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Odešel „Pan Herec“ Radoslav Brzobohatý
Ve středu 12. září, den před svými osmdesátými narozeninami, zemřel bard
divadla, filmu a televize Radoslav Brzobohatý. Ke svým valašským předkům odešel velký herec a dobrý rodák, muž, po němž zůstala nejen truchlící rodina, ale i velké dílo.
Rodák ze slovenských Vrútek
strávil dětství i studijní léta ve
Valašském Meziříčí, a tam se
začal také věnovat muzice i
divadlu, ke kterému ho přivedl češtinář na gymnáziu. Tehdy doslova propadl knihám, a
ty ho pak dovedly také k divadlu. Po absolutoriu herectví
na DAMU prošel několika českými scénami, až v roce 1967
zakotvil na více než tři desetiletí v Divadle na Vinohradech,
kde se jeho herecký typ profiloval především směrem k velkým charakterním rolím. Po
odchodu z Vinohrad exceloval v Hudebním divadle v Karlíně a na prknech mladoboleslavské scény. Co role, to dokonale prožitá postava a velký
divácký zážitek.
K jeho největším úspěchům
před filmovou kamerou patří
Atentát Jiřího Sequense a Jasného Všichni dobří rodáci. Se svou tehdejší ženou Jiřinou Bohdalovou se stali nezapomenutelným manželským párem v
Kachyňově Uchu, společně zářili i v komedii Ladislava Rychmana Dáma
na kolejích či ve válečné tragédii Martina Friče Hvězda zvaná Pelyněk. Do
srdcí diváků se zapsal jako seriálový F. L. Věk. K dalším výrazným rolím patří kasař Pěnička z Pěničky a Paraplíčka, „rozvědčík“ z Pavlových Zlatých
úhořů, a nejen pro generaci teenagerů let osmdesátých, ale i pro ty současné zůstane Radoslav Brzobohatý navždy profesorem Kardou ze Sněženek
a machrů. Poslední filmovou roli mu připravil Jiří Strach, který ho obsadil
společně s Jiřinou Bohdalovou do filmu Vrásky z lásky.
V roce 2004 založil s manželkou Hanou Gregorovou vlastní Divadlo Radka Brzobohatého, na jehož scéně vytvořil řadu zralých hereckých kreací.
Letos byl uveden do televizní Dvorany slávy.

1

Milí přátelé,
zdravím vás letos již potřetí. Přinášíme Vám nový Bulletin s celou škálou zajímavých informací. Především upozorňuji na informace o nové sKartě, kterou byste
měli všichni obdržet do konce roku 2012. Protože média i díky hysterické kampani NRZP uvádějí často nepřesné informace, neváhejte mě v případě jakýchkoli
problémů kontaktovat.
Je škoda, že právě kampaň kolem sKaret odsunula do pozadí zájmu daleko
závažnější problémy života zdravotně postižených osob. Především jde o nový
systém posuzování závislosti a tím i nárok na průkazy ZTP a ZTP/P. I když nový
systém se v praxi projeví masivně především v roce 2014, již nyní dochází
k excesům, kdy jsou posuzováni ti postižení, jimž končí platnost průkazek dříve
než k 31.12.2014. Dochází už i k takovým přehodnocením, kdy člověk, který měl
dosud průkaz ZTP/P získává po přezkoumání závislosti na pomoci druhé osoby
pouze průkaz TP. A není to ojedinělý případ. Mnozí z Vás si jistě vzpomenou,
že jsem na toto nebezpečí upozorňoval již loni v Mikulově. Nyní se stává
realitou. Pan Krása však raději populisticky horuje pro složenky s dávkami,
k čemuž dostává dost prostoru, a na opravdu závažné problémy zapomíná…
Pokusím se tento problém medializovat a prosím Vás, pokud o podobném případu
víte, nebo se týká právě Vás, abyste mě kontaktovali na tel. 605 258 522 nebo
na e-mail: simunekm@seznam.cz. Snad se nám podaří uspět jako v loňském roce
s příspěvkem na nákup osobního automobilu.
Na závěr mi dovolte malou osobní poznámku. Jak mnozí z Vás vědí, v listopadu
čekáme s manželkou Pavlou přírůstek do rodiny. Tato velká životní změna bude
pro mne znamenat, že se příštích několik měsíců nebudu moci osobně účastnit
akcí Společnosti C-M-T. Určitě mě to ale nijak neomezí v mém elánu pracovat pro
naši Společnost a pomáhat Vám překonat Vaše těžkosti.
Neklesejte na mysli a užijte si zbytek „babího“ léta.
Váš předseda Michal
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Setkání v Karlových Varech
Poslední zářijový víkend se na tři desítky členů Společnosti C-M-T a jejich
přátel sešly v penzionu Hubertus u Karlových Varů na odborném semináři,
zaměřeném na problematiku nemoci Charcot-Marie-Tooth a další otázky ze
života zdravotně postižených.
My s manželkou jsme do západních Čech vyrazili už o dva dny dříve, abychom
si užili ještě několik volných chvil před očekávaným narozením našeho synka.
Ve středu ráno jsme s plným autem vyjeli směr Karlovy Vary. I přes
nekonečnou objížďku u Rakovníka jsme do lázeňského města dorazili kolem
poledne a hned jsme se vydali na návštěvu muzea a sklárny firmy MOSER.
Čekala nás úžasná prohlídka nepřeberného množství skleniček, džbánů, karaf,
váz, mís a dalších sklářských výrobků. Ve sklářské huti nám bylo opravdu
vedro, ale vidět skláře při práci se člověku nepoštěstí každý den.
Navštívili jsme i firemní prodejnu, ale stav našich peněženek nám neumožnil
zakoupit si zde na památku nějaký suvenýr, ceny byly vskutku „lidové“.
Po absolvování prohlídky jsme se vydali hledat penzion Hubertus, který se
měl stát na pět dní naším přechodným domovem. Protože máme dobrou navigaci,
obkroužili jsme Karlovy Vary jen třikrát, než jsme konečně našli kýženě
vyhlížený penzion. Uvítala nás milá paní provozní a my jsme si mohli v klidu
vybalit na svém pokoji. Po krátkém odpočinku jsme se vypravili do centra
města. Auto jsme nechali u hotelu Thermal a vydali jsme se po pěší zóně
kolem říčky Teplá na procházku. Minuli jsme novogotickou budovu Lázně III,
Mlýnskou, Tržní a Zámeckou kolonádu, a došli jsme až k Grandhotelu Pupp, kde
jsme si v místní kavárně poseděli u kávy a zákusku. Na zpáteční cestě jsme
pak navštívili Vřídelní kolonádu s tryskajícím Vřídlem a vyfotili se
u kostela sv. Máří Magdalény a monumentální budovy Lázně I.
Druhý den jsme si udělali delší výlet. Nejprve jsme si prošli Františkovy
Lázně s krásnými lázeňskými domy, kolonádou a známou soškou malého
Františka. Pak jsme zamířili do Mariánských lázní, kde jsme se kromě
lázeňského centra nejvíce těšili na park miniatur Boheminium. Zmenšeniny
zámků Karlštejn, Červená Lhota, Český Krumlov, Kynžvart, televizního
vysílače Ještěd a dalších se nám velice líbili. Po obědě jsme pak vyrazili
do centra města, kde jsme obdivovali hlavní lázeňskou promenádu
s pseudobarokní kolonádou, budovu Křížového pramene a zpívající fontánu.
Její představení na hudbu z filmu „Tenkrát na západě“ bylo opravdu nádherné.
V pátek jsme se již těšili na příjezd našich přátel na seminář, přesto jsme
ještě dopoledne alespoň na chvíli navštívili hrad Loket a zámek Bečov nad
Teplou. Odpoledne se již začali trousit první hosté do penzionu a společně
jsme vydrželi v družné zábavě až do půlnoci. V sobotu dopoledne byl na
programu seminář s odbornými přednáškami. Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.,
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primář Urologického oddělení FN Ostrava, nás seznámil s výsledky výzkumu
urologických symptomů u pacientů s nemocí C-M-T, a zároveň požádal členy
Společnosti o pokračující spolupráci v dalším výzkumu. Mgr. Eliška Geržová
z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol hovořila
o rehabilitaci pacientů s C-M-T a představila několik cviků, vhodných pro
naši diagnózu. Místopředsedkyně České asociace vzácných onemocnění
Kateřina Uhlíková představila ve svém příspěvku tuto nově vzniklou organizaci.
Novinky z genetického výzkumu ve vztahu k nemoci C-M-T pak nastínil prof.
MUDr. Pavel Seeman, Ph.D., z Kliniky dětské neurologie FN Motol. Na závěr
jsem pak přítomné informoval o změnách v legislativě s ohledem na zdravotně
postižené.
Po výborném obědě nás odpoledne čekala prohlídka muzea světoznámé likérky
Becherovka. Byli jsme seznámeni s historií vzniku bylinného likéru, byl nám
představen celý výrobní proces, a nakonec jsme ochutnali tři likéry, které
Becherovka vyrábí.
Prodloužený víkend utekl jako voda a v neděli po snídani přišlo na řadu
loučení. Každý z účastníků si kromě hezkých zážitků a nových informací
odvážel domů i láhev Becherovky, kterou jsme dostali jako sponzorský dar.
Z reakcí všech zúčastněných vyplynulo, že se jim akce líbila, a tak nezbývá
než doufat, že obdobně nám vyjdou i akce v příštím roce. Velký dík patří
vedení penzionu Hubertus za vstřícnost, ochotu a skvělou péči.
Mgr. Michal Šimůnek
PS: Jedinou stinnou stránkou akce bylo 7 lidí, kteří svůj pobyt zrušili na
poslední chvíli, poslední dokonce až v pátek v 18. hodin, když jsme již
večeřeli. Bylo velké štěstí, že provozní hotelu po nás nepožadovala žádný
storno poplatek. Do budoucna však tato zkušenost bude znovu znamenat
vybírání záloh na podobné pobyty.
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Porujeme - Česká asociace vzácných onemocnění
Zpráva o činnosti za období únor - červen 2012
1. První setkání zástupců pacientských organizací pro vzácná onemocnění
• zúčastnilo se 26 organizací, které se shodly na potřebě spolupráce a založení
zastřešující organizace
• identifikovány společné cíle, podepsáno společné prohlášení
2. Vznik České asociace pro vzácná onemocnění
• dne 19. března 2012 bylo registrováno na MV ČR občanské sdružení - Česká
asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO), bylo ustanoveno tříčlenné představenstvo přípravného výboru a revizor
• společné cíle:
1. vymezení specifické kategorie vzácných onemocnění v české legislativě
2. standardizace léčebných postupů pro jednotlivé diagnózy v souladu s doporučenými evropskými standardy
3. legislativní zakotvení zvláštního režimu orphan drugs (léků na vzácná
onemocnění)
4. usnadnění přístupu pacientů k novým lékům a léčebným postupům
5. zakotvení statutu vysoce specializovaných léčebných center a rozvoj sítě
těchto center (pro některé nemoci dosud neexistuje odpovídající pracoviště)
6. posílení přeshraniční spolupráce při léčbě a výzkumu
7. rozvoj diagnostiky tak, aby co nejméně pacientů zůstávalo bez správné
diagnózy
8. zohlednění specifik vzácných onemocnění v oblasti sociální politiky
9. stanovení pevného časového harmonogramu uskutečňování jednotlivých cílů
v rámci Národního plánu pro vzácná onemocnění (NAP), který bude naplňovat
Národní strategii vyhlášenou vládou v roce 2010
3. Cíle ČAVO pro období únor - červen 2012
• zajištění vzniku a chodu ČAVO - přijetí členů, zorganizování semináře/valné
hromady v polovině června, další seminář/akce
• členství v Meziresortní a mezioborové pracovní skupině při MZ pro tvorbu Národního plánu pro vzácná onemocnění (NAP) - hájit společné zájmy našich členů
• vytvoření efektivního systému komunikace se členy - web
• mezinárodní spolupráce - příprava vstupu do Eurordisu
• příprava na vytvoření funkční organizační struktury ČAVO
4. Souhrn činnosti ČAVO v období únor - červen 2012
• 24.02.2012 - Setkání a seminář pro organizace pacientů se vzácným onemoc-
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něním, formulace „Společného prohlášení“ pacientských organizací, podpis 24 organizací
• 19.03.2012 - registrace občanského sdružení ČAVO na MV ČR
• zajištění loga, adresy, bankovního účtu, přihlášení ochranné známky
• odborný garant ČAVO - MUDr. Kateřina Kubáčková
• vydána dvě čísla Zpravodaje ČAVO
• zprovoznění dočasných webových stránek - www.vzacna-onemocneni.cz.

Zpráva o plánu činnosti za období červen - prosinec 2012
1. Činnost a rozvoj České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO)
• zajistit maximální informovanost potencionálních členů ČAVO
• organizace seminářů v druhé polovině roku 2012 (dle zájmu stávajících členů)
• 20.09.2012 - seminář o vzácných onemocněních v poslanecké sněmovně
- pod záštitou zdravotního a sociálního výboru
2. Aktivní účast v Meziresortní a mezioborové pracovní skupině MZ pro tvorbu
Národního plánu pro vzácná onemocnění, s důrazem na:
• zlepšení informovanosti o vzácných onemocněních, zlepšení dostupnosti
a kvality péče pro pacienty s vzácným onemocněním (centra, přeshraniční péče,
standardy, účelná farmakoterapie)
• zlepšení kvality života a sociální začlenění osob s vzácným onemocněním
• posílení role pacientských organizací
• zahraniční spolupráce - Eurordis, Europlan, Orphanet
3. Vytvoření efektivního systému komunikace se členy
• vytvoření webových stránek (získaný grant na vytvoření a provoz)
• vyhledání dobrovolníka pro zajištění běžné agendy
4. Mezinárodní spolupráce
• vstup do EURORDISu, podání oficiální přihlášky
• možnost účasti v projektu Europlan
• EUCERD - Evropská komise expertů pro vzácná onemocnění
• Koalice národních asociací při EURORDIS
• orpha.net - informační portál o vzácných onemocněních
5. Vytvoření funkční organizační struktury ČAVO
• pracovní skupina pro vyhledávání a komunikaci mezi zástupci pacientů
s jednotlivými diagnosami
• pracovní skupina pro stanovování priorit, jejich řešení a sběr informací
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Napsali jsme
Prezidentské volby
Jménem Společnosti C-M-T jsem oslovil osm prezidentských kandidátů – dle
abecedy to byli Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Vladimír Dlouhý, Jan Fischer,
Zuzana Roithová, Karel Schwarzenberg, Přemysl Sobotka a Miloš Zeman. Představil jsem těmto kandidátům naši Společnost, naše cíle, úspěchy i problémy.
Zmínil jsem především finanční problémy pacientských organizací se získáváním
peněz pro svoji činnost.
Svůj dopis jsem uvedl touto tímto odstavcem: „Možná se ptáte, proč se obracíme
právě na Vás. Je to jednoduché. Blíží se prezidentské volby a většina kandidátů se
předhání v tom, kolik milionů za svoji kampaň utratí. Tyto částky budou promrhány v předvolebním boji, který stejně osloví jen minimum lidí. Přitom jen zlomek
z těchto peněz by pro nás znamenal velikou pomoc!!!“
I když byl dopis odeslán v polovině srpna, do uzávěrky Bulletinu jsem obdržel pouze dvě reakce, a to od 1. místopředsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky
a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Pan Sobotka mi napsal:
„Dobrý den pane magistře. Děkuji za Váš dopis a informaci o dění ve Společnosti
C-M-T. Uvědomuji si tíživou situaci všech, kteří jsou na sociálním systému závislí.
Právě proto dochází k reformám a modernizaci celého systému státem garantované sociální péče. Je nutné prostředky přerozdělovat tak, aby peníze šly tam, kde
jsou skutečně potřeba. Bohužel, ne vždy se tak dosud dělo. Děkuji Vám rovněž
za informaci o Vašem časopise, Vaší nabídku zvážím spolu se svými spolupracovníky a věřte, že žádnou bombastickou kampaň dělat nebudu a případné ušetřené
peníze věnujeme potřebným. S pozdravem MUDr. Přemysl Sobotka“
To reakce ministra Schwarzenberga byla o poznání veselejší. Společnosti C-M-T
věnoval finanční dar ve výši 5.000,- Kč. Velice si tohoto gesta vážíme a panu
Karlu Schwarzenbergovi patří náš velký dík.

Mgr. Michal Šimůnek
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Společenská rubrika
Od 01. 07. do 30. 09. 2012
oslavili životní jubileum tito naši členové
Slánská Helena,Ing.
Průchová Eva
Železná Eva
Klouzalová Blanka
Šmucr Milan
Ryšková Markéta

80 let
60 let
55 let
50 let
40 let
40 let
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Blahopř

jeme !
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Gratula
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manželů
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Dění kolem CMT
Informace o rehabilitačním centrum nemocnice Beroun
V nemocnici v Berouně bylo díky rozsáhlé rekonstrukci vybudováno moderní
rehabilitační centrum. Do budoucna se počítá s jeho rozšířením a navýšením
lůžkové kapacity. Centrum je schopno díky prostorovému řešení, modernímu
vybavení a kvalitnímu personálnímu zajištění poskytovat včasnou komplexní
rehabilitaci širokému spektru pacientů. Je zde oddělení včasné léčebné rehabilitace
a chystá se i otevření oddělení následné rehabilitace. Do centra jsou přijímány
následující skupiny pacientů:
1. Osoby s neurologickými poruchami (cévní mozkové příhody, periferní
parézy a polyneuropatie, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, myopatie atd.)
2. Osoby s kořenovými, cervikobrachiálními a lumbosakrálními syndromy
3. Osoby po ortopedických a traumatologických operacích
4. Osoby po amputacích končetin
5. Osoby s onemocněním kloubů kyčelních, kolenních a ramenních různého
původu (např. artrózy), ovlivnitelných konzervativně
V centru pracují rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, klinický
logoped, klinický psycholog, ortopedický protetik a také maséři. Jsou zde poskytovány všechny formy léčebné tělesné výchovy, fyzikální terapie, ergoterapie
či manuální terapie. Centrum disponuje jedno-, dvou- a třílůžkovými pokoji
s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením, všechny pokoje jsou vybaveny
televizorem a připojením na internet. Dvou- a jednolůžkové pokoje mají
charakter nadstandardní. Obvyklá délka pobytu je 2 – 3 týdny, v indikovaných
případech výjimečně déle.
V současné době jsou v platnosti následující ceny za jednotlivé kategorie pokojů:
• Třílůžkové pokoje: 100,- Kč/den (jde tedy pouze o zákonný regulační
poplatek za hospitalizaci)
• Nadstandardní dvoulůžkové pokoje: 100 + 200 = 300,- Kč/den
• Nadstandardní jednolůžkové pokoje: 100 + 600 = 700,- Kč/den
Centrum je schopno poskytovat komplexní rehabilitaci také pacientům s dědičnou neuropatií a řada z nich již zde byla či právě je v současné době hospitalizována. Pacienti s CMT mohou být přijímání jak k ambulantní rehabilitaci, tak také
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k hospitalizaci, a to jak na doporučení ošetřujícího lékaře, tak na vlastní žádost.
Před hospitalizací je v některých případech vhodné vyšetření v ambulanci primáře rehabilitačního centra, případně u jiného lékaře.
O přijetí pacienta na oddělení rozhoduje primář oddělení, pacienti se objednávají buď na sekretariátu (tel.: 311 745 253), nebo přímo u primáře rehabilitačního
centra (tel.: 311 745 300). Další informace o centru jsou k dispizici na webových
stránkách www.nember.cz.
Budeme potěšeni, pokud se pacienti s dědičnou neuropatií budou na naše centrum obracet a jsme připraveni poskytnout jim komplexní a cílenou rehabilitační péči.
Prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D., Oddělení včasné rehabilitace rehabilitačního centra nemocnice Beroun, Jessenia a.s.

Osobní zkušenost s berounskou rehabilitací
Před více než rokem, v měsících březen a duben 2011, jsem byla hospitalizována v Berouně v rehabilitačním centru u pana primáře MUDr. Horáčka. Byla jsem
velice spokojená s jeho profesionálním a lidským přístupem nejen ke mně,
ale ke všem pacientům. Obdobný přístup a ochota pomoci čišela z celého kolektivu jeho spolupracovníků.
Během mé hospitalizace jsem navštěvovala tyto procedury: Individuální cvičení, zaměřené na Vojtovu metodu, při němž „na mě dohlížela“ fyzioterapeutka
Lucie Lefnerová, dále ergoterapii, kde mě měla na starost Pavla Košková a též
vodoléčbu na ruce a nohy. Během pobytu mi byly nabídnuty ortézy na nohy
od pana Svobody, který na rehabilitaci v Berouně provozuje protetickou péči.
Za tyto ortézy jsem velmi vděčná, mám s nimi lepší stabilitu a jistotu při chůzi.
Dobrou náladu ve chvílích volna nezkazil ani vynikající personál, ani spolubydlící, s kterými jsem sdílela pokoj.
Jsem velice ráda, že jsem pobyt v rehabilitačním centru v Berouně mohla absolvovat a ráda bych si ho do budoucna zopakovala. Všem ho vřele DOPORUČUJI.

Blanka Fialová,
Chodov
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Dotaz

Lék Gordius
Otázka:
Neuroložka mi předepsala lék Gordius, tvrdé tobolky. Po přečtení příbalového letáčku jsem zaváhala. Mám problém - pálení, řezání plosek nohou -, což
mě značně omezuje v pohybu. Prosím o radu, zde je tento lék pro mě vhodný?
Odpověď:
Lék Gordius nebo Gabapentin je správně indikovaný na neuropatickou
bolest nohou. Obvykle se dávkuje v rozmezí 600 - 1200 mg/den ve 3 denních
dávkách. Lék je to kvalitní a účinný. Jako vedlejší účinky mohou nastat
závratě a ospalost, které obvykle pominou během týdne.
As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D,FN Motol

Zúčastnili jsme se...

…víkendového setkání na Severomoravské chatě v Jeseníkách

Ve dnech 28. a 29.07.2012 se uskutečnilo v Jeseníkách na Malé Moravě
společné víkendové setkání občanských sdružení Společnosti C-M-T
a HANDI JOBS.
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…konference Národní rady osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s
Moravskoslezskou krajskou radou osob se zdravotním postižením ČR pod
záštitou Moravskoslezského kraje
Dne 14.09.2012 proběhla tematická konference v rámci realizace
projektu NRZP ČR „ROVNÁ
PRÁVA PRO VŠECHNY“, program
EK PROGRESS 2012. Konference
se zúčastnili zástupci Moravskoslezského kraje, Národní rady osob
se zdravotním postižením ČR,
úřadu Veřejného ochránce práv
a další hosté z řad odborné veřejnosti.
Do diskuse aktivně zasáhli i zástupci
Společnosti C-M-T.

pí.Klouzalová, pí.Solčanová
(rr)

Doporučujeme

Výstaviště Flora Olomouc
Pokud jste ještě nikdy nenavštívili Výstaviště Flora v Olomouci, vřele Vám tuto
návštěvu doporučuji. Výstaviště je zcela bezbariérové, parkování osobních
automobilů zdravotně postižených je přímo v areálu výstaviště. A pokud
se Vám tam zalíbí tak jako mně, ani se nenadějete a celý den Vám uteče jako voda.
Na podzimní Výstaviště Flora v Olomouci se již moc těším. Více na www.flora-ol.cz.
Blanka Klouzalová
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Sociální otázky
Kdy se čerpá ošetřovné?
Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění. Vždy se poskytuje zaměstnanci
v případě, kdy dítě mladší 10 let je nemocné nebo po úrazu. U starších dětí záleží
v konkrétním případě na rozhodnutí ošetřujícího lékaře o potřebě ošetřování.
Ošetřovné se poskytuje i v situaci, kdy je potřeba ošetřovat nemocného člena
domácnosti, který žije prokazatelně ve společné domácnosti. O tom, zda zdravotní stav
z důvodu nemoci či úrazu vyžaduje ošetřování jinou osobou, rozhoduje ošetřující lékař.
Kdo a kdy má na ošetřovné nárok?
Nárok na něj má zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože se musí postarat
o nemocného člena domácnosti (nemusí jít jen o potomka nebo příbuzného), jehož
zdravotní stav vyžaduje krátkodobé ošetřování. Ošetřovné lze čerpat i v době, kdy
vznikla potřeba pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské
zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost (např. z důvodu havárie, epidemie),
dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.
Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci,
pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě
dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující
z domova. Nárok na výplatu dávky nevzniká zaměstnanci ani v době prvních 21
kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.
Jak dlouho se ošetřovné vyplácí?
Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Náleží od prvního kalendářního
dne, kdy lékař potvrdí potřebu ošetřování, a vyplácí se i za soboty, neděle, svátky.
Rodiče se v průběhu 9 dnů mohou jednou v ošetřování vystřídat. Zaměstnanec
-samoživitel, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, může čerpat ošetřovné
až 16 kalendářních dnů.
Jak žádat o ošetřovné?
Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystavuje ošetřující lékař. Zaměstnanec
doplní potřebné údaje a potvrzení předá zaměstnavateli. Tímto krokem uplatní nárok na čerpání ošetřovného. Pro výplatu dávky musí zaměstnanec doložit ukončení
nebo trvání potřeby ošetřování. Toto potvrzení rovněž vystaví ošetřující lékař a opět
se bez zbytečného odkladu předává zaměstnavateli.
Pokud se rodiče v péči střídají, uplatňuje rodič, který ošetřoval člena domácnosti jako
druhý v pořadí, nárok na ošetřovné na tiskopisu, který je k dispozici u zaměstnavatele, na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) nebo na webových
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stránkách ČSSZ. Spolu s ním předloží zaměstnavateli potvrzení o ukončení nebo trvání
potřeby ošetřování (péče) potvrzené lékařem.
Dojde-li k uzavření školského nebo dětského zařízení, potvrzení k čerpání ošetřovného
získá rodič pro zaměstnavatele od pověřené osoby zařízení.
V jaké výši a za jak dlouho se ošetřovné vyplatí?
Výši ošetřovného spočítá kalkulačka, kterou má na svých webových stránkách Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz/cs/11580). Při měsíčním příjmu 10 000
Kč činí ošetřovné za 9 dnů 1 602 Kč. Ošetřovné činí 60 % redukovaného denního
vyměřovacího základu za kalendářní den. Vyměřovací základ se zjednodušeně získá
z průměrného příjmu za 12 měsíců, které přecházely potřebě ošetřování nebo péče.
Ošetřovné vyplatí OSSZ nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy obdržela kompletní
podklady ke zpracování výplaty. Formu výplaty – bankovní převod nebo poštovní
poukázka - si volí příjemce. V případě výplaty poštovní poukázkou se dávka
ošetřovného snižuje o náklady související s doručením složenky.
Kde poradí?
Žádosti o ošetřovné zpracovává OSSZ, u které je zaměstnavatel evidován. Každý
pracovní den dotazy k nemocenskému pojištění zodpoví a s řešením konkrétní situace
poradí informační telefonní linka ČSSZ, call centrum nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040.
Zdroj: ČSSZ

Informace o sKartě pro osoby se zdravotním postižením
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro občany se zdravotním postižením
soubor nejčastějších otázek a odpovědí o sKartě. Tzv. sKarta (karta sociálních
systémů) bude sloužit k novému způsobu výplaty nepojistných dávek a dávek
z oblasti státní politiky zaměstnanosti.
Dávky, které byly dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně,
poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny právě prostřednictvím sKarty. Ty budou distribuovány v průběhu celého druhého pololetí roku.
Klient, pro něhož bude sKarta na úřadu práce připravena, bude o tomto zpraven
písemně s dostatečným předstihem. Karta bude ve dvou variantách, základní
a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/P.
V případě, že člověk má trvalé bydliště jinde než skutečné bydliště a zdravotní stav mu neumožňuje dostavit se na Úřad práce, pod který spadá trvalým bydlištěm, bude možné vyzvednout si sKartu na jiném kontaktním pracovišti Úřadu práce?
Jak v tomto případě postupovat? V případě, že se jedná o osobu, která je imobilní
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nebo je umístěna v sociálním zařízení, ve zdravotnickém zařízení a není schopna
dostavit se na Úřad práce a sKartu si vyzvednout, budou úředníci Úřadů práce schopni
zajistit distribuci do domácího prostředí, popřípadě do výše uvedených zařízení?
Je možné ve zvláštních případech žádat, aby úřad v duchu „dobré správy úřadu“
kartu doručil do místa bydliště žadatele? V případě, že si taková osoba bude
muset kartu vyzvednout osobně na Úřadu práce, bude stačit plná moc nebo bude muset
být zhotovena generální plná moc? Kdo v takovém případě bude hradit notářský poplatek?
V obdobných případech Úřad práce komunikuje s klientem na tzv. korespondenční
adrese, je tedy možné objednat doručení sKarty na kontaktní pracoviště ÚP (KoP),
které je pro klienta dostupné. V případě, že je klient v takovém zdravotním stavu,
že se nemůže dostavit na kontaktní pracoviště, pak může postupovat následovně:
• je nastartován proces určení opatrovníka, což je však vhodné až v případech,
kdy jsou schopnosti a kompetence člověka vážně omezeny
• mnohem vhodnější je pověřit vybranou osobu plnou mocí (úředně ověřenou), která sKartu převezme, bude moci stanovit klientem určené transakce (trvalý příkaz) a
sKartu následně oprávněnému předá. Je vhodné, aby takové zmocnění bylo vystaveno například sociálnímu pracovníkovi obce nebo zařízení sociálních služeb, ale může
se jednat o jakoukoliv osobu. Jde o jednorázové zmocnění. Úřední ověření lze provést
přímo v místě, kde klient žije či pobývá (sociální služby, domácnost, zdravotnické
zařízení). Postačuje úřední ověření příslušným útvarem obecního úřadu, nebo na poště či u notáře. Poplatek obvykle činí 30,- Kč.
• ÚP je samozřejmě připraven také k tomu, aby zabezpečil předání sKarty v místě,
kde klient žije. Pro tyto případy považujeme za vhodné dohodnout takový postup
například s poskytovatelem sociálních nebo zdravotních služeb (domovy pro seniory,
pečovatelská služba, osobní asistence).
V případě, že osoba má platný průkaz mimořádných výhod do konce roku 2015,
bude muset vyměnit stávající a platný průkaz za sKartu nebo bude mít průkaz ZTP
a k tomu ještě sKartu?
V okamžiku, kdy bude klientovi vydána sKarta s identifikační funkcí, je klient povinen
původní průkaz vrátit.
V jakých situacích (u kterých dávek) je osoba povinna používat sKartu? Bude si moci
osoba dále nechat zasílat peníze na svůj běžný účet nebo složenkou? Nebo budou
muset být peníze zaslány nejprve na účet České spořitelny a osoba bude muset dát
trvalý příkaz a převést si peníze na svůj účet? Lze si vybrat způsob výplaty dávek?
Jakou formou volbu způsobu výplaty dávek lze provést a kde? Jak v tomto případě
postupovat?
Prostřednictvím karty sociálních systémů jsou vypláceny všechny nepojistné sociální
dávky, tj.:
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• Dávky pro osoby se zdravotním postižením
• Dávky státní sociální podpory
• Příspěvek na péči
• Dávky pomoci v hmotné nouzi
Ve většině případů určuje způsob čerpání dávky klient. Výjimkou jsou dávky pomoci
v hmotné nouzi, kde způsob výplaty dávky a jejího čerpání stanovuje Úřad práce.
Podstatné ovšem je, že způsob čerpání dávky je vždy prostřednictvím sKarty. Způsoby
výplaty či čerpání dávky si klient určuje následujícími způsoby:
• Dávku čerpá přímo z účtu, který je veden k sKartě:
• Výběrem z bankomatu (hotovost)
• Platbou u obchodníka
• Výběrem hotovosti u obchodníka (cash back)
Převodem na jiný účet, který provede buď na ÚP, nebo v bankomatu, přičemž
platební příkaz může mít trvalý či jednorázový charakter. Pokud klient chce
veškerou sumu dávek nebo její část převádět na vlastní účet, provede výše
uvedenými způsoby platební příkaz.
Výplata probíhá vždy prostřednictvím účtu, vedeného k sKartě, přičemž klient
následně volí pro něj nejvhodnější způsob jejího čerpání.
Výjimkou jsou případy výplaty dávek mimořádné okamžité pomoci, kde je nezbytné dávku vyplatit bezodkladně a jako jeden ze způsobů je možné volit i poštovní
poukázku. S ohledem na fakt, že se klienti i v jiných případech mohou ocitnout
ve vyhrocené sociální situaci, která vede k nutnosti jakoukoliv dávku vyplatit
bezodkladně, má ÚP připraveny metody výplaty dávky okamžitě a v hotovosti,
případně i formou poštovní poukázky.
Pro osoby se zdravotním postižením je sKarta důležitá také jako průkaz osoby se
zdravotním postižením. Je tedy nezbytné, aby si sKartu vyzvedli a následně pak dle
vlastního uvážení využili. Na místně příslušném ÚP poskytnou pracovníci klientům
veškeré informace a napomohou vybrat nejvhodnější způsob čerpání dávek, který
odpovídá zvyklostem a možnostem klienta.
V současnosti je systém výplaty nepojistných sociálních dávek určován doposud
dostupnými způsoby, tj. hotovostní výplatou na ÚP (cca 1 % všech výplat), výplatou
na účet (cca 60 % všech výplat) a výplatou prostřednictvím poštovní poukázky.
Motivem a cílem zavedení sKarty je sjednocení výplaty dávek jednou metodou,
od které se pak odvíjejí volby klienta ve způsobu čerpání dávky. Na jedné straně
to přináší úspory v nákladech na doručování a na druhé straně se zvyšuje spektrum
možností pro čerpání dávek.
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Úřad práce ČR si je vědom toho, že někteří klienti budou i nadále považovat
čerpání dávky prostřednictvím poštovní poukázky za způsob, který je pro ně nejvhodnější. V takovém případě v rámci individuální práce s klientem může ÚP nebo
například občanská poradna, či sociální pracovník obce nasměrovat klienta
k nabídce služeb komerčních institucí, které takové doručování nabízejí. Pokud
nejde o mimořádnou sociální situaci, je doručování prostřednictvím poštovní
poukázky službou nadstandardní a placenou.
Budou finance na sKartě chráněny před výkonem exekuce?
Ano, budou. Pokud je ÚP vyzván oprávněnou osobou (exekutorem) k provedení srážek, pak tak činí ještě předtím, než odešle příslušné dávky na účet vedený k sKartě.
Učinit tak může pouze u dávek, které jsou exekuovatelné, tj. dávky státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti. Proto, aby byla zvýšena ochrana dávek i na účtu
k sKartě, byla iniciována novela občanského soudního řádu, která před exekucí chrání
všechny prostředky na účtu, vedeném k sKartě. Příslušný sněmovní tisk byl 13.06.2012
již schválen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a měl by platit od 1. ledna 2013.
Jakým způsobem bude osoba vyzvána k vyzvednutí sKarty? Půjde o obyčejný dopis,
doporučený nebo o dopis do vlastních rukou? Bude stanovena lhůta pro vyzvednutí sKarty? V případě, že osoba nebude schopna z důvodu zdravotního stavu (pobyt
ve zdravotnickém zařízení, atd.) si sKartu vyzvednout v dané lhůtě, nevzniknou
jí nějaké problémy, postihy?
První dopis bude odeslán obyčejně. Pokud na něj klient nezareaguje do tří týdnů, bude
mu zaslán doporučený dopis do vlastních rukou. Pokud ani v tomto případě nedojde
k doručení, nebo klient nereaguje, bude příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce
aktivně klienta vyhledávat a pokud z objektivních důvodů nelze klienta nalézt,
zahájí se řízení z moci úřední o pozastavení výplaty dávky, tj. dávka nadále přináleží, ale není vyplácena. Pokud je u klienta zjištěna objektivní příčina nemožnosti
vyzvednout si sKartu, pak je zvolen způsob pro osobu nejvhodnější, tj. opatrovník,
zmocněnec, předání sKarty v místě, kde klient pobývá atd.
Mění se výhody pro držitele průkazek TP, ZTP, ZTP/P?
Nemění, všechny výhody, které dnes souvisí s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/P,
zůstávají i nadále zachovány. Dávky, na které má příjemce tohoto průkazu nárok,
bude čerpat prostřednictvím sKarty.
Jakým způsobem lze kontrolovat zůstatek na sKartě?
Zůstatek na sKartě lze zdarma kontrolovat v bankomatu nebo na internetu (na stránkách, které budou pro uživatele sKarty spuštěny). Je možné také nechat si výpis zasílat,
a to za cenu poštovného, tedy 9,50 Kč.
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek
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PS: Společnost C-M-T nesouhlasí s některými aspekty nové sKarty, přesto odmítá
hysterickou kampaň, vedenou Národní radou osob se zdravotním postižením.
Souhlasíme s názorem veřejného ochránce práv k problematice sKaret, které
přetiskujeme:

Stanovisko veřejného ochránce práv k právní úpravě
karty sociálních systémů
A) Obecně
Karta sociálních systémů (dále jen „karta“) je novým institutem ve sjednoceném
systému výplaty nepojistných sociálních dávek. Podle zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu
práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Úřadu práce ČR“), náleží v rámci Jednotného informačního
systému práce a sociálních věcí oprávněným osobám a příjemcům dávek vedeným
v tomto systému karta. Vydání karty zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce ČR.
Karta je veřejnou listinou. Základním a povinným účelem karty je identifikace oprávněných osob a příjemců dávek pro účely informačních systémů o nepojistných sociálních dávkách. Dále může mít karta funkce:
- elektronicky čitelného identifikačního dokladu ve vztahu k Jednotnému informačnímu systému práce a sociálních věcí (JIS PSV),
- průkazu osoby se zdravotním postižením podle zákona o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
- platební.
Karta plní ještě další funkci, a to nástroje výplaty nepojistných sociálních dávek. Tato
funkce vyplývá z jednotlivých ustanovení právních předpisů, které upravují výplatu nepojistných sociálních dávek. Podle citovaných ustanovení se dávky vyplácejí v české
měně prostřednictvím karty sociálních systémů, a to převodem na platební účet určený
žadatelem, v hotovosti, využitím platební funkce karty. U dávek pomoci v hmotné
nouzi k těmto způsobům výplaty ještě přistupují další. Tato ustanovení jsou sice účinná
od 01.01.2012, fakticky však dosud nebyla aplikována, neboť přechodná ustanovení
zákona č. 366/2011 Sb. stanoví shodně pro všechny nepojistné sociální dávky, že do
dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácejí podle právní úpravy účinné
do 31.12.2011.
Nová právní úprava stanoví, že od blíže neurčeného okamžiku dosavadní způsob
výplaty dávek zaniká a výplata dávek bude možná pouze prostřednictvím karty.
Bez držení platné karty nebude moci příjemce dávky realizovat své subjektivní
veřejné právo na konkrétní sociální pomoc v podobě nepojistné sociální dávky,
neboť dnem vydání karty sociálních systémů dosavadní způsoby výplaty dávky zanikají.
Již při projednávání návrhu zákona o sjednocení výplaty nepojistných sociálních dávek
jsem kritizoval, že změna způsobu výplaty dávek, k níž dojde v souvislosti se zavedením institutu sociální karty, není v zákoně upravena jednoznačným a předvídatelným
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způsobem. Příjemci dávky totiž není ze zákona seznatelný okamžik, kdy ke změně
způsobu výplaty dávek v jeho případě dojde. Rovněž není ze zákona seznatelné,
jakým způsobem se prostřednictvím karty sociálních systémů k nepojistným sociálním dávkám dostane. Skutečnost, že výplatou v hotovosti se rozumí výplata prostřednictvím bankomatu, se většina příjemců dozvídá teprve v době, kdy jsou zveřejňovány podmínky smlouvy o zajištění výplaty dávek a provozování systému karty
sociálních systémů mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou,
a. s. Podmínky výběru (např. zpoplatnění v případě opakovaného výběru, či výběru
z jiného bankomatu) se příjemce dávky dozvídá až se zveřejněním ceníku „nadstandardních služeb“ České spořitelny, a. s., tedy nikoliv jednoznačným a předvídatelným
způsobem z právního předpisu, ačkoliv jde o dávku, kterou vyplácí orgán veřejné moci.
B) Úprava některých otázek prováděcím právním předpisem
Zákonodárce se v ustanovení § 4b odst. 7 zákona o Úřadu práce rozhodl zmocnit
ministerstvo, jakožto příslušný orgán moci výkonné, k úpravě některých záležitostí
v souvislosti s kartou sociálních systémů prováděcím předpisem. Předpoklady pro
zákonnost a ústavnost prováděcí vyhlášky jsem se zabýval z hledisek, která k tvorbě
podzákonných předpisů vytýčil Ústavní soud ve své konstantní judikatuře:
- zda byl právní předpis vydán oprávněným subjektem,
- zda právní předpis nezasahuje do věcí vyhrazených zákonu,
- zda je zřejmá vůle zákonodárce otevřít prostor pro úpravu nad zákonný standard.
Z tohoto pohledu je třeba nahlížet nejen na samotnou prováděcí vyhlášku, ale i na
zmocňovací ustanovení § 4b odst. 7 zákona o Úřadu práce ČR. Pokud by samotné
zmocňovací ustanovení zákona nebylo souladné s ústavním pořádkem (např. by vyhrazovalo prováděcímu předpisu úpravu otázek, které musejí být upraveny zákonem),
byla by v rozporu s ústavním pořádkem i prováděcí vyhláška, vydána na jeho základě.
Po formální stránce je Ministerstvo práce a sociálních věcí k vydání podzákonného
právního předpisu oprávněno, zároveň je však třeba zabývat se materiálními předpoklady existence prováděcí vyhlášky, tj. zda nezasahuje do věcí vyhrazených zákonu.
Výhrada zákona platí obecně zejména pro stanovení podmínek a mezí pro výkon
veřejné moci (čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod):
- pravomoc orgánu veřejné moci,
- hmotněprávní podmínky pro vznik, změnu či zánik práva nebo povinnosti,
- podmínky pro omezení základního práva.
Jelikož s kartou je spojena řada oprávnění, ale i povinností, jakož i jisté omezení
práva na informační sebeurčení zaručeného v čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv
a svobod, je dle mého názoru zcela nezbytné, aby její náležitosti, jakož i podrobnosti
spojené s jejím vydáním, byly upraveny formou zákona. Své přesvědčení opírám
o následující skutečnosti.
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1. Karta jakožto veřejná listina
Jak již bylo řečeno v úvodu, karta je veřejnou listinou. Veřejná listina je definována
procesními předpisy jako listina vydaná soudy České republiky nebo jinými státními
orgány (v případě správního řízení pak i orgány územních samosprávných celků)
v mezích jejich pravomoci, nebo jako listina, jež je zvláštními právními předpisy
prohlášena za veřejnou. Není pochyb o tom, že i veřejná listina podle zvláštních
právních předpisů musí být vydána v mezích pravomoci orgánu veřejné moci.
Z důvodu právní jistoty osoby, která je držitelem karty, je odůvodněné, aby náležitosti
této veřejné listiny byly stanoveny přímo v zákoně. Uvedené platí obzvláště v případech, kdy karta plní funkci průkazu osoby se zdravotním postižením, tedy osobního
dokladu, jímž se osoba se zdravotním postižením prokazuje pro účely čerpání výhod
(např. bezplatná doprava, vyhrazené parkovací místo apod.). Držení průkazu osoby se
zdravotním postižením je totiž spojeno nejen s uplatňováním práv osoby se zdravotním postižením, ale i s plněním jejích povinností. Podle čl. 4 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod lze povinnosti ukládat toliko na základě zákona a v jeho mezích. Má-li
osoba se zdravotním postižením splnit povinnosti spojené s držením průkazu osoby se
zdravotním postižením, případně též nést negativní důsledky spojené s jejich nesplněním v podobě sankce, nelze přijmout stav, kdy náležitosti osobního dokladu, jenž
má být předložen, jsou stanoveny pouze v prováděcím právním předpisu. U naprosté
většiny osobních dokladů jsou jejich náležitosti stanoveny přímo v zákoně, obdobně
jako tomu bylo u průkazu mimořádných výhod s účinností do 31.12.2011 (§ 86 odst.
3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů).
2. Zpracování (citlivých) osobních údajů v souvislosti s vydáním karty
V souvislosti s vydáním a provozováním karty sociálních systémů musí nezbytně
dojít ke zjištění a následnému zpracování osobních údajů příjemce dávky.
V případech, kdy karta zároveň plní funkci průkazu osoby se zdravotním postižením,
jde nadto o citlivé údaje (fotografie, údaj o zdravotním postižení atd.). Podle článku
10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod má každý právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
Toto právo je nedílnou součástí práva na soukromí (čl. 10 odst. 2 Listiny). Ústavní soud
ve své dosavadní judikatuře považoval „právo na informační sebeurčení“ za součást
práva na soukromí, které je zaručeno čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Platí tedy, že orgány veřejné moci mohou výkon
tohoto práva omezit zákonem pouze tehdy, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné
v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti,
hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví
nebo morálky, nebo ochrany práv a svobod jiných. Evropský soud pro lidská práva
(dále jen „ESLP“) ve svých rozhodnutích blíže vymezil požadavky na omezení práva na soukromí. Kromě posouzení, zda lze konkrétní situaci, kdy dochází k omezení
tohoto práva, podřadit pod kautely vyjmenované v čl. 8 odst. 2 Úmluvy, klade judikatura ESLP i určité formální požadavky na způsob omezení práva zaručeného Úmluvou. Je třeba se vždy dotazovat, zda byl tvrzený zásah do práva na soukromí ze strany
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veřejné moci v souladu se zákonem, který musí být dostupný a dostatečně předvídatelný,
tedy vyjádřený s velkou mírou přesnosti tak, aby jednotlivci dovolil v případě
potřeby regulovat své chování. Situace, kdy právní řád České republiky upravuje
rozsah osobních údajů, které budou zpracovávány v souvislosti s vydáním karty
formou podzákonného právního předpisu, přičemž přímo ze zákona není seznatelné,
jaké osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány, dle mého přesvědčení výše uvedené požadavky přesnosti a předvídatelnosti vyplývající z judikatury ESLP nenaplňuje.
3. Stanovení podrobností souvisejících s vydáváním karty sociálních systémů
Ustanovení § 4b odst. 7 zmocňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí k „úpravě
podrobností souvisejících s vydáním karty sociálních systémů“. Jelikož karta je veřejnou
listinou, kterou vydává Úřad práce ČR v rámci výkonu veřejné moci, jedná
se o stanovení podmínek pro výkon veřejné moci prováděcím právním předpisem –
okamžik, ke kterému má být karta sociálních systémů vydána, je upraven teprve
v ustanovení § 5 vyhlášky č. 424/2011 Sb. Z hlediska dodržení principu legality výkonu
veřejné moci, ale i z hlediska ústavních principů právní jistoty a předvídatelnosti
práva, je přitom nezbytné, aby byla pravomoc orgánu veřejné moci (k vydání veřejné
listiny či k jakémukoliv jinému úkonu) stanovena výslovně zákonem. Nemůže obstát
takový model, kdy zákon sice obecně předpokládá určitou situaci (zde vydání veřejné
listiny), avšak teprve prováděcí právní předpis vymezí podmínky (situace), za nichž
k vydání veřejné listiny dojde. Tím by docházelo k neúměrnému zužování prostoru
moci zákonodárné na úkor moci výkonné, přičemž výkon veřejné moci by ztratil jednoznačné mantinely – ty by si de facto v rámci širokého zákonného zmocnění mohla
stanovovat sama exekutiva. Takový model je v demokratickém právním státě nepřípustný. O požadavcích na soulad zákonného zmocnění s ústavním pořádkem pojednávají i Legislativní pravidla vlády v článku 49 odst. 1 písm. b): „Jestliže zákon
předpokládá vydání vyhlášky, musí zmocnění k jejímu vydání vymezit konkrétní věci,
které mají být vyhláškou upraveny (nestačí pouhý odkaz na určité ustanovení právního
předpisu, ani obecné zmocnění k úpravě podrobností), a rozsah, v jakém mají být
upraveny. Legislativní pravidla vlády v uvedeném ustanovení reflektují požadavek
na určitost zákonného zmocnění, který byl vyjádřen též v judikatuře Ústavního soudu.
C) Spojení funkce karty sociálních systémů a průkazu osoby se zdravotním postižením
Podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, vydává krajská pobočka Úřadu práce
osobám, jimž byl přiznán příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo příspěvek
na zvláštní pomůcku, kartu sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených
případech slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP), nebo
průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP), anebo průkaz
osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).
Zákon zde povinně spojuje dva účely sociální karty, a to účel nástroje výplaty dávek
s účelem čerpání výhod spojených s držením průkazu osoby se zdravotním postižením.
Důvody, pro něž se zákonodárce rozhodl spojit obě funkce v jednom dokumentu, ne-
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lze z důvodové zprávy k návrhu zákona zjistit. Předmětnou právní úpravu je nicméně
třeba poměřovat principem proporcionality z hlediska možného zásahu do práva
na informační sebeurčení (čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod). Podle něj je
každá fyzická osoba oprávněna sama určit rozsah údajů o vlastní osobě, které o sobě
v sociálních vztazích poskytne. Pokud je jí uložena povinnost poskytnout informace
o vlastní osobě přímo zákonem, musí tento obstát v testu proporcionality, tj.:
- k omezení práva na soukromí musí dojít z důvodu sledování legitimního cíle,
- prostředky k dosažení tohoto cíle by měly být přiměřené a nezbytné.
Ačkoliv oba výše uvedené účely karty sociálních systémů (nástroj výplaty dávek, identifikace pro čerpání výhod pro osoby se zdravotním postižením) považuji samy o sobě za
legitimní, domnívám se však, že sdružení údajů na kartě nesplňuje ve vztahu k oběma
cílům požadavek přiměřenosti a není ani nezbytné. Zákonodárce by měl vždy z možných způsobů volit takový, který do základního práva zasahuje nejméně. Takové
řešení v daném případě existuje, a to v podobě dvou samostatných dokumentů, každého
pro jiný účel. Tímto způsobem lze zamezit tomu, aby osoba se zdravotním postižením např. při platbě kartou obchodníkovi musela předkládat kartu s vlastní fotografií
a označením, které současně vypovídá o jejím zdravotním stavu (piktogramem
či označením průkazu), tj. obsahuje její citlivé údaje. Stejně tak není nezbytné,
aby v případě čerpání výhod pro osoby se zdravotním postižením (např. slevy pro
držitele průkazu) předkládala poskytovateli služby kartu s čipem, který minimálně
svědčí o tom, že osoba je příjemcem nepojistné sociální dávky.
JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv (redakčně kráceno)

Rozhodnutí ve lhůtě
Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené,
není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností, tedy § 80 správního řádu. V § 80 odst. 1 správní řád určuje: „Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní
z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví.“ Citované ustanovení můžeme na základě § 6 odst. 1 správního řádu použít na jakékoliv postupy a úkony správních orgánů (nikoliv účastníků), na které se vztahuje správní řád. Pokud jde
o vydání rozhodnutí ve zmíněné „zákonné lhůtě“, pak primárně podle § 71 správního řádu platí, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.
Vydáním rozhodnutí se přitom rozumí:
- předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19, případně
jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní
zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy „Vypraveno dne: „,
- ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1),
- vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, nebo
- poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu.
Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí
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nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba:
- až 30 dnů (tedy celkově maximálně do 60 dnů), jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo
doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo
jde-li o zvlášť složitý případ,
- nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 správního řádu, ke zpracování
znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. I tady je však dožádaný
správní orgán povinen dodržet lhůtu 30 dní, pokud nadřízený orgán tuto lhůtu svým
rozhodnutím neprodlouží.
Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 správního řádu lhůty pro vydání
rozhodnutí neběží. Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat účastník, který je způsobil.
Opatření proti nečinnosti na základě žádosti
Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti může podat účastník až po uplynutí
lhůt pro vydání rozhodnutí. Lze tak učinit písemně nebo ústně do protokolu, nebo
v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky,
že podání je do pěti dnů potvrzeno, případně doplněno způsobem uvedeným
v předchozí větě, je možné je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména
prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného
elektronického podpisu.
Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu, bez ohledu na to, jak je označeno.
Žádost účastník podává u nadřízeného orgánu, což je rozdíl např. oproti odvolacímu
řízení. Žádost musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí z ní být
patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Fyzická osoba uvede v podání jméno,
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro
doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou
činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu
podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému
druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku
nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu
pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní
firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou
adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
Žadatel tedy musí vytvořit určitý administrativní „petit“, tj. jasně navrhnout, jakým
konkrétním způsobem má nadřízený orgán o ochraně před nečinností rozhodnout
- které ze čtveřice opatření z § 80 odst. 4 má nadřízený orgán přijmout. Tady lze
doporučit písm. a) odst. 4, § 80, tedy přikázat nečinnému správnímu orgánu, aby
ve stanovené lhůtě učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí,
Možná opatření
Dle § 80 odst. 4 správního řádu může nadřízený správní orgán:
- přikázat nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě učinil potřebná opat-

23

ření ke zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí (což bývá v praxi nejčastější a jde
de facto o nejmírnější formu nápravy nečinnosti),
- usnesením (nikoliv rozhodnutím) převzít věc a rozhodnout namísto nečinného
správního orgánu (jedná se o tzv. atrakci),
- usnesením (nikoliv rozhodnutím) pověřit jiný správní orgán ve svém správním
obvodu vedením řízení (jedná se o tzv. delegaci), nebo
- usnesením (opět nikoliv rozhodnutím) přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, lze-li důvodně předpokládat, že správní orgán v prodloužené lhůtě
vydá rozhodnutí ve věci, a je-li takový postup pro účastníky výhodnější; přitom přihlíží ke lhůtám uvedeným v § 71 odst. 3 správního řádu.
Usnesení podle § 80 odst. 4 správního řádu se ex lege oznamuje správním orgánům
uvedeným v odst. 4 písm. b) až d), tedy nečinným správním orgánům, respektive dle
písm. c) taktéž „novému“ správnímu orgánu, na který je projednání a rozhodnutí věci
nadřízeným orgánem delegováno. Dále se oznamuje účastníkům uvedeným v § 27
odst. 1 správního řádu, tj. účastníkům řízení ve věci, kteří jsou oprávněni odvolat
se proti tomuto usnesení k nadřízenému orgánu, pokud mají za to, že přijaté opatření
proti nečinnosti správního orgánu je nedostatečně (resp. nevhodně) „chrání“ před
nečinností. Ostatní účastníci se o usnesení vyrozumí veřejnou vyhláškou.
Usnesení musí nadřízený správní orgán vydat i v případě, že žádosti účastníka podle §
80 odst. 3 věty druhé nevyhoví (nepřijme takové opatření, jaké účastník řízení žádal).
Takové usnesení se oznamuje pouze tomuto účastníkovi a nelze se proti němu již dle
§ 80 odst. 6 správního řádu odvolat.
Nerozhodne-li ani nadřízený správní orgán
Pokud ani nadřízený orgán nerozhodne o žádosti v zákonem stanovené lhůtě (de facto
dvojitá nečinnost), je třeba hledat ochranu u správního soudu - viz § 79 a násl. zákona
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „soudní řád správní“), upravující ochranu proti nečinnosti správního orgánu. Dle § 79 odst. 1 „ten, kdo bezvýsledně vyčerpal
prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho
ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může se žalobou domáhat, aby soud uložil
správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení...“ Podání
této žaloby je marné vyčerpání procesních ochranných prostředků (v našem případě
dle správního řádu), což je tu splněno použitím opatření proti dle § 80 správního řádu.
Účelem ochrany proti nečinnosti podle § 79 a násl. soudního řádu správního je ochrana před skutečnou nečinností správního orgánu, při níž dochází např. k oddalování
rozhodnutí, ke komplikacím ve vedení řízení, které zpravidla brání ukončení řízení
vydáním rozhodnutí.
Žalovaným je správní orgán, který má podle žalobního tvrzení povinnost vydat
rozhodnutí nebo osvědčení. Uložení povinnosti vydat rozhodnutí ve věci samé určuje
pravomoc správního soudu a současně determinuje žalobní petit. Žalobce tedy například nemůže usilovat o uložení povinnosti vydat rozhodnutí o přerušení řízení.
Žalobu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ve věci, v níž se žalobce domáhá ochrany, marně proběhla lhůta stanovená zvláštním zákonem pro vydání
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rozhodnutí nebo osvědčení, a není-li taková lhůta stanovena, ode dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu nebo správním orgánem proti žalobci učiněn poslední
úkon. Zmeškání této lhůty nelze dle soudního řádu správního prominout.
Tento typ správní žaloby musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení věci, v níž se žalobce ochrany proti nečinnosti domáhá, vylíčení rozhodujících
skutečností, označení důkazů, jichž se žalobce dovolává, návrh výroku rozsudku.
Soud rozhoduje na základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí.
Je-li návrh důvodný, uloží rozsudkem správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí
nebo osvědčení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, ne však delší, než kterou
určuje zvláštní zákon. Soud dle § 81 odst. 3 soudního řádu správního má za povinnost
zamítnout žalobu, pokud není důvodná. Podtrhněme, že správní soud tu „pouze“ nařídí
vydat rozhodnutí nebo osvědčení, sám správní rozhodnutí za správní orgán vydat
nemůže (např. nemůže vydat konkrétní stavební povolení či živnostenský list).

VZOR STÍŽNOSTI

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním Právu 1
128 00 Praha 2
Odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek
Stížnost na nečinnost pobočky úřadu práce
I.
Dne … jsem podal na pobočku úřadu práce … žádost o příspěvek na péči. Jednou
ze základních podmínek pro přiznání tohoto příspěvku je výsledek sociálního šetření,
jemuž jsem povinen se podrobit podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Toto šetření podle § 25 téhož
zákona provádí krajská pobočka úřadu práce. Podle ustanovení § 71 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, pokud nelze rozhodnutí vydat
bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů
od zahájení řízení. Tuto lhůtu lze prodloužit až o 30 dnů, je-li zapotřebí nařídit místní šetření. Je evidentní, že lhůta pro provedení sociálního šetření od doby podání
žádosti činí nejvýše 30 dní. V mém případě tato lhůta skončila dnem … Doba pro vydání
rozhodnutí tedy skončila dnem …, protože ke lhůtě 30 dnů pro provedení sociálního
šetření lze připočíst dobu nejvýše 30 dnů pro vydání rozhodnutí.
II.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jasný případ nečinnosti správního orgánu, požaduji,
aby ministerstvo práce přikázalo krajské pobočce úřadu práce …, aby stanovil termín provedení sociálního šetření na dobu dohodnutou se žadatelem nejdéle však
do 15 dnů ode dne doručení této žádosti na ministerstvo práce a bezodkladně
mě o stanoveném termínu vyrozumělo.
V … dne….

podpis a adresa stěžovatele
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek
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Pomůcky
Na pomoc vozíčkářům
Nové stránky Můj vozík.cz, které spustila firma Otto Bock, obsahují nejen nabídku
vozíků, ale také rady a návody, například jak postupovat pro získání úhrady od pojišťovny či jak získat dotaci na případný doplatek vozíku.
Jsou zde i instruktážní videa, jak si na vozíku zacvičit či jak samostatně provádět
údržbu vozíku, lze si stáhnout Příručku chytrého vozíčkáře, je možno napsat jakýkoli komentář, dotaz nebo si objednat prohlídku vozíku u zájemce doma. Stránky mají
adresu www.mujvozik.cz.
(rr)

Časová limitace elektrických vozíků
Začátkem července se zdravotně postižení obrátili na ministra zdravotnictví s dotazem, jak je to s časovou limitací elektrických vozíků. Novelou zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, byla prodloužena směrná užitná doba od 01.04.2012
u elektrických invalidních vozíků z původních pěti let na 7 let. Dodavatelé, distributoři a zdravotní pojišťovny již informovali, že sedmiletá užitná doba se vztahuje
i na vozíky, předepsané před 1. dubnem 2012. Jednalo by se však o retroaktivitu,
kterou náš ústavní systém nepřipouští.
Zde je odpověď ministra zdravotnictví, který potvrzuje, že sedmiletá lhůta se vztahuje
pouze na vozíky, předepsané až po 1. dubnu 2012.
Vážený pane předsedo,
odpovídám tímto na Váš dopis ze dne 11.7.2012, ve kterém popisujete možné negativní
důsledky aplikace ustanovení zákona č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Ve svém dopise zejména uvádíte, že dle aktuálního znění zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“),
se na veškeré elektrické vozíky (položky 83, 84 a 85 Seznamu zdravotnických prostředků
hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdra-
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votních služeb) vztahuje časová limitace úhrady daných zdravotnických prostředků,
která byla stanovena právě zákonem č. 369/2011 Sb. (nově 1 ks za 7 let na místo
1 ks za 5 let). S ohledem na výše uvedené uvádíte, že je třeba formou zákona
příslušná ustanovení novelizovat zpět do původní podoby. Své tvrzení pak dokládáte
četnými důvody, založenými zejména na praktických dopadech aplikace zákonného
ustanovení na zdravotně postižené osoby.
Rád bych uvedl, že se ztotožňuji s většinou důvodů, které uvádíte na podporu svého
tvrzení, a plně chápu těžký úděl zdravotně postižených osob. Ministerstvo zdravotnictví však zásadně nesouhlasí s Vámi navrženým způsobem řešení nastalé situace cestou
zpětné novelizace zákona. Za prvé novelizace by vůbec neřešila daný problém, neboť
tento se vztahuje pouze k vozíkům, které byly již vydány v minulosti. Nové elektrické
invalidní vozíky jsou již vydávány na 7 let. Za druhé Ministerstvo zdravotnictví trvá
na vhodnosti aktuálně účinné frekvence.
Dle názoru Ministerstva zdravotnictví se nárok pojištěnce na příslušnou úhradu dle
zákona o veřejném zdravotním pojištění realizuje okamžikem výdeje zdravotnického prostředku pacientovi. Ke zdravotnickému prostředku se tak vždy vztahují podmínky, uvedené v příloze č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění ve znění účinném
v době výdeje daného zdravotnického prostředku.
Pokud tedy došlo s účinností ke dni 1.4.2012 ke změně zákona o veřejném zdravotním pojištění, vztahuje se na všechny zdravotnické prostředky vydané do 30.3.2012,
včetně, úprava účinná k datu výdeje zdravotnického prostředku. V případě elektrických vozíků tak pacienti, kterým byl vydán elektrický vozík přede dnem 1.4.2012,
mohou o nový elektrický vozík žádat již po 5 a nikoliv až po 7 letech.
S ohledem na výše uvedené stanovisko neuvažujeme o novelizaci předmětné přílohy
č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Veškeré další změny budou v této oblasti
realizovány cestou zákona o zdravotnických prostředcích na podkladě výstupů dvou
expertních pracovních skupin, zřízených při Ministerstvu zdravotnictví, a to s účinností
od 1.1.2014.
S pozdravem Leoš Heger

Doporučuji Vám, abyste se bránili, pokud by některá zdravotní pojišťovna
trvala na tom, že sedmiletá lhůta se vztahuje i na elektrické vozíky, předepsané před
01.04.2012. K argumentaci můžete použít i uvedený dopis.
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek
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Zajímavosti

České dráhy testují modernizovaný bezbariérový vůz
České dráhy zahájily testování prototypu modernizovaného bezbariérového vozu pro
dálkovou dopravu. Cestujícím a vozíčkářům nabídne klimatizované prostory, novou
nástupní plošinu, elektrické zásuvky 230 V 50 Hz, nové moderní stolky nebo toaletu
s uzavřeným systémem. Ještě během letošního roku budou první ze sériových vozů
zařazeny do pravidelného provozu na linkách z Prahy přes Brno do Vídně, Bratislavy
a Budapešti, z Prahy přes Olomouc do Ostravy, Žiliny a Varšavy nebo z Prahy do Mnichova.
Modernizované vozy mají rozdělen interiér do několika částí, ve kterých jsou umístěny
čtyři klasické šestimístné oddíly, jeden dvanáctimístný otevřený oddíl, nástupní prostory
se zdvižnou plošinou pro nástup vozíčkářů, bezbariérově řešené WC, speciální
oddíl pro umístění invalidních vozíků a služební oddíl. V jednom z nástupních prostorů
jsou umístěny stojany pro 6 jízdních kol.
Vůz je vybaven moderními, textilem potaženými sedačkami. U vybraných míst jsou
nově řešené stolky vhodné pro práci nebo stolní hry a elektrické zásuvky 230 V 50 Hz
pro napájení drobné elektroniky cestujících, např. mobilní telefony nebo notebooky.
Pohodě při cestování hlavně v letních dnech přispívá klimatizace a o průběhu cesty
jsou cestující informováni audiovizuálním informačním systémem.
K bezpečnosti cestování přispívají nové nástupní dveře pro cestující i pro nástup
vozíčkářů. Jsou snadno ovladatelné tlačítky a za jízdy blokovány proti otevření.
Podvozky typu GP 200 byly rekonstruovány, doplněny o magnetickou kolejnicovou
brzdu a vůz je nově vybaven tzv. EP brzdou, která umožňuje vyšší stupeň bezpečnosti
při jízdě tunely do délky 5 km.
Objem zakázky zahrnuje modernizaci celkem 64 vozů, která bude ukončena v průběhu
roku 2014. První téměř dvacítka vozů by mohla být v závislosti na úspěšném testování
a schválení Drážním úřadem zařazena do provozu již v letošním roce. Celkové náklady
na modernizaci dosáhnou 1,5 miliardy Kč (bez DPH). Vozy budou postupně
nasazovány na všechny typy dálkových spojů počínaje vlaky EuroCity přes expresy
po běžné vnitrostátní rychlíky.
České dráhy v posledních letech investují značné prostředky do bezbariérových
souprav. Jedná se o nízkopodlažní regionální vlaky nebo pro vozíčkáře jinak upravená
vozidla. V současnosti vlastní České dráhy téměř 500 bezbariérových vozů nebo
souprav a nabízejí bezbariérové cestování ve více než 3 000 dálkových i regionálních
vlaků. V letošním roce jsou do provozu uváděny mimo tyto vozy řady Bbdgmee pro
dálkové vlaky také další bezbariérové jednotky typu CityElefant, Regionova, zcela
nové soupravy Regio Shuttle a řídicí vozy lidově označované pro své čelo jako „sysel“.
Na podzim je plánované uvedení do provozu také prvních bezbariérových jednotek
RegioShark a RegioPanter.
Petr Šťáhlavský, tiskový mluvčí ČD, a.s.
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Jíte zdravě? Posuďte sami…
Tým čtrnácti amerických odborníků z různých institucí sestavil žebříček nejzdravějších potravin. Na první místo vědci umístili obyčejnou čistou vodu. Měli byste
jíst také hodně ovoce, v desítce nejzdravějších potravin jich je hned šestice.
1. Čistá voda
Neměli byste podceňovat sílu obyčejné čisté vody. Ženy by měli denně vypít 2,7 litru
vody, muži ještě o litr víc. Bez vody by totiž ve vašem těle nemohly probíhat klíčové
procesy. Voda pomáhá nejen vašim kloubům, ale můžete pomocí ní i hubnout. Voda
navíc udržuje i bystrou paměť a jemnou pokožku.
2. Jahody
Na druhém místě žebříčku jsou jahody. Obsahují vitamín C. Mají málo kalorií a jsou
bohaté na vlákninu. Jahody chrání žaludek a pomáhají i při léčbě žaludečních vředů.
Navíc jahody obsahují více vitamínu C než pomeranče a ve 150 g jahod je více
vitamínu, než je doporučená denní dávka.
3. Borůvky
Borůvky v sobě mají nejvíce antioxidantů ze všech ovocných plodů. Pomáhají snižovat
cholesterol. Borůvky také snižují riziko cukrovky, zpomaluje se i proces stárnutí.
Pomáhají také lepší motorice.
4. Mandle
Mandle jsou dobrou prevencí před srdečními chorobami, jejich riziko sníží až
o 30 procent. Mandle jsou bohatým zdrojem vlákniny, bílkoviny, zdravého tuku,
antioxidantů, vitamínu a minerálů. Ale pozor, mandle obsahují velké množství kalorií,
takže byste za den neměli sníst víc jak 23 kusů.
5. Třešně
Třešně pomáhají rychle usnout. Mají spoustu vitamínu A a C. Třešně jsou dobré
i na regeneraci po fyzické zátěži.
6. Ostružiny a maliny
Ostružinami a malinami posílíte svoji paměť. Jsou zdrojem vlákniny, vitamínu C
a antioxidantů. Pomáhají dokonce při léčbě některých druhů rakoviny.
7. Pomeranče
Pomeranče jsou dobré na hojení ran. Jsou dobré pro imunitu. Podobně jako grepy jsou
zdrojem vlákniny, kyseliny listové, antioxidantů a vitamínu C.
8. Rajčata
Na osmém místě žebříčku jsou rajčata, které pomáhají v boji s rakovinou, protože
obsahují látku lykopén, která právě při léčbě rakoviny pomáhá. Nejvíce pomáhají
při rakovině prostaty, plic a žaludku.
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9. Pistácie
Pomocí pistácií můžete lépe zvládnout stres. Právě při stresových situacích snižují tlak. Pistácie jsou bohaté na bílkoviny a vlákninu, obsahují vitamín B6, tiamin,
měď či fosfor.
10. Jablka
Jablka snižují cholesterol v krvi, obsahují také látky, které pomáhají při léčení respiračních onemocnění.
Na dalších místech žebříčku, který sestavili američtí lékaři, se nacházejí: 11. Špenát, 12. Brambory, 13. Olivový olej, 14. Tmavá čokoláda, 15. Vejce, 16. Brokolice,
17. Avokádo, 18. Sladké brambory, 19. Ovesná kaše, 20. Vlašské ořechy, 21. Granátová jablka, 22. Brusinky, 23. Fazole, 24. Papriky, 25. Hnědá rýže, 26. Černý čaj,
27. Káva, 28. Losos, 29. Zázvor, 30. Tuňák, 31. Bílý čaj, 32. Zelený čaj, 33. Kurkuma, 34. Čočka, 35. Červené víno, 36. Houby šitake, 37. Artyčoky, 38. Řecký jogurt,
39. Sojové boby, 40. Slunečnicové klíčky, 41. Kapusta, 42. Lněná semínka,
43. Quinoa (tradiční pokrm Inků), 44. Řepa, 45. Růžičková kapusta, 46. Semínka chia,
47. Odstředěné mléko, 48. Sardinky, 49. Mořské řasy a 50. Kefír.

Vznikl ZTP bazar
Je určen všem, kteří chtějí prodat nebo koupit nějakou kompenzační pomůcku, chtějí
si vyměnit zkušenosti nebo nabídnout osobní asistenci – ovšem bez záruky instituce.
Vložení inzerátu na www.ztpbazar.cz je zcela zdarma a bez nutnosti registrace. Je zde
prostor pro prodej a nákup použitých, ale i nových pomůcek jako jsou všechny typy
invalidních vozíků, speciální kočárky pro děti, postele mechanické i elektrické, koupelnový program a doplňky, zvedací zařízení a systémy, rampy a plošiny pro nájezd
do automobilu, automobily pro tělesně postižené a podobné…
(rr)

Život osob se zdravotním postižením v Irsku, Finsku a Česku

Ve dnech 17. – 19. května 2012 se na Magistrátu hl. m. Prahy uskutečnila mezinárodní
konference, zastupující Irsko, Finsko a Českou republiku. Základním tématem konference bylo dobrovolnictví, zaměstnávání osob nad 50 let a také zaměstnávání osob
se zdravotním postižením. Poslední se stalo hlavním tématem workshopu 17. května,
který umožnil srovnání situace v těchto třech zemích.
Zástupci všech tří zemí se shodli na tom, že největším problémem v zaměstnávání
osob se zdravotním postižením jsou bariéry. Původně jsme si mysleli, že jde o bariéry v podobě schodů, výtahů, nesplněných standardů staviteli. Největší bariéry jsou
však v lidech. Nízká, resp. nulová informovanost zaměstnavatelů, ale i spoluobčanů
o životě a potřebách osob se zdravotním postižením je hlavním tématem diskuze
a každý nápad na řešení této situace je vítaný.
Všechny tři země se shodly na tom, že je potřeba více využívat masmédia a především nejmladší generaci. V Irsku se osvědčilo „vzdělávání rodičů svými dětmi“. V praxi to znamená, že děti se při školní nebo také mimoškolní aktivitě dozvídají o životě
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osob se zdravotním postižením a toto doma sdělují rodičům. Z člověka se zdravotním
postižením již není ten divný patron na vozíku nebo se slepeckou holí, ale kamarád.
Děti totiž mnohé rozdíly zkrátka neřeší.
Dalším významným tématem diskuze bylo vzdělávání osob se zdravotním postižením. Ve všech třech zemích již není problém získat i se zdravotním postižením
vysoké vzdělání. Je však velký problém získat adekvátní zaměstnání. Osoba se zdravotním postižením má vyrábět hrníčky nebo košíky, rozhodně však nemá být manažerem.
A opět jsme u tématu informování zaměstnavatelů. Skutečnost, že někdo neovládá
nohy nebo ruce neznamená, že neovládá svůj mozek.
Finsko se všem jeví jako ideál života pro lidi se zdravotním postižením. Sociální
dávky stačí na pohodlný život, dotyčný má čas na vzdělávání se, na zábavu i na přátele. Je to však z našeho pohledu velmi krátkozraké a demotivující řešení. Přirozeností člověka je práce a za práci adekvátní odměna. Za danou odměnu pak může žít.
Zaměstnání je tedy velkou motivací pro člověka něco dokázat, někým být a někoho
zajímavého poznat.
Zaměstnání je také důležitým prvkem při sociálním začleňování. Doma můžete sedět
v teplácích, nevykoupaní, neoholení a mluvit pouze s domácími mazlíčky nebo televizí. Pokud však musíte pravidelně dojet do zaměstnání, budete dbát o svůj zevnějšek
a zajímat se o aktuální témata v komunikaci.
Výstupem z workshopu tedy je: vzdělávání, zaměstnání a soužití. Všichni jsme lidé,
tak se k sobě konečně začněme podle toho chovat.
Monika Henčlová

Cestování bez bariér

Adrenalinový zážitek z překážkové dráhy v korunách stromů
Už jste někdy jeli ve 12 metrech po úzké rampě bez zábradlí? Fantastická překážková
dráha upravená speciálně pro vozíčkáře nabízí nezapomenutelné zážitky. Ale jen pro
silné nátury.
Kdo se bojí, nesmí do lesa. Toto staré rčení určitě platí pro vozíčkáře a les poblíž městečka Schönberg v Bavorsku. Parta odvážných nadšenců zde v korunách stromů vytvořila speciální dráhu, na které tuhne krev v žilách. Návštěva atrakcí přírodního lanového
parku je možná samostatně i s doprovodem. Všichni budou s německou pečlivostí
poučeni a dvojnásobně jištěni. S důkladným horolezeckým postrojem pak mohou
vyrazit na překážkovou dráhu plnou důmyslných nástrah. Mezi nejzajímavější patří překonávání příčných prahů z dřevěné kulatiny, lanové mosty a nervy drásající
překlápěčka. To vše v korunách vzrostlých stromů vysoko nad zemí.
Překážkovou dráhu pro vozíčkáře v Schönbergu můžete navštívit od května do října
od 10 do 18 hodin. Pro upřesnění termínu návštěvy je možno zavolat
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na tel. číslo 0049 9941/9084840. Tříhodinové vstupné činí 15 euro a případný
doprovod doplatí jen 5 euro. Podle upřímného povzdechu jednoho z návštěvníků
se před jízdou doporučuje moc nejíst ani nepít.
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Bezbariérové přístupy Ústí nad Labem
Samostatný webový portál, kde poskytuje rady a informace o bezbariérových trasách
mezi zastávkami MHD, parkovišti pro invalidy a budovami magistrátu, městských
obvodů, sociálních služeb a zdravotnictví, vytvořilo město Ústí nad Labem spolu
s evropským dopravním projektem Civitas Archimedes. Vše najdete na webových
stránkách www.bezbari.usti.cdsw.cz.

Na Plzeňsko bez bariér
Novou ediční řadu cestovních průvodců pro seniory, rodiny s dětmi v kočárcích
a zejména pak pro lidi s tělesným postižením a jejich přátele a pomocníky začíná
pod názvem Kam bez bariér od letošního léta vydávat nakladatelství CPress (součást
společnosti Albatros Media, a.s.). Jako první titul této řady se na pultech knihkupectví
už 30.7.2012 objevila kniha Kam bez bariér – Plzeňsko, jejímž autorem je plzeňský
spisovatel a překladatel Miroslav Valina.
Autor, sám tělesně postižený, respektoval v tomto průvodci pro cestovatele s handicapem skutečnost, že omezení schopnosti pohybu i schopnost toto omezení překonat má
výrazně individuální charakter a závisí nejen na druhu a míře postižení, ale i na mnoha dalších důležitých faktorech (vlastní fyzická kondice, počet a kondice doprovázejících osob, finanční možnosti, technické pomůcky). Z toho důvodu netvořil soupis
cílů vhodných obecně např. pro vozíčkáře, ale na základě osobních zkušeností s turistickými a sportovními akcemi pro lidi s tělesným postižením předkládá čtenářům jak
informace o historických památkách, přírodních pozoruhodnostech, kulturních institucích, sportovních a zábavních areálech, stavbách a jiných zajímavostech Plzeňska,
tak v každém jednotlivém případě také informace o architektonických a přírodních
bariérách, na něž u toho kterého objektu, či lokality mohou narazit, o dopravních
možnostech a zázemí (bezbariérové občerstvení, ubytování, WC aj.), s nímž ve větší
či menší blízkosti mohou počítat a sami díky tomu zvážit předem situaci a své
možnosti a z vlastní vůle se rozhodnout, zda – a jak – se v té, nebo oné lokalitě
pohybovat, jaké akce a cíle tu navštívit a jak dlouho zde pobývat.
K velmi podstatným východiskům knihy patří vzdálenost popisovaných turistických
cílů do 50km od Plzně – od místa, kde je zmíněné zázemí stoprocentně k dispozici
a odkud se (když z jakéhokoli důvodu zvolí takovou variantu) může kdokoli pohodlně
a důstojně vypravit jen např. na jednodenní, nebo i několikahodinový výlet uvnitř
daného okruhu. V něm se Plzeň představuje jako moderní, dynamická, celé oblasti
dominující regionální metropole – Evropské hlavní město kultury 2015 – město se
silným ekonomickým potenciálem, jenž mu umožňuje poskytnout širokou nabídku
služeb občanům a návštěvníkům, včetně občanů a návštěvníků handicapovaných.
Z Plzně pak kniha čtenáře vede severovýchodním směrem, údolím řeky Berounky
s čarovnou atmosférou luk, lesů, skal, přívozů a chalup na březích, světem rybářů,
trampů a vodáků a tajemstvími starých keltských hradišť a zřícenin hradů. V další
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kapitole zavítáme do lesnatých končin Zbirožské a Brdské vrchoviny, kde jsou největším městem Rokycany a na své si tu přijdou hlavně milovníci lesních toulek a historie i současnosti vojenského řemesla. Ve čtvrté kapitole se z brdských lesů vynoříme
jižně od Plzně, v kraji, který ve srovnání s brdskými bučinami působí dojmem zahrady, nebo zámeckého parku, a přes klášter Chotěšov a města Přeštice a Nepomuk dorazíme do Starého Plzence – do města, jenž bylo Plzní dřív než Plzeň. Pak zamíříme od
Plzně na západ, do regionů Stříbrska, Konstantinolázeňska a Nečtinska, kde čtenář najde syrovou „zdivočelou zemi“, odkud byli vyhnáni nejprve její čeští a pak němečtí obyvatelé, a ti, kdo přišli po nich, teprve začínají navazovat na kořeny svých předchůdců.
V poslední kapitole se vydáme do končin severního Plzeňska, kterým baroko vtisklo podobu natolik, až se zdá, jako by tu nejenom stavby, ale i sama krajina vznikala v představách nejnápaditějšího z českých barokních architektů Jana Blažeje Santiniho a potom až se stala skutečností. Uvidíme to v Manětíně, Mariánské Týnici, Plasích a v dalších místech cestou k jihu, k Boleveckým rybníkům na severním okraji Plzně. Tady putování Plzeňskem skončí – pár kroků od míst, kde na lávce přes Berounku začínalo.
V cestovním průvodci Kam bez bariér – Plzeňsko tak načerpají užitečné informace prakticky všichni turisté se zájmem o plzeňský region, včetně rodin, které cestují
s dítětem, či dětmi v kočárku, a především pak čtenářů z řad lidí s fyzickým handicapem, jejich organizací, lidí, kteří k nim mají blízko (příbuzní, přátelé), a samozřejmě
také instituce, jež jim poskytují služby – nejen v oblasti cestovního ruchu.
Kniha vychází v pevné vazbě, na křídovém papíře, s více než čtyřmi sty barevnými
fotografiemi, za maloobchodní cenu 299,- Kč. Koupit ji bude možno v obchodech
i v e-shopu nakladatelství Albatros na webových stránkách www.albatrosmedia.cz

V Podyjí se blýská na lepší stezky
V poslední době se na internetu objevuje spousta tipů, kam můžou vozíčkáři vyjet
za dobrodružstvím nebo za přírodou. Najdete je na vozejkov.cz, na webu poznavat.
cz, na neposedime.cz atd. Své projekty mají i národní parky, nabízejí speciální trasy
a mapy pro lidi s omezením pohybu. Zjišťovali jsme informace o schůdnosti národního parku, který zatím žádný projekt přístupných stezek na webu neinzeruje.
I v Podyjí se však blýská na lepší časy.
Na území NP Podyjí není zatím žádná speciální trasa pro vozíčkáře. „Nicméně v tomto
roce bude naše Správa NP Podyjí podávat žádost na získání programových finančních prostředků. Pokud vše vyjde, mělo by v příštím roce na našem území vzniknout
několik tras pro tyto návštěvníky, které budou samozřejmě vhodné i pro maminky
s malými dětmi v kočárcích,“ uvedl Petr Lazárek ze správy národního parku.
V Podyjí je již nyní několik asfaltových cest – pozůstatek působení vojsk Pohraniční
stráže. Část těchto silniček je bohužel ve špatném stavu. Přesto i teď mají lidé
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s omezenou schopností pohybu možnost se projít po národním parku, který skýtá
krásná přírodní panoramata hustého lesa a strmých skal. Petr Lazárek vytipoval
pro časopis Vozíčkář několik tras:
- Úsek Hnánice – 9 mlýnů (cesta vede historickou lokalitou v údolí řeky Dyje pod
známou středověkou vinicí Šobes – modrá pěší trasa).
- Úsek Popice – Havraníky (zpevněná cesta vedoucí lesním komplexem
a vřesovištěm – částečně po zelené pěší a zelené cyklistické trase).
- Úsek Konice – Kraví hora (zpevněná lesní cesta vedoucí lesem a končící na vřesovišti
Kraví hora s krásnými pohledy na panorama Znojma – červená pěší trasa).
- Úsek Podmolí – Šobes (asfaltová cesta vedoucí lesem z Podmolí na vinici Šobes.
Velmi krásná trasa s pohledy do údolí. V závěru cesty je prudké klesání, leč stále
po asfaltovém povrchu - modrá cyklistická trasa).
- Úsek Čížov – Hardegg (asfaltová cesta vedoucí od Návštěvnického střediska Správy
NP Podyjí v Čížově loukami a posléze lesem k hraničnímu přechodu přes řeky Dyje
do rakouského městečka Hardegg. Velmi krásná trasa vedoucí do malebného Hardeggu – modrá cyklistická trasa).
- Úsek Vranov – louka pod Ledovými slujemi (asfaltová cesta procházející místními částmi Vranova – Předními a Zadními Hamry – a dále lesem podél řeky na louku
k přístřešku pro turisty. Rovněž pěkná a pohodlná trasa s krásnými pohledy na meandr
Ledových slují – zelená cyklistická trasa).

Praha má na „třináctce“ svou první turistickou trasu pro vozíčkáře
Praha má svou první turistickou trasu pro vozíčkáře. V Nových Butovicích ji otevřela
radnice Prahy 13 společně s Klubem českých turistů. Trasa začínající na Slunečném
náměstí je značena speciální značkou s vozíčkářem a jsou podél ní také rozmístěny
informační tabule.
„Okruh dlouhý téměř šest kilometrů vede po zpevněných a bezpečných komunikacích, je vyznačen speciálními turistickými směrovkami s logem vozíčkáře a je na ní
umístěno šest informačních panelů,“ uvedl mluvčí Prahy 13 Samuel Truschka.
Vozíčkáři - turisté se mohou vydat ze Slunečního náměstí směrem k Prokopskému
údolí. Poté trasa odbočuje do Centrálního parku a od Kulturního domu Mlejn se vrací
parkem zpět na Sluneční náměstí.
Pražská trasa pro vozíčkáře není první, v Česku vyznačil Klub českých turistů již čtyři
- v Brně, Jižních Čechách, Plzni a Hradci Králové. Pro lidi odkázané na vozík jsou tyto
trasy zárukou, že projedou bez problému celou stezku a že je v půli výletu nepřekvapí
nějaká nečekaná nástraha.

Prachovské skály - dostupnost pro hendikepované osoby a rodiny s kočárky
Občanské sdružení Zrnko naděje ze Semil prověřilo dostupnost nejznámějšího skalního
města Českého ráje pro hendikepované osoby a rodiny s kočárky. S jejich poznatky
se můžete seznámit v tomto článku.
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• Parkoviště a vstup je bezbariérový. Vstup na prohlídkové okruhy je zpoplatněný.
• Prudší stoupání po lesní kamenité cestě, na které se nacházejí opakovaně odvodňovací kanály. Po cestě dojdete - dojedete k rozcestí na okruhy. Dál se vozíčkář
s doprovodem nedostane.
• Hodnocení: Na mechanickém vozíku za pomoci druhé osoby se dá realizovat
výlet do Prachovských skal. Ač se vozíčkář nemá možnost dostat na prohlídkové
okruhy, tak i tato dostupná část cesty nabízí krásný zážitek v chráněné přírodní
rezervaci. Každý zná své fyzické schopnosti, co dokáže zvládnout v přírodním
členitém terénu, kde se vše mění dle ročního období.
• Občerstvení a WC: Jak u vstupu do Prachovských skal, ale i několik metrů
dál je možné si zakoupit upomínkové předměty. Venkovní občerstvení s posezením
je bezbariérové a WC je dostupné i pro vozíčkáře.
Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.prachovskeskaly.com.

Orlické hory otevírají své brány všem
Na vozíčkáře jsou v Orlických horách připraveni víc než na lidi se smyslovým
postižením, říká Kateřina Loučková, manažerka projektu Orlické hory pro všechny.
S projektem jste začali loni na podzim. Co stálo u jeho vzniku, kde jste se inspirovali?
Jde o společný počin místních akčních skupin Nad Orlicí, Orlicko a Pohoda venkova,
na který jsou poskytovány dotace z Programu rozvoje venkova. Neměli jsme zkušenosti
s mapováním bariér a nechtěli jsme vymýšlet novou metodiku. Proto jsme
se inspirovali úspěšným projektem Beskydy pro všechny, odkud jsme převzali způsob
posuzování vhodnosti zařízení pro osoby tělesně, zrakově a sluchově postižené
a také barevné značení přístupnosti.
Nejdřív jste si museli ujasnit, jaké možnosti Orlické hory turistům nabízejí. Jak to
probíhalo? My jsme sice věděli, že region má co nabídnout, ale neměli jsme žádnou
databázi poskytovatelů turistických služeb. Takže prvým krokem bylo, že jsme vybrali
dodavatele, který ji pro nás vytvořil.
Co bylo dál? Na území Orlických hor jsme našli a do databáze zařadili tisíc subjektů
poskytujících turistické služby, tedy stravování, ubytování či nějakou atrakci.
Na jaře jsme každému dali možnost získat certifikaci: mohla k němu přijet komise
určená k prozkoumání bezbariérovosti, v níž byli studenti olomoucké Univerzity
Palackého a vozíčkář. Ozvalo se jen sto poskytovatelů, které se nám podařilo prověřit
během tří měsíců. Dotace z projektu nám umožňují do září certifikovat zdarma,
pak to bude nejspíš za správní poplatek nebo za příspěvek od sponzorů… Rozhodně
nechceme končit, jen musíme najít jiný způsob financování. Věřím, že když projekt
poběží ještě dva roky, povede se nám přimět až 25 procent subjektů, aby se nechaly
navštívit a prozkoumat.
Jak dopadly subjekty, které o certifikaci měly zájem? Byly prozkoumány z hlediska
přístupnosti pro osoby tělesně, zrakově a sluchově postižené. Ke každému komise
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vypracovala závěrečnou zprávu, která obsahovala i doporučení pro odstranění
zjištěných překážek a bariér. Subjekty, které to udělaly nebo už byly bez bariér,
získaly certifikát. Obecně se dá říci, že na potřeby lidí tělesně postižených byli
poskytovatelé poměrně připraveni. Nejspíš proto, že na vozíčkáře už je společnost
docela zvyklá. Ale u smyslového, zejména sluchového postižení to bylo horší…
Červeně je označen nevhodný subjekt, oranžově vhodný a zeleně zcela přístupný.
Podmínky certifikace jsou natolik přísné, že zatím ze stovky subjektů jen dva
získaly zelenou výseč u všech typů zdravotního postižení a obdržely certifikát
Bez bariér. Všechny poznatky jsou zveřejněny na portálu www.jedemetaky.cz,
který je součástí projektu Beskydy pro všechny.
Bariér jste našli hodně. Budete vyvíjet nějaký nátlak na zlepšení situace? Nebudeme,
protože poskytovatelé se snaží zjištěné bariéry odstranit. Zvlášť pokud jde o levná
či neinvestiční opatření: někde stačí doplnit jídelní lístek, proškolit personál nebo
instalovat zvukové hlásiče na pokojích. Myslím, že do konce prázdnin splní
podmínky na získání certifikátu dalších šest až osm subjektů.
O prověření měla zájem jen desetina z oslovených poskytovatelů. Jak chcete
motivovat zbývajících zhruba 900 subjektů? Certifikaci jsme nabízeli a prováděli
během hlavní turistické sezóny, kdy měli poskytovatelé služeb spoustu jiných starostí.
Myslím si, že aspoň 20 procent dalších by s průzkumem souhlasilo, kdybychom
se jim ozvali jindy. A tak věříme, že se nám povede přesvědčit i další poskytovatele
už na podzim. Nemáme ale ambici získat pro náš projekt úplně každého: zejména
drobnější provozovatelé leckdy ani nemají zájem třeba o zrakově postižené turisty.
Projekt Orlické hory pro všechny zahrnuje kromě certifikace i jiné počiny určené
pro lidi s postižením. Můžete se o nich zmínit? V Letohradě funguje půjčovna
speciálních kompenzačních pomůcek, kde si lidé se sníženou mobilitou můžou
vypůjčit třeba odlehčený vozík, tandemové kolo, elektrický skútr nebo tříkolku
se sedačkou vhodnou i pro zcela ochrnutého, ležícího člověka.
(články v této rubrice jsou redakčně kráceny)
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Společnost C-M-T je občanské sdružení, založené v červnu 1999.
Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů
a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním CMT v součinnosti
s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi.
Společnost se zejména snaží:
• zlepšovat informovanost rodin, odborné i laické veřejnosti o problematice CMT,
• organizovat setkání a edukačně - rekondiční pobyty osob s onemocněním
CMT a jejich rodin,
• vytvořit seznam lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví,
seznámených s problematikou choroby CMT,
• vytvořit seznam výrobců a dodavatelů pomůcek vhodných pro osoby s onemocněním CMT,
• shromažďovat finanční prostředky pro organizování podpůrných programů a
rovněž pro výzkum onemocnění CMT ,
• zprostředkovávat komunikaci mezi pacienty a orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi,
• navrhovat orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná
opatření ve prospěch zdravotně postižených a posuzovat návrhy opatření týkajících se život ních podmínek zdravotně postižených,
• sledovat a vyhodnocovat realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením, vyplývajících z mezinárodních závazků i
právních norem České republiky, a v případě potřeby iniciovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
• vydávat periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT
nebo činnosti Společnosti. Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je dědičná neuropatie, která postihuje v České republice asi 4 tisíce osob. CMT je rozšířena celosvětově, vyskytuje se ve všech rasách a etnických skupinách. Přestože
byla objevena již roku 1886 třemi lékaři (Jean-Marie Charcot, Pierre Marie a
Howard Henry Tooth), zůstávají příčiny některých forem choroby dosud neobjasněné. U pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních a posléze i
horních končetin, jako následek poškození jejich periferních nervů. Svaly na
periferii končetin slábnou, protože je postižené nervy dostatečně nestimulují.
Dále dochází ke zhoršování funkce senzitivních nervů, které zprostředkovávají
vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií,
při nichž je postižena svalová tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly
inervují. CMT není smrtelné onemocnění a nijak nezkracuje očekávanou délku
života, vede však nezřídka k invaliditě pacientů.
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