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PŘIPRAVUJEME 

 

VSTUPENKY DO BAZÉNU 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. má k dispozici vstupenky do bazénu pouze do konce 

roku. 2021 

Cena 1 vstupenky je 40 Kč,.  

Vstupenky si můžete vytvednout v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa.  

Využijte nabídky vstupenek do bazénu. Předem si zavolejte na tel.čísla 723594459 anebo 606161859. 

 

 

Víkendový vánoční pobyt se nekoná!!! Nepodařilo se nám sehnat dostatek finančních prostředků, aby cena  

pobytu  byla přijatelná pro všech 50  účastníků. 

Požádali  jsme  o  dotaci město  Česká Lípa   a  dostali  jsme  15162,-Kč (pro 123 členů MO TP). 

      Žádali  jsme  o   finanční  dotaci  Nadaci  ČEZ   a  bohužel  naše žádost  nebyla   schválena. 

Dotaci  Města  Česká Lípa    musíme vrátit   a  je  nám  velice  líto   ,že  tento  tradiční   ,,Vánoční  víkendový 

pobyt  „ po  dlouhých letech se   nebude  konat  . 

Tímto bychom  Vám  chtěli  popřát  za  Sdružení  tělesně postižených o.p.s.  a  Místní  organizaci tělesně  

postižených  krásné a  klidné  prožití   svátků  vánočních  a  do  Nového  roku 2022  hodně  zdraví   a   

pohody. 

ARTETERAPIE-  setkání se budou konat vždy ve středu od 13.00 hod. v Komunitním centru, Školní 2213 

Česká Lípa. Těšit se můžete na 3.11., 10.11., 24.11., a 1.12., 8.12., 15.12. 2021 

 



KURZY PC PRO ZAČÁTEČNÍKY- přihlásit se můžete v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa 

vždy v úterý,středu a čtvrtek. Předem zavolejte zda jsme přítomny. Kurz obsahuje 10 lekci po 2 vyučovacích 

hodinách(45 min.). Cena kurzu 500,- Kč 

 

Důležitá telefoní čísla 

Kontakty: 

Městská Policie: 156 

Policie: 158 

Tísňové Volání. 112 

Lékařská Pomoc: 155 

Další důležitá čísla některých institucí: 

Bílý kruh bezpečí: 257 317 110 

Člověk v tísni: 261 134 401 

DONA - domácí násilí: 251 511 313 

Fond ohrožených dětí: 224 221 137 

Kancelář veřejného ochránce práv: 800 202 808 

Linka bezpečí pro děti a mládež: 800 155 555 

Poradna pro rodinu a mezilidské vstahy Č. Lípa: 487 853 203, 607 862 086 

Linka důvěry Liberec: 485 177 177 

Intervenční centrum: 482 311 632 

Linka sdružení Život 90 : 800 157 157 

Sopos soc. právní poradenství Česká Lípa: 487 853 405 

Nemocnice Česká Lípa: 487 954 111 

Dům pro matky s dětmi Jonáš: 487 754 906, 774 116 499 

Dům humanity Česká Lípa: 487 826 266 

 

CO SE NÁM POVEDLO 

Rekondiční pobyt 19.-26.9.2021 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. a Místní organizací tělesně postižených Česká Lípa z.s.. uskutečnily  

rekondiční pobyt pro zdravotně postižené a seniory. Pobyt se uskutečnil 19. -26.9.2021 v Penzionu Nový  Mlýn ve 

Starých Splavech. 



Do dobře známého prostředí  19.9.2021 dovezl autobus účastníky z Frýdlantu a pak z České Lípy. Celkem  se nás 

na rekondičním pobytu sešlo  44 . 

Hned po příjezdu byla připravena přednáška Městské policie Česká Lípa. Jiří Tvrdík pohovořil o domácím násilí a 

uvedl příklady se kterými se ve své službě setkávají. Zodpověděl  dotazy klientů. Každému  klientovi   rozdal  

naučné příručky  o sebeobraně   před  domácím násilím a potřebné kontakty na odborníky. 

Klienty  jsme  přivítali a  všem  sdělili  celý  program rekondičního pobytu,následně  jsme  všem  zajistili  měření 

tělesné  váhy  a  po  ukončení  pobytu  jsme  každého  klienta  opětovně zvážili  a  vyhodnotili zvýšení   a   

snížení.Klienti na  základě pravidelné  stravy a   každodenního  cvičení  si  vytvořili  svalovou   hmotu a  velice  si  

pochvalovali  zlepšení  psychické  i  fyzické  zdatnosti. 

Od pondělí  se  konalo  pravidelné rehabilitační cvičení na  židlích a  karimatkách pod vedením fyzioterapeutky 

P.Procházkové z Nového  Boru.  Připraveny byly i masáže(pro každého účastníka 3) –masáže zajišťovaly masérky 

se studia „Dobrá nálada“  

Během  celého  pobytu  byly připraveny edukační programy –infračervené záření –podložky BIOMAT ,které  si  

každý klient nastavil dle  svých potřeb.dotykové masáže,muzikoterapie , arteterapie a promítání  pod  vedením 

D.Hegerové.  Dále přednáška Anděla strážného-kde nás sociální pracovnice seznámily s fungováním celé služby, 

poplatky za službu a se zařízením pro službu. Přednáška Canisterapie pod vedením M. Křupalové- seznámila 

přítomné s významem canisterapie, pohovořila o canisterapii skupinové a individuální. Tady se podařilo hned 2 

klientkám odbourat strach ze psů .  

Vedle kondičních vycházek se účastníci mohli zapojit do stolních her, malých sportovních her, večerní program 

tvořila paměťová cvičení BINGO. Na závěr pobytu bylo připraveno taneční odpoledne s tombolou za hudebního 

doprovodu p. Hanžla. K příjemnému pobytu účastníků přispěl jako vždy perfektní kolektiv pracovníků penzionu 

Nový Mlýn pod vedením Š. Rikowské .Samotný pobyt se však velice vydařil. Nejen, že nám přálo počasí- během 

celého pobytu nám svítilo sluníčko- a tak mohli účastníci vyrážet na kondiční vycházky do širokého okolí a  pro 

všechny byl připraven hodnotný program. Nejnovější poznatky ze Sociálně právního minima pro OZP 

zprostředkovala přítomným E. Zemanová, která se pak věnovala individuálně zájemcům o příspěvky OZP.  

Všichni účastníci pobytu přijeli zdraví s negativními  testy  na  COVID -19  a zdraví  odjížděli,před odjezdem jsme  

všem klientům   zajistili vyšetření  antigenních testů  COVID -19 (během pobytu se každé ráno všem účastníkům 

měřila teplota). 

Ti, co se pobytu účastnili poprvé byli velice mile překvapeni náplní a průběhem pobytu a těší se již na příští rok. 

Všichni účastníci vysoce ocenili podporu města Česká Lípa, díky níž se pobyt mohl uskutečnit v takovém rozsahu. 

Spokojenost vyjádřili i tradiční účastníci pobytů a již se těší na vánoční edukační víkendový pobyt a na rekondici v 

příštím roce. 

 

NĚCO O COVIDU 

                        Očkování proti obrně funguje i proti Kovidu.Vědci přinesli unikátní poznatky. 

Nejen vakcíny proti  koronaviru dovedou s touto nemocí zatočit .Dokazují to výsledky nejnovější studie podle níž 

zvyšuje očkování proti dětské obrně i odolnost vůči Covidu-19. Tyto poznatky by mohly pomoci v zamezení šíření 

koronaviru mezi odpůrci nových vakcín. 

S přelomovými poznatky přišel vědecký tým vedený výzkumníky z Univerzity Johnse Hopkinse ve  Spojených 

státech amerických. Odbornou studii zveřejnil  na  svém webu časopis Frontiers in Medicine.Její autoři věří,že by 

se léty prověřenou látkou zamezující obrně nechali naočkovat i ti,kteří nemají  důvěru v nejnovější proticovidové 

vakcíny. 



Výzkumníci k závěru o  efektivnosti vakcíny dospěli po podání  očkování proti dětské  obrně dobrovolníkům,které  

už očkovací  dávka podaná  v dětství  nechránila.Následná  analýza celkem 204  vzorků prokázala  efektivnost  

vakcíny jak  v boji   s vakcínou  ,tak  i  s koronavirem.Protilátky,které  si  díky očkovací  látce  těla  dobrovolníků  

vytvořila,zvýšili odolnost  vůči oběma  chorobám. 

Výsledky  testů  dále podporují  myšlenku , že  jsou  mladší  jedinci méně  náchylní  k onemocnění  COVID -19. 

Roli  by  podle  všeho  mohlo  hrát  právě  dětské očkování.Jeho  efekt  totiž   s přibývajícím věkem  přirozeně 

klesá. 

(Irozhlas.CZ.,JOHNS HOPKINS UNIVERSITY) 

 

ZPRÁVY Z NRZP 

 

INFORMACE Č.: 95 – 2021 EXEKUCE – MILOSTIVÉ LÉTO – DŮLEŽITÉ 
Vážení přátelé, 

posíláme vám velmi důležité informace, které se týkají exekucí. Informaci vypracovala paní Mgr. Eva Pernicová, 

Dis. z poradny NRZP ČR v Praze. Paní magistra vysvětluje některé aspekty novely zákona o exekučním řádu a 

exekučního řádu a o změně dalších souvisejících předpisů. 

V červenci 2021 došlo ke změně soudního řádu, exekučního řádu a byl schválen změnový zákon č. 286/2021 Sb., 

změna občanského soudního řádu, exekučního a některých dalších zákonů. Tyto změny zákonů mají umožnit 

oddlužení až statisícům občanů. Jedná se především o institut tzv. „Milostivého léta“. 

Milostivé léto začíná 28. 10. 2021 a končí 28. 1. 2022. V tomto období budou lidé moci uhradit své dluhy vůči 

státu, a to pouze zaplacením jistiny dluhu a nákladů exekuce snížených na 908 Kč (náklady exekuce se skládají z 

odměny exekutora 750 Kč a DPH). Jedná se však pouze o dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům, tedy státu. Jde 

např. o dluhy u obce či kraje, u zdravotních pojišťoven, nemocnic, Českého rozhlasu, České televize, ČEZ, 

některých dopravních podniků a podobně. Další podmínkou je, že tyto dluhy musí být vymáhány soudním 

exekutorem. Úprava se tak nevztahuje na dluhy u finančního či celního úřadu, tedy na exekuce daňové či správní. 

Postup: 

Nejdříve je třeba zjistit výši nesplacené jistiny. Jistina je původní dluh bez příslušenství, což jsou úroky, 

penále, náklady soudního řízení, odměna advokáta, náklady exekuce a je uvedena na příslušných dokumentech 

např. na rozhodnutí soudu či exekučním příkazu. Pokud nemáte takovou listinu, obraťte se například na Českou 

poštu a požádejte si o rozšířený výpis z Centrální evidence exekucí. U tohoto výpisu se platí 50,- korun za stránku. 

Je ale možné, že část z ní již byla uhrazena. Pokud není přesná výše nesplacené jistiny známa, je třeba požádat 

příslušného exekutora o její vyčíslení. Požádat lze e-mailem, který musí být opatřen elektronickým podpisem, 

datovou schránkou nebo doporučeným dopisem. Je také možné obrátit se na exekutora telefonicky, avšak o záměru 

využít milostivé léto je třeba informovat ho písemně. V e-mailu nebo dopisu exekutora informujte o tom, že 

využíváte zákona č. 286/2021 Sb., změna občanského soudního řádu, exekučního a některých dalších zákonů a 

institutu milostivého léta, že žádáte o sdělení aktuální výše nesplacené jistiny a uveďte, kam chcete informaci o 

nesplacené jistině poslat. Částku nesplacené jistiny a odměnu exekutorovi je pak třeba během období milostivého 

léta, to znamená od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 uhradit, ne dříve, ne později. Při platbě do zprávy pro 

příjemce uveďte, že se jedná o milostivé léto a variabilní symbol vyplňte dle informace od exekutora. Exekutor je 

pak ze zákona povinen exekuci zastavit a dlužníka osvobodit od zbytku dluhu. V případě, že exekutor nebude 

mít tuto informaci, zahrne zaplacenou částku mezi ostatní splátky a exekuce bude dále pokračovat. Ověřte si 

proto po uhrazení částek, zda vše proběhlo v pořádku. 

Jistinu dluhu a snížené náklady exekuce je třeba uhradit nad rámec exekučních srážek v daném období. 

Další výraznou změnou je zastavení starých a bezvýsledných exekucí. 

 Jedná se o exekuce, které začaly v roce 2018 a dříve, vymáhaná částka bez příslušenství, tedy jistina 

nepřekračuje 1500 Kč a nepodařilo se na ně v letech 2019 – 2021 nic vymoci. Exekutor do konce března 

2022 vyzve věřitele, aby do 30 dnů složil zálohu na pokračování řízení. Pokud tento tak neučiní, exekutor 

exekuci zastaví. V případě, že věřitel zálohu složí, pokračuje exekuce minimálně další 3 roky. 



 Jedná se o exekuce, u kterých se po dobu 6 let od jejich zahájení nepodařilo vymoci nic nebo tak málo, že 

to nestačí na pokrytí nákladů exekuce. Exekutor vyzve věřitele, aby do 30 dnů sdělil, zda se zastavením 

exekuce souhlasí. Pokud bude souhlasit nebo ve lhůtě neodpoví, exekutor exekuci zastaví. Pokud nebude 

souhlasit, vyzve ho ke složení zálohy na pokračování exekuce. Pokud zálohu nesloží, exekutor exekuci 

zastaví. Pokud složí, pak exekuce pokračuje další 3 roky, po jejich uplynutí lze opět prodloužit o 3 roky, 

ale po jejich marném uplynutí exekutor exekuci zastaví. Platí od 1. 1. 2022. 

Další významnou změnou, která se týká seniorů a OZP, je změna průběhu mobiliárních exekucí platná od 1. ledna 

2022. Nyní exekutor může zabavit jen věci, „jejichž počet nebo hodnota neodpovídá obvyklým majetkovým 

poměrům“, tedy jen věci, které lidé běžně doma nemají, jako příklad lze uvést, že exekutor by neměl zabavit 

například televizor, lednici, pračku, telefon a podobně. Toto se týká dlužníků, kteří mají starobní důchod ve 

výši nepřesahující minimální mzdu (15 200 Kč), kteří mají invalidní důchod pro invaliditu druhého nebo 

třetího stupně nebo jejichž dluh vznikl před 18 rokem. 

Vážení přátelé, pokud se vás problém exekucí týká, můžete se obrátit telefonicky nebo emailem na paní Mgr. Evu 

Pernicovou, Dis., telefon: 605 918 252, email: e.pernicova@nrzp.cz, která vám pomůže upřesnit informace. 

Na tomto odkazu najdete další podrobnější informace, které zpracoval Úřad veřejného ochránce 

práv: https://www.ochrance.cz/letaky/exekuce-zmeny-2021/exekuce-zmeny-2021.pdf 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 

 

INFORMACE Č.: 90 – 2021 OPĚT K ZÁKONU O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Vážení přátelé, 

zjišťovali jsme v Senátu situaci kolem zákona o sociálních službách, který schválila Poslanecká sněmovna na 

poslední schůzi v září. Jen připomínáme, že se jedná o návrh, který slučuje pobytové služby do jedné služby s 

názvem Domy sociální péče a dále slučuje osobní asistenci a pečovatelskou službu. NRZP ČR, společně s vámi, 

proti schválení tohoto zákona protestovala. Vysvětlovala poslankyním a poslancům, že návrh zákona je špatný, a že 

nepřináší žádné zlepšení pro klienty, pouze mění situaci u poskytovatelů sociálních služeb. Bohužel jsme nebyli 

úspěšní. 

Situace v Senátu je taková, že nejbližší schůze se bude začínat 26. října, to znamená již po datu, kdy by mohli 

poslankyně a poslanci ještě hlasovat, pokud by Senát návrh zákona zamítl nebo vrátil. Mandát Poslanecké 

sněmovny v současném složení končí 20. října 2021. To znamená, že schůze Senátu začne až po skončení mandátu 

současné sněmovny. Problém by nastal v tom případě, kdyby Senát návrh zákona o sociálních službách nepřijal 

žádné pozměňovací návrhy, případně by návrh zákona nezamítl. Znamenalo by to, že Poslanecká sněmovna už by 

se k zákonu nevyjadřovala a novela zákona o sociálních službách by šla rovnou k podpisu panu prezidentovi. 

Pokud by Senát přijal pozměňovací návrhy, případně zamítl návrh zákona, zákon by tzv. „padl pod stůl“, protože 

již skončí mandát původní sněmovny. 

Vážení přátelé, velmi vám děkujeme za vaši aktivitu ve věci zákona o sociálních službách, když jsme zjistili, že jste 

byli velmi aktivní, psali jste poslankyním a poslancům, ale bohužel, zákonodárci nevědouce co činí, prakticky 

jednohlasně zákon odhlasovali. Prosíme vás, abyste byli aktivní i nyní a psali svým senátorkám a senátorům, v čem 

je novela zákona o sociálních službách špatná, a že s ní zásadně nesouhlasíte. Můžete použít ty stejné argumenty, 

které jste používali při tlaku na poslankyně a poslance. Argumentaci naleznete v informaci č. 85/2021 nebo č. 

83/2021 na webu www.nrzp.cz. Je důležité, abyste senátorkám a senátorům vysvětlovali, že nemají zákon jen tak 

odhlasovat, protože je to špatný zákon, nepřinášející žádné zlepšení klientům sociálních služeb. Je důležité také 

upozornit, že MPSV ČR také návrh zákona nepodpořilo a proto navrhujeme, aby senátorky a senátoři buď návrh 

zákona zamítli, případně k němu přijali pozměňovací návrhy, tak aby zákon tzv. „padl pod stůl“. 

S pozdravem Mgr. Václav Krása předseda NRZP ČR 

 

 

mailto:e.pernicova@nrzp.cz
https://www.ochrance.cz/letaky/exekuce-zmeny-2021/exekuce-zmeny-2021.pdf
../Downloads/www.nrzp.cz


INFORMACE Č.: 87 – 2021 (SCHVÁLENÍ NOVEL O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A 

VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ) 

Vážení přátelé, 

tento týden Poslanecká sněmovna přijala dva zákony, které se velmi dotýkají osob se zdravotním postižením. Jedná 

se o novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. 

Novela zákona o sociálních službách byla schválena ve znění, se kterým NRZP ČR zásadně nesouhlasila, 

nesouhlasí a nebude souhlasit. Došlo ke sloučení pobytových služeb do jedné služby pod názvem Domy sociální 

péče a došlo také ke sloučení osobní asistence a pečovatelské služby do jedné služby s názvem Pečovatelská služba 

a osobní asistence. To znamená více méně zánik osobní asistence. Pokusíme se ještě udělat maximum pro změnu v 

Senátu a případně požádat pana prezidenta o veto zákona. Pro zákon hlasovali prakticky všichni poslanci, a to 

zřejmě z přesvědčení, jak dělají „dobro“. Podle našeho názoru prakticky nevěděli, o čem hlasují. Svědčí o tom 

slova paní poslankyně Anny Pastuchové při závěrečné řeči před hlasováním o zákonu. Citujeme:“ Nezapomenu na 

hrozně hezká slova prostřednictvím vaším paní kolegyně Lenky Dražilové, která dlouhodobě dělala ředitelku v 

jedné pobytové službě, a tak řekla, že klienti pobytových služeb, je ta jediná někdy radost pětkrát denně když si 

naplní svoje bříška, a pak jsou spokojeni. Takže já budu strašně ráda, když ta svá bříška si naši senioři naplní 

pestřejší, kvalitnější stravou, více ovoce, více zeleniny, a budu ráda i za vaši podporu“. NRZP ČR nemůže souhlasit 

s takovýmto přístupem k lidem, kteří jsou nuceni využívat pobytové služby z důvodu zdravotního postižení či věku 

a nemají možnost zajistit si sami péči doma. Je to degradující postoj. 

Poslanecká sněmovna tento týden definitivně schválila novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, a to ve znění Senátu. Novela upravuje problematiku schvalování a úhrad vysoce inovativních léčivých 

přípravků a úhrad léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění. V současné době je tato 

problematika velmi často řešena schvalováním úhrad pomocí § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Toto 

řešení je však zcela nesystémové, často neprůhledné a zajišťovat úhradu pomocí něj je často velmi zdlouhavé. 

Tento postup vedle těchto negativ i výrazně zatěžuje jak samotné pacienty, kteří žádají o úhradu, tak celý aparát 

zdravotních pojišťoven, ale i všechny ošetřující lékaře, kteří musí velmi složitě potřebu léčit těmito léčivy 

zdůvodňovat. 

NRZP ČR vývoj tohoto legislativního návrhu pečlivě sledovala a jeho uzákonění i aktivně podporovala. Pokud jde 

o zásady pro úhradu vysoce inovativních léčivých přípravků, tak zde bylo především nutné dobře specifikovat, co 

přesně je těmito přípravky míněno. Tento úkol se podle názoru NRZP ČR poměrně podařil, i když až praxe ukáže, 

zda tato úprava bude dostačující. V úpravě je zakotven způsob a přesné podmínky dočasné úhrady těchto léčiv, 

která se může i opakovat. Je dobře zajištěn i postup, pokud by firma z českého trhu z jakéhokoliv důvodu odešla 

nebo nezískala další registraci pro dočasnou úhradu. V takovém případě musí pacientům, kteří jsou léčeni jejími 

přípravky, zajišťovat po poměrně dlouhou dobu 36 měsíců zásobování těmito léky a jejich úhradu. Zákon léčiva 

specifikuje jako taková, která se používají na onemocnění, které zkracuje předpokládanou délku života o více než 

20 %. Jde tedy o onemocnění velmi závažná. Současně má jít o takové léky, které mají výrazný dopad na kvalitu 

života pacienta a to tak, že u něj při jejich užívání dojde alespoň k 30% zlepšení kvality života oproti již hrazené 

léčbě. Nebo se prokáže prodloužení střední doby celkového přežití alespoň o 30 % oproti hrazené léčbě, nejméně 

však o tři měsíce. 

Novela zároveň stanoví zásady pro úhradu léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění, které jsou 

stanoveny poměrně odlišně. Nově je stanoveno, že za takový lék lze považovat i již v EU registrované léčivo, které 

je používáno k tomuto léčení i podle předpisů EU. U léčivých přípravků se posuzuje jejich terapeutická účinnost a 

bezpečnost, závažnost onemocnění, k jehož léčbě je určeno, jeho možná nahraditelnost jinými možnými hrazenými 

léčebnými postupy, celospolečenský význam možnosti terapeutického ovlivnění takové nemoci a jeho prokazatelný 

přínos na zlepšení kvality života pacienta. 

Druhým závažným tématem, které NRZP ČR pečlivě sledovala a aktivně se účastnila procesu jeho legislativního 



zakotvení, je definice pacientských organizací. Jde o takové organizace, které jsou založeny za účelem sdružování a 

ochrany pacientů se specifickými zdravotními problémy. Tyto organizace jsou většinou založeny na dobrovolné 

bázi a nejčastěji jde o spolky. Ty také mají podle NRZP ČR nejsilnější mandát hájit zájmy té skupiny osob, které 

trpí stejnými nebo podobnými zdravotními problémy. Sami členové těchto spolků si tyto organizace vedou a za ně 

rovněž jednají. Prosazují tedy oprávněné zájmy své skupiny osob se zdravotním postižením. NRZP ČR dlouhodobě 

hájila a stále hájí stanovisko, že právě tato forma pacientské organizace je tou správnou, která je nejblíže pacientům 

a zájmy lidí za organizaci jednajících jsou totožné s celou komunitou lidí se stejným zdravotním postižením. V této 

formě organizace je velmi omezena možnost, že by organizaci zastupovala osoba s jinými, než se stejnými zájmy. 

A to na rozdíl od ostatních forem neziskových organizací, které nemusí mít své členy. 

Přestože NRZP ČR vynaložila množství úsilí k přesvědčení odpovědných osob k tomu, aby jiné formy neziskových 

organizací nemohly získat statut pacientské organizace, na poslední chvíli se do zákona na základě určitých tlaků, 

dostalo výrazné změkčení, takže těmito organizacemi mohou být i ústav či obecně prospěšná společnost, jejichž 

hlavní činnost spočívá v pomoci pacientům a v ochraně jejich práv a zájmů, kde pacienti a osoby jim blízké nebo 

jejich zástupci podle občanského zákoníku mají prokazatelně rozhodující vliv na řízení. Toto řešení a tato 

formulace je podle názoru NRZP ČR značně nešťastná. 

Třetím výrazným problémem pak bylo kodifikování Center duševního zdraví. Tato problematika vyvolala v 

uplynulém období velmi výraznou polemiku, a to především z řad organizací lidí trpících duševním onemocněním. 

Navržená kodifikace se této komunitě nelíbila a považovala ji za zcela nevyhovující. NRZP ČR je v tomto případě 

ovšem toho názoru, že samotná Centra duševního zdraví jsou velmi důležitým stavebním kamenem počínající 

reformy psychiatrické péče. Dá se říct, že tato centra, která mají v terénu nejblíže k osobám s duševním 

onemocněním, jsou důležitou první linií v péči o ně. Zjednodušeně řečeno, bude-li dostatek těchto kvalitních center 

a budou-li dostatečně plošně rozmístěna po celé ČR, mohou výrazně pomoci v péči o tyto osoby a při léčení tohoto 

onemocnění, které je bohužel stále na vzestupu. Počet těchto pacientů má bohužel stále stoupající tendenci. NRZP 

ČR tedy vítá, že tato problematika byla v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a v souvisejících zákonech 

kodifikována a v případě, že se v budoucnu ukáže, že legislativní úprava není dostatečně vyhovující, NRZP ČR se 

bude i nadále snažit o vylepšení této kodifikace. A to navzdory jednomu z názorů, že legislativní zakotvení v této 

formě nemělo raději vzniknout a o parametrech legislativní úpravy měla být nejdříve vedena celospolečenská 

diskuze. NRZP ČR je však zde přesvědčena, že k takovéto dlouhé diskusi už bohužel nemáme v ČR dostatek času 

ani prostoru. 

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

Osoby zdravotně znevýhodněné 

I. Pojem 

Jako OZZ bude uznán občan, který má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou 

výdělečnou činnost, ale jeho schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo 

využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena. Příčinou tohoto omezení je dlouhodobě 

nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než rok a podstatně omezuje tělesné, 

smyslové nebo duševní schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. Kritéria jsou uvedena v právních 

předpisech (zejména v ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 136/2014 Sb. - 

dále jen „zákon o zaměstnanosti“). 

Kategorie OZZ existovala již v minulosti a byla původně s účinností od 1. 1. 2012 zrušena zákonem č. 367/2011 

Sb., dle kterého bylo stanoveno, že platnost původního rozhodnutí je nejpozději do 31. 12. 2014. Podle 

přechodných ustanovení zákona o zaměstnanosti však původní rozhodnutí o OZZ vydaná Úřadem práce do 31. 12. 

2011 platí po celou dobu, po kterou byla vydána. Pokud byl tedy občan před 31. 12. 2011 uznán za OZZ trvale, má 

tento status i po 1. 1. 2015 a nemusí podávat novou žádost. 

Obnovení statusu osob zdravotně znevýhodněných má za cíl zatraktivnit zaměstnávání takových osob a jejich 



uplatnění na trhu práce. Stát bude zaměstnávání OZZ podporovat poskytováním příspěvků zaměstnavatelům 

prostřednictvím Úřadu práce. O příspěvek mohou zaměstnavatelé začít žádat od 1. 1. 2015. Občan, jemuž bude 

přiznán status OZZ, tímto aktem nezíská žádný nárok na poskytování peněžního příspěvku či dávky. 

II. Řízení 

Zahájení řízení 

Řízení o uznání osoby jako zdravotně znevýhodněné lze zahájit buď na základě žádosti fyzické osoby (o přiznání 

statusu OZZ/o odnětí statusu OZZ) nebo z moci úřední (o odnětí statusu OZZ). Podnětem k zahájení řízení z moci 

úřední bude zejména zjištění posudkově významných skutečností, které jsou pro odnětí statusu OZZ rozhodné. 

Žádost podává občan (starší 15 let, který ukončil povinnou školní docházku), který má z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu omezenou schopnost uplatnit se na trhu práce. Žádost může podat jak občan ČR, 

tak cizinec, který v ČR pracuje. 

Žádost musí mít písemnou formu a musí z ní být patrné, kdo ji podává (uvede se jméno, příjmení, datum narození, 

adresa a podpis žadatele) a čeho se týká (např. žádost o přiznání statusu OZZ). Kromě toho je důležité uvést údaje o 

ošetřujícím lékaři a jeho sídlo. 

Žádost lze podat přímo na příslušné OSSZ, zaslat poštou, formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky 

nebo elektronicky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Žádost o přiznání statusu OZZ může za 

oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné moci. Z jejího textu musí být zřejmé, že byla 

udělena k podání žádosti o status OZZ. Za osobu mladší 15 let může žádost podat pouze jeho zákonný zástupce. 

Doporučený vzor žádosti je dostupný na OSSZ nebo v elektronické podobě na ePortálu ČSSZ. Po podání žádosti 

žadatel obdrží písemnou informaci týkající se posuzování jeho zdravotního stavu a bude požádán, aby se podrobil 

vyšetření u ošetřujícího lékaře (doporučený termín je do 8 dnů od doručení informace s výzvou) a aby vyplnil 

přiložený „profesní dotazník“ 

O uznání občana za OZZ rozhoduje OSSZ podle místa jeho trvalého pobytu (u cizinců podle místa hlášeného 

pobytu v ČR) na základě posudku zpracovaného posudkovým lékařem OSSZ. 

Status OZZ nemůže získat osoba, u které probíhá řízení o přiznání invalidního důchodu nebo již byla uznána 

invalidní v jakémkoliv stupni invalidity. Občan může podat pouze jednu žádost o přiznání statusu OZZ – další pak 

až v okamžiku, kdy bude o první žádosti pravomocně rozhodnuto. 

Rozhodnutí vydává příslušná OSSZ do 30 dnů od doručení žádosti. Je však třeba počítat s tím, že lhůta se 

prodlužuje o lhůtu stanovenou pro vydání posudku, která je 45 dní. Lhůta může být případně i prodloužena o dobu, 

po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti. 

 

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 

Předpokladem pro přiznání statusu OZZ je zjištění dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (DNZS). Za DNZS 

se pro účely agendy OZZ považuje takový nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat 

déle než 1 rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního 

uplatnění. Výše uvedená definice upřesňuje DNZS v tom smyslu, že kromě dlouhodobosti je upravena i 

nepříznivost zdravotního stavu. Protože se musí jednat o podstatné omezení uvedených schopností, jsou 

eliminovány lehčí funkční poruchy, které uvedené funkce podstatně neomezují. Funkční porucha, která podstatně 

omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti, musí mít také nepříznivý dopad na pracovní uplatnění. To 

znamená, že některá schopnost sice může být podstatně omezena z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, který 

podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než 1 rok, ale pokud nemá u konkrétní osoby nepříznivý dopad na 

schopnost pracovního uplatnění, využití nebo získání kvalifikace, nejedná se o DNZS pro účely přiznání statusu 



OZZ. 

Povinnosti OZZ 

Žadatel o status OZZ je povinen se na výzvu OSSZ podrobit vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému 

vyšetření, či sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech a předchozích výdělečných činnostech. 

Pokud tuto povinnost nesplní, může být zahájené řízení přerušeno, případně zastaveno. 

Občan s přiznaným statusem OZZ je také povinen podrobit se vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému 

vyšetření na základě výzvy OSSZ. Pokud tyto povinnosti obsažené ve výzvě nesplní, může být zahájeno řízení z 

moci úřední o odnětí statusu OZZ. Občan přestává být OZZ ode dne nabytí právní moci rozhodnutí OSSZ o odnětí 

uvedeného statusu. 

Postup při nesouhlasu s posouzením zdravotního stavu/rozhodnutím 

V případě, že občan nesouhlasí s posudkem vypracovaným v rámci řízení o OZZ, musí počkat na vydání 

rozhodnutí, proti němuž lze podat odvolání. Odvolání proti posudku není možné. 

Proti rozhodnutí pak lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení, a to u OSSZ, která jej vydala. O 

odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Rozhodnutí o odvolání vydává ČSSZ do 30 dnů 

od doručení žádosti, tato lhůta se však opět prodlužuje o lhůtu stanovenou pro vydání posudku, která je 60 dní. 

Lhůta může být případně i prodloužena o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti. 

Doba platnosti statusu OZZ 

Status OZZ vzniká ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, což v praxi znamená marným uplynutím 15 denní lhůty 

pro podání odvolání, nebo dřívějším dnem, pokud se žadatel vzdal práva na odvolání. Status OZZ je platný do dne 

vyznačeného na posudku, resp. rozhodnutí. Doba platnosti se stanoví zpravidla na 3–5 let, může být však stanovena 

i na dobu neurčitou. Status OZZ se automaticky neobnovuje, občan o něj musí znovu požádat. O statusu OZZ nelze 

rozhodovat zpětně. S ohledem na délku řízení je tedy vhodné podat žádost o jeho pokračování v dostatečném 

předstihu před termínem skončení jeho platnosti (cca 4 měsíce). 

III. Osoba se zdravotním postižením 

Rozdíl mezi OZP a OZZ 

Osobou se zdravotním postižením (OZP) je dle ustanovení § 67 zákona o zaměstnanosti fyzická osoba, která je 

orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve třetím, druhém nebo prvním stupni nebo zdravotně 

znevýhodněnou (OZZ). 

Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) jsou tedy specifickou skupinou osob se zdravotním postižením, nejsou 

invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění. 

Na osoby, které již byly nebo budou uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni podle zákona o 

důchodovém pojištění, se automaticky pohlíží jako na osoby se zdravotním postižením (OZP). To platí i pro osoby, 

kterým ČSSZ invalidní důchod nevyplácí z důvodu nesplnění podmínky potřebné doby důchodového pojištění. 

Tito lidé tedy o status OZZ nežádají, protože mají z titulu své invalidity status OZP, jehož účel je obdobný – 

podpora zaměstnávání těchto osob a jejich uplatnění na trhu práce. 

Status OZZ se prokazuje buď rozhodnutím (s vyznačením nabytí právní moci), nebo potvrzením, které na žádost 

občana vydá příslušná OSSZ. Status OZP se prokazuje buď posudkem o invaliditě, nebo potvrzením vydaným 

příslušnou OSSZ.  

Průkaz OZP 

Uznání invalidity nebo statusu OZZ neznamená, že se osoba automaticky stane držitelem průkazu OZP 



přiznávaného dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (průkazy TP, 

ZTP a ZTP/P). Průkaz OZP je možné získat pouze v samostatném řízení, které je zahájeno na základě žádosti 

podané u příslušného kontaktního pracoviště krajské pobočky ÚP ČR.   

Bližší informace poskytnou a vysvětlení podají každý pracovní den během úředních hodin pracovníci okresních 

správ sociálního zabezpečení. 

 

HISTORICKA PŘIPOMÍNKA 

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva 

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (slovensky: Deň boja za slobodu a demokraciu) 

je státní svátek České republiky a státní svátek Slovenské republiky, který se slaví každoročně 17. listopadu. V 

České republice je daný dle § 1 zákona číslo 245/2000 Sb. 

Historie : 

17. listopad 1939 

V reakci na demonstrace 28. října a nepokoje, spojené s pohřbem studenta Jana Opletala, rozhodlo vedení 

Nacistického Německa o uzavření českých vysokých škol na tři roky. V noci z 16. na 17. listopadu provedly 

nacistické bezpečností složky razie v Praze, Brně a Příbrami s cílem dopadnout vedoucí studentských organizací a 

internovat ostatní studenty. Devět představitelů studentských vůdců (Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, 

Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan Weinert) bylo bez 

soudu popraveno v Ruzyňských kasárnách. Celkem 1200 zatčených studentů bylo poté převezeno do 

koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg, odkud jich byla většina propuštěna koncem roku 1942, zbytek 

pak v lednu 1943. Z těchto 1200 studentů nepřežilo útrapy koncentračních táborů 35. 

Ústřední svaz československého studentstva vyvíjel po roce 1939 v zahraničí za pomoci československé exilové 

vlády aktivní činnost, jejímž vyvrcholením byla právě londýnská schůze Mezinárodní studentské rady v roce 1941, 

která přijala takzvané Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, jež vyhlásilo tento den Mezinárodním 

dnem studentstva. 

.Bitva před Moskvou 

Bitva před Moskvou (bitva u Moskvy, bitva o Moskvu) představuje poslední fázi operace Barbarossa – bitvu, která 

se rozpoutala poté, co německá vojska zahájila útok na hlavní město Sovětského svazu Moskvu, a pokračovala 

protiútokem Rudé armády. Probíhala od listopadu 1941 do jarních měsíců roku 1942 a skončila německým 

neúspěchem – vyčerpané a předchozími boji značně oslabené jednotky Wehrmachtu polního maršála Fedora von 

Bocka se sice dostaly až na předměstí Moskvy, ale vzápětí byly vrženy zpět jednotkami, které generál Georgij 

Konstantinovič Žukov povolal z Dálného východu a ze Sibiře a posílil o nově utvořené oddíly. Bitva před Moskvou 

se počítá vedle obležení Leningradu, bitvy o Stalingrad, bitvy v Kurském oblouku, operace Bagration a bitvy o 

Berlín k rozhodujícím bitvám Velké vlastenecké války. V této bitvě také definitivně skončila německá blesková 

válka Wehrmachtu během Velké vlastenecké války na území Sovětského svazu, vystřídala ji vleklá poziční válka, 

na kterou nebyl Wehrmacht předem připraven. 

Operace Tajfun 

Podle plánů německého vrchního velení měl útok na Moskvu, který dostal krycí jméno Tajfun, proběhnout ve dvou 

fázích. 

1. Průlom obrany sovětského západního frontu severně a jižně od dálnice Smolensk-Moskva. Vysunutí dvou 



tankových skupin vpřed (3. tanková skupina jako severní a 4. jako jižní). Tím se měla vytvořit ramena kleští. 

Spojením čelistí u Vjazmy uzavřít v kotli nepřátelské síly stojící před frontou. Současně zaútočit Guderianovou 

tankovou skupinou z jihozápadu, tedy z prostoru u severoukrajinského Hluchova na Orel a proniknout do 

Jeremenkova týlu. Pak změnit směr postupu na Brjansk a obklíčit tak tři sovětské armády. 

2. Pronásledování unikajících nepřátelských sil na široké frontě všemi třemi tankovými skupinami. Úder až k 

Moskvě a její dobytí nebo obklíčení. 

Vojenská síla, se kterou polní maršál Fedor von Bock vytáhl do boje, zahrnovala tři pěší armády (9., 4. a 2.), obě 

tankové armády skupiny armád Střed (Guderianova 2. a Hothova 3.), a Hoepnerovu 4. tankovou armádu. Celkem 

bylo shromážděno čtrnáct tankových a osm motorizovaných divizí, dvě motorizované brigády a čtyřicet šest pěších 

divizí. Ofenzívu podporovaly dvě letecké armády. To vše doplňovaly silné oddíly protiletadlového dělostřelectva. 

Němci si vytvořili převahu v tancích a letadlech 2:1, v dělech 3:1. 

Operace byla zahájena v úterý 30. září 1941 na jižním křídle skupiny armád Střed 2. tankovou armádou výpadem v 

prostoru Putivl-Hluchiv směrem na Orel, který byl dobyt 3. října. V této kritické chvíli povolal Stalin Žukova, který 

se ujal řízení obrany Moskvy. 13. října padla Kaluga, která leží 160 kilometrů jihozápadně od Moskvy. 14. října 

dobyl čelní odřad z 1. tankové divize město Kalinin, které leží 150 kilometrů severozápadně od Moskvy, přerušil 

železniční trať Leningrad–Moskva a dobyl jediný most přes Volhu, který padl za druhé světové války německým 

vojskům do rukou neporušený. Téhož dne Adolf Hitler sebevědomě prohlásil, že Rusko bylo poraženo. 

14. října stála také pěší divize SS „Das Reich“ u Borodina, 100 kilometrů před Moskvou. Sovětská obrana byla 

posílena vojenskou jednotkou ze Sibiře, která disponovala novými tanky T-34 a KV-1. Pluky divize SS „Das 

Reich“, brigáda Hauenfeld z 10. tankové divize se 7. tankovým plukem, jeden oddíl 90. dělostřeleckého pluku a 10. 

motocyklový prapor zahájily akce proti Sibiřanům, kteří byli ostřílení váleční veteráni. Sověti nasadili do boje i své 

reaktivní raketomety „Kaťuše“. Ztráty divize „Das Reich“ byly tak vysoké, že její třetí pěší pluk byl rozpuštěn. 18. 

října prorazili Němci obranu a 20. října byl v Moskvě vyhlášen stav obležení. Německá 10. tanková divize pak 

zlomila poslední odpor sovětských jednotek 19. října, kdy padl Možajsk. Podzimní počasí se neustále zhoršovalo a 

pohyb vojsk komplikovalo všudepřítomné bahno. Německým vojskům se komplikovala situace se zásobováním, 

protože z jedné poloviny dopravních kapacit byli odkázáni na koňské potahy. Navíc se začaly projevovat údery 

partyzánů na komunikace a dopravní uzly, což mělo další následky. 

Počátkem listopadu začalo mrznout a boje byly znovu obnoveny v plné síle. Stalin však byl v té době již 

přesvědčen, že od Japonska mu na východních hranicích nehrozí žádné nebezpečí, a tak byly k Moskvě ze Sibiře 

posílány vlakové transporty, které přivážely vycvičené, vyzbrojené a válkou s Japonskem ostřílené elitní jednotky, 

celkem 40 divizí o 700 tisících mužích. Část těchto vojsk provedla 7. listopadu (výročí VŘSR) vojenskou přehlídku 

na Rudém náměstí v Moskvě, odkud šla přímo na frontu. Dne 15. listopadu byl zahájen klešťový útok, při kterém 

stála německá vojska na severu 45 km a na jihu 90 km od Moskvy. Vleklé boje před Moskvou trvaly do konce 

listopadu a Němci utrpěli četné ztráty. Dne 24. listopadu byla obsazena Krásná Poljana, kam byla umístěna baterie 

těžkých děl, které měly ostřelovat Moskvu. Dne 25. listopadu však podnikli Sověti protiútok a Krásnou Poljanu 

dobyli zpět. Žukov byl přesvědčen, že útok německých vojsk ztrácí dynamiku, která byla způsobena jejich 

vyčerpáním, stavem techniky i nevyhovujícím logistickým zabezpečením. Proto požádal Stalina o přidělení dalších 

sibiřských vojsk pod jeho velení. Stalin jeho žádosti 29. listopadu vyhověl. Dne 1. prosince zasedal štáb Západního 

frontu, přičemž bylo stanoveno, že protiútok sovětských vojsk začne 6. prosince. Téhož dne provedla německá 

vojska čelní útok a 4. prosince 1941 se za velkých ztrát dostala již 30 km před Moskvu a Kreml byl prý vidět 

vojenskými dalekohledy. 5. prosince začalo výrazně mrznout, teplota klesla až na – 30 stupňů Celsia. Němci nebyli 

na tuto situaci připraveni – nešly jim nastartovat motory u tanků, aut a letadel, vojáci neměli odpovídající zimní 

oblečení, navíc se jim nedostávalo potřebné množství zásob. A právě 5. prosince zahájila sovětská vojska 

Kalininského frontu severně od Moskvy protiútok, který byl předzvěstí rozsáhlejší ofenzívy. 

6. prosince zahájily čerstvé sovětské jednotky ze Sibiře (byly zde 3 nově zformované sovětské armády) mohutnou 

protiofenzívu, při které sovětské letectvo získalo poprvé vzdušnou převahu. Byly ničeny německé jednotky, 

němečtí vojáci se dostávali do zajetí. Před Moskvou zůstalo obrovské množství techniky, kterou Wehrmacht 



nestačil stáhnout zpět. Útok, který vedl Koněvův Kalininský front, Žukovův Západní front a Timošenkův 

Jihozápadní front, zahnal Němce o 150 – 300 km zpět. 16. prosince 1941 sice Adolf Hitler zakázal von Bockovi 

ústup, ale ten rozkaz fakticky nerespektoval, protože si byl vědom ohrožení Skupiny armád Střed. Německá vojska 

se po ústupu zakopala v předem připravených pozicích, kde se udržela. Žukov sice pokračoval v útoku, ale neuspěl, 

protože i jeho vojska se vyčerpala, potřebovala doplnit zálohy a zásoby a odpočinout si. Proto na jaře roku 1942 

přešel do defenzívy. Moskva však byla zachráněna a už nikdy později nebyla přímo ohrožena. 

Dohra 

Bitva před Moskvou spolu s boji o Rostov na přelomu listopadu a prosince znamenala první německou porážku a 

rozsáhlý ústup ve druhé světové válce. Adolf Hitler po skončení bitvy obvinil z neúspěchu velitele německých 

armád a většinu z nich odvolal, včetně vrchního velitele Waltera von Brauchitsch a sám se ujal vedení armády. Na 

druhé straně způsobila bitva o Moskvu zvýšení sebevědomí a prestiže Rudé armády, která byla koncem 30. let 

zdecimována Stalinovými čistkami a teď ukázala celému světu a hlavně nedůvěřivým Spojencům, že i do té doby 

neporažený Wehrmacht lze zastavit. Pro celý Sovětský svaz boje o Moskvu znamenaly záchranu z velmi 

nebezpečné situace. Od prosince 1941 začala pomalu ale jistě růst i celková kvalita důstojnického sboru, ta se v 

následujících dvou letech vyrovnala kvalitě Wehrmachtu. Dodnes mnohé odborné práce připisují německé 

neúspěchy v této bitvě na vrub pověstnému ruskému „generálu Zimě“, přičemž je dost opomíjeným faktem, že i 

sovětské jednotky musely zápasit při tuhých mrazech či rozmočených cestách se stejnými obtížemi. Nepřipravenost 

německých vojsk, která plánovala dobýt západní části SSSR do příchodu zimy, se stala jedním z rozhodujících 

činitelů, který předznačují průběh následujících bojů. Nezodpovědná a diletantská rozhodnutí obou diktátorů také 

sehrála svou významnou roli. Rudá armáda zaplatila za zastavení Němců vysokou daň, padlo nebo bylo zajato 

okolo 966 000 mužů – o polovinu případně až 3× více než ztratil jejich neporažený, ale silně oslabený nepřítel. 

 

Antonín Zápotocký 

Mládí 

Byl synem Ladislava Zápotockého (1852–1916), krejčího a známého českého socialistického novináře a 

funkcionáře, a Barbory, rozené Dolejšové; narodil se jako druhé z pěti dětí.Vyučil se kameníkem a pracoval mimo 

jiné i na dostavbě katedrály sv. Víta v Praze. 

V roce 1910 se oženil s Marií Skleničkovou a od roku 1914 působil v sociálnědemokratické straně na Kladensku, 

kde se stal redaktorem tamního stranického tisku. Během první světové války bojoval jako voják Rakousko-

uherské armády v Haliči, Srbsku a na italské frontě. 

První republika 

Po vzniku samostatného Československa se stal jedním ze zakladatelů levicové frakce v Československé sociální 

demokracii a organizátorem dělnických rad. Roku 1920 se zúčastnil 2. kongresu Komunistické internacionály, v    

zahrnovala demisi vlády a vytvoření dělnických rad. Za tuto svoji činnost byl odsouzen na 18 měsíců, devět měsíců 

vězněn a propuštěn byl až amnestií prezidenta Masaryka. 

Ve dvacátých letech patřil ke Šmeralově skupině ve vedení Komunistické strany Československa, v letech 1922–

1925 byl generálním tajemníkem strany. Ve vedení se pak udržel i po V. sjezdu KSČ v únoru roku 1929, kdy jeho 

zvolení, navzdory kritikám z řad Gottwaldových stoupenců, prosadil delegát Kominterny. 

Ve třicátých letech byl představitelem komunistických Rudých odborů. Organizoval známou Mosteckou stávku v 

roce 1932. Ve druhé polovině třicátých let pak usiloval o sjednocení československých odborů na protifašistické 

platformě. Od roku 1928 působil ve výkonném výboru Rudé odborové internacionály. Po mnichovské dohodě byla 

Komunistická strana Československa rozpuštěna. 



Zatčení a pobyt v koncentračním táboře 

V dubnu 1939 se i s manželkou pokusil o emigraci do SSSR, ale byl zatčen při pokusu o přechod do Polska. Do 

února 1940 byl vězněn na Pankráci, pak v drážďanské věznici a nakonec až do roku 1945 v koncentračním táboře 

Sachsenhausen. Podle některých informací tam působil jako „kápo“ a měl tam týrat nizozemské vězně. Historik 

Petr Koura uvádí jako prokázané, že byl táborovým funkcionářem. Sachsenhausen však byl, jak Koura uvádí, 

specifický podílem komunistických vězňů na správě tábora, přičemž je zastávaná pozice nechránila před další 

perzekucí včetně možnosti popravy. Vedle žádosti nizozemské vlády o Zápotockého vydání připomíná také 

možnou souvislost se snahou Ivana Herbena dehonestovat tehdejšího prezidenta v očích posluchačů Svobodné 

Evropy, kterou uvádí ve svých vzpomínkách spoluvězeň ze Sachsenhausenu Jiří Hájek. Informace o údajném 

Zápotockého zneužívání nizozemských spoluvězňů prověřil roku 2021 historik Michal Stehlík, který vyvrátil fámu 

o žádosti nizozemské vlády o Zápotockého vydání ani nenašel žádné důkazy o takových skutcích a považuje za 

velice nepravděpodobné, že by se ještě objevily. 

Poválečné politické působení 

Po návratu z koncentračního tábora se stal v roce 1945 předsedou Ústřední rady odborů, členem předsednictva 

Ústředního výboru KSČ a poslancem Národního shromáždění. V létě 1946 předsedal Ústavodárnému národnímu 

shromáždění. 15. června 1948 byl jmenován předsedou vlády ČSR. 

Prezident republiky 

Dne 21. března 1953 byl Národním shromážděním zvolen prezidentem republiky. 

1. června téhož roku provedlo Československo bez souhlasu Mezinárodního měnového fondu a předchozího 

informování vlastní veřejnosti měnovou reformu. Ta sice odstranila inflaci a šmelinu, avšak znehodnotila většinu 

úspor obyvatel republiky v poměru 5:1, pokud byly peníze uložené v národní bance. Jinak výměna byla 50:1 pro ty, 

kteří šetřili peníze doma. Tento vývoj vyvolal odpor obyvatel Československa, také proto, že prezident Zápotocký 

dva dny před reformou popřel, že se chystá. Odpor přerostl v Plzni v povstání, které potlačila Československá 

armáda spolu s Lidovými milicemi a Pohraniční stráží. Následovaly pochybné hromadné politické soudní procesy. 

Prezident Zápotocký ve svém projevu zareagoval slovy, že „nelze vytvářet kult dělníka, kterému je vše dovoleno.“ 

V létě 1953 přednesl projev, v němž kritizoval násilnou kolektivizaci a ve kterém mimo jiné slíbil, že se „nikomu 

nebude bránit, pokud bude chtít z JZD vystoupit“. V důsledku této politiky vystoupilo z Jednotných zemědělských 

družstev v roce 1954 70 tisíc rolníků. V následujících letech se však režimu podařilo tento trend obrátit a nastolit 

politiku omezování a zatlačování „kulactva“. 

Smrt a pohřeb 

13. listopadu 1957 zemřel na infarkt a na jeho místo nastoupil Antonín Novotný. 

Jeho tělo bylo v generálské uniformě uloženo do rakve a poté zpopelněno. Urna byla uložena do mramorového 

sarkofágu v Národním památníku na vrchu Vítkově v Praze 3. Po 17. listopadu 1989 byla urna přenesena do 

rodinného hrobu v urnovém háji u Strašnického krematoria, kde byla již dříve uložena i urna s popelem jeho ženy 

Marie. Rodinný hrob Zápotockých patří na tomto hřbitově k nejskromnějším. 

Umělecká činnost 

Vedle politické činnosti se věnoval i literatuře a publicistice. Ve svých dílech se věnoval především rozvoji 

revolučního dělnického hnutí, často se inspiroval životem svých rodičů – otce líčí jako cílevědomého člověka, 

který stál na počátku české sociální demokracie, matku jako milující, oddanou ženu, jež se dokázala vyrovnat s 

nelehkými životními podmínkami. Díla jsou situována na Kladensko, do okolí Zákolan (kde strávil autor své 

dětství), popř. do Prahy. Dvě z jeho děl (Vstanou noví bojovníci a Rudá záře nad Kladnem) byla v 50. letech za 

jeho vlády zfilmována. 
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Antonín Zápotocký hrál jen v jednom dokumentu – Týden mezi přáteli (1957) v režii Zdeňka Kopáče, krátce 

předtím než zemřel v roce 1957. 

 

DMITRIJ DANILOVIČ LELJUŠENKO 

Dmitrij Danilovič Leljušenko (rusky: Дмитрий Данилович Лелюшенко, 20. říjnajul./ 2. listopadu 1901greg. 

Novokuzněckij (dnes v Rostovské oblasti) – 20. července 1987, Moskva) byl sovětský vojevůdce, hrdina SSSR a 

hrdina ČSSR, od roku 1959 v hodnosti armádního generála. Za druhé světové války velel armádám, naposledy 

tankové. 

Život 

Pocházel z ukrajinské[1] rolnické rodiny. Jako voják bojoval v letech 1918–1920 již v ruské občanské válce. V 

sovětsko-finské zimní válce působil ve funkci velitele tankové brigády. Během Velké vlastenecké války velel 

zpočátku 21. mechanizovanému sboru, posléze několika armádám. Od roku 1944 velel 4. gardové tankové armádě, 

která společně s 3. gardovou tankovou armádou Pavla Semjonoviče Rybalka osvobodila dne 9. května 1945 Prahu. 

Od roku 1956 působil jako velitel několika sovětských vojenských okruhů. 

4. gardová tanková armáda 

4. tanková mechanizovaná armáda vznikla dne 18. března 1945 přejmenováním 4. tankové armády (1943–1945), 

jako taková během Velké vlastenecké války bojovala na hlavním západním strategickém směru, kde spadala pod 1. 

ukrajinský front (1943–1945) maršála SSSR Ivana Stěpanoviče Koněva. Jako taková se v roce 1945 zúčastnila bojů 

o Berlín a v závěru války i Pražské operace. Armáda byla po válce dne 10. června 1945 přejmenováno na 4. 

gardovou tankovou armádu (1945–1957). Od března 1945 do června 1945 byl jejím velitelem Dmitrij Danilovič 

Leljušenko. Z výzbroje této armády také pocházel známý pražský Smíchovský tank číslo 23, který sovětská vláda 

prostřednictvím Rudé armády věnovala na památku osvobození ČSSR hlavnímu městu Praze (v 90. letech 20. 

století známý též jako "Růžový tank"). 

(Zpracovala L.Hrušková) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených přeje svým členům, kteří v průběhu listpodau a prosince 2021 oslaví svá 

životní jubliea,hodně zdraví,štěstí a spokojenosti. Naše přání směřuje k pp.ing.Karlu HORÁKOVI, Václavě 

AUBRECHTOVÉ, Evě HLUŠIČKOVÉ, Blaženě BEZDĚKOVÉ a Haně ŠUSTOVÉ. 

 

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

INFORMAČNÍK- časopis  STP Česká Lípa,o.p.s. a MO TP Česká Lípa č.11-12- říjen 2021. Náklad 160 výtisků. 

Redakční rada: Š.Rikowská, E. Zemanová tel.723594459), L.Hrušková, J.Branišová, Z. Zahrádková( 606161859 

 


