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ZMĚNY TERMÍNŮ AKTIVIT 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa  znovu upozorňuje své klienty a další zájemce, že v důsledku situace spojené s opatřeními 

v boji proti COVID-19 došlo ke změně termínů některých plánovaných aktivit. Jedná se o následující: 

1) 19.ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením, které se měly konat 28. -29. června 2020 proběhnou 

v termínu 4. -5. září 2020 

2) 16. ročník Dne dětí se zdravotním postižením, který se měl konat 5. 6. 2020 je přeložen na  9. září 2020 

3) Rekondiční pobyt pro zdravotně postižené a seniory, který měl proběhnout 20. -27. 9. 2020 se uskuteční od  18. do 25. 

září 2020 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. 

4) Edukačně-ozdravný víkendový pobyt, který se měl konat 3.- 5. 4. 2020 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech, bude 

9. -11. října 2020 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech(náhradní termín za Vítání jara) 

ARTETERAPIE – terénní artetrapie ve Starých Splavech proběhne 8. 7., 22.7., 5.8., 19.8. 2020. Sraz v 9.00 v Komunitním 

centru, Školní 2213, Česká Lípa 

Arteterapie v prostorách Komunitního centra,. Školní 2213 Česká Lípa-15.7.,29.7.2020 od 13.00 

P O Z O R !!! 

Kurz bezpečné jízdy pro aktivní seniory ve věku od 65 let ZDARMA. AUTODROM SOSNOVÁ-7. Července 2020 od 8 do 14 

hodin; 23.července 2020 od 8 do 14 hodin. Přednáška-první pomoc- jízdy – řešení krizových situací 

Oběd/večeře ZDARMA- tel.774 553 313 



K ČEMU VÁM POSLOUŽÍ EUROKLÍČ? 

Euroklíč zajišťuje osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických 

kompenzačních zařízení osazených jednotným eurozámkem. V ČR je již nainstalováno přes 1 580 eurozámků, například na 

úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech a podobně. Díky úzké spolupráci s Národním památkovém ústavem 

přibývají eurozámky poslední dobou i v památkově chráněných objektech. 

V Libereckém kraji je instalováno celkem 44 eurozámků). Euroklíče jsou distribuovány zdarma díky podpoře Libereckého kraje a 

ministerstev pro mínstní rozvoj a dopravy. 

Distribučními místy  pro Euroklíče jsou : 

 Sdružení tělesně postižených Česká Lípa  o. p. s. – www.stp-cl.cz, Komunitní centrul, Školní 2213, 470 01  Česká Lípa 

T: 723 594 459, E: stp.cl@seznam.cz 

 Regionální pracoviště NRZP ČR pro Liberecký kraj, Voroněžská 144, 460 01 Liberec, Marcela Ježková, krajská 

koordinátorka NRZP ČR, M:    736 751 207, E: liberec@nrzp.cz 

 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s.-www.czplk.cz, Dr. M. Horákové 185/66(1. patro), 460 07 

Liberec VII, T:485 104 044, E: liberec@szplk.cz 

 Centrum pro zdravotně postižené Česká Lípa, Konopeova 812, 470 01  Česká Lípa, R: 487 853 481, E: 

ceskalipy@czplk.cz 

 Centrum pro zdravotně postižené Semily, Archivní 570, 513 01 Semily, T:488 577 841, E: semily@czplk.cz 

 Centrum pro zdravotně postižené Jablonec nad Nisou, Spolkový dům, Emílie Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou, 

M:731 653 053, E: jablonec@czplk.cz 

Euroklíče může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, držitel WC karty, diabetik, stomik, onkologický pacient, 

člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, cystickou fibrózou, nespecifickými střevními záněty(Crohnovou 

chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi nebo jiným onemocněními. 

INFORMACE Z STP  v ČR, z.s. 

 Respirátory pro chronicky nemocné pacienty 
Dne 17. 4. 2020 jsme vás informovali o tom, že Ministerstvo zdravotnictví ČR zjišťuje zájem pacientských organizací o 

respirátory, které by poskytlo pro chronicky nemocné členy jednotlivých pacientských organizací. Počty požadovaných 

respirátorů se měly hlásit Národní radě osob se zdravotním postižením. NRZP následně předala seznam požadavků na 

Ministerstvo zdravotnictví ČR. V pátek 22. 5. obdržela NRZP od Ministerstva zdravotnictví bohužel informaci, že po zvážení 

dostupných informací o vývoji epidemie, tehdejšího množství osobních ochranných prostředků a právních povinností v souvislost i 

s distribucí osobních ochranných prostředků nebyla možnost předávání prostřednictvím pacientských organizací 

vyhodnocena jako možná. Ministerstvo zdravotnictví ČR tedy nebude distribuovat respirátory pacientským organizacím. NRZP 

se přesto domnívá, že by bývalo bylo prospěšné, kdyby pacientské organizace respirátory obdržely. Informace z emailu MZ ČR, že 

zdravotnickým zařízením bylo obecně doporučeno poskytnout osobní ochranný prostředek pacientovi, u kterého to s ohledem na 

jeho zdravotní stav určil ošetřující lékař jako potřebné, pokud je to pro dané zdravotnické zařízení možné, považuje NRZP za 

nedostatečné. Především si NRZP není jistá, že ošetřující lékaři můžou předepisovat respirátor a zároveň, že ho zdravotnická 

zařízení můžou, na základě takového předpisu vydávat. NRZP bude s MZ ČR o této věci dále jednat, a to tak, aby bylo zajištěno, 

že chroničtí pacienti budou mít nárok na ochranné prostředky. Více informací najdete na 

stránkách https://nrzp.cz/2020/05/25/informace-c-50-2020-distribuce-ochrannych-prostredku-z-mz-cr/. Zdroj: NRZP ČR 

Rozcestník sociálních služeb aneb na co má neformální pečující nárok 
Péče rodinných příslušníků o blízkého v přirozeném prostředí (tzv. neformální péče) je po všech stránkách náročná. Ne každý 

je schopen postarat se o blízkého a zajistit mu vhodnou péči v domácím prostředí. Pokud se však rozhodnete pečovat o svého 

blízkého v přirozeném prostředí, je dobré udělat několik základních kroků – doporučené kroky jsou popsány v článku n 

astránkách https://www.alfabet.cz/legislativa/rozcestnik-socialnich-sluzeb-aneb-na-co-ma-neformalni-pecujici-narok/. Zdroj: 

Alfabet 
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ELEKTRONICKÉ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY 
 

Handicapovaní nebudou mít ani nadále povinnost oznamovat osvobození vozidel od úhrady dálniční známky. Oznámit osvobození 

nusí například majitelé ekologických automobilů, kteří nemají registrační značku elektrického vozidla, nikoliv však držitelé 

průkazu ZTP či ZTP/P. I po zavedení prodeje elektronických dálničních známek tak mohou zpoplatněné komunikace využívat jako 

doposud. V případě kontroly na místě ze strany Policie ČR nebo Celní správy ČR  se pouze prokážou svým průkazem(Převzato 

z časopisu MOSTY 3/2020, str. 42) 

 

 

 

LÉKAŘI BEZ HRANIC a COVID-19 
Týmy Lékařů bez hranic pomáhají v řadě postižených oblastí, v desítkách zemí světa a to včetně Evropy. 

JAK POMÁHÁME 

 
Ošetřujeme pacienty, pomáháme v zařízeních pro seniory, připravujeme nebo pomáháme připravovat nemocnice na příjem 

pacientů s COVID-19, zajišťujeme vodu a sanitaci, školíme místní zdravotníky, zavádíme či pomáháme zavádět opatření pro 

prevenci a kontrolu šíření infekce, zvyšujeme povědomí o prevenci před infekcí. To vše zpravidla ve spolupráci s místními 

zdravotnickými úřady. Zároveň musíme udržet v chodu už existující programy a ošetřovat pacienty s dalšími nemocemi nebo 

poraněními – ať už jde o urgentní ošetření zraněných v konfliktních oblastech, péče o pacienty s chronickými nemocemi(jako je 

cukrovka či tuberkulóza), léčbu podvýživy, spalniček či třeba malárie. Na péči Lékařů bez hranic závisejí statisíce lidí. 

POMOZTE NÁM PROSÍM ZASTAVIT ŠÍŘENÍ VIRU A ZACHRAŇOVAT ŽIVOTY. 
Mnoho lidí bude odkázánao na solidaritu mezinárodního společenství. Lékaři bez hranic proto vyhlásili krizovou sbírku na boj 

s COVID-19  a důsledky pandemie. 

KRIZOVÝ ÚČET č. 222 666/2700 

 
300,- Kč zajistí 33 chirurgických roušek s ochranným šítem 

600,- Kč zajistí ochranný oděv, aby lékaři a další personál zůstali v bezpečí 

1000,- Kč umožní  vyčistit dostatek vody pro 1000 lidí na týden 

Z MANUÁLU PRÁV PACIENTŮ A ZDRAVOTNÍKŮ 

Osoby oprávněné k nahlížení do zdravotnické dokumentace 

 K zdravotnické dokumentaci mají kromě samotného pacienta nebo jeho zákonného zástupce přístup i další osoby v souladu s ust. 

§ 65 zákona o zdravotních službách. Těmi jsou osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo 

jiná pečující osoba, osoby blízké zemřelému pacientovi. Výjimku tvoří situace, kdy těmto osobám zemřelý pacient za svého 

života vyslovil zákaz sdělovat informace o jeho zdravotním stavu. V takovém případě lze osobám blízkým umožnit 

nahlížení do zdravotnické dokumentace pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví 

dalších osob, a to pouze v nezbytném rozsahu. 

Osoba blízká je definována v § 22 občanského zákoníku jako příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle 

jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě 

navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami 

blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. 

Možnost nahlížet, pořizovat si výpisy nebo kopie mají: 

1)     osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba 

2)     osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném ust. § 33 odst. 4 

Možnost nahlížet bez souhlasu pacienta, jestliže je to v jeho zájmu mají: 

1)     zdravotničtí pracovníci, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele 



2)     osoby pověřené správním orgánem k vypracování nebo přezkoumání lékařského posudku 

3)     soudní znalci 

4)     osoby pověřené správním orgánem, který převzal zdravotnickou dokumentaci 

5)     zdravotničtí pracovníci k posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení 

6)     Veřejný ochránce práv v souvislosti s šetření 

7)     Medici v rozsahu nutném pro zajištění výuky; to neplatí, jestliže pacient nahlížení prokazatelně zakázal8)     A další osoby dle ust. § 65 odst. 2 zákona o zdravotních 

službách 

Právní prameny: 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně čl. 10 odst. 2 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Hlava II. § 53 a násl. 

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 
 

Nahlížení do zdravotnické dokumentace 
Každý poskytovatel zdravotních služeb je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci o svých pacientech. Ti mají právo 

znát informace, které zdravotnická dokumentace vedená o jejich léčbě obsahuje. Mohou do dokumentace nahlédnout nebo si 

pořídit výpisy či kopie. 

Nahlížení do dokumentace je možné zdarma po domluvě se zdravotníky a v přítomnosti osoby pověřené poskytovatelem 

zdravotních služeb. Pacient si rovněž může udělat ze zdravotnické dokumentace kopie v elektronické podobě (fotoaparátem, 

mobilním telefonem), neexistuje nic, co by tento způsob vylučovalo. 

Kopii dokumentace musí zdravotnické zařízení vyhotovit do 30 dnů ode dne, kdy o to pacient požádá. Doporučuje se písemná 

forma žádosti, i když zákon tuto povinnost nestanovuje. Za pořízení výpisů nebo kopií může poskytovatel zdravotních služeb po 

pacientovi požadovat úhradu, která nesmí překročit náklady spojené s jejich pořízením. To neplatí, stanoví-li jiný právní předpis 

jinak nebo je-li pořízení výpisů nebo kopií hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ceník za pořízení výpisu nebo kopie musí 

být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům. 

Nereaguje-li poskytovatel na žádost o poskytnutí kopií zdravotnické dokumentace a uplynula-li již lhůta 30 dnů, nebo ji odmítá 

vydat, může pacient podat na jeho postup stížnost podle ust. § 93 a násl. zákona o zdravotních službách.  

Právní prameny: 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně čl. 10 odst. 2 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Hlava II. § 53 a násl. 

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 

  

 

Souhlas s poskytováním informací 

 Pacient může určit, které osobě má být podána informace o jeho zdravotním stavu. Záznam o určení osoby, které má být 

informace o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient 

a zdravotnický pracovník. 

Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda 

tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu 

stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů. 

Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do 

péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Záznam o 



vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o něm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. 

Součástí záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány. 

Jaké jsou platné formy souhlasu 

Právní formy souhlasu jsou: 

 konkludentní 

Jde o souhlas projevený jinak než slovně (tzn. ani ústně ani písemně), pokud z takového projevu jednoznačně vyplývá vůle 

pacienta, např. pacient sám nastaví ruku k injekci. 

 ústní 

Zdravotnický pracovník musí tento souhlas zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta. 

 písemný 

 Písemný souhlas musí být založen ve zdravotnické dokumentaci a je vyžadován: 

1) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, např. 

a) zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách – umělé oplodnění, sterilizace, psychochirurgické výkony apod. 

b) transplantační zákon č. 285/2002 Sb – darování, odběry a transplantace tkání a orgánů lidského původu apod. 

2)     Pokud tak s ohledem na charakter poskytovaných služeb určí poskytovatel. 

3)     V případě hospitalizace.4)     V případě, že má být oddělena neobnovitelná část těla. 

5)     K lékařskému pokusu na člověku. 

6)     K zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje. To neplatí, jedná-li se o kosmetické zákroky, nezanechávající trvalé 

nebo závažné následky. 

Právní prameny: 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně Čl. 5 – 9 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 93 a násl., § 2642 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách § 28 odst. 1, § 31 a násl. 

Péče bez souhlasu 

Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě, že 

 zdravotní stav neumožňuje pacientovi souhlas vyslovit, čímž však není dotčeno dříve vyslovené přání, 

 jde o léčbu vážné duševní poruchy a v důsledku jejího neléčení by došlo se vší pravděpodobností k vážnému 

poškození zdraví pacienta. 

 Bez souhlasu lze poskytnout také jiné zdravotní služby, pokud je tak stanoveno zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, tedy např. zdravotní služby, jejichž smyslem je  zabránit šíření infekčních chorob (např. HIV). 

Nezletilému pacientovi nebo pacientovi s omezenou svéprávností lze bez souhlasu poskytnout neodkladnou péči, jde-li o: 

 léčbu vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta, 



 zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, 

 podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání. 

Hospitalizace bez souhlasu 

Pacienta je bez poskytnutí souhlasu možno nejen léčit, ale i hospitalizovat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

 jedná se o ochranné léčení uložené pravomocným soudním rozhodnutím, 

 jedná se o izolaci, karanténu nebo léčení nařízené podle zákona o ochraně veřejného zdraví, 

 jedná se o vyšetření nařízení na základě trestního řádu nebo občanského soudního řádu, 

 pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy, touto 

poruchou prokazatelně trpí nebo je pod vlivem návykové látky, 

 zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas. 

Nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností lze bez souhlasu zákonného zástupce hospitalizovat také, v případě 

podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání. 

Zdravotnické zařízení má povinnost oznámit nedobrovolnou hospitalizaci pacienta do 24 hodin příslušnému soudu. Ten pak 

musí do 7 dnů od začátku hospitalizace rozhodnout o tom, zda k nedobrovolnému převzetí došlo v souladu se zákonem. 

Pokud ano, začíná další fáze řízení, v níž soud do 3 měsíců na základě znaleckého posudku rozhodne o tom, zda další držení 

pacienta ve zdravotnickém zařízení je přípustné, příp. po jakou dobu. V případě, že soud rozhodne o další přípustnosti držení 

pacienta ve zdravotnickém zařízení, může tak učinit nanejvýše na dobu jednoho roku. Poté musí přijít nové soudní rozhodnutí o  

další hospitalizaci 

Informovaný souhlas 

Každý lékařský zákrok musí být, až na stanovené výjimky, proveden se souhlasem pacienta. Tento souhlas musí být informovaný, 

což znamená, že pacient musí být před jeho udělením řádně poučen. Povinnost poučit pacienta a vyžadovat od něj informovaný 

souhlas má ošetřující zdravotnický pracovník. 

Náležitosti souhlasu 

Souhlas pacienta musí být: 

1)     svobodný 

2)     informovaný – pacient musí být náležitě poučen, tzn., že musí znát zejména:a)     příčinu a původ nemoci,  

b)     účel, povahu, přínos, důsledky a rizika výkonu, 

c)     jiné možnosti řešení (alternativy), existují-li, 

d)     postup léčby, která bude navazovat, 

e)     omezení a doporučení ve způsobu života, který bude následovat. 

 Neplatnost souhlasu: 

Souhlas se zákrokem musí být svobodný a informovaný. Souhlas nebude svobodný, pokud pacient souhlasil např. pod nátlakem 

rodiny, lékaře apod. Souhlas je považován za nesvobodný také v případě, že je pacient nucen rozhodnout se ve stavu akutní bolesti 

a bylo možné souhlas získat dříve, než tato bolest nastala. 

Svoboda souhlasu je obvykle vyloučena také v případě, že pacient pouze podepíše standardizovaný formulář. Formulář totiž sám o 

sobě nesplňuje podmínky informovaného souhlasu, protože nemůže nahradit rozhovor lékaře s pacientem. Písemnému souhlasu 

tedy vždy musí předcházet rozhovor pacienta s lékařem. Souhlas není svobodný také v případě, že je poučení poskytováno v době, 

kdy si pacient myslí, že je již vše připraveno a zákrok je neodvratitelný, např. cestou na operační sál.  

Neplatný může být také souhlas pacienta, který byl poučen pod vlivem tlumících léků, návykových látek nebo duševní poruchy. V 

takovém případě pacient postrádá způsobilost souhlas či nesouhlas udělit. 



Odvolání již uděleného souhlasu: 

 V souladu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně zákon o zdravotních službách stanoví v § 34 odst. 4, že pacient může svůj 

souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Dle ust. § 97 odst. 1 občanského zákoníku pak může být odvolání souhlasu 

učiněno v jakékoli formě, i když je pro samotný souhlas obligatorní písemná forma. Je-li odvolání učiněno ústně, provede o tom 

zdravotnický pracovník záznam do zdravotnické dokumentace 

Právní prameny: 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně Čl. 5 – 9 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 93 a násl., § 2642 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách § 28 odst. 1, § 31 a násl 

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁV PACIENTA 

Pacientovi, tedy fyzické osobě, které jsou poskytovány zdravotní služby, je garantována široká škála různých práv. Ta jsou 

zakotvena jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni, a to především v Listině základních práv a svobod, v zákoně o 

zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb.) a v zákoně o veřejném zdravotním pojištění (zák. č. 48/1997 Sb). Zde je desatero 

nejdůležitějších z nich doplněné příklady, které jsme u nás v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví řešili. . 

1. V České republice je všem pacientům garantována stejná zdravotní péče. Nikde nemohou odmítnout stejnou léčbu, 

která je indikována pro pacientovu diagnózu a dostávají ji pacienti jinde. 

 Podle článku 31 Listiny základních práv a svobod má každý bez rozdílu právo na ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péči 

poskytovanou na základě veřejného zdravotního pojištění. Tato zásada je dále rozvedena v takzvaném antidiskriminačním zákoně 

(zákon č. 198/2009 Sb.), který blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech přístupu ke zdravotní péči 

a jejího poskytování. 

 Pan M. je HIV pozitivní a obrátil se na Kancelář Ombudsmana pro zdraví s podnětem, v němž si stěžoval na postup své zubní 

lékařky, která ho z odmítla ošetřit jako jiné pacienty v ordinaci ambulance a ošetřila ho na chodbě před ostatními čekajícími. Toto 

naprosto nepřijatelné jednání, které zároveň porušilo právo na důstojné zacházení a soukromí pacienta, bylo zdůvodněno údajně 

přílišnou časovou náročností dezinfekce ordinace lékařky. 

 Zdravotnický pracovník má právo odmítnout poskytnutí zdravotní služby za předpokladu, že by došlo při jejím poskytování 

k přímému ohrožení jeho života nebo k vážnému ohrožení jeho zdraví. V tomto případě mohla lékařka poslat pacienta k jinému 

poskytovateli zdravotních služeb, který se dlouhodobě specializuje na HIV pozitivní pacienty a byl by schopen zajistit náležité 

hygienické a bezpečné podmínky. Je ale naprosto nepřijatelné poskytovat zdravotnické služby za takto nedůstojných a 

diskriminačních podmínek. 

2. Když pacient nerozumí tomu, co mu sděluje lékař či zdravotnický personál, má právo ptát se a chtít lepší 

vysvětlení. 

 Právo pacienta na informace je zakotveno v zákoně o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.). Poskytovatel zdravotních služeb je 

povinen zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o 

navrženém individuálním postupu. Má povinnost také umožnit pacientovi klást doplňující otázky ohledně jeho zdravotního stavu a 

navržené léčby. Otázky musí být srozumitelně zodpovězeny. 

 Pacientka N. měla podstoupit složitou operaci kolene, před zákrokem ale nebyla řádně poučena o průběhu operace: co konkrétně 

zákrok obnáší, jaká jsou případná rizika a nebyly jí sděleny ani možné alternativy léčby. Na doplňující dotazy reagoval personál 

odmítavě. 

 Dle zákona o zdravotních službách a občanského zákoníků (č. 89/2012 Sb.) lze pacientovi poskytnout zdravotní služby pouze 

s jeho svobodným a informovaným souhlasem. Lékař má povinnost řádně pacientovi zákrok popsat, vysvětlit jak bude zákrok 

probíhat, v čem spočívá, včetně rizik, možných následků a alternativ. 

  



3. Pacient si může svobodně zvolit nejen svého praktického lékaře, zubaře či gynekologa, ale také jakéhokoli jiného 

lékaře, pokud pracuje sám na sebe. Může si také zvolit jakéhokoli poskytovatele zdravotních služeb a konkrétní 

zdravotnické zařízení (pokud to jeho zdravotní stav dovolí), ovšem v takovém případě však zákon o zdravotních 

službách nedovoluje vybrat si v něm i konkrétního zdravotnického pracovníka. 

 Možnost volby poskytovatele a zdravotnického zařízení je zakotvena v zákoně o zdravotních službách. V zákoně jsou zároveň 

stanoveny výjimky z tohoto práva, jako je zdravotnická záchranná služba, pracovnělékařské služby, nařízená izolace, karanténa 

nebo ochranné léčení. Možnost volby nemají například osoby umístěné v policejních celách, osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí 

svobody, nebo vojáci v činné službě. 

 Pan P. trpěl dlouhodobě silnými migrénami, docházel pravidelně na neurologické oddělení jedné vyhlášené pražské nemocnice, 

měl ale pocit, že jeho stav se ani po měsících intenzivní léčby nijak zásadně nelepší. Pan P. požadoval po poskytovateli vyšetření 

od jiného lékaře. Na Kancelář Ombudsmana pro zdraví se obrátil s podnětem, ve kterém si stěžoval na postup nemocnice, která mu 

vyšetření u jiného lékaře neumožnila z důvodu časové vytíženosti. 

 Jak již bylo nastíněno výše, pacient má právo zvolit si poskytovatele zdravotních služeb, ale v rámci poskytovatele si nemůže 

nárokovat poskytnutí zdravotní služby konkrétním lékařem. Volba konkrétního lékaře je možná v případě, že je lékař zároveň sám 

poskytovatelem zdravotních služeb (není tedy zaměstnán). Toto právo vyplývá mimo jiné z potřeby zajistit důvěru pacienta 

v odborné a lidské vlastnosti lékaře. 

4. V případě, že pacient nesouhlasí s léčbou, může ji odmítnout.  

 Na základě zákona o zdravotních službách má každý pacient právo na odmítnutí zdravotní služby, má také právo na odmítnutí 

informací o svém zdravotním stavu. Výjimkou je pouze případné infekční onemocnění ohrožující okolí pacienta. 

 Paní K. se obrátila na Kancelář Ombudsmana pro zdraví s dotazem, zda má jako pacient možnost odmítnout léčbu rakoviny a zda 

má poté právo na poskytnutí tišících prostředků zdarma, nebo zda může poskytovatel zdravotních služeb z jejího rozhodnutí 

vyvozovat nějaké sankční postupy. 

 V případě odmítnutí léčby se jedná o tzv. informovaný nesouhlas a lékař je povinen poučit pacienta o možných následcích jeho 

rozhodnutí, svým negativním reversem pacient všechny tyto následky přijímá. Odmítnutí léčby ale v žádném případě nezakládá 

žádnou sankční odpovědnost. Pacient má stále nárok na bezplatnou hospitalizaci a jakoukoliv léčbu adekvátní jeho stavu. 

5. Pacient má právo získat kopii nebo výpis ze své zdravotní dokumentace a dalších materiálů, které souvisejí s jeho 

zdravotním stavem. Na totéž má právo zákonný zástupce nezletilých, opatrovník osob s omezenou svéprávností či 

osoba blízká. 

 Každý pacient má podle zákona o zdravotních službách právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy, 

opisy a kopie. Toto právo velmi úzce souvisí s právem pacienta na informace, s poskytováním informací o pacientově zdravotním 

stavu příbuzným a jiným třetím osobám a také s povinností poskytovatele zdravotních služeb vést a uchovávat zdravotnickou 

dokumentaci svých pacientů. Osoby, které mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, jsou v zákoně o zdravotních službách 

rozděleny do tří kategorií a to: pacient a zákonný zástupce, osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem, dále pěstoun nebo 

jiná pečující osoba a poslední kategorií jsou osoby blízké zemřelému pacientovi. 

Zákon nestanoví povinnost písemné formy žádosti o nahlédnutí do dokumentace, případně o pořízení kopie nebo opisu, 

poskytovateli je ale většinou vyžadován písemný formulář, který se následně vloží do předmětných dokumentů. Zdravotnická 

dokumentace obsahuje mnoho odborných informací, ke kterým může poskytnout bližší vysvětlení pouze odborný personál, proto je 

běžnou praxí v nemocnicích objednání schůzky, aby byli poskytovatelé schopni zajistit odborného zaměstnance, který pacientovi 

záznamy v dokumentaci v případě potřeby vysvětlí. 

V zákoně je jasně stanoveno, že pacient má právo na veškeré informace ze své zdravotnické dokumentace, měla by mu být tedy 

zpřístupněna celá. 

6. Recept může pacientovi vystavit kterýkoli lékař, ale pokud nemá smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou, bude si 

pacient hradit léčiva sám. Toto neplatí v případě nutné a neodkladné péče, kdy jsou pojišťovny povinny recepty 

proplatit v plné výši. 



Na základě ust. § 17 zákona o veřejném zdravotním pojištění uzavírají zdravotní pojišťovny smlouvy s poskytovateli zdravotních 

služeb o poskytování a úhradě hrazených služeb. Příslušná zdravotní pojišťovna pak uhradí vždy na základě lékařského předpisu  

vystaveného smluvním poskytovatelem, lékařem poskytujícím neodkladnou péči pojištěnci, smluvním lékařem poskytujícím 

hrazené služby v zařízení sociální péče a smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby sobě, manželovi, svým rodičům, 

prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, jestliže jeho odbornost zaručuje Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická 

komora a jestliže k tomu takový lékař uzavře zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou, poskytovatelům lékárenské péče léčivé 

přípravky a zdravotnické prostředky. 

Dva pacienti navštívili v období od října 2006 do března 2007 ambulanci lékaře. Ten jim vystavil celkem sedm receptů. Ani na 

jednom receptu nebylo uvedeno, že by pacienti měli zaplatit plnou cenu předepisovaných léčivých přípravků. S těmito recepty se 

dostavili do lékárny, předložili je, lékárna jim vydala předepsané léky a pacienti si je odnesli. Když lékárna „požádala“ zdravotní 

pojišťovnu, u níž byli tito pacienti registrováni, aby jí zaplatila vydané léčivé přípravky, ukázalo se, že je zde problém. Lékař, který 

recepty vystavil, totiž nebyl smluvním lékařem této zdravotní pojišťovny. Lékárna poté podala žalobu na lékaře, neboť dospěla k 

závěru, že jí způsobil škodu ve výši ceny vydaných léků tím, že na recept neuvedl, že jej má plně hradit pacient, byť věděl, že tomu 

ani jinak být nemůže, není-li ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, u níž je pacient registrován. 

Nabízelo se, že by mohlo jít o případ „lékaře poskytujícího neodkladnou péči pojištěnci“, neboť lékař na receptech vždy uvedl 

slova „akutní péče“, avšak vzhledem k povaze předepsaných léků a času, kdy byly vyzvednuty po jejich preskripci, soud dospěl k 

závěru, že se nejednalo o neodkladnou péči. I přesto ale soud 1. stupně dospěl k závěru, že by lékárna měla chtít úhradu po 

pacientovi, který léky dostal, nikoli po lékaři, který mu na tyto léky vystavil recept. Lékárna se však odvolala, neboť měla za to, že 

škodu zavinil lékař tím, že na receptu nevyznačil, že má vydané léky hradit pacient. I odvolací soud dospěl k závěru, že lékař, který 

vystavil recept, není nijak povinen hradit jakoukoli částku lékárně. V dané situaci je ale nejasné, zdali je povinným k úhradě 

vydaných léků zdravotní pojišťovna, nebo pacienti. Odvíjí se to od toho, zda šlo, či nešlo o neodkladnou péči. Pokud se jedna lo o 

neodkladnou péči, je povinnou osobou, která má vydané léčivé přípravky zaplatit, zdravotní pojišťovna. Pokud o neodkladnou 

zdravotní péči nešlo, je povinným k platbě sám pacient. Odvolací soud upozornil, že se jedná o otázku odbornou a tím, kdo ji jako 

jediný může vyřešit, není soud, ale soudní znalec, který by ji měl posoudit. 

7. Nezletilý či osoba s omezenou svéprávností mají právo na to, aby s nimi v nemocnici byl nepřetržitě někdo blízký.  

Podle ust. § 28 odst. 3 písm. e) zákona o zdravotních službách má pacient právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, 

popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu 

nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou, a na nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené 

opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě 

důsledky jejich poskytnutí, to však v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob 

poskytnutí zdravotních služeb. 

Paní K. se obrátila na Kancelář Ombudsmana pro zdraví s podnětem, v němž si stěžovala na postup nemocnice při poskytování 

zdravotní péče jejímu čtyřletému synovi. Paní K. si totiž přála se svým synem zůstat v nemocnici, nemocnice jí ale vystavila účet na 

390 Kč za noc. Podle stěžovatelky je však pobyt průvodce u dětí do 6 let věku u jiných poskytovatelů zdravotních služeb hrazen 

z veřejného zdravotního pojištění. 

O tom, zda nepřetržitá přítomnost průvodce hrazena ze zdravotního pojištění je při hospitalizaci dítěte do 6 let věku nutná, 

rozhoduje podle zákona o veřejném zdravotním pojištění přijímací lékař. I v případě, že lékař přijetí rodiče jako průvodce 

neindikuje, právo rodiče na nepřetržitou přítomnost u dítěte, zakotveno v zákoně o zdravotních službách (jak je shora uvedeno), 

zůstává nedotčeno. Avšak takový pobyt již není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a cenu si může každý poskytovatel 

zdravotních služeb stanovit individuálně. Kancelář Ombudsmana pro zdraví dlouhodobě poukazuje na nedostatky v právní úpravě 

v této oblasti, především z důvodů neexistence definice standardů zdravotní péče, v nichž by mimo jiné měly být zakotveny i stejné 

podmínky pro pobyt průvodců hospitalizovaných nezletilých dětí v celé ČR.     

8. Sanita se musí k nemocnému dostat v limitu 20 minut. 

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě stanoví v ust. § 5, že dostupnost zdravotnické záchranné služby je dána 

zejména plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby. Ten stanoví počet a rozmístění 

výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí a 

městských částí hlavního města Prahy tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z 

nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. 



Paní N. v podnětu uvedla, že se jejímu manželovi stal úraz – řezná rána na pravé ruce, kterou doprovázelo masivní krvácení. Podle 

jejích slov po zavolání 155 přijela rychlá záchranná pomoc až po 45 minutách, a to po několika urgencích. Paní N. tudíž zajímalo, 

jaká je časová lhůta pro dojezd rychlé záchranné pomoci a kam lze případně podat stížnost, že přijela pozdě. 

Jak je již výše uvedeno, síť zdravotnické záchranné služby je vytvořena tak, aby po tísňovém volání dorazila k pacientovi 

záchranka do 20 minut. Dojezdová doba musí být dodržena s výjimkou případů nenadálých nepříznivých dopravních nebo 

povětrnostních podmínek nebo jiných případů hodných zvláštního zřetele. Je tedy nutné posoudit konkrétní případ a zvážit důvody 

zpoždění, které provozovatel záchranné služby tvrdí. Stížnost lze pak podat podle ust. § 93 zákona o zdravotních službách.  

9. Pacient má právo, aby ho lékař předem informoval o tom, kolik stojí nejen zcela nehrazené, ale také částečně 

hrazené zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění a o tom, jak je bude platit. 

V souladu s ust. § 28 odst. 3 písm. f) zákona o zdravotních službách má pacient právo být předem informován o ceně 

poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich 

úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje. 

Pan T. navštívil svou zubní lékařku, která mu předvedla správnou techniku, jak si čistit zuby. Bez předchozího upozornění, že bude 

pan T. něco platit, po něm lékařka za tuto konzultaci požadovala 350,- Kč. Objednala jej znovu a opět po něm požadovala dalších 

350,- Kč. Pana T. tedy zajímá, zda má na takové jednání zubařka právo? 

Jelikož daný podnět neobsahuje podrobnosti, nelze stanovit, zda je uvedená konzultace ohledně techniky čištění zubů hrazená péče 

nebo nikoli. V zákoně o veřejném zdravotním pojištění je stanoveno, kterou zdravotní péči pojišťovny hradí zcela, která se nehradí 

a která se hradí pouze za určitých podmínek. Poskytovatel zdravotních služeb je však podle ust. § 45 odst. 2 písm. a) zákona o 

zdravotních službách povinen informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených 

z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný 

právní předpis jinak. Dále je taktéž povinen zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně 

hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný pacientům; to neplatí pro poskytovatele 

lékárenské péče. Poskytovatel se pak dopustí správního deliktu, pokud pacienta takto neinformuje. 

10. Pacient má právo kontrolovat, co bylo hrazeno z jeho účtu u zdravotní pojišťovny. 

Pojištěnec má podle ust. § 11 odst. 1 písm. g) zákona o veřejném zdravotním pojištění právo na poskytnutí informací od zdravotní 

pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách. 

Paní A. zajímalo, jakou zdravotní péči vykazovali lékaři její zdravotní pojišťovně, proto si zažádala o výpis ze svého účtu 

pojištěnce. Výsledkem byla pobouřena. Zjistila totiž, že zubařka, u které se nechala ošetřit pouze jednou, pravidelně každý rok její 

pojišťovně účtuje tisícikorunové náklady. Paní A. se tedy obrátila na pojišťovnu s tím, že vykázané výkony jsou neoprávněné. 

Pojišťovna došla k závěru, že lékařka skutečně vykázala náklady neoprávněně a celou sumu jí odúčtovala. Paní A. ale způsob 

uzavření jejího případu neuspokojil. Podle jejího názoru šlo o systematické okrádání a pojišťovna měla reagovat tvrději. 

Pojišťovny se v takových případech neobejdou bez podnětů pojištěnců, s výjimkou případů, kdy je nepochybné, že péče být 

poskytnuta nemohla. Neoprávněně vyúčtované výkony pojišťovna vymáhá zpětně od lékaře. Pokud se jedná o opakované zjištění, 

je u lékaře provedená fyzická revize a v krajním případě může dojít na rozvázání smlouvy. Některé případy také končí podáním 

trestního oznámení na lékaře, který vykazoval neprovedené výkony. Lidé se o podvodných praktikách některých lékařů dozvídají 

hlavně díky internetovým projektům zdravotních pojišťoven. 

INFORMACE Z ČASOPISU POLIO 

OSOBNÍ BANKROT- ŘEŠENÍ DLUHŮ 

V případě, že je fyzická osoba zadlužena, má více věřitelů a není schopna platitr své závazky, je možné se z dluhové pasti se dostat 

za pomoci institutu oddlužení, nebo-li osobního bankrotu. 

Od poloviny roku 2019 je možné oddlužit osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod. V takovém případě insolvenční 

řízení může trvat maximálně 3 roky a po tuto dobu se provádí z příjmů zákonná srážka jako u přednostní pohledávky v exekuci. 

Tato splátka musí činit minimálně částku cca 2 200 Kč. Příjem důchodce tedy musí být ve výši životního minima plus alespoň 



2 200 Kč měsíčně. Pokud někdo tuto podmínku nesplní, měl by mít další příjem, například brigádu nebo dárce, který mu na splátku 

insolvence bude přispívat. Výše zmiňovaného mírnějšího oddlužení může důchodce využít pouze 1 za život. Zmiňované mírnější 

podmínky platí pro invalidní důchodce 2. a 3. stupně. Invalidní důchodce 1. stupně musí projít standardním řízením, které je až na 

5 let. 

Po splnění oddlužení je dlužník osvobozen od zbývajícínezalacené části dluhů a nenarůstají mu úroky z prodlení penále. Návrh 

musí podat k tomu oprávněný subjekt. 

Podrobné informace, včetně kontaktů na poradnu lze najít na stránkách hhts://insolvence.justice.cz (JUDr. Alena Vobořilová) 

 

ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍHO A EXISTENČNÍHO MINIMA 

Vláda schválila zvýšení částek životního aexistenčního minima od 1. Dubna 2020 o 13,2%. Životní minimum pro jednotlivce se 

tak zvýšilo o 450 Kč na 3 860 Kč a existenční minimum vzrostlo o 290 Kč na 2 490 Kč. Obě tyto částky se tak zvyšují poprvé 

od roku 2012. Samotná výše valorizace vychází z nárustu příslušného indexu spotřebitelských cen vykázaného českým 

statistickým úřadem. Návrh novelizace nařízení předložila ministryně práce sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).¨ 

Vláda může podle zákona o životním a existenčním minimu tyto částky zvýšit v pravidelném termínu od 1. ledna, pokud příslušný 

index v rozhodném období (tzn. od posledního zvýšení) přesáhne 5%. Tato odmínka byla již splněna v roce 2014 a nyní sledovaný 

index dokonce přesáhl 13%. Valorizaci životního a exixtenčního minima je možné uskutečnit též mimořádném termínu, a právě 

této možnosti bylo vzhledem k současnému prudkému růstu spotřebitelských cen využito. 

Co je to životní a existenční minimum 

Existenční minumum je hranicí peněžních příjmů, která je nezbytná k zaištění výživy a ostatních základních potřeb na úrovni 

umožňující přežití. Životní minimum je munimální společensky uznyná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních 

základních osobních potřeb. Životní a existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení.  

Od životního minima se odbozují některé dávky státní sociální podpory závislé na výši příjmů. Jde například o přídavek na dítě a 

porodné, nebo dávky pomoci v hmotné nouzi, což je doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc či příspěvek na živobytí. 

Významnou roli hraje roněž v přípdě exekucí pro určení nezabavitelné částky. 

Jak se zvýší životní a existenční minimum? 

Podle návrhu minstryně Jany Maláčové (ČSSD) došlo ke zvýšení životního minima opro jednotlivce o 450 Kč na  3 860 Kč 

měsíčně.U rodiče samoživitele s 1 dítětem do 6 let životní minimum společně posuzovaných osob po zvýšení vzrostlo celkem o 

640  Kč nas  5 520 Kč. U čtyřčlenné úplné rodiny s dětmi ve věku např. 8-10 let se zvžýšil o 1 340 Kč na 11 590 Kč. Existenční 

minimum vzrostlo o 290 Kč na 2 490 Kč. Pro přelednost uvádíme změny částek v tabulce. 

V souvislosti as navrhovanou úpravou částek životního minima je možné v roce 2020 předpokládat zvýšené náklady v rozsahu cca 

390 mil. Kč, z toho na dávky pomoci v hmotné nouzi 310 mil. Kč, na dávky státní sociální podpory 80 mil. Kč. Zvýšené výdaje 

budou pokryty z rozpočtu MPSV. 

Částka životního minima Částka od 1. 1. 2012 Částka od 1. 4.2 020 rozdíl 

Jednotlivec 3 410 Kč  3 860 Kč 450 Kč 

První osoba v domácnosti  3 140 Kč 3 550 Kč  410 Kč 

Druhá a další osoba 

v domácnosti, která není 

nezaopatřeným dítětem 

2 830 Kč 3 200 Kč 370 Kč 

Dítě do  6 let 1 470 Kč 1 970 Kč  230 Kč 

Dítě od 6  do 15 let 2 140 Kč 2 420 Kč 280Kč 

Dítě od 15 do 26 let 

(nezaoptřené) 

2 450 Kč  2 770 Kč 320 Kč 

Částka existenčního minima 2 200 Kč  2 490 Kč 290 Kč 



Jak o dávky žádat 

Pokud lidé chtějí požádat o některou z nepojistných sociálních dávek, mohou vyplněné žádosti včetně příloh podávat  přes 

podatelnu úřadu práce, poštou či elektronicky, především prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem, datové 

schránky nebo přes  Národní identitní autoritu (máte-li občanku s čipem). Především na začátku nového čtvrtletí se tak můžete 

vyhnout čekání ve frontách. Žádat můžete zejména o dávky státní sociální podpory. 

Na webu jsou vzory vyplněných formulářů s detailně uvedenými návody, které lze najít i na všech pobočkách úřadu práce. Pokud 

bude třeba cokoliv doplnit nebo upravit, úředníci vás sami písemně zkontaktují. Formuláře lze stáhnout, vyplnit a odeslat na 

Portálu MPSV. 

V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomůžou s jejich  rychlejším 

odbavením pracovníci informačních center či asistenti prevence kriminality.  

Lze se také objednat na určitý termín, online či telefonicky, viz kontakty na příslušné pracoviště. 

Informační centra a call centrum 

Na vybraných pracovištích fungují informační centra, kde vám pomůžou s vyplněním žádostí, případně vám poradí přímo 

pracovníci, ke kterým jste si přišli žádost podat. 

Operátoři Call centra jsou k dispozici denně v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek 

od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803.  

Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. 

Volat či psát do call centra lze i v případě zprostředkování zaměstnání, evidence na úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti nebo 

rekvalifikace. Pokud někdo potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je třeba obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště. 

Směrem k digitalizaci 

Úřad práce chce omezit nutnost osobní návštěvy a uspořit čas klientů i zaměstnancům úřadu,  kteří se pak mohou více věnovat těm, 

kteří potřebují konkrétní rady. 

V průběhu roku 2019 úřady práce elektronickou cestou přijaly zhruba 40 tisíc žádosti 

 

 

Z NÁRODNÍ  RADY ZDRAVOTNĚ POSTIŹENÝCH  V ĆR 

Změny zákonů 1.1.2020 

Od 1.1.2020 se změnila řada zákonů,a tudíž nás čeká řada změn.Na některé změny  vás upozorňujeme: 

1.Jsou používány elektronické neschopenky.Lékaři budou vystavovat neschopenku elektronicky a pacient dostane do ruky průkaz 

práce neschopného zaměstnance,který nebude již zaměstnavateli předánat.To se stane automaticky.Přesto je důležité,aby pacient  

svého zaměstnavatele telefonicky nebo elektronicky upozornil,že je práce neschopný.Pokud by tak neučinil,pak má neomluvenou 

absenci.Je však možné,že lékař vám vystaví normální papírovou neschopenku,tak jako dosud,protože z technických důvodů 

nebude schopen vystavit elektronickou neschopenku.V takovém případě budete muset,tak jako dosud,odevzdat jeden díl 

neschopenky svému zaměstnavateli. 

mailto:kontaktni.centrum@mpsv.cz
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2.Došlo ke zvýšení důchodů.Zvýšení se týká všech důchodů,a to jak starobních,invalidních,tak vdovských.Výše zvýšení bude 

podle současné výše důchodu.Takže lidé,kteří mají důchod 8 000,-Kč,jim byl zvýšen od 1.1.2020 o 617,-Kč.Lidé,jejichž důchod 

činí nyní 18 000,-Kč tak obdržeki navýšení ve výši 1 137,-Kč. 

3.Mimimální mzda činí 14 600,-Kč.Tím se také mění tabulkové platy,což lze nalézt v nařízení vlády o zvýšení minimální mzdy. 

4.Od 1.1.2020 musí být všichni psi,to znamená i vodící či asistenční,očipováni.Čip má sloužit ke vzniku centrálního registru 

psů.Pokud je pes čipem již označený,tak nemusíte nic dělat.Cena čipu se pohybuje od 120,- až 540,-Kč.Přočemž si pravděpodobně 

nějakou částku naúčtuje i veleritárnmí lékař za úkon. 

Bílý program konečně vyřešen. 

V pondělí 9.12.2019 jednala NRZP v ČR s VZP ČR,a to opět o úhradě zdravotnických prostředků tzv.bílého programu.To jsou 

prostředky,jako je např.pojízná sedačka do sprchy,sedačka do vany,pojízdní WC apod.Jak víte všechny tyto prostředky bvyly 

vyřazeny od 1.srpna z úhrad veřejného zdravotního pojištění,¨. 

Nakonec jsme se shodli na tom,že VZP ČR bude hradit 100% ceny vybraných prostředků tzv.bílého programu,a to na základě 

dohody s dodavateli a distributory těchto prostředků.Musí být uzavřena smlouva o sdílení rizik.Tyto prostředky by měly být 

hrazeny již od 1.ledna 2020. 

NRZP v ČR osloví všechny zainteresované a bude se snažit,aby došlo k dohodě na změně zákona číslo 329/2011 Sb.o poskytování 

dávek pro osoby se zdravotním postižením,že některé prostředky,které jsou nyní hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,by na 

příště byly hrazeny ze systému sociálních dávek.Předpokládá to však změnu zákona,případně vyhlášky,takže lze předpokládat,že 

ke změně by mohlo dojít až od roku 2021.Do té doby budiou prostředky z bílého programu hrazeny z veřejného zdravotního 

pojištění. 

Je to velmi dobrá dohoda,se kterou přišla VZP ČR a je nutné ji poděkovat za vstřícnost a pochopení potřeb lidí s nejtěžším 

zdravotním postižením.(Mgr.V.Krása,předseda NRZP v ČR) 

Změna ukazatelů u vozíků pro invalidy s motorickým pohonem,které podle zákona  o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích mohou být schváleny pro tento provoz jako vozidla zvláštního určení. 

Zákonem číslo 52/2020 Sb.ze dne 30.1.2020,kterýá se mění zákon číslo 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 a o změně 

některých souvisejících zákonů(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozudla),ve znění zákona č,307/1999 Sb. Se změnilo 

ustanovení §3 odst.3 písm.e),které stanoví,co jsou jako vozidla zvláštního určení vozíky pro indavlidy s motorickým 

pohonem,takto: 

e)vozíky pro invalidy s motorickým pohonem,pokud jejich šířka nebo délka přesahuje 1 ,40cm,jejich konstrukční rychlost 

převyšuje 15 km /hodinu nebo jejich max.přípustná hmotnost převyšuje 450 kg. 

Dosavadní zýnění tohoto ustanovení bylo: 

e)vozíky pro invalidy s motorickým pohonem,pokud jejich šířka nebo délka přesahuje 1 m,jejich konstrukční rychlost převyšuje 6 

km/hodinu nebo jejich max.přípustná hmotnost převyšuje 450 kg. 

Zákon č.56/2001 Sb.o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích upravuje podmínky provozu vozidel na 

pozemních komunikacích a vymezuje druhy těchto vozidel.Jední m z vozidel je dle §2 odst.2 tohoto zákona vzláštní vozidlo,což je 

vozidlo vyrobené za jiným účelem než k provozu na pozemních komunikacích, ale které může být při splnění podmínek dle tohoto 

zákona k provozu na pozemních komunikacích schváleno.Novelizací ustanovení §3 odst.3 písm e)zákonem č.52/2020 Sb. Se 

změnilo vymezení vozíků pro invalidy s motorickým pohonem,které mohou být dle tohoto zákona schváleny k provozu na 

pozemních komunikacích.(JUDr.A.Vobořilová) 

 

 



PUBLIKACE POMŮCKY V KOSTCE. 

Rádi bychom vám představili nově vydanou brožuru- Pomůcky v kostce,ve které se dozvíte důležité informace vyplývající 

z aktuální platných zákonů,které se týkají živita osob s omezenou pohyblivostí. Brožura rozšiřuje a aktualizuje informace o 

kompenzačních a rehabilitačních pomůckách v publikaci Nápadník-sborník informací a rad pro život s postižením. 

    Tato brožura obsahuje informace s ohledem na novelu zákona č,48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění,která se dotýká 

nových úhrad a kategorizace zdravotních pomůcek.Čtenář se dozví postup žádání o kompenzační pomůcky,typy při výběru,systém 

úhrad a další možnosti z drojů financování pomůcek. 

Brožuru je m ožné objednat na tele.čísle: 725 122 853 nebo na e-mailové adrese:poradna@ligavozic .cz,cena brožury je 30,-Kč 

(Převzato ze ZPRAVODAJE asociace POLIO, č. 1-2/2020, str.25-30) 

 
 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

Atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki 

Během poslední fáze druhé světové války v Pacifiku shodily Spojené státy americké 6. a 9. srpna 1945 dvě atomové bomby na 

japonská města Hirošimu a Nagasaki.I po šesti měsících intenzivního strategického bombardování 67 japonských měst odmítala 

japonská vláda přijmout ultimátum předložené Postupimskou deklarací. Podle nařízení prezidenta Harryho Trumana svrhlo 

americké armádní letectvo v pondělí ráno 6. srpna 1945 na město Hirošima atomovou pumu Little Boy. O tři dny později 

následovalo svržení pumy, nazvané Fat Man, na Nagasaki. Tyto dvě jaderné pumy jsou jedinými jadernými zbraněmi, které kdy 

byly použity ve válce.V prvních dvou až čtyřech měsících po shození bomb zemřelo v Hirošimě 90 000 – 166 000 lidí a v 

Nagasaki 60 000 – 80 000, z toho v každém městě téměř polovina zemřela v prvním dni. Zdravotnické oddělení Hirošimy 

odhaduje, že lidé, kteří zemřeli v první den, v 60 % zemřeli na ozáření nebo uhořeli v plamenech, ve 30 % zahynuli pod padajícími 

troskami a v 10 % z ostatních příčin.Během dalších měsíců vzrostl počet úmrtí na popáleniny a nemoc z ozáření způsobenou 

radiací. Z pozdějších pravděpodobnějších výzkumů vyplynulo, že 15-20 % zemřelo na ozáření, 20-30 % na popáleniny a 50-60 % 

z ostatních příčin. Většina lidí, kteří v obou městech zahynuli, byli civilisté.Šest dní po bombardování Nagasaki oznámilo Japonsko 

přijetí bezpodmínečné kapitulace požadované Spojenci. Dne 2. září podepsalo kapitulační listinu a oficiálně tak ukončilo válku v 

Tichomoří, čímž skončila druhá světová válka i na posledním válčišti. Poválečné Japonsko poté přijalo tři nejaderné zásady, 

odsuzující národní atomové zbrojení. Etické a právní opodstatnění svržení atomových bomb je dodnes předmětem diskusí. 
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