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ZNOVU OPAKUJEME INFORMACE PRO SENIORY OHLEDNĚ 

KORONAVIRU 

 

• Vláda schválila doporučení pro osoby starší 70 let, aby po dobu trvání nouzového stavu nevycházely mimo svá obydlí.  Co to 

pro ně znamená? Nejedná se o zákaz, ale o doporučení, proto zvažte, zda musíte z domova opravdu vycházet. Je to v zájmu 

vašeho zdraví, 

• Pokud ze závažných důvodů opravdu opustíte domov, musíte si dle nařízení vlády zakrýt ústa a nos rouškou, jestliže ji máte. 

Pokud ne, stačí použít šátek nebo šál. S nikým po cestě nehovořte, snažte se od ostatních osob udržovat odstup alespoň 2 m. 

Pokud budete nuceni stát ve frontě, požádejte ostatní stojící, zda by vám jako seniorovi nemohli dát přednost. Pokud to jen trochu 

jde, nejezděte veřejnou dopravou. Některá města provpozují seniorská taxi. 

• Pokud si potřebujete nakoupit, pokuste se nejdřív domluvit s blízkými nebo sousedy, zda by vám v těchto dnech nákupy 

nedonesli. Je také možné obrátit se na pečovatelskou službu, pokud působí ve vaší obci nebo městě. Pokud vám nevyjde ani jedna 

z těchto možností, obraťte se přímo na váš obecní úřad(na menších obcích přímo na starostu, ve velkých městech bývají tzv, 

sociální oddělení nebo odbory). Jestliže musíte navštívit obchod s potravinami osobně, využijte časy, ve kterých jsou obchody 

uzavřeny pro osoby mladší 65 let.(8:00 – 10:00, v malých obchodech bez omezení). Sledujte možné změny časů v médiích. 

Ve velkých městech existují také rozvážkové služby. 

• V současné době jsou otevřeny tyto obchody: potraviny, lékárny, drogérie, optiky, trafiky, krmiva pro malá zvířata, galanterie, 

benzinové stanice, elektra, květinářství, hoby markety. 

• Donášku teplého jídla nebo nákupu, léků a dalších potřebných věcí poskytuje většina pečovatelských služeb. Vaši nejbližší 

pečovatelskou službu najdete na internetových stránkách zde: http://iregistr.mpsv.cz/ nebo vám ji poradí či rovnou zajistí vaše 

obec či město(starosta nebo sociální odbor). 

• Potřebujete-li navštívit lékaře s neaktuální záležitostí(jste například objednáni na pravidelnou prohlídku, dochází vám nějaký 

lék), domluvte se telefonicky s lékařem, zda by mohla být vaše návštěva přesunuta na nový termín. Potřebujete-li recept, může 

vám ho lékař zaslat prostřednictvím SMS nebo se lze s lékařem dohodnout, kdo by recept za Vás vyzvednul. 

• Necítíte-li se zdravotně dobře, konzultujte váš stav telefonicky s vaším lékařem, v případě velkých zdravotních obtíží volejte 

rovnou linku 112 nebo 155. Mezi příznaky onemocnění patří zejm.:teplota nad 38°C, bolest kloubů, suchý kašel. 

• Potřebujete-li s něčím poradit, obraťte se na telefonní linku 1212, případně i na další linky, které provozují obce, kraje nebo jiné 

neziskové organizace. 

http://iregistr.mpsv.cz/


• Pokud došlo k uzavření sociální služby, do které pravidelně docházíte, měl by vás kontaktovat jejich pracovník a zjistit, zda 

nepotřebujete jinou sociální službu, případně zda máte vše potřebné. 

• Buďte v pravidelném telefonickém kontaktu se svými příbuznými. Nebojte si říci o p o m o c. Vynechte v těchto dnech 

návštěvy, raději si s rodinou a přáteli zavolejte. 

• Máte-li obavy o domácího mazlíčka(pes, kočka apod.) opět nejprve kontaktujte někoho blízkého, zda by vám např. nevyvenčil 

psa nebo se nepostaral o vaše domácí zvíře. Případně je opět možné se obrátit na obec a požádat např. dobrovolnickou pomoc. 

Zákaz vycházení neplatí pro venčení svého mazlíčka, nicméně pokud jdete ven, vždy mějte roušku, šátek nebo šálu. 

• Bydlíte-li v domku a máte možnost chodit na zahrádku, tak toho využívejte, není třeba se ničeho obávat. Čerstvý vzduch vám 

prospěje. 

• Nebojte se odmítnout hlídání vnoučat, je to v zájmu ochrany vašeho zdraví i zdraví vašich blízkých. 

• Vyhýbejte se místům s vyšším počtem lidí. 

• Starejte se o své zdraví. Dostatečně spěte. Dodržujte pitný režim. Jezte ovoce a zeleninu. Dodržujte základní hygienická pravidla. 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY, ODKAZY A ZDROJE INFORMACÍ 

▪ Pro informovanost je dobré sledovat média, která předávají pravidelně aktuální informace. 

▪ Ministerstvo zdravotnictví České republiky žádá všechny občany, aby linku 155 využívali výhradně v případě ohrožení života! 

▪ V souvislosti s koronavirem je pro všechny další případy zřízena nová celostátní bezplatná informační linka 1212, která slouží 

jako základní informační linka a rozcestník pro občany. 

▪ Na této lince jsou poskytovány základní informace týkající se koronaviru a onemocnění COVID-19, které způsobuje. Na lince 

zodpovídají dotazy proškolení operátoři, zaměstnanci ministerstev, ale také dobrovolníci z řad veřejnosti. 

▪ Co dělat, když se vrátím ze země, kde je koronavirus?  

Zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo hygienickou stanici. 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) 

 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. upozorňuje všechny své klienty, zdravotně postižené, seniory, že poradna pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením a půjčovna kompenzačních pomůcek je nadále v provozu. Najdete nás v České Lípě, v Komunitním centru, 

Školní 2213 –úterý, středa, čtvrtek 9:00-12:00; -kontakty- sociální pracovnice E. Zemanová-723594459, pracovnice v sociálních službách-J. 

Kovaříková-604242099, PhDr. Z. Zahrádková-606161859;v Komunitním centru Doksy, Komenského 47-pondělí 10:00-12:00, 15:00 -17:00-

kontakt-sociální pracovnice E. Zemanová-723594459. 

Telefonicky nás můžete kontaktovat kdykoliv. 

        

INFORMACE  NRZP Č.: 38 – 2020 (VÝZVA K POSÍLENÍ PÉČE O OZP V DOMÁCÍ PÉČI) 

Vážení přátelé, 

na základě podnětu mnoha spolků, které se věnují péči o děti a osoby se vzácným onemocněním nebo s chronickým onemocněním, jsme 

včera oslovili předsedu vlády pana Andreje Babiše, paní ministryni Janu Maláčovou, pana ministra Jana Hamáčka, pana ministra Adama 

Vojtěcha a zmocněnkyni vlády pro lidská práva paní Helenu Válkovou. Poslali jsme jim výzvu, kterou, na základě podnětů organizací, sepsal 

pan profesor Jan Michalík. Text výzvy najdete v odkaze pod textem. 

Výzva apeluje na představitele státu, aby byla zajištěna péče o osoby s těžkým onemocněním nebo s těžkým zdravotním postižením, které 

jsou doma a o něž pečují buď rodinní příslušníci, pečovatelská služba nebo osobní asistenti. 

NRZP ČR a další organizace si uvědomují, že v současné době se podařilo stabilizovat stav, kdy je relativní dostatek základních ochranných 

pomůcek a uvažuje se o pozvolném rozvolňování restriktivních opatření. Tudíž nastal čas, aby byla co největší pozornost věnována právě 

lidem, o které je pečováno v domácím prostředí, a kteří mohou výrazně doplatit na pozvolné rozvolňování opatření. 

Výzva, kterou Vám se souhlasem pana profesora Michalíka posíláme, je velmi vážnou reakcí na současný stav, kdy prakticky není 

zabezpečena péče o osoby, které jsou v domácí péči. Tyto osoby nejsou zahrnuty v žádném systému přidělování ochranných prostředků a ani 

se s nimi pravděpodobně příliš nepočítá v plánech řešení koronavirové epidemie. Jedná se asi o 200 – 250 tisíc lidí, z nichž je asi jedna 



třetina osob, které jsou v takovém zdravotním stavu, že pokud by dostaly nákazu koronavirem, tak jsou bezprostředně ohroženy na životě. 

Informovali jsme představitele státu, že s řešením mohou pomoci pracoviště Úřadu práce, která mají základní informace o počtu těchto lidí, 

jejich teritoriálním rozložení, která mají zpravidla také spojení na ně. Jedná se zpravidla o lidi, kteří mají přiznán 2. – 4. stupeň závislosti. 

Mgr. Václav Krása předseda NRZP ČR 

POZNATKY A PODNĚTY K ŘEŠENÍ SITUACE OSOB PEČUJÍCÍCH V RÁMCI 

NEFORMÁLNÍ I FORMÁLNÍ PÉČE   O DĚTI A DALŠÍ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM/VÁŽNÝM ONEMOCNĚNÍM 

vychází ze stavu k 2. 4. 2020  

Východisko:  

Současná situace vyvolaná šířením koronaviru a nemoci COVID-19 představuje zkoušku pro všechny dotčené orgány veřejné správy, 

poskytovatele služeb zdravotních, sociálních a dalších, prodejce, orgány záchranného systému, pro celou společnost.  

Logicky se většinová pozornost krizového řízení v situaci nouzového stavu zaměřila na řešení problémů zdravotní péče a systému jejího 

poskytování. A následně na řešení problémů masových skupin obyvatelstva.  

Podmínky tzv. neformální péče poskytované osobami blízkými stály a v řadě případů dosud stojí mimo centrum pozornosti vedení země.  

Jedná se přitom o ochranu nejzranitelnějších členů společnosti. Jedná se  o zajištění fungování segmentu, který, selže-li, přinese velké ztráty 

na životech.  

Poznatky a problémy:  

Existuje celá řada organizací, které provozují on-line stránky s „poradnami“ a „informačními rozcestníky“  a snaží se podporovat osoby 

pečující. Z jejich šetření (např. Naděje pro děti úplňku, ARPZP, ČAVO ad.) vyplývají některé dílčí, ale i některé ZÁSADNÍ PROBLÉMY, 

které tíží osoby v domácnosti pečující o blízkou osobu.  

Pozn. Pečující osoby, navzdory dále uvedenému, zpravidla velmi dobře zvládají omezení vyplývající z nouzového stavu a sociální izolace. 

Jejich dlouhodobá péče je z povahy věci samé určitou formou nouzového stavu. Proto jejich frustrační tolerance k běžným zákazům a 

omezením je velmi vysoká. Problémy, které řeší ve vztahu ke zdravotnímu stavu (onemocnění) své blízké osoby, jsou však nesrovnatelné s 

obtížemi běžné populace.  

Jedná se zejména o tyto čtyři zásadní oblasti/problémy:  

1) Zásadní obava z následků onemocnění osoby, o niž je pečováno. Vzhledem k těžkému stavu řady těchto osob (pacientů), kteří jsou 

mnohdy již nyní odkázáni na podporu dýchání nebo mají řadu komorbidních onemocnění, se jedná o obavu velmi reálnou.  Nákaza 

coronavirem bude pro tuto skupinu znamenat ve značném množství případů smrt.  

2) Související psychická obava blízkých (pečujících) osob je vázána na skutečnost, že v případě zasažení nemocí COVID-19 nebudou moci 

provázet svou blízkou osobu ke smrti.   

 3) Analogicky existuje zásadní obava pečujících osob, že ony samy se stanou osobami nemocnými COVID-19 a nebudou moci v důsledku 

onemocnění pečovat. Alternativa v podobě dalších blízkých osob  je vzhledem k následné karanténě apod. velmi problematická.  

 4) Tam, kde jsou nadále k dispozici pobytové služby (zejména domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se 

zvláštním režimem), jsou neuspokojivě řešeny potřeby/možnosti poskytovatelů v oblastech: a) krizového řízení, včetně způsobů komunikace 

s blízkými (často zákonnými zástupci) osob;  

b) vybavení ochrannými a prevenčními pomůckami pracovníků, vytvoření oddělených zón používání civilních a ochranných oděvů apod.; c) 

nasazení (přípravou a následným využitím) dodatečného personálu způsobilého poskytovat péči.  

Možnosti a výzvy:  

1) Za pomoci pacientských a dalších organizací vytvořit podrobný přehled o situaci (stavu, počtu) osob v domácí péči, které jsou vzhledem 

ke svému základnímu postižení/onemocnění v případě nákazy koronavirem ohroženy na životě.  

2) Zajistit centrálně distribuci ochranných prostředků této cílové skupině osob.  

3) Zajistit centrálně distribuci dezinfekčních prostředků této cílové skupině osob.  

4) Zajistit edukační materiál o způsobech zacházení s ochrannými prostředky pro neformální pečující  osoby uvedené v bodu 1).  

5) V rámci krizového řízení připravit mobilní skupiny připravené zastoupit pečující osoby v případě jejich nakažení koronavirem, pokud je to 

vzhledem k situaci osoby, o níž bylo pečováno, nutné.  



6) V rámci podpory poskytovatelů sociálních služeb neprodleně řešit přípravu „osob povinných na základě usnesení vlády nastoupit k 

výkonu práce u poskytovatelů sociálních služeb“ do mobilních skupin. Zajistit jejich seznámení s prostředím daného poskytovatele, připravit 

je na možnost nasazení při uzavření celého objektu poskytovatele, zajistit podmínky při rozsáhlém onemocnění profesionálních pracovníků 

poskytovatele ad.  

7) Zejména k úkolům bodů 5) a 6) připravit možnost testování těchto osob na přítomnost koronaviru.  

8) Kapacity, které jsou z rozhodnutí příslušných orgánů (po 1.4.) budovány v krajích pro oddělenou péči   o nemocné COVID-19 z prostředí 

sociálních služeb, rozšířit a určit i pro umístění nemocných osob s těžkým zdravotním postižením/onemocněním původně využívajících péči 

osob blízkých.  

Analogické a následné problémy:  

1) Řešit dostupnost tzv. prostředků zdravotnické techniky (pomůcek, zdravotnického materiálu) pro osoby pečující o své blízké v domácím 

prostředí. 2) Předchozí se, zejména do budoucna, týká i léků. 3) Podporou pacientských organizací zvýšit jejich připravenost poskytovat 

akutní poradenství a sdílení zkušeností z péče o osoby s daným zdravotním postižením/onemocněním.  

Česká republika dosud na velmi solidní úrovni zvládá přechod veřejných systémů na režim nouzového stavu. Krizový štáb, příslušná 

ministerstva, kraje a další orgány vyvíjejí enormní úsilí pro zvládnutí nastalé situace. Nyní, na počátku dubna, je již prostor zaměřit se ve 

větší míře na potřeby výše popsané cílové skupiny  

Proto se obracím na představitele organizací zdravotně postižených, pacientských organizací a zástupce formálních i neformálních pečujících 

s výzvou, aby předložené stanovisko doplnili o vlastní poznatky. Pouze společně můžeme působit na představitele vlády, ministerstev a 

krizových štábů, aby naplnili potřeby osob s těžkým onemocněním/zdravotním postižením a osob o ně pečujících.   

V Olomouci, 2. 4. 2020                                                                                   prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.                                                                                                                                                        

jan.michalik@upol.cz člen Ústavu speciálně pedagogických studií PdF Univerzity Palackého v Olomouci člen Pacientské rady Ministra 

zdravotnictví ČR předseda Společnosti pro mukopolysacharidózu 

 

INFORMACE  NRZP Č.: 39 – 2020 LÉKAŘSKÁ PÉČE A PŘEDPIS 

ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ COVID – 19 

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem najdete materiál, který vypracoval pan JUDr. Zdeněk Žižka a týká se lékařské péče, předepisování léků a 

zdravotnických prostředků, po dobu mimořádných opatření spojených s koronavirovou epidemií. Jak jsme vás již informovali, tak NRZP ČR 

jednala s Ministerstvem zdravotnictví o zjednodušení předepisování léků a zdravotnických prostředků tak, aby se co nejvíce omezil osobní 

kontakt a zjednodušil systém pro osoby se zdravotním postižením. Výsledkem těchto jednání jsou opatření, která jsou shrnuta v uvedeném 

dokumentu.-Mgr. V, Krása, předseda NRZP ČR 

 

LÉKAŘSKÁ PÉČE, PŘEDPIS LÉKŮ A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ, 

PO DOBU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ SPOJENÝCH S KORONAVIROVOU EPIDEMIÍ 

 

V souvislosti s mimořádnou situací spojenou s koronavirovou pandemií, s následnou karanténou a s dalšími výjimečnými opatřeními pro 

většinu obyvatel se objevil velký otazník nad zajišťováním lékařské péče a nad předpisem léků a zdravotnických prostředků pro osoby se 

zdravotním postižením. Opatřením vlády byla totiž s okamžitou platností zavedena pro většinu obyvatel výrazná omezující opatření ve všech 

oblastech života. Všechna jsou zavedena s cílem zamezit shromažďování obyvatel ČR a tím omezit a výrazně zpomalit možnost šíření 

nákazy.  

Tato opatření samozřejmě bohužel komplikují běžný občanský život všech lidí v ČR. Na občany se zdravotním postižením, zvláště pak na ty, 

patřící do nejohroženější skupiny, mají však mnohem nepříjemnější dopad. Tato skupina obyvatel je, společně se seniory, z pohledu ohrožení 

nejzranitelnější a nejrizikovější. Z toho důvodu také občané se zdravotním postižením většinou dodržují ta nejpřísnější karanténní opatření. A 

to proto, že značná část z nich patří ke skupině, která je koronavirovou infekcí přímo ohrožena na životě. Z uvedených důvodů většinou 

vůbec nevycházejí z domova a to ani za účelem návštěvy lékaře, zajištění potřebných léků, nebo zdravotnických prostředků. Současně je 

značně omezena i péče pečujících osob přicházejících zvenčí o ně. 

Za tohoto stavu, při nařízení přísných opatření, bylo naprosto jasné, že tato skupina osob začne mít výrazný problém se zajišťováním léků, 

které musí pacienti dlouhodobě, pravidelně užívat z důvodu jejich chronických onemocnění. Jedná se o léky, u kterých není pokaždé při 

předpisu nutná osobní návštěva pacienta u lékaře za účelem lékařského vyšetření, neboť se jedná o pravidelné předpisy stále stejných léků, 

ve stejném množství. Podobná situace nastala i u předpisu některých zdravotnických prostředků. Jedná se zejména o inkontinenční 

zdravotnické prostředky, zdravotnické prostředky spojené s kompenzací stomií, některé diabetické zdravotnické prostředky (především 

spotřební materiál), některý obvazový materiál apod. 



S ohledem na tuto skutečnost vstoupila NRZP ČR v jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR a vyslovila požadavek, aby byla velmi 

urychleně tato situace nějak systémově, po dobu výjimečných opatření spojených s koronavirovou pandemií, řešena. Navrhovali jsme, aby 

předpis těchto léků a prostředků mohl probíhat bez účasti pacientů elektronickou cestou. Na základě tohoto požadavku proběhlo 

jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Svazem zdravotních pojišťoven ČR a zástupci jednotlivých zdravotních pojišťoven a na tomto 

jednání byla dohodnuta výjimečná opatření, jak zmíněnou situaci řešit. Uvedené subjekty se dohodly na následujících opatřeních. 

Ve vztahu k smluvně poskytované zdravotní péči pro pacienty jsou operativně rozšiřovány smluvní výkony pro infekční převozy pacientů, 

výkony pro testování infekce koronavirem a zejména jsou zavedena nejdůležitější opatření pro zmíněnou skupinu obyvatel, a to 

telefonické a elektronické konzultace s ambulantními lékaři. Pro všechna smluvní zdravotnická zařízení je garantováno dostatečné 

financování formou předběžných úhrad a všechny členské zdravotní pojišťovny, sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven, mohou 

garantovat solventnost a smluvní flexibilitu pro lékaře. To v praxi znamená následující. 

Minimálně po dobu výjimečných opatření spojených s koronavirovou pandemií zdravotní pojišťovny umožňují neformální předpis 

léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Ten nově bude možný realizovat na základě telefonické, nebo elektronické 

konzultace lékaře s pacientem. Podmínkou je řádný záznam lékaře ve zdravotnické dokumentaci pacienta o proběhlé konzultaci a její 

formě. Nově lze tedy o předpis lékaře požádat např. telefonicky, e-mailem, videohovorem, datovou schránkou (má-li ji zřízenu lékař a 

pacient), SMS zprávou, pomocí chatu a dalšími prokazatelnými formami kontaktu a konzultace. Po takto realizované konzultaci může 

lékař pacientovi předepsat vše potřebné. V případě, že není potřeba schvalování revizních lékařů zdravotní pojišťovny, poukaz na 

zdravotnický prostředek poté zašle v papírové formě na adresu pacienta, předpis na léčivý přípravek je možné zaslat formou e-receptu i 

elektronicky. V případě nutnosti schválení zdravotnického prostředku zdravotní pojišťovnou bude po předpisu postupováno běžným 

způsobem, tedy předepisující lékař odešle na pojišťovnu pouze žádanku o úhradu a po jejím schválení teprve vystaví poukaz. V takovém 

případě lze údajně věc realizovat i tak, že lékař odešle žádanku i poukaz a pojišťovna sama odešle na adresu pacienta již pouze samotný 

potvrzený poukaz.  

Zde NRZP ČR navrhovala i možnost zasílání již vyplněných poukazů na zdravotnické prostředky lékařem elektronicky na e-mail pacienta, 

nebo do jeho datové schránky (má-li ji zřízenu) a ten by si poukaz následně sám vytiskl. Ale zde nedošlo ke shodě. Pojišťovny i ministerstvo 

vidí tento postup jako problematický.  

Uvedeným, zjednodušeným způsobem si může pacient, který potřebuje zvýšenou ochranu proti možné infekci, zajistit poukaz na 

zdravotnický prostředek bez nutnosti opustit své obydlí. Bohužel nebylo domluveno, že by lékaři posílali vystavené a již potvrzené poukazy 

přímo na adresu distributora zdravotnických prostředků. Tento kontakt včetně výběru distributora si tedy musí i nadále provést pacient sám.  

V případě léčivých přípravků je situace samozřejmě mnohem jednodušší, neboť zde již elektronizace předpisu formou e-receptu běžně 

funguje. Zde tedy stačí kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, ať už praktického lékaře nebo lékaře specialistu telefonicky nebo jakoukoli 

další prokazatelnou elektronickou cestou (nejčastěji to však bude nejspíš telefon, SMS a e-mail), lékař vystaví potřebný recept a kód receptu 

může obratem zaslat pacientovi např. formou SMS, e-mailu a jinou spolehlivě zabezpečenou elektronickou cestou (např. datová schránka). 

S kódem receptu již pacient osloví konkrétní lékárnu.  

Zvolený způsob řešení předpisu zdravotnických prostředků, na kterém se MZ ČR se zdravotními pojišťovnami shodly, sice není stejně 

snadnou, elektronickou cestou, jakou je e-recept, ale v současné situaci, kdy se zmíněná skupina občanů se zdravotním postižením musí 

výrazně chránit proti možnosti koronavirové nákazy, je plně funkční a postačující. Není však tak rychlá, jako vydání e-receptu, neboť je 

nutno využít služeb pošty. S touto skutečností je nutno počítat a potřebné zdravotnické prostředky je tudíž nutno si zajišťovat s předstihem. 

Pro lepší informovanost pacientů i ošetřujících lékařů vydala většina zdravotních pojišťoven podrobné instrukce a informace spojené 

s řešením předpisu a případného lékařského ošetření po dobu státem stanovených karanténních opatření. Tyto informace jsou u většiny 

zdravotních pojišťoven k dispozici k nahlédnutí na jejich webových stránkách. Pro úplnost zde uvádím společné prohlášení Ministerstva 

zdravotnictví a zdravotních pojišťoven k přijatým opatřením v souvislosti s COVID-19: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/spolecne-prohlaseni-ministerstva-zdravotnictvi-a-zdravotnich-pojistoven-k-prijat_18773_1.html   

Vedle způsobu předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků zdravotní pojišťovny po dobu zmíněné výjimečné situace upravily i 

některé jiné postupy při realizaci lékařských služeb. A to především s ohledem na to, že značná část ošetřujících lékařů může být povinna 

zachovávat karanténu. Svým opatřením pojišťovny sledovaly to, aby i tito lékaři mohli i nadále vykonávat svou lékařskou praxi. Zde jim 

tedy umožňují distanční kontakt (na dálku) s pacienty, zejména pak formou telefonických a dalších elektronických konzultací jejich 

zdravotního stavu. Součástí těchto konzultací může být samozřejmě i předpis léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Jedinou 

podmínkou zde však je řádný zápis o proběhlé konzultaci do zdravotnické dokumentace pacienta. 

Na základě těchto opatření tak např. může lékař rovněž vystavit i potřebnou neschopenku. Psychiatr může rovněž vykázat potřebnou 

psychiatrickou konzultaci s osobou s duševním onemocněním, stejnou službu může vykázat i klinický psycholog. S ohledem na to, že 

v současné situaci jsou osoby s duševním a psychiatrickým onemocněním mnohem více dekompenzovány, pojišťovny umožňují lékařům 

provádět mnohem častější konzultace. Předpokladem jejich úhrady však je řádný zápis do zdravotnické dokumentace pacienta. 

K řešení zmíněných situací jednotlivé pojišťovny přijaly organizační opatření, která jsou běžně veřejně dostupná na webových stránkách 

pojišťoven. A to jak pro ošetřující lékaře, tak i pro pacienty. Cílem přijatých opatření je, umožnit jednotlivým ošetřujícím lékařům 

poskytovat potřebnou péči jimi registrovaným pacientům. A to i za předpokladu výrazných omezujících opatření na obou stranách, které 

byly přijaty v souvislosti s karanténními opatřeními. Je žádoucí, aby nebylo potřeba nahrazovat služby ošetřujícího lékaře jiným kolegou za 

předpokladu, že má ošetřující lékař nařízenu povinnou karanténu. Zastoupení ošetřujícího lékaře jiným kolegou je možné pouze v případě, že 

již ošetřující lékař onemocněl a není schopen vykonávat své povolání. V takovém případě zvýšené náklady zastupujícího lékaře pojišťovna 

zohlední při úhradách této péče. V krajním a ohrožujícím případě je v této situaci možné rovněž využít i služeb zdravotnické záchranné 

služby. 

Pro přesnější informaci zde uvedu několik odkazů na jednotlivé webové stránky zdravotních pojišťoven, kde jsou potřebné informace 

zveřejněny. Souhrn aktuálně přijatých opatření jednotlivých členských pojišťoven je k nahlédnutí na následujících adresách jejich webových 

stránek: 

Některé z odkazů na jednotlivé zdravotní pojišťovny uvádíme zde: 

- VoZP - https://www.vozp.cz/pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-k-covid-19  

http://www.mzcr.cz/dokumenty/spolecne-prohlaseni-ministerstva-zdravotnictvi-a-zdravotnich-pojistoven-k-prijat_18773_1.html
https://www.vozp.cz/pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-k-covid-19


- ČPZP - https://www.cpzp.cz/clanek/5642-0-Seznam-opatreni-pro-PZS-v-souvislosti-s-vyskytem-onemocneni-COVID-
19.html  

- OZP - https://www.ozp.cz/pro-lekare/opatreni-v-souvislosti-covid-19  

- ZPŠ - https://www.zpskoda.cz/pro-zdravotniky/informace  

- ZPMV - https://www.zpmvcr.cz/lekari/obecne-informace/informace-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-v-souvislosti-
s-onemocnenim-covid-19/  

- RBP - https://www.rbp213.cz/cs/informace-pro-poskytovatele-v-souvislosti-s-covid19/a-1002  

Vzhledem k tomu, že většina osob se zdravotním postižením je klienty naší největší zdravotní pojišťovny VZP ČR, tak zde speciálně uvádím 

adresu webové stránky, na které tato pojišťovna zveřejnila souhrn svých organizačních opatření.  

Ty se nacházejí zde:   https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19 .  

Po jejich rozkliknutí je možné si všechna opatření, která nejsou nikterak dlouhá, prostudovat.  

Současně tato pojišťovna pro lepší informovanost na svých stránkách na této adrese: https://www.vzp.cz/o-nas/nejcasteji-
resite/tema/informace-ke-covid-19-pro-poskytovatele?topicid=67715 uvádí i odpovědi na nejčastější otázky pacientů související se 

současnou výjimečnou koronavirovou situací. Tuto adresu je dobré navštívit dříve, než se pacient obrátí s dotazem na kterýkoliv jiný subjekt.  

Zde, na tomto místě, mohu alespoň v krátkosti uvést některé z odpovědí, u kterých je předpoklad, že budou občany se zdravotním 

postižením, kteří jsou pojištěnci VZP ČR, zajímat. U lázeňské péče bude dokončeno již probíhající léčení jednotlivých lázeňských pacientů, 

nové pacienty však mají lázně zákaz až do odvolání přijímat. Platnost již vystavených poukazů na lázeňskou péči, u kterých nemůže pacient 

léčbu nastoupit, je prodloužena. Zajímá-li někoho, zda můžou praktičtí lékaři předepsat lék s preskripčním omezením místo nedostupného 

specialisty, tak zde se s tímto řešením nepočítá. Pojišťovny vytvořily výše uvedené mimořádné podmínky k tomu, aby uvedené léky mohli 

předepisovat ošetřující lékaři specialisté. V případě prokazatelné nedostupnosti příslušného poskytovatele ambulantní specializované péče 

zaznamenané ve zdravotnické dokumentaci pacienta, ve kterém by přerušením léčby mohlo dojít k ohrožení zdravotního stavu pacienta, 

může v době platnosti mimořádných opatření ke Covid-19 v nezbytném množství léčivé přípravky s indikačními a preskripčními omezeními 

předepsat i všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Zajímá-li někoho informace o realizaci samotného testu na 

přítomnost viru Covid-19, tak zde je třeba uvést, že tento výkon zdravotní pojišťovny nehradí, neboť tyto testy jsou hrazeny státem. Tuto 

zásadu VZP ČR uvádí v organizačním opatření 5/2020.  

Věřím, že tato souhrnná informace je pro všechny pojištěnce se zdravotním postižením velmi užitečná a že je dostatečným návodem k řešení 

současné výjimečné situace ve zdravotnictví. NRZP ČR však bude vývoj situace i nadále pečlivě sledovat a v případě, že by se objevily 

nějaké problémy, či komplikace pro občany se zdravotním postižením, bude se ihned zasazovat o jejich vyřešení.  

Přeji vám všem, abyste současnou nebezpečnou situaci ve zdraví přečkali. 

 

JUDr. Zdeněk Žižka 

Legislativní odbor NRZP ČR 

specialista na zdravotnickou problematiku 

 

KORONAVIRUS COVID 19 – DOPORUČENÍ PRO LIDI V IZOLACI ČI KARANTÉNĚ 
Co dělat, když jsme v karanténě či izolaci? Co pomáhá?   

Záleží na podmínkách karantény: kde a s kým ji trávíme (zda sami, s rodinou, blízkou osobou, jak velký je byt/dům), jaké máme možnosti k 

vyplnění času, zda máme možnost pracovat z domova, zda máme připojení k internetu, jaké jsou vztahy a konstelace v rodině, na osobnosti 

člověka. 

 
 Mezi faktory podporující odolnost patří: optimismus, flexibilita, tvořivost, sociální schopnosti, dobré vztahy s druhými, dobré zvládací 

strategie k odolávání stresu. 

 
 Strach a nejistota jsou normální reakcí na zátěž. Když si to uvědomíme a vědomě se zaměříme na jiné stránky a činnosti, získáme nad nimi 

kontrolu. Je normální odventilovat emoce například pláčem, v komunikaci s druhými nebo tvorbou. Je normální pomáhat druhým a lidem v 

nouzi. 

Stručně 

1. Přiměřené informace. Omezení mediální zátěže. 

2. Plán a struktura, racionální zaměření. 

3. Aktivita (práce, běžné činnosti). 

4. Relaxace. 

5. Pozitivní myšlení a zklidnění. 

6. Komunikace a kontakt s druhými. 

7. Podpora dobrých mezilidských vztahů. 

8. Dodržování hygienických a zdravotních doporučení. 

https://www.cpzp.cz/clanek/5642-0-Seznam-opatreni-pro-PZS-v-souvislosti-s-vyskytem-onemocneni-COVID-19.html
https://www.cpzp.cz/clanek/5642-0-Seznam-opatreni-pro-PZS-v-souvislosti-s-vyskytem-onemocneni-COVID-19.html
https://www.ozp.cz/pro-lekare/opatreni-v-souvislosti-covid-19
https://www.zpskoda.cz/pro-zdravotniky/informace
https://www.zpmvcr.cz/lekari/obecne-informace/informace-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19/
https://www.zpmvcr.cz/lekari/obecne-informace/informace-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19/
https://www.rbp213.cz/cs/informace-pro-poskytovatele-v-souvislosti-s-covid19/a-1002
https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19
https://www.vzp.cz/o-nas/nejcasteji-resite/tema/informace-ke-covid-19-pro-poskytovatele?topicid=67715
https://www.vzp.cz/o-nas/nejcasteji-resite/tema/informace-ke-covid-19-pro-poskytovatele?topicid=67715


9. Zdravý životní styl. 

10. Pomoc druhým a solidarita. 

    

 Ad 1) Vybírejte si důvěryhodné oficiální zdroje informací (např. weby ministerstev). Buďte v obraze, sledujte aktualizace 

informací. Vyhýbejte se ale přemíře informací ke koronaviru, nenechte se zahltit. 
   

Ad 2)  Udělejte si plán na období karantény či izolace (denní/týdenní, individuální/rodinný plán, sepište si hlavní body). Strukturovat 

si čas pomáhá. Plánujte i období po karanténě. 
   

Ad 3) Buďte aktivní, zaměstnávejte mysl i tělo (práce z domova, domácí práce, vaření, uspořádat si dokumenty/fotografie, relaxace, 

zaměřit se můžete i na duchovní stránku, učte se s dětmi, hrajte hry). 
   

Ad 4) Relaxujte (koupel, hudba, dobré jídlo, četba, filmy, koníčky, cvičení doma apod. Každý v tom má vlastní zvyklosti). 
   

Ad 5) Vědomě si udržujte dobrou náladu, optimismus a klid (nepropadejte skepsi, zaměřte se na pozitivní aktivity a stránky, 

nepřehánějte to se sebepozorováním, nenechte se vystrašit). 
   

Ad 6) Komunikujte, buďte v kontaktu s blízkými (doma navzájem, telefon, skype, sociální sítě, lze využít i linky důvěry, linky pro 

děti či seniory). Nezapomínejte komunikovat se seniory v rodině, vzdálenějšími příbuznými a lidmi co o nás mohou mít strach. 
   

Ad 7) Udržujte dobré mezilidské vztahy (odložte řešení konfliktů apod. na později, udělejte si čas na druhé i chvíli sami pro sebe). 
   

Ad 8) Dodržujte hygienická a zdravotní doporučení (úklid, mytí rukou, udržování čistoty, dezinfikování povrchů, telefonický 

kontakt s lékařem, pokud je to potřeba). 
   

Ad 9) Zaměřujte se na zdravý životní styl (dostatek spánku, zdravá strava, cvičení, nepřehánějte to s alkoholem či jinými návykovými 

látkami. 
   

Ad 10) Pomáhejte si navzájem a pomáhejte dalším potřebným. Pomoc druhým pomáhá nám samotným. Krize je příležitostí pro 

zlepšení vztahů, vzájemnou soudržnost v rodině a komunitě, vyjádření solidarity. 
 

ŽÁDOST O MIMOŘÁDNOU OKAMŽITOU POMOC 

Co k žádosti potřebuji? 

Průkaz totožnosti u každé osoby. 

Rodný list u dětí do 15 let, nebo pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení. 

Pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 

15 let: 

• Potvrzení o studiu, nebo 

• Potvrzení o zdravotním stavu vydávaném úřadem práce nebo dokládající neschopnost vykonávat soustavnou výdělečnou 

činnost z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nebo 

• Potvrzení o zdravotním stavu vydávaném ošetřujícím lékařem dokládající neschopnost soustavně se připravovat na 

budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz. 

Potvrzení o propuštění z VTOS, zdravotnického zařízení, úřední záznam od PČR apod. (dle druhu žádosti o dávku MOP). 

https://www.mpsv.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=100818104 

CO JE MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC 

1. ŽIVOTNÍ UDÁLOST 

Potřebuji jednorázovou pomoc při nenadálé životní události: 

• hrozí újma na zdraví (mám nižší příjmy, než je částka existenčního minima, tj. 2 200 Kč), 

• vážná mimořádná událost (např. živelní pohroma, požár), 

• nezbytný výdaj např. na správní poplatky, na jistotu, na nocleh, 

• na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte, 

• na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti, 

• hrozí sociální vyloučení (např. při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody). 

https://www.mpsv.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=100818104


2. OBECNÉ INFORMACE 

Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou, až na výjimku a nenárokovou, na kterou vzniká nárok v okamžiku, kdy je osoba 

příslušným pracovištěm Úřadu práce ČR uznána za osobu v hmotné nouzi, protože se dostala do některé z šesti sociálních situací uvedených 

v zákoně. V odůvodněných případech lze dávku poskytnout opakovaně. 

Mimořádná okamžitá pomoc náleží v kalendářním měsíci, ve kterém byla uplatněna písemná žádost a zároveň nastala situace, pro kterou je 

pomoc žádána. Písemná žádost se podává na kontaktním pracovišti v rámci krajské pobočky Úřadu práce ČR, kde je žadatel hlášen k 

trvalému pobytu. Pokud však k situaci, která vyžaduje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo mimo správní obvod krajské pobočky 

Úřadu práce ČR, v němž je žadatel hlášen k trvalému pobytu, může být uplatněna písemná žádost i mimo tento správní obvod, tzn. na 

kontaktním pracovišti v rámci krajské pobočky Úřadu práce ČR, v jejímž správním obvodu k situaci došlo. 

Mimořádná okamžitá pomoc se vždy váže ke konkrétní situaci spojené s výdajem, na který osoba (u některých situací společně posuzované 

osoby) nemá dostatek prostředků. Výdaj musí být v žádosti specifikován. 

Mimořádná okamžitá pomoc se neposkytuje paušálně všem, kteří o ni požádají. Dávka se poskytuje na základě celkového zhodnocení 

individuální a příjmové, sociální a majetkové situace žadatele (u některých situací společně posuzované osoby) a odůvodněnosti konkrétního 

výdaje. Mimořádnou okamžitou pomoc lze přiznat i osobě (společně posuzovaným osobám), která nemá nárok na opakující se dávky (tj. 

příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). 

Mimořádná okamžitá pomoc by se neměla poskytovat již na uhrazený náklad, protože osoba již prostředky k úhradě nákladu nepotřebuje. 

Zcela výjimečně lze mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout i v situacích, kdy osoba musela (byla nucena) již určitý náklad uhradit před 

podáním žádosti či před jejím vyhodnocením. Mimořádná okamžitá pomoc se také neposkytuje na účel, ke kterému už byla v daném měsíci 

poskytnuta jiná sociální dávka (např. dávka na bydlení). Mimořádná okamžitá pomoc se neposkytuje na léky, na zdravotnické zákroky, na 

kompenzační pomůcky a jejich opravu nebo úhradu náhradních dílů. 

Příjemce mimořádné okamžité pomoci může být vyzván, aby prokázal využití této dávky na účel, na který mu byla poskytnuta. Příjemci 

mimořádné okamžité pomoci může vzniknout přeplatek na dávce právě v případě, nevyužije-li mimořádnou okamžitou pomoc k účelu, na 

který byla určena, popř. využije-li pouze její část. 

3. VZNIK NÁROKU 

Zákon uvádí 6 situací, v nichž lze mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout. 

1. Osoba neplní podmínky hmotné nouze pro opakující se dávky (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), ale kvůli nedostatku 

finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví. 

Dávku lze poskytnout pouze v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (tj. do částky 2 200 Kč), v případě nezaopatřeného 

dítěte do jeho životního minima (tj. u dětí do 6 let 1 740 Kč, u dětí od 6 do 15 let 2 140 Kč, u dětí od 15 do 26 let 2 450 Kč). 

V této situaci uplatňuje písemnou žádost pouze jednotlivec (za nezletilé dítě jeho zákonný zástupce). 

2. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), kterou postihne vážná mimořádná událost a 

celkové sociální a majetkové poměry této osoby (osob společně posuzovaných) jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou 

událostí je např. živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.), požár nebo jiná destruktivní událost, 

ekologická nebo průmyslová havárie. 

Smyslem této mimořádné okamžité pomoci je zabezpečit osobu na přechodnou dobu, zaopatřit její základní životní potřeby a zajistit první 

pomoc k odstranění důsledků katastrofy do doby, než bude možné poskytnout pomoc z jiných zdrojů (např. z pojišťovny, od obce v rámci 

její samostatné působnosti). Jde např. o úhradu oblečení, bylo-li v rámci živelní pohromy zničeno, nebo na úhradu dezinfekčních prostředků 

či jiných chemických prostředků k odstranění prvotních škod apod. 

Maximální výše dávky může činit 15násobek částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 51 150 Kč. 

3. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům 

dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě 

osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty 

peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu. 

Jde např. o možnost uhradit správní poplatek v situaci, kdy osoba musí vyměnit své osobní doklady za nové, nebo o možnost uhrazení 

poplatku za vstupní lékařskou prohlídku při nástupu do zaměstnání (za předpokladu, že je prokázáno, že ji zaměstnavatel neuhrazuje). Může 

se jednat i o situaci, kdy je osoba okradena o svůj jediný příjem v daném měsíci, přičemž tuto skutečnost prokáže a nezůstanou jí žádné 

finanční prostředky např. na úhradu nákladů spojených s bydlením. Tuto mimořádnou okamžitou pomoc je možné poskytnout i osobám 

bezpřístřeší např. v zimním období na úhradu noclehu. V odůvodněných případech lze tuto dávku přiznat i na úhradu kauce (jistoty), pokud 

osoba přechází z nepřiměřeného bydlení do bydlení přiměřeného, u kterého si buďto vlastními příjmy nebo s podporou opakujících se dávek 

na bydlení dokáže hradit celkové náklady na bydlení. 



V této situaci uplatňuje písemnou žádost pouze jednotlivec (za nezletilé dítě jeho zákonný zástupce). 

Výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní potřebný a odůvodněný výdaj. 

4. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá vzhledem k příjmům a celkovým 

sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních 

předmětů dlouhodobé potřeby. 

Jde o situace, kdy se v domácnosti porouchá nebo schází předmět, který je nezbytný pro zajištění základních životních potřeb (např. 

lednička, pračka, postel) a není tak nadále únosné v domácnosti fungovat bez konkrétního předmětu. V této situaci se také hodnotí, zda 

původní předmět nelze opravit, zda nový předmět není příliš nákladný (dávka se poskytuje na nejlevnější předmět), zda je nepostradatelný a 

jeho pořízením nedojde ke zhodnocení majetku třetí osoby (bude i nadále majetkem žadatele a nehrozí, že zůstane jinému jedinci). Při 

hodnocení nároku na tuto dávku se posuzuje každá žádost individuálně s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých osob a potřebám rodiny. 

Dále se zkoumá při hodnocení nároku na tuto dávku, zda nelze požadovaný předmět zajistit jiným způsobem (např. prostřednictvím charity, 

neziskových organizací). 

Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky 

životního minima jednotlivce, tj. 34 100 Kč. 

5. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá vzhledem k příjmům a celkovým 

sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se 

zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. 

Jde např. o situace, kdy rodina nemá dostatečné prostředky na úhradu školních pomůcek, nákladů spojených s účastí dítěte na škole v 

přírodě, při sportovní činnosti, kroužcích. Při nároku na tuto dávku se hodnotí, zda je účast dítěte v zájmových kroužcích nebo na výjezdních 

zájmových akcích nezbytná a zda není zvolena zájmová činnost příliš nedůvodně finančně náročná či zda neexistuje obdobná zájmová 

činnost méně finančně náročná. V těchto případech se také hodnotí, zda škola či výcvikové středisko nemá vyčleněny fondy pro úhradu, 

třeba i částečnou, takového kurzu nebo činnosti, či zda existuje možnost úhrady např. z preventivních fondů zdravotních nebo jiných 

pojišťoven, fondu kulturních a sociálních služeb zaměstnavatele rodičů, nebo fondů od městských úřadů či z neziskového sektoru. 

Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky 

životního minima jednotlivce, tj. 34 100 Kč. 

6. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemůže v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a 

nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením. 

Sociální vyloučení může hrozit zejména osobě, která: 

• je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo 

• je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení 

pro chorobné  závislosti, nebo 

• je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, 

respektive v 19 letech nebo 

• nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo 

• je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. 

V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek 

částky životního minima jednotlivce, tj. 13 640 Kč. Tuto dávku je možné přiznat s ohledem na konkrétní situaci osoby opakovaně i v jednom 

měsíci. 

4. ZPŮSOBY PODÁNÍ 

Pro elektronické podání formulářů existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou 

schránku. Obě tyto varianty se uživateli nabídnou na konci formuláře, pokud je vyplněn validními daty. 

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR. 

ODESLÁNÍ DOKUMENTU S KVALIFIKOVANÝM ELEKTRONICKÝM PODPISEM 

Pro elektronické podání je nutné mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je dostupný pro webový prohlížeč, v němž 

žádost vyplňuje. Privátní klíč příslušný k certifikátu je možné mít uložený v souboru na disku (obvykle s příponou pfx) nebo na 

kvalifikovaném prostředku (např. čipová karta, eObčanka nebo token). Elektronické podání vyžaduje zapnutou podporu JavaScriptu ve 

webovém prohlížeči, v případě využití kvalifikovaného prostředku je nutné mít správně nastavenou bezpečnostní politiku v rámci operačního 

systému, aby se elektronický podpis zpřístupnil v prohlížeči. Při této formě podání je nutné mít také nainstalovaný plugin pro podepisování 

elektronických dokumentů. 



Elektronické podání je nutné podepsat uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS). Aby byla zaručena identita podepisující 

osoby, měl by být kvalifikovaný certifikát vybaven Identifikátorem klienta MPSV (IK MPSV). V současné době poskytují příslušný 

kvalifikovaný certifikát s IK MPSV tyto společnosti: 

• První certifikační autorita, a.s. (I.CA) – informace o získání IK MPSV 

• PostSignum QCA – informace o získání IK MPSV 

ODESLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY 

Všechny formuláře je také možné odeslat na Úřad práce České republiky pomocí systému datových schránek. Datová schránka je 

elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci. Tento způsob 

komunikace je v souladu se zákonem 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů a plně nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. 

Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete jako fyzická osoba vlastnit kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické 

podání – pouze je nutné zažádat o (bezplatné) založení datové schránky. Postup zřízení datové schránky a další informace o datových 

schránkách jsou na informačním webu o datových schránkách. 

PODÁNÍ FORMULÁŘE V LISTINNÉ PODOBĚ NA PŘÍSLUŠNÉ PRACOVIŠTĚ ÚŘADU PRÁCE 

ČR 

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat. 

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění. 

Kontakty a informace na jednotlivé krajské pobočky a kontaktní pracoviště naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-

pobocky 

 

A TEĎ NĚCO PRO POBAVENÍ 

TAK SI PŘEDSTAVTE, ŽE MI UKRADLI AUTO I S MANŽELKOU. A ABY TOHO NEŠTĚSTÍ NEBYLO DOST, TAK MANŽELKU 

NAŠLI. 

TO JEDINÝ, CO SE NÁM V OBCHODECH JEŠTĚ NEZDRAŽILO, JSOU NÁKUPNÍ VOZÍKY… 

ČÍNA POSTAVÍ ZA ŠEST DNÍ NEMPOCNICI PRO 1000 OSOB!!! V ČR ZA TU DPBU BYCHOM NEBYLI SCHOPNI ANI DODAT 

LOPATY NA STAVBU. 

K RODINNÉ BITCE DOŠLO POTÉ, KDYŽ SYN PŘEDSTAVIL RODINĚ NEVĚSTU A BABIČKA UTROUSILA: TO VÁS PÁNBŮH 

TRESTÁ, ŽE SE NEMODLÍTE! 

VIROLOG V TV ŘÍKAL, ŽE NEJLEPŠÍ ZBRANÍ PROTI CORONĚ JE ZDRAVÝ ROZUM. V TOM PŔˇIPADĚ JE SPOUSTA LIDÍ 

FAKT V PIHELI. 

HLEDÁM CHEMIKA PROFESIONÁLA NEBO AMATÉRA, KTERˇY DOKÁŽE Z PERVITINU OPĚT VYROBIT PARALEN! 

PRŮŠVIH!!! 

MANŽEL MÉ PŘˇITELKYNĚ PŘIŠEL DOMŮ A MJUSÍ BÝT DVA TÝDNY V DOMÁCÍ KARANTÉNĚ!!! 

A JÁ JSEM TADY  ZAVŘENÝ VE SKŘÍNI. POMÓÓÓC!!! 

JEDNOHO DNE I KORONAVIRUS ZMIZÍ,TAK JAKO PTAČÍ CHŘIPKA, NEMOC ŠÍLENÝCH KRAV, OTEC TVÉHO DÍTĚTE A 

TVÉ OBOČÍ. 

NOVOMANŽELKA ŘÍKÁ  SVÉMU MUŽI:„ABY TI DOMA NIC NECHYBĚLO, DALA JSEM TI NAHRÁT ZVUKY Z HOSPODY NA 

CÉDÉČKO.“ 

******************************************************************************************* 
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