdravotnických prostředků, které by měly být hrazeny buď úplně, nebo částečně z veřejného zdravotního 

pojištění.  

 

Jak jistě víte, tak od 1. 1. 2019 platí novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale změna úhrady 

zdravotnických prostředků se uskuteční až od 1. 12. 2019. To znamená, že pozitivní změny, například souběh 

vozíků, menší platby a podobně, se projeví až od prosince 2019. Jako velmi důležitý problém spatřujeme v tom, že 

od prosince 2019 již nebude veřejné zdravotní pojištění přispívat na tzv. „bílý program“. Je to proto, že novela 

zákona o veřejném zdravotním pojištění, která vstoupila v platnost od 1. 1. 2019, v sobě nezahrnuje tzv. „bílý 

program“. Jedná se například o sprchové vozíky, sprchová křesla, sprchové sedačky do vany, sprchová křesla 

pevná pojízdná, klozetová křesla pojízdná pevná a další.  

 

NRZP ČR ale i některé další pacientské organizace se snažíme, aby byly prostředky tzv. „bílého programu“ opět 

zařazeny do seznamu zdravotnických prostředků hrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního 

pojištění.  

 

Vážení přátelé, byli bychom rádi, kdybyste mohli sami toto naše úsilí podpořit, a to například dopisem nebo 

emailem, a to jak na Ministerstvo zdravotnictví ČR, případně poslancům, kteří mají kancelář v okolí Vašeho 

bydliště.  

 

RATIFIKACE OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ OSN O PRÁVECH OSOB SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, 

 

Vážení přátelé, 

v současné době se projednává v Poslanecké sněmovně ratifikace Opčního protokolu k Úmluvě OSN o právech 

osob se zdravotním postižením, tisk 356.  

Valné shromáždění OSN přijalo Úmluvu o právech OZP, a to včetně Opčního protokolu 13. prosince 2006. Česká 

republika oba tyto dokumenty v březnu 2007 podepsala, a to s výhradou ratifikace. Zatímco proces ratifikace 

Úmluvy byl v roce 2009 úspěšně dokončen, Opční protokol doposud ratifikován nebyl.  

mailto:v.krasa@nrzp.cz
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2063-informace-c-19-2019-obnoveni-platnosti-prukazu-ozp.html
http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2063-informace-c-19-2019-obnoveni-platnosti-prukazu-ozp.html


Návrh na ratifikaci Opčního protokolu schválila vláda na podzim loňského roku, poté byl postoupen k projednání 

Parlamentu ČR. Senát s návrhem již vyslovil souhlas, v Poslanecké sněmovně se jím v současné době zabývají 

určené výbory.  

V současnosti má Česká republika v rámci své legislativy již stanoveny vysoké standardy ochrany lidských práv 

osob se zdravotním postižením. Ani při ratifikaci Úmluvy nebyla v rámci mezirezortního projednávání shledána 

potřeba provedení zásadnějších legislativních změn či úprav. Z těchto skutečností lze jednoznačně dovodit, že by se 

Česká republika neměla potýkat se zásadními překážkami ani při implementaci Opčního protokolu.  

Jak Opční protokol stanoví, individuální oznámení či podněty k prošetření ze strany stěžovatelů se mohou týkat 

pouze případů, jež prošly regulérním šetřením s využitím všech nápravných prostředků, které budou mít stěžovatelé 

k dispozici na vnitrostátní úrovni, až poté by se jimi měl zabývat na mezinárodní úrovni Výbor pro práva osob se 

zdravotním postižením. Přijetí Opčního protokolu by tak nemělo znamenat nepřiměřené zasahování do kompetencí 

České republiky, neboť Výbor bude projednávat oznámení a bude se zabývat podněty pouze ve vážných případech 

porušování závazků stanovených Úmluvou, pokud budou tyto skutečnosti dostatečně podloženy hodnověrnými 

informacemi a důkazy a zároveň nedojde k dostatečné ochraně takovýchto závazků vnitrostátními soudy.  

Opční protokol spolu s Úmluvou ratifikovala již většina vyspělých států celého světa, konkrétně to bylo 94 států 

mimo Evropskou unii a 22 států v EU.  

NRZP ČR hájící zájmy osob se zdravotním postižením v ČR ratifikaci Opčního protokolu jednoznačně podporuje, 

neboť jde o její dlouhodobě prosazovaný požadavek. Opční protokol je právní zárukou práv pro OZP, vyplývající 

z Úmluvy OSN.  

Opční protokol projednával 9. 3. 2019 Petiční výbor Poslanecké sněmovny, který je v případě těchto úmluv tzv. 

garančním výborem. To znamená, že jeho rozhodnutí jsou brána velmi vážně. Bohužel Petiční výbor těsnou 

většinou hlasů rozhodl o nedoporučení schválení Opčního protokolu Úmluvy OSN, což NRZP ČR považuje za 

špatný signál. Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny doporučil schválení ratifikace Opčního protokolu.  

Vážení přátelé, dovoluji si Vás požádat o spolupráci při prosazení ratifikace Opčního protokolu v Poslanecké 

sněmovně. Poslanecká sněmovna bude pravděpodobně jednat o této věci až na své dubnové schůzi. Jakmile bude 

projednávání aktuální, určitě se na Vás obrátíme se žádostí o spolupráci. 

 Přeji Vám všechno dobré. 

 Mgr. Václav Krása,předseda NRZP ČR 

UŽÍVANÍ PARKOVACÍCH PRŮKAZŮ PRO OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

NA VYHRAZENÝCH PARKOVACÍCH MÍSTECH V RÁMCI 

ZPOPLATNĚNÝCH PARKOVIŠŤ 
 

 
1. § 67 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanoví zvláštní podmínky pro osoby 

zdravotně postižené, které jsou držiteli parkovacích průkazů. Toto ustanovení stanoví pravidla pro užívání 

vyhrazených parkovacích míst. Tento ani jiný zákon nestanoví právo neomezeného ani bezplatného 

parkování. Omezit dobu stání může majitel pozemku, na kterém jsou vyhrazená místa zřízena. Stejně tak 

může tato místa zpoplatnit. Je-li majitelem pozemku obec, lze toto omezení vydat obecně závaznou vyhláškou 

obce. Je-li majitelem pozemku soukromý subjekt, může vydat vlastní pravidla pro parkování. Samotný § 67 

zní takto: 

§ 67 

Speciální označení vozidel a osob 

 

(1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací průkaz 

pro osoby se zdravotním postižením“), označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen „označení 

O 2“) nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním předpisem smějí 



užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od 

oprávněného orgánu v zahraničí. 

(2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 

osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem 

průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu
24

). 

(3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, který je 

držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou. 

(4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo 

nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním 

postižením podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní 

policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního předpisu
24

), který ji opravňuje k užívání 

vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. 

(5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového 

vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením a lékaři konající návštěvní službu 

podle odstavce 1, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí 

být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 

(6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby 

se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN 

ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ 

OBSLUHU“. 

(7) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby 

se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“. 

(8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je 

vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. 

(9) Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním 

postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného právního předpisu
25

). 

Silniční správní úřad vykonává podle jiného právního předpisu
1
) dohled nad řádným užíváním vyhrazeného 

parkoviště. 

(10) Ke svému označení jako účastníci provozu na pozemních komunikacích užívají osoby nevidomé bílé hole a 

osoby hluchoslepé červenobílé hole. 

(11) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, vzory a provedení speciálních označení vozidel a osob. 

____________________ 

1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

24) § 34 a násl. zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

25) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb. 

 

2. Situace u pěších zón je řešena v § 67 odst. 7, viz výše. Vozidla držitelů parkovacích průkazů tam tedy 

mohou VJÍŽDĚT nikoliv však PARKOVAT! Stejná situace je i u zákazových značek s dodatkem, 

uvedeným v § 67 odst. 6, viz výše. Sem mohou držitelé průkazů rovněž vjíždět, zastavit a vyložit. Nikoliv však 

déle parkovat. 

 

3. Pokud jde o vyhrazená parkovací místa, je situace řešena v § 4, odst. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve spojení se zák. č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který stanoví, že na zřízeném, či zřizovaném parkovišti 

musí být označena, ze zákona vyhrazená parkovací místa pro držitele „Parkovacího průkazu“ (O7).  

Minimální počet vyhrazených parkovacích míst, udává následující čísla: 

   2   až    20   stání                 1   vyhrazené  stání 

  21   až    40   stání                2   vyhrazená  stání 

  41   až    60   stání                3   vyhrazená  stání 

  61   až    80   stání                4   vyhrazená  stání 

  81   až   100   stání               5   vyhrazených  stání 

101   až   150   stání               6   vyhrazených  stání 

151   až   200   stání               7   vyhrazených  stání 

201   až   300   stání               8   vyhrazených  stání 

301   až   400   stání               9   vyhrazených  stání 

401   až   500   stání              10   vyhrazených  stání 

501   a   více   stání                2   %   vyhrazených   stání. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086299
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2084852
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086299
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2084852
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086300
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086253


Pod tyto hranice nelze snížit počet vyhrazených parkovacích míst. Pokud zřizovatel parkoviště nedodrží 

uvedený počet vyhrazených parkovacích stání, porušuje tím zákonné normy. 

 

4. V případě úhrady parkovného neexistuje žádný zákonný nárok, který by přikazoval poskytovat držitelům 

parkovacích průkazů slevu, nebo dokonce osvobození od parkovného. Parkovné a jeho výši si stanovuje sám 

vlastník parkoviště dle svého uvážení. Přikázat mu jakoukoliv slevu nelze. V případě, že je majitelem 

parkoviště, či provozovatelem samo město, by navíc takový zásah byl zásahem do výkonu samosprávy. 

 

5. Vyhrazené parkování pro konkrétního držitele průkazu silniční úřad pouze může zřídit. Vše je zakotveno v § 

67 odst. 9, viz výše. To znamená, že to není jeho povinností. Podmínky pro zřizování těchto míst si tedy 

stanoví tento úřad sám. Pokud je tedy ve městě např. obecně velmi málo parkovacích míst, takováto parkovací 

místa zřizovat nemusí. 

 

Zpracovali: 

JUDr. Zdeněk Žižka, JUDr. Jan Hutař, Mgr. Jitka Pelikánová, legislativní odbor NRZP ČR 

 

LINKA EDA POMÁHÁ RODINÁM V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
Krizová telefonická Linka EDA 800 40 50 60 slaví čtyři roky od svého vzniku. Za dobu své působnosti pomohla 

2400 rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Na Linku EDA se mohou obrátit, když se dozví závažnou 

diagnózu svého dítěte nebo se musí vypořádat s následky jeho těžkého úrazu. Služba je poskytována na území 

celé České republiky. Linka EDA je v provozu každý pracovní den od 9 do 15 hodin. 

V jakých situacích se klienti na linku obracejí: hovory informační a poradenské se většinou týkaly dítěte, o které 

volající pečují. Dále to byly hovory na téma nepříznivé finanční situace a možností rodiny (potřeba příspěvků na 

péči, na bydlení či na speciální pomůcky). 

Dalším probíraným tématem se stala rodinná a vztahová problematika, která souvisí s únavou z péče o osobu se 

zdravotním postižením (nepochopení od příbuzných nebo konflikt s druhým rodičem). Konzultanti Linky EDA 

pomáhají zprostředkovat kontakt jak na různé typy institucí, tak na konkrétní odborníky. Mezi odborníky, 

které pečující rodiny hledají, byli lékaři, poskytovatelé z oblasti rané péče či z odlehčovacích služeb. Pracovníci 

linky pomohli nasměrovat klienty také na podpůrné instituce (psychoterapeutické a pedagogicko-psychologické 

poradny) nebo na příslušné úřady (zdravotní pojišťovny, MPSV, městské úřady). Klienti se mohou na Linku EDA 

obrátit bez jakýchkoliv obav, protože je zcela anonymní. Služba je poskytována zdarma. Kromětelefonické linky 

800 40 50 60 je k dispozici chat na webové stránce www.elinka.iporadna.cz. Na webových 

stránkách www.eda.cz mohou klienti využít e-mailové poradenství na adrese linka@eda.cz. Více 

informací:http://www.helpnet.cz/aktualne/linka-eda-pomohla-za-dobu-sve-existence-vice-nez-dvema-tisicum-

rodin-v-tezke-krizi. Zdroj: Helpnet.cz 

 

V letošním roce vás budeme v INFORMAČNÍKU postupně seznamovat 

jaké bonusy a benefity nabízejí zdravotní pojišťovny? 

Seznam zdravotních pojišťoven 

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) 

 Revírní bratrská pokladna (213) 

 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201) 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111) 

 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA (209) 

 Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (217) 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)  

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) 

 

http://www.elinka.iporadna.cz/
http://www.eda.cz/
http://www.helpnet.cz/aktualne/linka-eda-pomohla-za-dobu-sve-existence-vice-nez-dvema-tisicum-rodin-v-tezke-krizi
http://www.helpnet.cz/aktualne/linka-eda-pomohla-za-dobu-sve-existence-vice-nez-dvema-tisicum-rodin-v-tezke-krizi
https://www.mesec.cz/adresar/ozp/
https://www.mesec.cz/adresar/revirni-bratrska-pokladna/
https://www.mesec.cz/adresar/vojenska-zdravotni-pojistovna-cr/
https://www.mesec.cz/adresar/vseobecna-zdravotni-pojistovna/
https://www.mesec.cz/adresar/zps/
https://www.mesec.cz/adresar/zpma/
https://www.mesec.cz/adresar/zpmvcr/
https://www.mesec.cz/adresar/cpzp/


VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR (111) 

VZP ČR v roce 2019 přispívá na aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené z veřejného 

zdravotního pojištění. Příspěvky jsou určeny nejen dětem a dospělým, těhotným ženám, ženám po porodu 

i novorozencům, ale také nemocným cukrovkou, celiakií nebo bezpříspěvkovým dárcům krve. Přispívá i 

na vybraná očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Nabízí slevy na produkty a služby od 

smluvních partnerů Klubu pevného zdraví – jejich kompletní nabídku najdete na 

www.klubpevnehozdravi.cz, kde můžete vyplnit i on-line přihlášku, pokud ještě nejste člen klubu. Další 

výhodou je možnost registrace v aplikaci Moje VZP (na moje.vzp.cz) a uzavírání zvýhodněných 

pojistných produktů u Pojišťovny VZP, a. s, např. cestovní pojištění. 

DĚTEM DO 18 LET 

NA VYBRANÁ OČKOVÁNÍ NEHRAZENÁ Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

 až 1 000 Kč proti papilomavirovým nákazám (od 14 let) 

 až 2 500 Kč proti meningokokovým nákazám typu B 

 až    800 Kč proti meningokokovým nákazám typu ACYW 

 až    500 Kč proti klíšťové encefalitidě 

 až    500 Kč proti rotavirovým nákazám 

 až    500 Kč proti virové hepatitidě typu A 

 až   500 Kč na očkování do zahraničí ( proti vzteklině,břišnímu tyfu, žluté zimnici, japonské encefalitidě, 

choleře, malárii) 

 až    150 Kč proti chřipce 

 

NA PRAVIDELNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY PŘI PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ 

 až 500 Kč na plavání kojenců a vaničkování(do 1 roku) 

 až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity v kroužcích, sportovních klubech, organizované kurzy plavání, 

nebo na sportovní prohlídky (od 1 roku) 

 až 500 K na pravidelné pohybové aktivity organizované školským zařízením nebo Asociací školních 

sportovních klubů (od 2let) 

PŘI ONEMOCNĚNÍ DIABETEM 

 až 1 000 Kč na dezinfekční prostředky k dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykemie, 

na vinuté tampony pro použití s dezinfekčním roztokem, na doplatek z ceny testovacích proužků, na baterie 

a zásobníky inzulinu k inzulinové pumpě, gely a krémy zlepšující hojení ran, přístrojovou pedikúru na 

pediatrii, senzory k přístroji na kontinuální měření glykemie, prostředky pro fixaci a lepší přilnavost 

senzorů a kanyl apod. Při žádosti o příspěvek je potřeba předložit průkaz diabetika nebo potvrzení o 

diagnóze. 

PŘI PREVENCI ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 

 až 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem za úhradu v ordinaci lékaře 

DOSPĚLÝM 

NA VYBRANÁ OČKOVÁNÍ NEHRAZENÁ Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

 až 1  000 Kč proti pásovému oparu (klientům nad 50 let) 

 až 1 000 Kč proti žloutence typu A, B, včetně kombinované A/B (určeno členům jednotek dobrovolných 

hasičů zařazených do JPO II a JPO III) 

 až      500  Kč    proti žloutence typu A, B, včetně kombinované A/B 

 až      500 Kč proti klíšťové encefalitidě 



 až    500 Kč na očkování do zahraničí ( proti vzteklině,břišnímu tyfu, žluté zimnici, japonské encefalitidě, 

choleře, malárii) 

 až      500 Kč proti meningokokovým nákazám typu B, ACYW 

 až      500 Kč proti pneumokokovým nákazám (klientům od 50 do 65 let) 

 až      150 Kč proti chřipce (klientům od 65 let) 

 

NA PRAVIDELNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY PŘI PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ A 

PORUCH DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

 až 500 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu, jako kurzy cvičení (nikoli on-line), permanentky na cvičení 

(nikoli jednotlivé vstupenky) apod. při předložení dokladů v min. výši 1 500 Kč (klientům do 65 let) 

 až 500 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu nebo organizovanou sportovní činnost, např. Sokol, 

turistické kroužky (klientům od 65 let) 

PŘI ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 

 až 2 500 Kč na léčivý přípravek obsahující vareniklin nebo na volně prodejné léčivé přípravky-náhradní 

léčbu nikotinem(náplasti,pastilky,orodispergovatelný film,ústní spreje,žvýkačky).Příspěvek je poskytnut po 

skončení nbo v době léčby uskutečněné na doporučení ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku 

nebo odborného konzultanta České lékárnické komory, a to po předložení potvrzeného doporučení a 

platebních dokladů na léčivé přípravky. 

NA POMŮCKY PŘI ONEMOCNĚNÍ DIABETEM 

 až 1 000Kč na dezinfekční prostředky k dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykemi, na 

vinuté tampony pro použití s dezinfekčním roztokem, na doplatek z ceny testovacích proužků, na baterie a 

zásobníky inzulinu k inzulinové pumpě, gely a krémy zlepšující hojení ran, přístrojovou pedikúru na 

pediatrii, senzory k přístroji na kontinuální měření glykemie, prostředky pro fixaci a lepší přilnavost 

senzorů a kanyl apod. Při žádosti o příspěvek je potřeba předložit průkaz diabetika nebo potvrzení o 

diagnóze. 

PŘI PREVENCI ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 

 až 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem za úhradu v ordinaci lékaře 

 až 300 Kč na preventivní mamografické nebo ultrazvukové vyšetření prsou v akredi mamografickém 

centru (ženám od 30 do 45 let) 
 

PŘI PREVENCI PORUCH DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

 až 500 Kč na nákup kognitivních pomůcek schválených Českou alzheimerovskou společností, o. p. s. 

(klientům od 65 let) 

BEZPŘÍSPĚVKOVÝN DÁRCŮM KRVE, PLAZMY NEBO KOSTNÍ DŘENĚ 

 až 2 000 Kč na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního 

pojištění (např. plavání, masáže, sauna, solná jeskyně, kryokomora, whirlpool) 

O příspěvek může žádat dárce již po jednom odběru, a to do výše 1 000 Kč(po 2 odběrech pak 2 000 Kč).Příspěvek 

bude poskytnut na základě předložení platného potvrzení o bezplatném odběru(např.průkaz dárce krve). V tomto 

případě neplatí podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce. 

Navíc může bezpříspěvkový dárce krve, plazmy nebo kostní dřeně uzavřít „Pojistnou smlouvu cestovního pojištění 

léčebných výloh“ na 35 dní zdarma, nebo „Pojistnou smlouvu cestovního pojištění léčebných výloh“-tzv.roční 

opakovaný paušál na 90 dní souvislého pobytu za výhodnou sazbu. 

PŘI ONEMOCNĚNÍ CELIAKIÍ 



 až 6 000 Kč (3 000 Kč na každé pololetí) na nákup potravin s označením „bezlepkové“ nebo „bez lepku“ 

nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně dětem do 18 let a studentům do 26 let s diagnózou 

celiakie. Příspěvek se nevztahuje na přirozeně bezlepkové potraviny. Při žádosti o příspěvek za 1. pololetí 

budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1.1.2019 do 30.06.2019, při žádosti za 2. 

pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1.7.2019 do 31.12.2019. O příspěvek 

za 1. pololetí lze požádat od 1. 7. do  31.8.2019 a za 2. pololetí od 1. do 31.12.2019. 

Další podrobnější informace pro maminky a novorozence najdete na www. .klubpevnehozdravi.cz, 

 

 

 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

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

května a června 2019 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost. Naše přání 

putuje  k pp. L.Brabencové,Z. Rohlíkové, K. Sudkové, M. Rezlerové, Bo.Bezděkové, E. Lukeslové, 

A. Kudrnové, E. Zemanové, P. Zemanovi. 
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