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Jak podpořit Společnost C-M-T, aniž by Vás to stálo 
jedinou korunu?

Jedinou podmínkou je, že nakupujete přes internet. Jestliže ano, stačí udě-
lat 4 jednoduché kroky. 

1. Podívejte se na portál www.givt.cz, zda se mezi zde zaregistrovanými ob-
chody nachází e-shop, na kterém se chystáte nakoupit. 
2. Pokud ano, klikněte na něj a tím se jeho název objeví v políčku „Nákupem 
na“.
3. Nyní klikněte na políčko „přispívám na“ a z nabídnutých organizací vyber-
te Společnost C-M-T. 
4. Zbývá už jen odkliknout „Zahájit nákup“. 

Tím se dostanete do vámi zvoleného e-shopu a zde již pokračujete v náku-
pu, jak jste zvyklí. 

Po jeho skončení provozovatel e-shopu pošle předem dané procento ze 
zaplacené částky provozovateli portálu GIVT.cz, který jej pak po odečtení 
provize převede na účet Společnosti C-M-T.  

Mezi zúčastněnými e-shopy je již řada známých internetových obchodů a 
slevových portálů. Byla by proto škoda, kdybyste nevyužili možnosti nechat 
je věnovat určitou část peněz z vaší útraty Společnosti C-M-T.  

Předem vám za to děkujeme.  

Výbor Společnosti C-M-T
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Vážení členové, 
pomalu se blíží konec roku a je potřeba trošku bilancovat a též trošku nastínit plány 
do budoucna.

Letošní rok byl poněkud zvláštní v tom, že se neuskutečnilo žádné větší rekondiční 
setkání. Těžko hledat důvody proč. Je to jen nezájem a malá aktivita členů, projevující 
se mj. i tím, že několik desítek z vás dosud neuhradilo ani členský příspěvek za rok 
2018…, nebo proč vlastně ? 

Možná málo prezentujeme naše úspěchy, jednání s politiky či úřady a chválu, kterou 
na naši činnost z mnoha stran slyšíme. Dva lidé už několik let ve svém volném čase 
drží Společnost po kupě a na úkor svých rodin dělají něco smysluplného. Jak dlouho 
to ale ještě mohou zvládat…?

V čele Společnosti mi zbývá ještě rok a zatím vůbec nevím, zda budu schopen dále 
pokračovat. Jak dobře víte, došlo ke zhoršení mého zdravotního stavu, a i když mě 
práce ve prospěch nás všech moc baví, je bezpodmínečně nutné, aby nám pomohli i 
další z vás.

V příštím roce slavíme 20 let existence Společnosti a rádi bychom kromě obligátní val-
né hromady v březnu 2019 ve FN  Motol uspořádali v květnu 2019 seminář s lékařský-
mi přednáškami. Seminář by se konal v Praze a jeho cílem by bylo shrnout dosavadní 
vědomosti o naší nemoci a načrtnout i budoucnost její léčby. Počítáme s přednáškami 
našich spřátelených lékařů. Dopředu budeme chtít znát účast členů a dalších osob, aby 
vše neskončilo fiaskem.

V roce 2019 bychom také všichni měli zapracovat na zviditelnění Společnosti C-M-T. 
MUDr. Mazanec vypracoval níže uvedený přehled akcí, na kterých bychom se mohli 
prezentovat a mít tam nějakého zástupce z řad výboru nebo i členů. Nenašel by se mezi 
vámi někdo, kdo by měl čas a chuť pomoci??!!
 
Akce 2019:
1) VI. konference Neurologie pro praxi v Plzni, 29. - 30.1.2019
2) XII. neuromuskulární kongres v Bratislavě, 25. - 26.4.2019
3) XIV. sympozium praktické neurologie v Brně, 13. -14.6.2019
4) III. Neuromuskulární fórum na Moravě 19. - 20.9.2019  
5) 33. český a slovenský neurologický sjezd v Praze, 27. – 30.112019

Budeme-li víc vidět, dozví se o nás víc lidí, potenciálních nových členů, více se dozví-
me a třeba získáme i více peněz a budeme moct pořádat více akcí... 
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Proto se na vás obracím se žádostí a zároveň prosbou o aktivní spolupráci. Děláme to 
přece pro sebe a naše děti!!!

Milí přátelé,

adventní čas a Vánoce by měli být obdobím klidu a pohody, proto si je užijte podle 
svých představ a nenechte si je ničím a nikým zkazit. 

Do nového roku 2019 Vám přeji hlavně zdraví, spokojenost a optimismus. 

Váš předseda Michal.

pf 2019

Příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastný n� ý rok 2019 přeje 

Sp� ečnost C-M-T
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Ze života Společnosti 
 

Výbor spolku

Společnost C-M-T, z.s.

se sídlem 2. lékařská fakulta UK Praha - Motol, V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se uskuteční ve čtvrtek dne 14. 3. 2019 od 16.30 hodin v areálu 
Fakultní nemocnice Motol, Neurologická klinika (dospělých) 2. LF UK 

a FN Motol, uzel D, 2. patro, knihovna 

Program jednání:
1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, 
zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Informace o činnosti v roce 2018.
4. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2018, schvá-
lení zprávy revizní komise.
5. Plány na rok 2019.
6. Diskuse. 
7. Závěr.

Registrace členů Společnosti C-M-T začíná v 16.00 hodin. Právo na účast mají 
členové Společnosti C-M-T, kteří se stali členy Společnosti C-M-T nejpozději 
ke dni konání této Valné hromady. Členové se prokáží platným občanským 
průkazem, v případě zastupování též plnou mocí. Členům nepřísluší náhra-
da nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.

Za Společnost C-M-T, z.s. předseda Mgr. Michal Šimůnek
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Janské Lázně

Janské Lázně chystají za téměř 100 milionů korun 
modernizaci světoznámé dětské léčebny Vesna

Dětskou léčebnu Vesna v Janských Lázních čeká v příštích třech letech modernizace 
za téměř sto milionů korun. Každoročně se v ní léčí tisíce dětí s nejrůznějšími typy 
postižení. Po 36  letech provozu je ale budova zastaralá, státní lázně proto příští rok 
začnou s její rozsáhlou úpravou. 

Léčebna Vesna je proslulá především Vojtovou metodou, úspěšnou léčebnou rehabi-
litací dětí. Budova z roku 1982 má kapacitu 328 lůžek, i teď po hlavní letní sezóně je 
téměř naplněná. Samotnou lékařskou péči si rodiče malých pacientů chválí, zastaralé 
prostředí ale personálu komplikuje práci.

„Například v prostoru elektroléčby jsou tři malé místnosti a pracuje se tu ve velmi stís-
něných podmínkách. Problémem je, když maminka přijede s dítětem na vozíčku, tak 
nemá kde si vozík nechat, jak s ním zajet k lůžku. Dítě musí na terapii donést v náručí 
a vozík zůstane venku za dveřmi,“ popisuje problémy v jedné z léčebných místností 
vedoucí rehabilitace Ilona Demuthová.

Vysvětluje i důvod, proč je na elektroléčbě tak chladno. „Protože nám netěsní okna, 
která prostě nedoléhají. A ve špatném stavu je také topení, jenž nejde regulovat.“

A podobné je to prakticky v celé budově, včetně pokojů pacientů. Těm se personál sna-
ží podmínky zpříjemnit například přímotopy. Ani ty ale podle zdravotní sestry Blanky 
Tesařové někdy nestačí. „Pokud jim nestačí přímotopy, musíme srolovat deku a dát jim 
ji do okna, aby netáhlo. A v létě zase řešíme to, že jsou pokoje málo větratelné, protože 
okna nejdou naplno otevřít. A je tady strašné vedro.“

Na některých pokojích chybí i sociální zařízení, je potřeba výrazná změna i v požár-
ním zabezpečení.

Příští rok proto vedení lázní chystá první část modernizace, za zhruba 40 milionů. 
Týkat se bude druhého a šestého parta budovy.

„Zůstane vlastně jen nosná konstrukce a celá dispozice se změní, samozřejmě k navý-
šení komfortu služeb a ubytování,“ vysvětluje manažer technického úseku Petr Jano-
vec.
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Práce podle něj budou probíhat za provozu. Ten totiž lázně při současném vytížení 
Vesny nemohou přerušit. 

„Veškerá stavební činnost bude probíhat v uzavřených prostorách. A ostatní části lé-
čebny Vesna budou v běžném provozu.“

Stavební úpravy by měly pacienty omezit co nejméně. Jednou z podmínek pro stavební 
firmu tak bude povinná polední pauza, aby si malí pacienti mohli po obědě odpoči-
nout.
 

Zdroj: internet

Lázeňskou sokolovnu proměnily historické exponáty i 
policejní řád

Historická budova sokolovny z roku 1872, původně Lázeňská dvorana, dostala novou 
náplň. Posledních pět let zůstávala nevyužitá.

Památkově chráněná budova v centru Janských Lázní, která naposledy sloužila jako 
tělocvična pro skupinové cvičení pacientů lázeňského domu Janský Dvůr a v minulos-
ti se tam odehrávala většina společenských událostí, se proměnila v trvalou expozici 
lázeňství. Návštěvníci do ní mají vstup zdarma, v zimní sezoně je otevřená vždy od 
pátku do neděle od 13 do 18 hodin. Seznamuje je s velkou tradicí a zajímavou historií.

Dozví se o vůbec nejstarších dochovaných plánech centra lázeňského střediska z roku 
1682 zobrazující lázeňskou budovu s komůrkami a dřevěnými vanami, zřídly, hostin-
cem i kaplí sv. Jana, o mistrovství světa v lyžování v roce 1925, se šampionátem ve sko-
cích na lyžích v Janských Lázních, uvidí pečlivě evidované seznamy lázeňských hostů 
z roku 1872. Začíst se můžou do místního policejního řádu z roku 1895. Mimo jiné 
zakazoval chovat dobytek a drůbež ve stájích poblíž ulic a veřejných cest, stejně jako 
volné pobíhání hus a kachen po lázeňských cestách.

Klíčovými poradci a dodavateli podkladů byli ředitel Státního okresního archivu v 
Trutnově Roman Reil a Jan Hainiš, místní pamětník a sběratel historických fotografií, 
dokumentů, předmětů a vzpomínek, který pracoval v lázních od roku 1965 a dispo-
nuje také obrovskou sbírkou historických lyží a saní. „Pan Hainiš nám velkoryse po-
skytl obrazové podklady, zapůjčil vystavené exponáty a byl po dobu přípravy expozice 
ochotným spolupracovníkem,“ ocenila marketingová specialistka Zuzana Pichlová ze 
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Státních léčebných lázní Janské lázně.

„Mám vstupenku do bazénu z roku 1896 a výtisk Lázeňských listů z roku 1872, které 
vycházely každý rok. Můžete se v nich dočíst, kdo se tady léčil a odkud byl, ve kterém 
lázeňském domě bydlel. Podle fotek, na kterých jsou zvěčněni lázeňští hosté i se ses-
třičkami a lékaři, sem jezdila honorace, dámy s klobouky, v přesně střižených kostý-
mech,“ přiblížil zajímavé kousky ze své sbírky Jan Hainiš.

Janské Lázně mají dlouhou a bohatou historii. Prvním milníkem bylo objevení léčivé-
ho pramene, dnes Janského pramene, již v první polovině 11. století. Velmi podstatnou 
etapu znamenalo 17. a 18. století. Od roku 1675 byly Janské Lázně součástí panství 
šlechtického rodu Schwarzenbergů. Pět vládnoucích knížat rozvíjelo léčivé prameny a 
vybudovalo dvacet domů. Největší péči lázním věnoval první kníže ze Schwarzenber-
gu Jan Adolf I. Postavil pět domů, novou lázeňskou místnost s dvaceti vanami, opravil 
zchátralý mlýn a zřídil v něm pokoje.

„Janské Lázně byly již v 18. století velmi významným lázeňským letoviskem, kam se 
sjížděli elitní hosté i ze zahraničí. Už před více jak 300 lety měly naše lázně světozná-
mou pověst. Další významnou etapou byl začátek 20. století, kdy zde vznikla unikátní 
léčebna obrny v celé Evropě,“ připomněla Kateřina Kaufmannová, manažerka projek-
tu.

Expozici doplňují dobové reportáže z archivu České televize přímo o Janských Láz-
ních, z lyžařských závodů, ROH rekreací či výstavby a fungování Dětské léčebny Ves-
na. Léčebné lázně odkoupily videomateriály od České televize.

Expozice Po stopách lázeňství je společný česko-polský projekt, spolufinancovaný z 
Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Čes-
ká republika - Polsko 2014-2020. Vedle Janských Lázní představuje významné polské 
lázeňské středisko Szczawno-Zdrój, vzdálené 60 kilometrů. Jeho dominantou je nej-
krásnější budova města, Lázeňský dům z roku 1910, v němž pobývali britský politik 
Winston Churchill i poslední německý císař Vilém II. Polská část projektu bude zahr-
novat historickou naučnou stezku městem, kterou mají otevřít ve Szczawno-Zdróji v 
prosinci.

„Naše nové česko-polské centrum lázeňství jsme koncipovali tak, aby bylo přitažlivé 
pro návštěvníky napříč generacemi. Aby měli chuť se u nás zastavit, něco zajímavého 
se dozvědět, pobavit se a odnést si něco na památku. Mohou tak odjíždět například 
se selfíčkem z koupele v historické dřevěné vaně, které si pořídí v připraveném foto-
koutku,“ přiblížil nově vybudovanou expozici manažer technického úseku Státních 
léčebných lázní Janské Lázně Petr Janovec. „Nové, zajímavé místo může přilákat další 
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turisty a vyplnit volný čas návštěvníkům při pobytu v Janských Lázních. Stálá prezen-
tace v polském lázeňském středisku navíc zvedne povědomí o Janských Lázní,“ doplnil 
ředitel lázní Martin Voženílek.

Historická budova sokolovny z 19. století je památkově chráněným objektem, proto 
neumožňovala radikálnější zásahy. „Opravili jsme především vnější plášť. Vnitřek zů-
stal původní, z tělocvičny jsme odstraňovali prakticky jen basketbalové koše,“ upřesnil 
Voženílek. Druhou polovinu sokolovny, kterou lázně využívají jako archiv a sklad ma-
teriálu, chtějí proměnit v lázeňské informační centrum, doplněné prodejnou.

Dřevěný, dvoupatrový objekt původní Lázeňské dvorany (Kursaalgebäude), postave-
ný v roce 1872 tehdejším majitelem lázní Franzem Steffanem, se skládal z rozlehlého 
tanečního sálu s jídelnou a prostorného balkonu s výhledem na lázeňské náměstí. V 
prvním patře se nacházely jídelní sál, čítárna a herna s verandou. V přízemí sloužil 
hostům šenk s kuchyní a sklep.

Česko-polské propojení může pokračovat velkým projektem lázeňského parku Po sto-
pách vody za 1,2 milionu eur, který mají Janské Lázně zpracovaný a podaný. Park by 
vybudovali na pozemcích lázní ve svahu pod Kolonádou.

Zdroj: Krkonošský deník
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Společenská rubrika

Od 1. října do 31. října 2018 oslavili životní jubileum 
tito naši členové:

MUDr. Lubomíra Vodňanská  65 let
Zdeněk Bárta    55 let
Josef Škarda    45 let
Monika Jelínková     
Martina Lepetová   40 let 
Michal Révay     
Zuzana Lasičková   35 let
Ing. Jakub Franc   30 let

Blahopřejeme!  

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
k postupu při posuzování nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení 
motorového vozidla v případech, kdy si více zdravotně postižených osob (většinou 
členové jedné domácnosti) hodlá zakoupit jedno motorové vozidlo

„Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o 
změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 329/2011 
Sb.“), nevylučuje, aby více osob, kterým je přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku (v 
daném případě motorové vozidlo), zakoupilo společnou pomůcku. Takový postup je 
běžný a praktický například v rámci rodiny. Zakoupení jedné pomůcky více osobami 
sice není vyloučeno, je však třeba splnit několik podmínek, jejichž splnění může být 
v některých případech problematické. Především všechny osoby musí být vlastníky 
zvláštní pomůcky (motorového vozidla), což musí být doloženo z kupní smlouvy. Dále 
musí všechny osoby použít celou dávku, opakovaně se dopravovat apod. V případě, 
že u jedné z osob, které byl příspěvek přiznán, nastane některá ze situací uvedených 
v § 12 zákona č. 329/2011 Sb., vznikne jí povinnost vrátit poměrnou část dávky. Pro 
zhodnocení nároku a stanovení výše příspěvku se každá z podaných žádostí posuzu-

Sociální otázky
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je individuálně. Rozhodné skutečnosti pro výši příspěvku, včetně posouzení příjmu 
nebo celkových sociálních a majetkových poměrů společně posuzovaných osob, bu-
dou posuzovány pro nárok na každou žádost samostatně.“

Mgr. Kateřina Jirková, ředitelka odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek 
MPSV

Stanovisko se tedy netýká pouze automobilů, nýbrž všech pomůcek na pořízení, na 
které byl poskytnut příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky. Ze stanoviska vyplývá, 
že vlastnictví pomůcky je třeba dokládat pouze kupní smlouvou, kde na straně ku-
pujících jsou uvedeni všichni spoluvlastníci (pokud nakupují současně). Pokud jde o 
automobil, tak do registru vozidel (ten nemá s vlastnictvím nic společného, má pouze 
funkci evidenční) se registruje pouze jeden provozovatel. Proto není správné, když 
Úřady práce požadují zapsání všech spoluvlastníků do velkého technického průkazu 
vozidla. Je však v pořádku, že Úřady práce požadují kopii velkého technického prů-
kazu zaslat, neboť je to doklad o tom, že vozidlo z kupní smlouvy skutečně existuje 
a je zapsáno do registru vozidel, tudíž je provozuschopné, i když je zapsán pouze na 
jednoho ze spoluvlastníků. 

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Stanovisko generálního finančního ředitelství
k vrácení DPH osobám se zdravotním postižením dle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z 
přidané hodnoty“) při nákupu společného vozidla více osobami

Jedná se o případy, kdy dojde k nákupu jednoho společného vozidla více osobami se 
zdravotním postižením, žijícími ve společné domácnosti, kterým byl všem jednotlivě 
přiznán samostatný příspěvek na jeho zakoupení. 

V zákoně o dani z přidané hodnoty tuto oblast upravuje ustanovení § 85.

Podle odst. 1 tohoto ustanovení má osoba se zdravotním postižením nárok na vrácení 
zaplacené daně u motorového vozidla této osobě dodaného.

Odst. 2 potom definuje, že pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním po-
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stižením rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán pří-
spěvek na jí dodané motorové vozidlo.

Daň se dle odst. 3 vrací osobě se zdravotním postižením za jedno motorové vozidlo jí 
dodané v období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nej-
dříve po uplynutí pěti let ode dne předchozího vrácení daně.

Podle odst. 4 si nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může osoba se zdra-
votním postižením uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém se zdanitelné pl-
nění uskutečnilo.

Odst. 8 potom upravuje uplatnění nároku na vrácení daně tak, že osoba se zdravotním 
postižením, která má nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavců 1 a 2, může 
uplatnit tento nárok podáním žádosti o vrácení daně správci daně místně příslušnému 
podle jejího místa pobytu. Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vráce-
ní daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň se vrací 
v částce zaokrouhlené na celé koruny.

V odstavci 9 a násl. jsou uvedeny náležitosti žádosti o vrácení daně, respektive dokladu 
o prodeji, který musí mj. obsahovat jméno a místo pobytu osoby, pro kterou se zdani-
telné plnění uskutečňuje, rozsah a předmět zdanitelného plnění, výši daně uvedenou 
způsobem podle § 37 odst. 1 a výši ceny včetně daně celkem.

Z citovaného ustanovení je patrné, že je koncipováno na dodání jednoho motorového 
vozidla jedné zdravotně postižené osobě. Je-li však praxe pro přidělování příspěvku 
na pořízení motorového vozidla zmíněnými osobami taková, že přiznává příspěvek 
více osobám na pořízení jednoho společného motorového vozidla, mělo by být toto v 
odůvodněných případech zohledněno i při přiznání nároku na vrácení daně dle usta-
novení § 85 zákona o dani z přidané hodnoty.

Rozhodující pro posouzení nároku na vrácení daně je fakt, že se jedná o vrácení daně. 
Předpokladem tudíž je, že osoba, které bude daň vrácena, tuto daň uhradila.

Dále je zřejmý záměr zákonodárce vázat maximální výši vrácené daně na jedno doda-
né motorové vozidlo na lhůtu maximálně jedenkrát za 5 let.

S přihlédnutím k výše uvedenému by v daném případě bylo možné dle našeho ná-
zoru ustanovení § 85 zákona o dani z přidané hodnoty aplikovat v tom smyslu, že je 
možno přiznat nárok na vrácení daně z přidané hodnoty v odůvodněných případech 
i tehdy, kdy bylo k pořízení jednoho motorového vozidla použito více příspěvků na 
pořízení motorového vozidla, které byly samostatně přiznány jednotlivým osobám se 
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zdravotním postižením, jimž bylo předmětné motorové vozidlo dodáno, a to za níže 
uvedených podmínek:

Na jedno motorové vozidlo je možné vrátit daň nejvýše v částce 100 000,- Kč.

Každá z osob má nárok na vrácení daně, kterou uhradila, nejvýše však do výše alikvot-
ní části z částky 100 000,- Kč dle výše svého spoluvlastnického podílu na motorovém 
vozidle.

Na všechny spoluvlastníky se vztahuje časový test 5 let pro dodání motorového vozi-
dla, resp. jeho podílu.

Každá osoba se zdravotním postižením, které byl přiznán příspěvek a je spoluvlast-
níkem jednoho společného motorového vozidla podá žádost o vrácení daně dle usta-
novení § 85 zákona o dani z přidané hodnoty samostatně u svého místně příslušného 
správce daně.

Při uplatnění nároku je žadatel povinen doložit místně příslušnému správci daně 
(např. kupní smlouvou, daňovým dokladem, dokladem o prodeji motorového vozidla, 
atd.), že jí bylo, spolu s ostatními spoluvlastníky, motorové vozidlo dodáno.

Výši spoluvlastnického podílu posoudí správce daně na základě spoluvlastníky dolo-
žených dokladů v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejmé-
na s ustanovením § 1121 a 1122 Občanského zákoníku.

Pokud by spoluvlastníci nedoložili a neprokázali výši svého podílu, bude mít správce 
daně za to, že podíly jsou stejné, a že každý spoluvlastník uhradil daň ve stejné výši.

Spoluvlastníkem nemůže být osoba, které nebyl přiznán příspěvek.

Pokud jedna z osob, které jsou spoluvlastníky, zákonné podmínky pro uplatnění ná-
roku na vrácení daně dle ustanovení § 85 zákona o dani z přidané hodnoty nesplní, 
budou i ostatní žádosti zamítnuty.

K posouzení uplatněného nároku je oprávněný příslušný správce daně, který bude po-
stupovat shodně u všech spoluvlastníků dodaného motorového vozidla.

S ohledem na široké spektrum situací, které by bezesporu mohly v reálném životě 
vzniknout, a potřebu posoudit naplnění podmínek u všech spoluvlastníků, nelze mít 
za to, že by všechny podané žádosti spoluvlastníků jednoho motorového vozidla byly 
kladně vyřízeny. Mělo by se jednat o výjimečné odůvodněné případy.
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Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že Generální finanční ředitelství není opráv-
něno k závaznému výkladu právních předpisů a rovněž ani k poskytování právního 
poradenství v individuálních záležitostech. Posouzení konkrétního případu v daňo-
vém řízení je v kompetenci příslušného správce daně.

Ing. Milan Ilovičný vedoucí oddělení daně z přidané hodnoty II

Otázky a odpovědi k problematice příspěvků na nákup 
motorového vozidla a jeho úprav

Lze žádat o vrácení DPH i u automobilu, který byl zakoupen ještě před přiznáním 
příspěvku? O příspěvek máme zažádáno, ale vyřízení prý bude trvat ještě nejméně 
šest měsíců. Tak dlouho nemůžeme čekat, rozhodli jsme se proto auto pořídit dří-
ve. Nevím, jestli bychom v tomto případě měli nárok na vrácení DPH.

Podle § 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod¬noty je bohužel součástí žá-
dosti o vrácení DPH také rozhodnutí o přiznání příspěvku na zakoupení motorového 
vozidla od ÚP, tedy jinými slovy: dokud nebudete mít přiznaný příspěvek, obávám se, 
že nesplňujete podmínky dané zákonem pro vrácení DPH.

O vrácení DPH lze požádat do tří let od přiznání příspěvku anebo do tří let od zakou-
pení vozidla, lhůta se počítá od data, které nastane později. O tuto možnost tedy nepři-
jdete, pokud vám bude příspěvek následně přiznán, jen bude možné využít ji později.

Řízení o příspěvku na úřadu práce trvá bohužel velice dlouho a vy vozidlo potřebujete 
již nyní. Doporučuji ze zkušenosti s úřadem práce vyjednat, že vozidlo zakoupíte již 
nyní a teprve poté „na ně využijete příspěvek“. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením, který stanovuje příspěvek na zakoupení mo-
torového vozidla, totiž variantu, že příspěvek použijete na již zakoupené vozidlo, ne-
předpokládá, proto je dobré domluvit se s ÚP, zda bude akceptovat to, že pak doložíte 
kupní smlouvu z dřívějšího data, než byl příspěvek reálně přiznán.

Otci byl schválen příspěvek na motorové vozidlo. Nevíme, jak postupovat při kou-
pi - musí podepsat smlouvu osobně, nebo stačí podepsaná plná moc a smlouvu 
mohu podepsat já (syn)? Popř. co by měla smlouva obsahovat? Nedovedu si před-
stavit, že budu s nemocným otcem (73 let) na vozíčku objíždět autobazary. Teď 
nám padl do oka automobil až v Olomouci, ale pokud by nevyhovoval, jeli bychom 
tam z Prahy zbytečně.
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Doporučuji domluvit se přímo s krajskou pobočkou úřadu práce, jak chtějí osvědčit 
koupi vozu na vašeho otce, když příspěvek na zakoupení vozidla byl poskytnut jemu 
jako oprávněné osobě. Předpokládám, že prodejce vozidla (ať už se jedná o autobazar 
či o prodejce nových vozů) má připravenu kupní smlouvu v souladu se zákonnými 
požadavky a ta by měla krajské pobočce úřadu práce dostačovat, nicméně s podpisem 
je to složitější. Otázkou je, zda bude prodejci vozu stačit běžná plná moc bez ověření 
otcova podpisu či by bylo rozumnější mít notářsky ověřenou plnou moc k zakoupení 
vozidla.

Přece jen se nejedná o běžný nákup a k vlastnictví (provozování) vozidla se pojí mno-
ho dalších povinností, které na sebe otec koupí vozidla bere, je tedy otázkou, jak se 
prodejce bude stavět k prodeji vozidla osobě v „zastoupení“ nového vlastníka. Mož-
ností je také zkusit dojednat na ÚP tzv. zvláštního příjemce příspěvku (§ 20). 

Doporučuji věnovat zvýšenou pozornost výběru vozu tak, aby byl pro převoz otce 
skutečně z dlouhodobého hlediska vhodný, to znamená, aby se z něj otci dobře vy-
stupovalo a do něj nastupovalo (či otce do vozidla nakládalo), aby se vhodně vešel 
složený vozík, aby bylo vůbec možné vůz případně speciálně upravit, pokud je to třeba 
a podobně.

V roce 2012 byl manželce poskytnut příspěvek na nákup vozidla, stala se tedy vlast-
níkem. V letošním roce by chtěla přepsat vozidlo na mě jako na manžela. Je toto 
prosím možné? A jak je to prosím s případným vrácením poměrné části, pokud 
příjemce příspěvku zemře? 

V zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, se 
v § 12 uvádí, že osoba je povinna vrátit příspěvek či poměrnou část v případě, pokud 
přestane být ve lhůtě 84 kalendářních měsíců vlastníkem pomůcky (vozidla). Přepsat 
vozidlo na vás tedy jen tak nelze.

Doporučuji zkusit v této věci jednat s krajskou pobočkou úřadu práce, protože oni 
mohou podle zákona rozhodnout z důvodů hodných zvláštního zřetele o tom, že po-
vinnost vrátit příspěvek zaniká. Dobrým argumentem bude fakt, že vozidlo bude i 
nadále využíváno pro dopravu manželky, že v tomto účelu se změnou vlastnictví nic 
nemění.

V případě úmrtí osoby, které byl příspěvek na vozidlo přiznán, nevzniká povinnost 
příspěvek ani jeho poměrnou část vrátit. 

Ráda bych se zeptala, jak postupovat při koupi druhého vozu. Mojí sestře byl před 
třemi roky přiznán příspěvek na vozidlo. Auto jsme pořídili na splátky, příspěvek 
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použili jako akontaci. Žádali jsme také o vrácení DPH. Vše bylo v pořádku až do 
loňského června, kdy bylo vozidlo ukradeno. Teď konečně pojišťovna poskytne pl-
nění, ne však v plné výši. Hledáme tedy další auto. Jestli jsem správně pochopila, co 
jsem vyčetla, na vrácení DPH už nárok nemáme. Alespoň ne příští dva roky. Ale je 
tam další fráze, které úplně nerozumím. Vrácení DPH je vázáno příspěvkem úřadu 
práce. Ten se ale vyplácí jednou za 10 let. Kdybych tedy za dva roky chtěla nároko-
vat vrácení DPH zpětně, použiji stejné rozhodnutí o přidělení příspěvku?

Předpokládám, že jste odcizení vozu nahlásili na úřadu práce a ten vám vyměřil vrá-
cení příspěvku, případně odpustil jeho vrácení, což je v případech hodných zvláštního 
zřetele v jeho kompetenci. Pokud jste vše nahlásila a předchozí příspěvek byl „vyřešen“, 
je možné požádat o nový příspěvek na zakoupení auta (ač ještě neuplynula zákonem 
daná lhůta).

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona o dávkách pro osoby se zdravotním 
postižením,
která nově stanovuje některé podmínky příspěvku na vozidlo. Nově se neposuzují so-
ciální a majetkové poměry, ale pouze příjmy, a výše příspěvku bude stanovena podle 
přesných „příjmových“ kritérií platných pro všechny. 

Co se týká vrácení DPH, to se řídí zákonem č. 235/2004 Sb.. Běžně se DPH vrací 
skutečně jen jednou za pět let a jedno rozhodnutí o přiznaném příspěvku nelze využít 
dvakrát. Nicméně v § 85 odst. 5 výše uvedeného zákona je také uvedeno, že vrácení 
DPH lze získat i dříve, a to za podmínky, kdy je přiznán dříve i nový příspěvek. Tedy 
zjednodušeně: pokud vám nyní ÚP přizná další příspěvek na auto, měl by vám vrátit i 
DPH u tohoto nového vozu.

Minulý rok jsme podávali žádost o příspěvek na motorové vozidlo. Ke konci roku 
2017 nám byl příspěvek schválen, vyplacený byl 15. 1. 2018. Chci se zeptat, jestli 
změna od 1. 1. 2018 (schválení příspěvku do 200 tis. na dobu sedmi let) platí i pro 
nás, nebo jen u nových žádostí. Minulý rok to bylo ještě na 10 let. 

Pokud jste o příspěvek požádali ještě v roce 2017, byly podmínky posuzovány podle 
účinné legislativy v tom roce, tedy max. výše příspěvku 200 tisíc Kč s tím, že se posu-
zovaly příjmy a majetkové poměry. 

Co se týká lhůty na opětovné poskytnutí příspěvku, ta se od nového roku „sjednocu-
je“, tedy podle přechodných ustanovení k zákonu č. 329/2011 Sb. platí lhůta sedmi let 
pro opětovné přiznání příspěvku také pro osoby, kterým byl příspěvek přiznán podle 
legislativy účinné do 31. 12. 2017.

Nově se výše příspěvku stanovuje podle konkrétní výše příjmů rodiny a platí také, že 
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pokud je osobou s handicapem dítě, které splňuje zdravotní indikace pro přiznání pří-
spěvku, poskytuje se příspěvek au¬tomaticky v maximální výši 200 000 Kč. 

Dostali jsme příspěvek na auto před téměř pěti lety, pořídili jsme si větší auto s tím, 
že je dostatečně velké a vozík se nám do něj vejde i nesložený. Vše bylo až dosud v 
pořádku, nyní jsem však pro syna musela ze zdravotních důvodů pořídit vozíček 
nový, polohovatelný - a nastal problém. Vozíček se nám do auta nevejde, je totiž 
přece jen o něco vyšší a nedá se vůbec složit. Jak teď tuto situaci řešit?

Příspěvek na motorové vozidlo je poskytován nově na dobu sedmi let (do konce roku 
2017 to bylo 10 let). Podle přechodných ustanovení novely se tato nová lhůta vztahuje i 
na případný výpočet „vratky“ příspěvku na motorové vozidlo, pokud byste se rozhodla 
poměrnou část příspěvku na motorové vozidlo vrátit a požádat nyní o příspěvek nový 
a koupit jiné, vhodnější vozidlo. Bohužel jiná varianta řešení neexistuje.
 
Nevím, kolik jste před pěti lety získali od úřadu práce finančních prostředků, nicméně 
nově - pokud je syn ještě nezletilý - máte nárok na plnou výši příspěvku, tedy na 200 
000 Kč. Samozřejmě je mi jasné, že jste zřejmě museli do vozidla investovat i další 
finanční prostředky, je tedy na vašem zvážení a výpočtu, zda je pro vás výhodné po-
měrnou část příspěvku, který jste získali před pěti lety, vrátit a požádat o příspěvek 
nový na dalších sedm let.

Převzato z časopisu MŮŽEŠ (redakčně zkráceno a upraveno - MŠ) 

Ministerstvo zdravotnictví spustilo portál pacientských 
organizací

Jeho součástí je mj. databáze pacientských organizací, která poslouží pacientům a je-
jich blízkým či pečujícím osobám.

Pacientům a pacientským organizacím je určen nový portál, který spouští Minister-
stvo zdravotnictví. Pokračuje tak v naplňování svého dlouhodobého cíle ministerstvo 
více otevřít pacientům a věnovat se jejich potřebám. Součástí portálu je mj. databáze 
pacientských organizací, která poslouží pacientům a jejich blízkým či pečujícím oso-
bám. Jsou zde zveřejněny i aktuální informace o Pacientské radě, jejímž prostřednic-
tvím jsou pacienti zapojováni do tvorby zdravotnických politik. 
„Portál pacientských organizací je dalším velkým krokem dopředu ministerstva smě-

Zdravotnictví
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rem k pacientům. Vůbec poprvé pacientům nabízíme seznam pacientských organizací, 
na které se mohou obrátit, a informace o tom, co ministerstvo v této oblasti aktuálně 
řeší a do čeho pacienty zapojuje na jednom místě,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam 
Vojtěch.

Do budoucna by portál měl sloužit i k dalšímu vzdělávání pacientských organizací. 
Budou se zde nacházet vzdělávací materiály, e-learningové moduly, webináře, zázna-
my ze seminářů a další nástroje, které mohou pacientské organizace využít pro svůj 
další rozvoj. S ohledem na cílovou skupinu webový portál usiluje o maximální pří-
stupnost. Informace tak budou dostupné lidem se zrakovým postižením využívající 
asistivní technologie. V plánu je jejich přeložení do českého znakového jazyka. 

„V České republice máme zdravotní péči na vysoké úrovni, ale toho, co se občas nedo-
stává, je provázanost péče a rady, jak s onemocněním či postižením žít. Pacientské or-
ganizace sdružující pacienty a jejich blízké jsou v tomto ohledu nedocenitelné. Dávají 
lidem vědomí, že v tom nejsou sami,“ říká ministr a dodává: „databáze pacientských 
organizací poslouží tomu, aby se o nich dozvěděli ti pacienti, kteří je potřebují.“

Pacientská rada jako poradní orgán ministra zdravotnictví byla jmenována na podzim 
minulého roku. Rada se doposud zapojila do 11 připomínkových řízení. Pacienti se 
tak mohli vyjádřit např. k oblastem inovativní léčby nebo zdravotnických prostředků. 
Samotná Rada také zřídila čtyři pracovní skupiny, kde pacienti hledají shodu na oblas-
tech jako je zdravotně-sociální pomezí nebo duševní zdraví. 

„Velmi si ceníme otevřeného přístupu ministerstva zdravotnictví, které nás doslova 
vtáhlo do příprav legislativních návrhů, které se dotýkají pacientů. Máme tak mož-
nost bezprostředně ovlivnit vývoj příprav tak, aby nová opatření byla pro pacienty 
maximálně přínosná nebo se jich dotkla co nejméně,“ uvádí předseda Pacientské rady 
Vlastimil Milata (předseda pacientské organizace Diaktiv Czech Republic).

„Jsem rád, že se pacienti naplno zapojují do připomínkování návrhů, které na Mini-
sterstvu zdravotnictví vznikají. Máme tak možnost vytvářet udržitelné politiky, které 
odrážejí pohled na věc očima všech dotčených stran ve zdravotnictví,“ shrnuje ministr 
Vojtěch.

Stránky nového portálu: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Poznámka: Mezi členskými organizacemi najdete samozřejmě i Společnost C-M-T.
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Pomůcky

Nová pravidla pro úhrady zdravotnických prostředků
Senát ve čtvrtek 15. 11. 2018 schválil novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdra-
votním pojištění. Novela zajistí širokou dostupnost pomůcek pro pacienty. 

„Apeloval jsem na kolegy v Senátu, že jde o prioritu, která má velký význam pro paci-
enty – a oni moji výzvu vyslyšeli. Věřím, že pan prezident novelu podepíše co nejdříve, 
aby mohla vejít v účinnost hned od začátku příštího roku, jak je potřeba,“ uvedl mini-
str zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nová úprava zákona zajistí širokou dostupnost plně hrazených zdravotnických pro-
středků a zároveň minimalizuje ekonomické dopady do systému veřejného zdravot-
ního pojištění.

 „Pacienti se dočkají celé řady pozitivních změn. Zpřesněním právní úpravy budou mít 
plně hrazeno větší spektrum zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud 
hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci. Přijetím novely 
navíc předejdeme nárůstu spoluúčasti na straně pojištěnců v řádu stovek milionů ko-
run, která by v opačném případě nastala,“ řekl ministr Vojtěch. 

Stávající způsob úhrad zdravotnických prostředků přestane platit posledním dnem 
letošního roku v důsledku nálezu Ústavního soudu, podle kterého nebyla dosavadní 
pravidla zcela transparentní a měla prokorupční potenciál.

Klíčovou přílohou novely je seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jed-
notlivé úhradové skupiny stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady. 

„Nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a 
nikoli jen jednou za půl roku, jako doposud. Pacienti se tak ke svým zdravotnickým 
pomůckám dostanou mnohem rychleji,“ vysvětlil ministr Vojtěch. 

Každoroční aktualizaci kategorizačního stromu bude provádět Komise pro kategoriza-
ci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Stávající úprava stanoví nárok pojištěnce na úhradu předepisovaných zdravotnických 
prostředků na základě průzkumu trhu v provedení ekonomicky nejméně náročném, 
což je právě ta oblast, která byla kritizována, protože nejsou jasně daná pravidla, jak 
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se průzkum trhu provádí a jak má být nárok pojištěnce stanoven. Pokud by nedošlo 
od 1. 1. 2019 ke změně, tak by hrozilo to, že spoluúčast pojištěnců na zdravotnické 
prostředky se zvedne na 25 %. 

Novela zákona vymezuje, za jakých podmínek má pojištěnec nárok na dotčené zdra-
votnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění, neboť obsahuje se-
znam zdravotnických prostředků, v němž jsou jednotlivé úhradové skupiny, stanoveny 
úhradové limity a další podmínky úhrady. Státním ústavem pro kontrolu léčiv bude 
každý měsíc zveřejňován seznam hrazených zdravotnických prostředků předepisova-
ných na poukaz. Pojištěnec se tak vždy dozví, jaké výše úhrady jsou pro jednotlivé 
varianty zdravotnických prostředků stanoveny. A v konečném důsledku bude navr-
hovanou právní úpravou umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických pro-
středků, než je tomu doposud. 

Součástí novely zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je snížení roč-
ního limitu na tzv. započitatelné doplatky na předepsané léčivé přípravky nebo po-
traviny pro zvláštní lékařské účely, a to na 500 Kč. Tato změna se týká pojištěnců, 
kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Změna se také týká 
pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve 2. nebo 3. stupni, avšak důchod jim nebyl 
pro nesplnění podmínky coby pojištění přiznán. V zásadě jde o to, že sjednocujeme 
podmínky pro starobní a invalidní důchodce, pokud jde o limit na započitatelné do-
platky na léky, protože doposud invalidní důchodci byli bráni z pohledu zákona jako 
ekonomicky aktivní, to znamená, vztahoval se na ně ten plný limit 5000 Kč jako na 
jakéhokoli jiného občana ekonomicky aktivního. Snížení limitu bude platné od 1. 1. 
2020, a to proto, že zdravotní pojišťovny uvedly, že potřebují čas na provedení admini-
strativních úkonů k novému započítávání doplatků. 

Senátem schválená verze zákona obsahuje také zvýšení úhrady u mechanického vo-
zíku, který je předepsán současně s exteriérovým elektrickým vozíkem, a to z 16 100 
Kč na 20 000 Kč, a stejně tak stanovení úhrady pro opravy vozíků, které zůstávají ve 
vlastnictví pojištěnce.

Novela zákona bude nyní předána k podpisu prezidentovi republiky. Předpokládaný 
termín nabytí účinnosti novely je 1. ledna 2019.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
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Švýcaři vyrobili první invalidní vozík z grafenu. 
Je nejlehčí na světě a pevnější, než kdyby byl z 

diamantu
Grafen je nejpevnější známý materiál na světě, který byl objeven teprve před pár lety, 
a pomalu se dostává do různých oborů. Švýcarská firma Küschall se nyní snaží tento 
nový materiál využít u invalidních vozíků. Její kolečkové křeslo Superstar má být díky 
vlastnostem grafenu nejlehčí na světě a také nejpevnější.

Tak trochu náhodou objevili profesoři ruského původu Andre Geim a Konstantin No-
voselov v roce 2004 novou supertenkou formu uhlíku, která se strukturou podobala 
grafitu. Proto nakonec dostala název grafen a jedná se o dosud nejpevnější objevený 
materiál na světě. V roce 2010 za jeho objev získali Nobelovu cenu za fyziku.

Grafen má se svými vlastnostmi využití v různých oblastech. Samsung z něj vyvíjí ba-
terie, z grafenu se vyrábí i odolné bundy a zkoumají se také příjemnější kondomy nebo 
kontaktní čočky pro noční vidění. Z grafenu jde ale pochopitelně vytvářet i konvenč-
nější produkty, jako je například invalidní vozík. Švýcarská firma Küschall díky němu 
vytvořila pouze 1,5 kilogramu vážící vozík Superstar. 

Moderní invalidní vozík je kompletně z grafenu, což znamená, že má o 30 procent leh-
čí a o 20 procent silnější konstrukci než klasická kolečková křesla z uhlíkových vláken. 
„Naším cílem bylo navrhnout nejlepší invalidní vozík na světě, určený pro ty nejaktiv-
nější invalidy,“ uvedl pro Dezeen André Fangueiro, projektový lídr v Küschallu.

Častým problémem lidí, kteří používají invalidní vozík, je totiž únava rukou a různá 
zranění horních končetin, protože je příliš přetěžují. Vozík od Küschallu má podle 
jeho tvůrců tuto zátěž snížit, i díky tomu, že vedle lehčího grafenu jsou blíže rukou 
umístěna také samotná kola.

Samotná konstrukce má být až 200krát pevnější než ocel a 10krát pevnější než dia-
mant. Struktura grafenu je unikátní v tom, že ji tvoří rovinná síť jedné vrstvy atomů 
uhlíku uspořádaných do tvaru šestiúhelníků, díky čemuž má unikátní fyzikální vlast-
nosti.

Küschall aktuálně v terénu testuje plně funkční prototyp svého Superstaru, přičemž až 
se dostane do prodeje, bude každý invalidní vozík přizpůsoben na míru svému uživa-
teli, zejména co se týče opěradla, které pak může být různě přizpůsobováno podle den-
ních potřeb. Švýcarská firma má dobrý důvod podobné inovace zavádět, její zakladatel 
Küschall Rainer se stal v 16 letech tetraplegikem a tak dlouho nemohl najít práci, až si 
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v roce 1978 založil vlastní firmu na výrobu invalidních vozíků.

Ondřej Holzman
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Zajímavosti

Dotované potraviny pro seniory a hendikepované, 
doprava zdarma. Košík představuje klub Plná péče 

Chleba pod deset korun, mléko za méně než 12 korun. Cena dopravy se zároveň ode-
čte jako sleva od dalšího nákupu. E-shop s potravinami Košík.cz připravil pro všechny 
seniory nad 65 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P nový klub „Plná péče“. Reaguje 
tak nejen na jejich omezené možnosti nakupovat v kamenných obchodech, ale také 
rostoucí životní náklady i snižující se dostupnost prodejen s potravinami v regionech. 
Členové klubu mohou využít vynesení nákupu do patra zdarma, pomoc s jeho vybale-
ním, ale také telefonickou asistenci při nákupu. Patronem klubu se stalo Konto Bariéry 
se svým programem SenSen.
 
Klub nabídne svým členům pro začátek desítku základních potravin za trvale nízkou 
cenu – až o 33 % levněji. Jejich počet se bude rozšiřovat, cílem je postupně zvýhodnit 
více produktů včetně drogistického zboží nebo třeba granulí pro domácí mazlíčky. 
Doprava zdarma je pro členy klubu Plná péče nastavena od pondělí do čtvrtka od 9 
do 16 hodin. Objednávání mimo tento časový slot je zpoplatněno dle běžných tarifů. 

Klub funguje pro všechny závozové oblasti. Aktivace klubového účtu probíhá přes zá-
kaznickou linku, ověření průkazu ZTP či ZTP/P nebo věku narození na základě libo-
volného průkazu provedou kurýři při předání nákupu. Kurýři budou mít zároveň na 
obsluhu seniorů vyčleněno více času, takže jim mohou případně pomoci s vybalením 
nákupu.

V současné době tvoří objednávky od seniorů více než 6 % ze všech objednávek na 
Košíku a jejich počet roste dvouciferným tempem. Dalším seniorům pak nákup online 
objednávají třeba jejich děti. „Chtěli jsme nabídnout něco víc než jen asistenci s náku-
pem a dopravu zdarma. Pak nás napadlo, že bychom mohli zvýhodnit cenu základ-
ních potravin. Seniorů a hendikepovaných, pro které jsou rostoucí životní náklady 
problém, rozhodně není málo. Takto jim chceme alespoň trochu odlehčit,“ zmiňuje 
Tomáš Jeřábek, výkonný ředitel Košík.cz. „Zároveň je třeba si uvědomit, že dostupnost 
kamenných obchodů s potravinami se nejen pro starší nebo hendikepované osoby rok 
od roku snižuje. Pokud tedy Košík pomůže všem, pro které je problém zajet nakoupit 
autem, budeme všichni v týmu opravdu spokojení.“ 
Partnerem projektu je Konto Bariéry a program SenSen (Senzační senioři). Ten po-
může Košíku se získáváním zpětné vazby na nastavení klubových podmínek a bude se 
podílet na dalším formování klubu.  
 



25

„Jsme rádi, že s Košíkem budeme vyvracet mýtus, že internetové nákupy a senioři ne-
jdou k sobě. Naopak – lidí nad 65, kteří jsou na internetu jako doma, přibývá. Jsme 
rádi za každou službu, která jim naslouchá a vychází jim vstříc jako rovnocenným 
partnerům,“ zmiňuje Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry. „Těšíme se, že spolu s Ko-
šíkem umožníme tisícovkám osob znovu samostatně a plnohodnotně nakupovat.“ 

Košík.cz je e-shop s potravinami, drogerií a potřebami pro domácnost. Z více než 15 
000 položek mohou vybírat čtyři miliony zákazníků v Praze a středních Čechách, na 
Plzeňsku, Liberecku, Ústecku, v Hradci Králové a na Pardubicku, ale také v okolí Tep-
lic, Mostu a Chomutova. 

Konto Bariéry za více než dvacet let činnosti rozdělilo stovky miliónů korun a po-
mohlo tisícům lidí se zdravotním hendikepem zlepšit kvalitu jejich života. Přispívá 
například na rehabilitační a kompenzační pomůcky, bezbariérové úpravy bytů, škol a 
dalších veřejných budov. Zaměřuje se také na projekty, které souvisejí se vzděláváním 
a pracovním uplatněním lidí s postižením.  
Projekt SenSen je platforma pro více než stovku seniorských klubů a organizací z celé 
České republiky. Spojuje tisíce seniorů, kteří nechtějí jen odpočívat a přijímat cizí po-
moc. 
 
Za kolik členové klubu Plná péče nakoupí základní potraviny?

Výrobek Cena pro členy klubu 
Plná péče

Sleva

Houska 50 g 1,50 Kč 21 %
Mléko polotučné 1,5 l 11,90 Kč 34 %

Máslo 250 g 44,90 Kč 10 %
Chléb konzumní kmínový 

500 g
9,90 Kč 34 %

Eidam 45% 100 g 17,90 Kč 31 %
Mléčná čokoláda 100 g 29,90 Kč 25 %

Minerálka Magnesia 1,5 l 11,90 Kč 25 %
Pražská šunka 100 g 16,90 Kč 15 %

Toaletní papír 3 vrstvy 8 
rolí

34,90 Kč 27 %

Jihlavanka Standard 
originál 150 g

39,90 Kč 20 %

Zdroj: internet
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Těšili jste se do renovovaného Národního muzea? Tak 
zatím nejezděte!!!

Pan Milan se rozhodl navštívit Národní muzeum, protože je ale na vozíčku, nechtěli ho 
do muzea nejprve vůbec vpustit. Když nakonec vedení svolilo, pan Milan se krásami 
muzea dlouho kochat nemohl - ochranka ho z budovy vyhodila. „Nezažil jsem větší 
potupu,“ tvrdí.

Tři hodiny strávil hendikepovaný muž na cestě, aby mohl navštívit nově zrekonstruo-
vané Národní muzeum v Praze - u pokladny mu ale řekli, že do muzea nesmí, protože 
muzeum nemá bezbariérový přístup. „O této věci je malá zmínka na stránkách mu-
zea,“ uznal pan Milan. „Přesto je mi divné, že při rekonstrukci za několik miliard není 
přístup pro vozíčkáře,“ dodal rozhořčeně.
 
Pan Milan se po dlouhé cestě nechtěl vzdát a poukázal na to, že mu do schodů pomo-
hou jeho asistenti, čímž problém bezbariérového přístupu vyřeší. To mu po domluvě s 
vedením nakonec bylo umožněno.
 
Během prohlížení expozic si pro něj přesto přišla ostraha spolu s vedoucím a sdělila 
mu, že musí okamžitě opustit muzeum. „Řeknu vám, že za 12 roků, co jsem na vozíku, 
jsem nezažil snad větší potupu, jako když mě vedla ochranka ven před zraky stovek lidí 
jako nějakého zločince. Vyhodili mě z budovy se slovy, že tam jako vozíčkář nemám co 
pohledávat s dodatkem, abych si toho vážil. Prý jsem první a zatím poslední vozíčkář, 
co do muzea vstoupil,“ sdělil pan Milan.
  
Muzeum se k nepříjemnému incidentu vyjádřilo s tím, že je budova otevřená zatím 
pouze ve zkušebním provozu. „Do plného provozu bude uvedena v únoru příštího 
roku. Z tohoto důvodu zatím není umožněn bezbariérový vstup, ten bude až po kom-
pletní rekonstrukci a kolaudaci“ napsal ředitel muzea Michal Lukeš.
 
„Věc není technického rázu, ale bezpečnostního. V případě krizové situace jako je po-
žár, teroristický útok atd. by nebylo možné vozíčkáře rychle evakuovat. Je nám moc 
líto, že si pán odnesl špatný zážitek. Služba u vstupu mu chtěla vyjít vstříc, bezpečnost-
ní pracovníci s tím však následně nesouhlasili,“ vysvětlil Lukeš.

Zdroj: internet
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Cestování bez bariér

V Brně vzniká videoprůvodce pro osoby se sníženou 
mobilitou a na vozíku

Již druhým rokem vytváří brněnský spolek ParaCENTRUM Fenix v rámci projektu 
HandMedia krátká instruktážní videa o přístupnosti různých veřejných objektů ve 
městě. Jejich cílem je poskytnout vizuální informaci všem občanům se zdravotním 
postižením o bezbariérové dostupnosti prostorů, které hodlají navštívit, a tím snížit 
jejich obavy, že některé objekty jsou pro ně nepřístupné, a že se nebudou umět v nich 
orientovat.

„Natáčíme a dokumentujeme veřejné budovy a veřejné prostory z hlediska jejich pří-
stupnosti pro osoby se sníženou mobilitou a na vozíku. Vytváříme krátké 3-5 minuto-
vé videoprůvodce. Tato videa jsou umístěna na webových stránkách daných objektů, 
součástí veřejných map a k volnému zhlédnutí na sociálních sítích. Před návštěvou 
vybraného objektu si může uživatel videoprůvodce prohlédnout a získat cenné infor-
mace,“ uvádí koordinátorka projektu Alena Jankotová.

Videoprůvodce seznámí potencionálního návštěvníka s reálnou situací o přístupnosti 
v natočeném objektu. Předává vizuální informaci, kterou si může uživatel sám zpra-
covat a vyhodnotit na základě svých možností a potřeb. Videoprůvodce dokumentu-
je důležité technické údaje (rozměry dveří výtahu, sklon podlah apod.) v natočeném 
objektu. Uživatel tedy získává dopředu přesné parametry krizových míst a není pak 
zaskočen nečekanou překážkou.
Videa jsou zpracována samotnými vozíčkáři. To je zárukou, že jsou mapována v objek-
tu místa, která autoři dokumentu považují za klíčová.

„Druhým cílem našeho projektu je, že vozíčkáři - členové našeho týmu a klienti Para-
CENTRA Fenix - se díky této činnosti seznámí s nejmodernější technologií v oblasti 
zpracování videa. Objevují nový obor, stávají se této činnosti technologicky zdatnými, 
schopní obstát na trhu práce,“ dodává Alena Jankotová. 

Informaci o projektu, jehož patronem je herec a moderátor Aleš Zbořil, a odkazy na 
všechna dosud natočená videa najdou zájemci na adrese http://handmedia.cz. Jako 
nejnovější jsou zde vypíchnuta videa: 
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• Hvězdárna a planetárium Brno
• Hlavní vlakové nádraží Brno
• Aquapark Kohoutovice
• Magistrát města Brna, Koliště 19
• Poliklinika Bilý Dům Brno, Žerotínovo nám.

Projekt podpořilo statutární město Brno, videa jsou umístěna i na jeho mapě přístup-
nosti města Brna. Kromě toho videoprůvodce sdílí také aplikace Vozejkmap. Pokud 
projekt někoho zaujal a má zájem na něm spolupracovat, nechť kontaktuje organizá-
tory. 
 

Zdroj: internet

V Kobylí otevřeli unikátní kruhovou rozhlednu. 
Při dobrém počasí uvidíte až na Alpy 

V Kobylí na Břeclavsku otevřeli unikátní rozhlednu bez schodů, nazvanou Stezka nad 
vinohrady, jako součást místních oslav 100. výročí vzniku Československa. 

Jedná se o kruhovou rampu s výsečí 334 stupňů, takže z ptačí perspektivy vypadá jako 
nedotažená kružnice. Stojí na nejvyšším kopci širšího okolí, což je Kobylí vrch s 334 
metry nad mořem. Při výjimečně dobré viditelnosti jsou vidět i vrcholky Alp. 

„Inspirací pro vznik Stezky nad vinohrady bylo právě dané místo. Rozhledna citlivě 
vystupuje nad krásné vinařské okolí. Kruh navíc představuje životní cyklus přírody a 
symbolicky odkazuje na růst obce Kobylí,“ vysvětluje jeden ze dvojice architektů Jiří 
Vojtěšek. 

Na tvorbě spolupracoval s Jakubem Rolečkem, oba mají společné studio Keeo4design. 
Díky tomu, že se na rozhlednu vystupuje jako na rampu, mohou na ni běžně i rodiče 
s kočárky či lidé na vozíku. 

Nejvyšší bod je nad zemí téměř osm metrů. Při běžné viditelnosti lze spatřit Pálavu, 
Lednicko-valtický areál, Malé Karpaty i blízké Modré hory pokryté vinicemi. 

Nejenom výhled, ale i cesta nahoru je smyslem Stezky nad vinohrady. Součástí roz-
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hledny je totiž informační systém, který představuje časoprostorovou linii. Lidé zde 
najdou typické cedulky se šipkami k důležitým místům v okolí, ale také informace o 
budoucích i historických událostech obce nebo filozofické otázky týkající se návštěv-
níků samotných. 

Konstrukce rozhledny je z ocele a ze dřeva. V blízkém okolí najdou lidé ještě další 
rozhledny. Nejbližší je na Kraví hoře u Bořetic, o kousek dál na vrcholu Slunečná nad 
Velkými Pavlovicemi. U Zaječí jsou dvě rozhledny Maják a Dalibor, na východ od 
Kobylí je Vyšicko nad Mutěnicemi a severozápadně Nedánov u Boleradic. 

Zdroj: internet
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Výtah k Metternichům
Zámek Kynžvart není pro milovníky historie neznámým pojmem, protože patřil slav-
nému knížeti Klemensi Metternichovi. Z hlediska návštěvníků na vozíku je však zají-
mavý i proto, že je na rozdíl od většiny tuzemských hradů a zámků vzorně bezbarié-
rový.

Empírové sídlo z počátku 19. století se nachází v malebné krajině Slavkovského lesa 
mezi Mariánskými Lázněmi a Chebem. Obklopuje ho rozlehlý park, který zahrnuje i 
golfové hřiště a přímo vybízí k romantické procházce. 

V bezprostřední blízkosti státního zámku se nacházejí tři parkovací místa pro vozíč-
káře, od nichž je to jen pár desítek metrů po dobré cestě ke vchodu. Přízemí je bez 
jediného schodu, s výjimkou zámecké restaurace a kaple. I ty jsou však přístupné. Kap-
le má nájezd, který lze s drobnou dopomocí snadno zvládnout, a restaurace nabízí 
venkovní posezení.

V pokladně, kde obdrží majitel průkazu ZTP/P volnou vstupenku pro sebe i dopro-
vod, si lze také zapůjčit klíč od bezbariérové toalety. WC se skrývá za stylovými dobo-
vými dveřmi. Samotná místnost by pak svojí rozlohou umožňovala uspořádání menší 
rodinné oslavy. Hlavním benefitem zámku Kynžvart je však existence moderního vý-
tahu do prvního patra. Ten mohl vzniknout díky rozsáhlé rekonstrukci, kterou musel 
objekt projít. 

Absolutně bez problémů si tak můžete prohlédnout komnaty, které patřily zdejším 
pánům z rodu Metternichů, z nichž nejslavnějším byl rakouský šlechtic, politik a di-
plomat Klemens Wenzel von Metternich. Jeho osoba je úzce spjatá s dobou napoleon-
ských válek a v první polovině 19. století patřil k nejvlivnějším mužům Evropy. Stál 
například za sňatkem rakouské arcivévodkyně Marie Luisy s císařem Napoleonem. 
Tomu je mimochodem věnována také část expozice, vidět můžete i Bonapartovy vlasy. 
Další zajímavosti podobného charakteru jsou pak v kabinetu kuriozit.

Komentovaná prohlídka se tak pochopitelně týká především knížete Klemense Metter-
nicha, který byl po čtyři desítky let tvůrcem rakouské zahraniční politiky. Po porážce 
Napoleona pořádal Vídeňský kongres (jeden ze zámeckých stolů byl knížecí památkou 
na tuto událost), který upravil evropské poměry a posílil konzervativní monarchis-
mus. Pro svůj odpor k liberalismu a právu národů na sebeurčení tak není z dnešního 
pohledu zrovna oblíbenou postavou. Přesto se však dozvíte, že byl na svoji dobu velmi 
starostlivým otcem, který si na začátku každého dne vymezil alespoň hodinu na hru 
se svými potomky, kteří ho upřímně milovali. A zdobila ho prý trojí věrnost, vždy byl 
věrný jedné ze svých tří manželek, milence a Rakousku.
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Zajímavostí z jiného soudku potom je, že právě ve zdejším parku byl poprvé na našem 
území vysazen pro okrasu bolševník velkolepý - dnes nenáviděná invazní rostlina, kte-
rá je nebezpečná pro zdraví člověka i původní ekosystém. Jeho semena údajně daroval 
knížeti Metternichovi ruský car Alexandr I. právě na Vídeňském kongresu, každo-
pádně bolševník se z Kynžvartu rozšířil, a tak se během následujících desetiletí začal 
objevovat i na vzdálené Moravě.

Pokud tedy hledáte historicky zajímavé místo a oceníte jeho bezbariérovost, při výletu 
do západních Čech byste zámek Kynžvart neměli minout.

Radek Musílek (MŮŽEŠ)



32

Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi 
státech, Češi stále čekají

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením 
Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co 
se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské unie? 

Osmdesát milionů Evropanů se zdravotním postižením musí při svých cestách čelit 
nejen překážkám vyplývajícím z jejich postižení, ale i problémům způsobeným ne-
dostatečným uznáním jejich statutu. Možnosti pro lidi se zdravotním postižením se 
navíc stát od státu liší.

V roce 2015 proto Evropská komise zahájila pilotní projekt, který zavádí tzv. jednot-
nou evropskou kartu zdravotního postižení, ke kterému se dosud rozhodlo připojit 
osm členských států (Belgie, Kypr, Estonsko, Finsko, Itálie, Malta, Rumunsko a Slovin-
sko). Jejich zkušenosti shrnula konference, kterou v Evropském parlamentu uspořáda-
la europoslankyně Olga Sehnalová ve spolupráci se svými kolegy Janou Žitňanskou a 
Brando Benifeiem a Evropským fórem zdravotně postižených. 

„V době, kdy projekt Evropské karty zdravotního postižení začínal, se do něj Česká 
republika ani Slovensko, bohužel, nezapojily. Považovala jsem toto rozhodnutí již v té 
době za promarněnou příležitost. I proto jsem se rozhodla tuto konferenci uspořádat, 
abychom zjistili, jaké jsou zkušenosti prvních osmi zemí, které kartu pro své občany 
zavedly. Věřím, že Evropská komise do budoucna ještě umožní připojit se i dalším, 
aby Evropská karta zdravotního postižení platila skutečně v celé Evropě,“ uvedla na 
konferenci Olga Sehnalová, která je také předsedkyní parlamentní Meziskupiny pro 
práva osob s postižením.

Konkrétní zkušenosti a rozdílné přístupy jednotlivých států ve svém příspěvku na 
konferenci shrnula Inmaculada Placencia z Evropské komise. Pravomoc vydávat kartu 
a uznávat, kdo má na ni nárok, zůstává stále v rukou jednotlivých států, pokud však již 
kartu máte, máte v každém státě stejná práva jako jeho občané s postižením.

Své zkušenosti se zaváděním karty v Belgii a ve Finsku pak představili řečníci z těchto 
zemí. Jako hlavní přínosy vidí to, že lidem s postižením karta dává jednoznačné právo 
na uznání jejich statusu, což je zvláště důležité například pro lidi, jejichž postižení není 
patrné na první pohled.

I když více a více poskytovatelů služeb již poskytuje lidem s postižením po předložení 
karty potřebnou podporu, účastníci konference se shodli, že samotná karta nestačí. 
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Důležité je zejména to, aby v zahraničí mohli lidé se zdravotním postižením užívat 
plný přístup ke vzdělání, zaměstnání či kultuře. K tomu, aby byl nový průkaz skutečně 
efektivní, je potřeba, aby se k jeho uznávání připojily i zbývající členské státy Evrop-
ské unie. Evropská komise chystá v nejbližší době vyhodnocení pilotního projektu, na 
který by pak podle výsledků měla navázat jeho další fáze a případná možnost rozšíření 
na další země.

Zdroj: internet

EU mění pravidla v železniční dopravě. Uleví zdravotně 
znevýhodněným

Nová pravidla pro cestování na železnici schválili ve čtvrtek 15. listopadu 2018  ve Štra-
sburku poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Odhlasovali mimo jiné změny 
pro hendikepované a upravili podmínky odškodnění při zpoždění vlaku. 

Cestování vlakem by mělo být jednodušší i pro cestující s omezenou schopností ori-
entace a pohybu. Europoslanci to ve čtvrtek odhlasovali ve Štrasburku. Nařízení o 
ochraně cestujících by se nově mělo vztahovat také na vnitrostátní osobní dopravu, na 
kterou řada členských států doposud uplatňuje výjimku.

„Lidé se zdravotním postižením dnes musí své cesty vlakem dlouhodobě plánovat, 
což jim komplikuje život nejenom v naléhavých situacích. Jsem proto velmi ráda, že 
poslanci dnes podpořili zkrácení lhůt pro objednávání asistenčních služeb, což byl i je-
den z mých pozměňovacích návrhů,“ uvedla v tiskové zprávě poslankyně Evropského 
parlamentu Olga Sehnalová z ČSSD. 

Lidem se zdravotním postižením mají nová pravidla nejenom výrazně usnadnit plá-
nování cesty vlakem, ale i pomoci s dosažením větší nezávislosti. „Ve větších stanicích 
bude nově stačit být pouze 30 min před odjezdem vlaku. V menších stanicích dojde 
ke zkrácení na 3 hodiny a v těch bez zaměstnanců drah bude stačit objednat asistenční 
službu pouze 12 hodin předem,“ dodala Sehnalová.

Europoslanci současně odmítli návrh Komise na uplatňování „vyšší moci“, která by 
znamenala ztrátu nároku cestujících na odškodnění v případě nepředvídatelných udá-
lostí, jako jsou přírodní katastrofy.
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Momentálně mají cestující právo na kompenzaci ve výši 25 % z jízdného v případě, 
že spoj nabral zpozdění jednu až dvě hodiny. V případě delšího zpoždění má cestující 
nárok na 50 % z ceny. Nárok na odškodnění ztrácí, pokud byl o zpoždění informován 
před nákupem jízdenky. 
Tato čísla navíc platí pouze pro mezistátní spoje v rámci EU. O výši kompenzace u 
zpožděných vnitrostátních spojů a také mezistátních spojů, které mají výchozí či ko-
nečný bod mimo EU, zatím rozhodují orgány jednotlivých členských států. 
Čtvrteční hlasování je zatím pouze dílčím výsledkem. Výslednou podobu legislativní-
ho návrhu ovlivní třístranná jednání mezi Komisí, Parlamentem a Radou.

Zdroj: iDNES

Poslanci schválili skokové navýšení příspěvků na péči 
ve III. a IV. stupni závislosti 

Poslanci v pátek 7. 12. 2018 schválili senátní novelu zákona o sociálních službách, kte-
rá významně navyšuje příspěvek na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti, které 
nevyužívají pobytové sociální služby. V nejvyšším IV. stupni (úplná závislost) se pří-
spěvek zvýší ze stávajících 13 200 na 19 200 Kč. Pozměňovací návrh poslanců Romana 
Sklenáka a Aleny Gajdůškové pak navyšuje příspěvek i ve III. stupni (těžká závislost), 
a to z 9 900 na 13 900 Kč u dětí a z 8 800 na 12 800 u dospělých. 

Cílem zvýšení příspěvků ve III. a IV. stupni závislosti je odlehčit finanční situaci těm, 
kteří se rozhodnou pečovat o své blízké v domácím prostředí. V současnosti je reálná 
dostupnost pomoci u příjemců příspěvku v III. a IV. stupni závislosti značně dispro-
porční a znevýhodňuje ty, kteří si zvolí tuto náročnou cestu pomoci blízké osobě. Zů-
stat v péči blízké osoby v domácím prostředí upřednostňují nejen pacienti a jejich blíz-
cí, ale jde o vhodnější variantu i ze zdravotního hlediska. Pobyt v domácím prostředí 
má totiž pozitivní vliv na psychiku a celkový zdravotní stav pacientů. Zvláště patrné je 
to u dětí, neboť III. a IV. stupeň závislosti se zdaleka netýká jen starých osob. 

Zdroj: MPSV

Aktualita
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