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Vážení přátelé,

přinášíme vám nejnovější informace, dotýkající se života zdravotně postižených.
 
V bulletinu opět nenajdete pozvánku na valnou hromadu, která je vždy součástí zimní-
ho čísla. Důvod je jednoduchý. Nikdo totiž neví, jaká bude v příštím roce situace, a jestli 
bude možné valnou hromadu ve Fakultní nermocnici v Motole uskutečnit. Pokud bude její 
uskutečnění možné, budeme Vás dopředu informovat e-mailem.
 
Věřím a doufám, že se chráníte a většina z vás onemocnění Covid-19 minulo a mine. Přes-
to pandemie ovlivňuje životy každého z nás.
 
Jak jsem vám psal, v pátek 3.12.2021 jsem měl ve Španělském sále na Pražském Hradě 
převzít Cenu ministra zdravotnictví za dlouholetou a mimořádnou práci ve prospěch osob 
se zdravotním postižením. Moc jsem se těšil, ale po pár dnech mi bylo sděleno, že kůli 
pandemii je akce zrušena a cenu mi předá ministr zdravotnictví na ministerstvu při osob-
ním setkání. Jenže ministr onemocněl covidem a dostal sedo karantény, takže mi cenu prý 
nakonec pošlou v tichosti poštou… Z ocenění se stala tak trošku bramboračka, přesto je to 
velká čest pro mě i celou naši Společnost.
 
Přeji vám klidné požehnané Vánoce s vašimi nejbližšími a do nového roku 2021 hlavně to 
zdravíčko.
 

Všechny zdraví předseda Michal Šimůnek
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 Společnost C-M-T 
Členské příspěvky!!!

 
Výše členského příspěvku je na rok 2021 stanovena ve výši 250,- Kč. Platbu můžete pro-
vést převodem na účet Společnosti C-M-T, nebo uhradit složenkou typu A. Číslo účtu je 
156897053/0300, jako variabilní symbol můžete uvést své evidenční číslo a do poznám-
ky napište své příjmení bez diakritiky.
 
Naši zahraniční členové k platbě uvádějí: IBAN CZ89 0300 0000 0001 5689 7053, BIC 
(SWIFT) CEKOCZPP. Členský příspěvek prosím uhraďte do konce června 2021. 
Děkujeme!
 

Výbor Společnosti C-M-T

 Společenská rubrika

Od 1. října do 31. prosince 2021 oslavili životní jubileum 
tito naši členové:

 
   
   Miluše Csanková    70 let
   Mgr. Hana Skopcová   70 let
   Gabriela Obrusníková   50 let 
 

                                                  Blahopřejeme! 
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 Sociální otázky

Ministerstvo práce a sociálních věcí opakovaně odmítá 
opatření navrhovaná ombudsmanem. Veřejný ochránce 

práv proto informoval vládu
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí opakovaně odmítlo plnit opatření, která veřejný 
ochránce práv navrhoval v souvislosti s postupem úřadů práce při vyřazování lidí z evi-
dence uchazečů o zaměstnání. Nespolupracovalo s ombudsmanem ani při řešení několika 
případů týkajících se posuzování nároku na příspěvek na péči nebo zvláštní pomůcku. 
Ombudsman se proto obrátil na vládu se dvěma zprávami, v nichž shrnul postup MPSV v 
obou oblastech stejně jako své argumenty a závěry.
 
1. Posuzování nároku na příspěvek na péči nebo zvláštní pomůcku
 
Na veřejného ochránce práv se od roku 2018 obrátili stěžovatelé ve třech velmi podob-
ných případech, jejichž společným jmenovatelem byla nedostatečná kvalita posudků po-
sudkových lékařů. Na jejich základě Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí 
rozhodovaly o přiznání příspěvku na péči, případně příspěvku na zvláštní pomůcku a 
mohla tím zásadním způsobem ovlivnit kvalitu dalšího života stěžovatelů.  
 
Ombudsman ministerstvo opakovaně upozorňoval na neúplné a nepřesvědčivé posudky. 
Posudkový orgán se přitom musí vypořádat se všemi rozhodnými skutečnostmi. Má vy-
cházet nejen z lékařských zpráv, ale i ze záznamu o sociálním šetření. Posudek pak musí 
obsahovat vysvětlení, jakým způsobem posudkový orgán podklady hodnotil, které z nich 
považoval za relevantní, které nikoli a proč, případně jakým způsobem se snažil rozpory 
v posudkové dokumentaci vyjasnit. Neúplnost nebo nepřesvědčivost posudku totiž může 
mít za následek nezákonnost samotného rozhodnutí o příspěvku.
 
Přestože ombudsman v každém z případů navrhl adekvátní doporučení k nápravě situ-
ace, ministryně je ani jednou nepřijala. A v závěru komunikace dokonce obecně odmítla 
provádění kontrolních lékařských prohlídek jako možného opatření k nápravě. S tím om-
budsman zásadně nesouhlasí: „Pokud by paní ministryně byla ochotna kontrolní lékařské 
prohlídky využívat, byly by podle mne časově nejefektivnějším a také nejlevnějším způso-
ben nápravy,“ vysvětlil ombudsman Stanislav Křeček. Takový postup se podle něj už velice 
dobře osvědčil v šetřeních týkajících se invalidních důchodů. V nich ČSSZ běžně kontrolní 
prohlídky využívá a tyto posudky mají podle ombudsmana vysokou kvalitu.
 
„Podotýkám, že mou snahou není za každou cenu vymoci pro stěžovatele vyšší příspěvek 
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na péči nebo nárok na příspěvek na pomůcku. Mým primárním zájmem je upozorňo-
vat na vady posudků, které jsou natolik závažné, že vznikají důvodné pochybnosti o 
zákonnosti samotných rozhodnutí.“ uzavřel ombudsman tuto zprávu vládě.
 
2. Vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání a nepřiznání podpory v nezaměst-
nanosti
 
Druhá zpráva veřejného ochránce práv adresovaná vládě se týkala postupu MPSV v pří-
padech pěti stěžovatelů evidovaných na úřadech práce. Podle ombudsmana úřady práce 
pochybily při jejich vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání nebo posuzování jejich 
nároku na podporu v nezaměstnanosti.
 
Ani ministryně po upozornění ombudsmana nezjednala nápravu. Z jejích vyjádření vyply-
nulo, že postupy dotčených úřadů podporuje a na hodnocení jejich správnosti trvá i přes 
argumenty ombudsmana.
 
Veřejný ochránce práv ve dvou případech konstatoval, že úřady práce při vyřazení ucha-
zečů z evidence nezjistily skutečný stav věci a nepostupovaly přiměřeně, efektivně ani 
vstřícně. Jednu stěžovatelku například vyřadili úředníci z evidence uchazečů o zaměstná-
ní poté, co na pohovoru zaměstnavatele doporučeného úřadem práce informovala, že má 
už předjednané jiné pracovní místo. Její chování totiž označili za maření součinnosti bez 
vážného důvodu.
 
Takový postup je podle ombudsmana v rozporu i s judikaturou Nejvyššího správního sou-
du. Podle NSS je nutné vždy posuzovat přiměřenost vyřazení uchazečů z evidence vzhle-
dem k okolnostem konkrétního případu. 
 
„Je nutné velmi dbát na to, aby byla při posuzování věci zachována proporcionalita mezi 
mírou porušení povinnosti a tvrdostí sankce, která za toto porušení následuje. Nejvyšší 
správní soud opakovaně zdůraznil, že nesdílí názor ministerstva, podle něhož intenzita 
porušení povinnosti nehraje žádnou roli a při jakémkoliv porušení povinnosti automatic-
ky následuje sankce v podobě vyřazení z evidence,“ upozornil ombudsman vládu na názor 
NSS.
 
Podobně tvrdě postupoval podle ombudsmana úřad práce například v případě muže, 
který v žádosti o podporu v nezaměstnanosti uvedl pouze dobu posledního zaměstnání, 
ale nepřidal už informaci o víc než roční pracovní neschopnosti, která žádosti o podporu 
těsně předcházela. Nevěděl totiž, že se i doba strávená na nemocenské při posuzování 
nároku na podporu počítá. Kvůli tomuto opomenutí nesplnil podmínku získání minimální 
doby důchodového pojištění.
 
Přitom stačilo, aby se úředník na chybějící údaj v žádosti o podporu žadatele doptal. Mi-
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nistryně práce a sociálních věcí při přezkumu případu trvala na tom, že úřad práce postu-
poval zákonným způsobem a úředníci nemohou za to, že se žadatel ve formuláři nezori-
entoval.
Tři případy z pěti přezkoumala rozkladová komise. Podle jejích závěrů úředníci postu-
povali podle předpisů. Následně ministryně přezkumná řízení ve všech třech případech 
zastavila. S takovým postupem ombudsman nesouhlasí, proto se rozhodl obrátit na vládu.
 
Ombudsman ve zprávě vládě nicméně ocenil přístup krajské pobočky Úřadu práce v Olo-
mouci, která jako jediná ze všech úřadů přijala jeho argumentaci k vyřazení uchazečky o 
zaměstnání z evidence. Ředitel pobočky přislíbil, že jeho zaměstnanci budou v obdobných 
případech do budoucna důsledněji zjišťovat skutkový stav věci a budou rozhodovat i s 
ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu. Ombudsmanovi také sdělil, že závě-
rečné stanovisko i návrh opatření k nápravě chce používat na poradách jako koncepční a 
metodický materiál.    
 

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Seznamte se s novinkami v legislativě pro rok 2022
 
Na začátku ledna 2022 vstoupí v platnost novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením. V tomto článku vám přinášíme přehled chysta-
ných změn.
Příspěvek na zvláštní pomůcku
 
Jaké jsou změny?
 
 • Spoluúčast na úhradě za pomůcku je stanovena na 1000 Kč (zrušena spoluúčast  
10 % z ceny pomůcky).
 • Zakoupení motorového vozidla před podáním žádosti o příspěvek - pokud by ce-
vozidla byla nižší než vypočtená výše příspěvku, příspěvek bude poskytnut ve výši odpo 
vídající ceně vozidla (aby nebylo třeba řešit vrácení zbývající části příspěvku).
 • Možnost zastoupení členem domácnosti v řízení o příspěvku (dle občanského zá-
koníku - zákon č. 89/2012 Sb. § 49: (1) Brání-li duševní porucha zletilému, který nemá 
jiného zástupce, samostatně právně jednat, múze ho zastupovat jeho potomek, předek, 
sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem 
zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky. (2) Zástupce dá zastoupenému na 
vědomí, že ho bude zastupovat, a srozumitelně mu vysvětlí povahu a následky zastoupení. 
Odmítne-li to člověk, který má být zastoupen, zastoupení nevznikne; k odmítnutí postačí 
schopnost projevit přání.)
 • Lhůta na prokázání skutečností pro posouzení povinnosti vrátit příspěvek nebo 
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jeho poměrnou část - 8 dnů od doručení výzvy ÚP - může být stanovena delší.
 
Jsou rovněž určeny nové zdravotní indikace pro nárok na zvláštní pomůcku:

 • těžká demence s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík, pokud 
byl vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen revizním lékařem zdravotní 
pojišťovny, nebo těžká demence provázená těžkým syndromem geriatrické křehkosti a 
imobility prokázané geriatrickým vyšetřením - nárok na příspěvek na zvláštní pomůcky 
určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí;
 • autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a 
objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími i přes za-
vedenou léčbu - nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla nebo speciálního 
zádržného systému.
 
Příspěvek na mobilitu
 
ÚP bude zasílat pouze písemné vyrozumění o zastavení/obnovení výplaty příspěvku na 
mobilitu, rozhodnutí bude zasláno pouze na vyžádání.
 
Průkaz osoby se zdravotním postižením
 
Pokud je průkaz přiznán s nárokem „trvale“, neprobíhá po skončení platnosti průkazu 
(kartičky) nové posouzení zdravotního stavu, pouze se vystaví nový průkaz. Zdravotní 
stav se posuzuje pouze v případě, kdy končí platnost nároku na průkaz. ÚP 90 dní před 
koncem platnosti průkazu písemně informuje jeho držitele o končící platnosti průkazu.
 
Nově jsou stanoveny zdravotní indikace, které automaticky zakládají nárok na průkaz „tr-
vale“.
 
Průkaz TP: anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až 
po bérec včetně.
 
Průkaz ZTP:
 • anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uži-
vatel protézy;
 • anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci;
 • anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí;
 • anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí;
 • celková ztráta sluchu podle Fowlera 85 % a více s neschopností slyšet zvuky a ro-
zumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby 
starší 18 let;
 • kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu 
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oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowle-
ra 40 až 65 %, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nej-
lepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné 
nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30-
10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena;
 • oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy 
maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60.
 
Průkaz ZTP/P:
 • anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uži-
vatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu;
 • anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše;
 • anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická 
ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna;
 • funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta 
horní končetiny;
 • funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí;
 • zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkč-
ních celků pohybového ústrojí - funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, konče-
tina;
 • disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudní-
ku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm;
 • multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť 
těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti;
 • celková ztráta sluchu podle Fowlera 85 % a více s neschopností slyšet zvuky a ro-
zumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby 
mladší 18 let;
 • neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nej-
lepší možnou korekcí 1/60,1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omeze-
ní zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není 
postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující sta-
vy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí;
 • kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v roz-
sahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu pod-
le Fowlera horší než 65 %, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková 
ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60
 • střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 
50;
 • psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunika-
ce a orientace - u těžkého stupně autistické poruchy s těžkou poruchou verbální a non-
verbální komunikace, těžce abnormálním nebo rušivým chováním, s minimální odpovědí 
nebo těžce abnormální reakcí na sociální stimulaci okolí;
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 • neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými 
komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.
 
Při ostatních indikacích může být nárok na průkaz přiznán buď s omezenou platností, 
nebo trvale.
 

Mgr. Kateřina Bulantová, Vozka

Plná moc od nepohyblivého rodiče pro ošetřujícího člena 
rodiny

 
Maminka je ZTP a po nemoci dlouhodobě velmi špatně pohyblivá, nedostane se z 
domu. Potřebuji zařídit plnou moc pro přebírání doporučené pošty a komunikaci s 
bankou, kde má zřízen účet. Je nějaká služba, která přijde do bytu tento požadavek 
zařídit?
 
Tvorba plné moci se řídí podle § 441- 449 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Plnou moc lze sepsat i doma. Nicméně pokud máte svou matku zastupovat na poště a v 
bance, je nutné, aby byl podpis vaší maminky úředně ověřen. Dále je vhodné, aby bylo v 
plné moci konkrétně stanoveno, k jakým úkonům vás maminka zmocňuje.
 
Úřední ověření podpisu se provádí podle § 15 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, kde 
je v odst. 1 výslovně uvedeno: „Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech 
úřadu. Na jiném vhodném místě ve správním obvodu krajského úřadu, obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, obecního úřadu a újezdního úřadu lze provést vidimaci a 
legalizaci jen ze závažných důvodů.“
 
Pojem vidimace se používá pro ověřování listin, legalizace pro ověřování podpisů. Nepří-
znivý zdravotní stav, který komplikuje osobní účast na úřadě, lze považovat za závažné 
důvody. Úřední osoby, jež mají oprávnění ověřovat podpisy, tedy mohou po dohodě přijet 
za vaší maminkou a v místě jejího bydliště provést úkon legalizace podpisu na plné moci. 
Nicméně je potřeba, abyste si u jednotlivých orgánů oprávněných ověřovat podpisy zjisti-
li, zda a za jakých podmínek to konkrétně u nich lze.
 
Je také možné, že tato služba bude zpoplatněna nad rámec samotné úhrady ověření pod-
pisu. Podle položky 5 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je možné, 
že by mohla být vaše maminka od těchto poplatků osvobozena. Ověřování podpisů prová-
dí pracovníci CzechPointu v místě bydliště vaší maminky. Služby ověřování podpisů dále 
poskytují notáři, kteří jsou schopni vaší mamince za úhradu pomoct i s tvorbou samotné 
plné moci. Seznam notářů naleznete na stránkách Notářské komory České republiky.
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 Podpůrčí doba
 
Jsem osoba invalidní ve III. stupni invalidity. Jsem zaměstnána, ale od počátku le-
tošního roku (4. 1. 2021) jsem byla v pracovní neschopnosti a pobírala jsem dávky 
nemocenského pojištění. Pracovní neschopnost jsem ukončila 20. 5. 2021 a až teď 
jsem se dozvěděla, že mi podpůrčí doba skončila již po 70 dnech, tj. koncem března 
2021, a to právě z důvodu, že jsem invalidní osoba ve III. stupni. Oznámení o skon-
čení podpůrčí doby jsem neobdržela a neobdržel ho ani můj zaměstnavatel a lékař, 
který pracovní neschopnost vystavil.
 
Má smysl v mém případě žádat zpětně o prodloužení podpůrčí doby? (Pracovní ne-
schopnost mi nebyla vystavena na diagnózu, na kterou mi byl přiznán invalidní dů-
chod. Ale určitou souvislost obě diagnózy asi mezi sebou mají.) Může být mé žádosti 
vyhověno?
 
U invalidních důchodců III. stupně není možné žádat o prodloužení podpůrčí doby. U ji-
ných stupňů invalidních důchodů je o to možné žádat po skončení podpůrčí doby, ale ne 
po ukončení pracovní neschopnosti.
 
Poživatelé invalidního důchodu III. stupně mohou v případě pracovní neschopnosti čerpat 
prvních 14 dní nemoci náhradu mzdy od zaměstnavatele a poté maximálně 70 dní nemo-
cenských dávek vyplácených ČSSZ. To platí každý rok, a proto je třeba si tuto dobu hlídat. 
Pokud v jednom kalendářním roce budete opakovaně v pracovní neschopnosti, náhrada 
mzdy od zaměstnavatele je vyplácena vždy. Ale v případě, že je pracovní neschopnost 
delší než 14 dní, je možné čerpat pouze tu část 70denní podpůrčí doby výplaty nemocen-
ských dávek od ČSŠZ, která v daném roce nebyla vyčerpána. Pracovní neschopnosti se v 
daném roce sčítají.

 
Zdroj:internet

Důchody v příštím roce porostou
 

Všechny vyplácené důchody se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvýší v prů-
měru o 805 Kč. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká správa 
sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o zvýšení žádat.
 
Valorizace důchodů se provádí podle nařízení vlády č. 356/2021 Sb. a § 67c zákona č. 
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchody starobní (včetně tzv. předčasných), in-
validní, vdovské, vdovecké a sirotčí vyplácené z českého důchodového pojištění přiznané 
před 1. 1. 2022 se zvyšují takto:
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 1. základní výměry důchodů o 350 Kč na 3 900 Kč měsíčně,
 2. procentní výměry všech druhů důchodů o 1,3 % jejich výše,
 3. procentní výměry všech druhů důchodů o dodatečnou částku 300 Kč (resp. o 
dílčí částku). V případě souběhu nároku na výplatu více důchodů tato částka náleží pouze 
jednou.
 
Co je to základní výměra důchodu (ZV)
Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchod-
ce. Základní výměru důchodu neovlivňuje délka doby pojištění ani výše výdělku.
 
Co je to procentní výměra důchodu (PV)
Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou 
vyšší příjmy v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní 
výměra důchodu. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry důchodu činí 770 
Kč měsíčně.
 
Prvně se navýšení promítne do důchodů splatných po 31. 12. 2021. Na rozdíl od před-
cházejících let zvýšení důchodů nenáleží až od splátky důchodu splatné v lednu, ale 
na základě změny zákona o důchodovém pojištění již od 1. 1. 2022. S ohledem na to 
obdrží poživatelé v rámci hromadného zvyšování důchodů samostatně ještě doplatek 
valorizačního zvýšení za období od 1. 1. 2022 do dne předcházejícího dni jejich lednové 
splatnosti. Tento doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako 
zvyšovaný důchod.
 
Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen bezhotovostně 
na účet nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., zašle ČSSZ v období od polovi-
ny prosince 2021 do poloviny ledna 2022 písemné oznámení o zvýšení důchodu běžnou 
listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ.
 
Zvýšení v případě souběhu důchodů
 
Při zvýšení důchodů vyplácených v souběhu se posuzuje nárok na procentní zvýšení o 1,3 
% u každého důchodu samostatně s tím, že procentní zvýšení důchodu upraveného pro 
souběh s jiným důchodem se stanoví z výše procentní výměry takto upraveného důchodu. 
Jak již bylo výše uvedeno, zvýšení o dodatečnou částku 300 Kč náleží vždy pouze jednou, 
a to k tomu důchodu, který je vyplácen v plné výši.
 
Od ledna 2022 budou zvýšeny i tzv. dílčí důchody
 
Od 1. 1. 2022 budou zvýšeny rovněž dílčí důchody, které byly přiznány podle koordinač-
ních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. 
Vyplácená procentní výměra těchto důchodů se zvýší také o 1,3 % a nová výše základní 
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výměry se stanoví v dílčí výši z částky 3 900 Kč, a to v poměru české doby pojištění vůči 
celkově získané době pojištění. Dodatečná částka 300 Kč náležející k procentní výměře se 
u dílčích důchodů poskytne rovněž v dílčí výši odpovídající stejnému poměru dob pojiště-
ní, v jakém byla stanovena tato procentní výměra.
 
Důchody nově přiznávané od 1. 1. 2022 se budou zvyšovat až od další valorizace, tzn. 
např. od 1. 1. 2023, nebo mimořádnou valorizací, pokud pro ni budou v roce 2022 splněny 
podmínky. Výše základní výměry důchodů přiznávaných v roce 2022 bude činit částku 3 
900 Kč.

 
Zdroj: ČSSZ

Vozíčkář pohledem zákona? Chodec!
 

Lidé na vozíku naráží na řadu překážek nejen v běžném životě, ale i na silnici. Po jakých 
komunikacích se vozíčkáři mají pohybovat a záleží na tom, zda jde o vozík na elektrický 
pohon nebo manuální?
 
Vozíčkáři na silnici se často setkávají s neohleduplností řidičů, řidiči si zase stěžují, že 
vozíky jim v provozu překáží. Zákon pohyb vozíku na silnici umožňuje, ale dopravně bez-
pečnostní experti doporučují vozíčkářům používat bezpečnostní prvky, které používají 
cyklisté. Problematiku pohybu vozíčkářů na komunikacích řeší zákon o silničním provozu 
č. 361/2000 Sb., který říká, že vozíčkář na ručně ovládaném nebo elektrickém vozíku je 
považován za chodce, a to i tehdy, tlačí-li vozík jiná osoba.
 
Vozíčkář je proto podle zákona povinen dodržovat pravidla, která mají chránit jeho samot-
ného, ale také ostatní chodce a řidiče. Paragraf 53 zákona o silničním provozu říká: „Osoba 
pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku 
nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí užít pravé 
krajnice nebo pravého okraje vozovky.“ 
 
Chodci jsou v určitých situacích povinni nosit reflexní prvky, a protože jsou vozíčkáři z 
pohledu zákona chodci, platí tato povinnost i pro ně. Již zmiňovaný paragraf 53 říká: „Po-
hybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky 
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retro-
reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích.“

Zákon už ale neříká, že by měl vozíčkář mít reflexní prvky i v případě, že se pohybuje po 
krajnici silnice ve městě. Z pohledu bezpečnosti je to ale naprosto zásadní. Doprovod vo-
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zíčkáře by měl mít alespoň reflexní vestu. Pokud je to jen trochu možné, je nezbytné, aby 
byl reflexními materiály nebo ideálně nějakým světlometem označen i samotný vozík.
 

Zdroj: www.zakonyprolidi.cz

Žádost o průkaz pro osoby se zdravotním postižením 
(OZP)

 
Poslední dobou často odpovídám na otázky týkající se průkazů pro osoby se zdravotním 
postižením (OZP). Proto jsem pro vás shrnul praktické informace, které k průkazům OZP 
mám.
 
Žádost o průkaz
 
O průkaz OZP můžete žádat elektronicky, a to odesláním formulářů opatřených elekt-
ronickým podpisem nebo odesláním přes datovou schránku či osobně prostřednictvím 
tištěného formuláře na příslušné pobočce ÚP. V případě, že se z jakéhokoli důvodu pře-
chodně zdržujete na jiném místě, než je vaše trvalá adresa, můžete po předchozí domluvě 
podat žádost o průkaz i na jiné pobočce ÚP.
 
Vyzvednutí průkazu
 
Vyzvednout průkaz byste si měli na pobočce, na které jste podávali Žádost o přiznání prů-
kazu OZP. Může se však stát, že se ocitnete v situaci, kdy pro vás bude komplikované se na 
příslušnou pobočku dostat. Jako první by vás možná napadlo požádat o to, aby vám byl 
průkaz zaslaný poštou. Taková možnost ovšem neexistuje – průkaz OZP je totiž považován 
za ceninu, a tak jej poštou poslat nelze. K průkazu se ovšem můžete dostat i jinak, než je 
cesta na danou pobočku. Zaprvé můžete požádat o přeposlání průkazu mezi pobočkami, 
avšak tato skutečnost není nikde ukotvena a neexistuje pro ni žádná oficiální žádost. V 
tomto případě záleží pouze na ochotě pracovníků a je určitě na místě se s nimi na této 
variantě domluvit telefonicky. Zadruhé pak můžete požádat o vyrobení průkazu na jiné 
pobočce ÚP, než jste podávali žádost o jeho přiznání. Nicméně ani tato skutečnost není 
nikde uvedena, a tak i zde záleží na ochotě pracovníků.
 
Končící platnost průkazu
 
Jako každý průkaz, i průkaz OZP má vymezené datum platnosti, které je dobré si pohlídat 
a požádat včas o nový průkaz. Bez platného průkazu totiž nemůžete využívat výhody, kte-
ré se k němu vážou. Maximální lhůta pro vydání nového průkazu OZP je sice devadesát 
dní, ale může se prodloužit dohromady až o šedesát dní: o třicet kvůli nutnosti provést 



15

sociální šetření a o třicet z důvodu, že posudkový lékař bude ze závažných důvodů potře-
bovat delší dobu na vyjádření. O nový průkaz je tedy dobré si zažádat alespoň tři měsíce 
před koncem jeho platnosti. 
 
Žádost o nový průkaz
 
V případě, že vám končí platnost průkazu OZP, musíte vyplnit formulář s názvem Žádost o 
změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a zaslat ho stejným způsobem 
jako žádost o nový průkaz OZP. Může se stát, že vám pracovník ÚP bude tvrdit, že žádost 
o nový průkaz nemůžete podat dříve než tři měsíce před koncem jeho platnosti. Taková 
informace ovšem není pravdivá a není nutné se jí řídit, žádost lze opravdu podat v delším 
časovém předstihu. Přesto dle ÚP stačí zažádat si o nový průkaz dva měsíce před koncem 
jeho platnosti.
 
Doba mezi vydáním průkazu
 
V případě, že vám vyprší platnost průkazu a vy ještě nemáte k dispozici nový, nemůžete 
využívat žádné výhody, které jsou s průkazem OZP spojeny. A mějte na paměti, že s kon-
cem platnosti průkazu OZP vám zanikne i platnost příspěvku na mobilitu. Avšak v přípa-
dě, že žádáte o nový průkaz v době, kdy starý ještě platí, není potřeba žádat o příspěvek 
na mobilitu znovu. Pokud se ovšem stane, že zapomenete o nový průkaz zažádat a nárok 
na příspěvek na mobilitu vám tedy zanikne, pak musíte o příspěvek zažádat znovu.
 

Zpracoval Mgr. Michal Šimůnek

Doprava bude
 

Pražskou mikrobusovou dopravu pro přepravu osob s omezenou schopností po-
hybu a orientace budou od příštího roku provozovat dvě nové společnosti. Když se 
objevila informace, že hlavní město Praha přistoupí k tomuto kroku, zavládly mezi 
některými uživateli obavy. Služby však budou nejen stoprocentně zachovány, ale 
měly by se ještě zlepšit.
 
Dosavadní dopravci Societa, v. p. s., a Handicap-Transport, s. r. o., nebyli na jaře letošního 
roku vybráni ve veřejné soutěži o novou smlouvu. Proto budou fungovat jen do konce le-
tošního roku, přepravu je u nich tedy možné objednávat za stávajících podmínek do 31. 

 Pomůcky
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prosince 2021. Poté službu plynule převezmou Vega Tour, s. r. o., a Lutan, s. r. o., a to pod 
hlavičkou Bezba doprava. Název vzešel z téměř dvaceti návrhů, které na popud Regionál-
ního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) zasílala veřejnost. Smlouva je s 
novými přepravci uzavřena na sedm let.
 
Podle Tomáše Prouska z odboru městské dopravy a oddělení koncepce městské dopravy 
koncoví uživatelé změnu pocítí především k lepšímu: „Bude obměněn a rozšířen vozový 
park. Dosud bylo v rámci dopravy na objednání provozováno 27 speciálně upravených 
vozidel. Nyní to bude 35, z nichž bude 25 mikrobusů pro přepravu 3–4 cestujících a 10 pro 
přepravu jednoho pasažéra na vozíku (elektrickém nebo mechanickém).“ Výraznou změ-
nou také bude, že na co nejefektivnější využití mikrobusů bude nově dohlížet dispečink 
ROPID. Cílem je poskytnout kvalitnější služby a zkrátit čekací objednávkové časy. 
 
Kromě dosavadních telefonických objednávek bude nově možné objednávat tuto speci-
ální přepravu i přes webovou stránku. Vznikne aplikace podobná jako při objednávání 
taxi. Přihlašovat se bude možné už od října/listopadu 2021, kontaktní údaje a detaily pro 
objednávání budou ještě upřesněny v průběhu podzimu 2021.“
 
Obavy o řidiče
 
Služba by měla minimálně alespoň v pohotovostním režimu fungovat 24/7, tedy nonstop. 
Zbývá tak už jen otázka řidičů. Tomáš Prousek z Ropidu k tomu říká: „Zaznamenali jsme 
ohlasy, že někteří klienti jsou zvyklí a fixovaní na ,svoje´ řidiče. My nemůžeme soukromým 
dopravcům mluvit do personálních otázek, ale věřím, že mnohé stávající šoféry budou 
lidé potkávat i u nových provozovatelů.“
 
Vladimír Adamec, sales & transportation director společnosti Vega Tour, k tomu dodá-
vá: „Řidiče pro novou službu řešíme, a bude-li ze strany těch stávajících zájem, preferuji 
přijmout zkušené, na které jsou zákazníci zvyklí. Na druhou stranu není reálné očekávat 
převzetí všech. Řada z nich je na hranici důchodového věku. Pro přijetí máme stanovena 
kritéria, která zahrnují vedle řidičských dovedností také schopnost pomáhat a fungovat v 
součinnosti s klientem. Samozřejmostí je proškolení v zacházení s vozíky. Praxe v práci s 
lidmi s postižením však podmínkou není.“
 
Sama společnost Vega Tour už určité zkušenosti má. Provozuje jeden z mála bezbariéro-
vých dálkových autobusů a jeden mikrobus. Jejich služeb využívá i známá hudební skupi-
na The Tap Tap. „Patříme k významným evropským dopravcům, a tak chceme, aby naše 
služby splňovaly určité standardy. Jsme sociálně odpovědná firma. Smluvně teď budeme 
v rámci Ropidu vázaní k provozování 19 speciálních vozidel, ale pro jistotu nakoupíme 
o něco víc. Převážně půjde o značku Mercedes s hydraulickými plošinami. Naší výhodou 
je, že máme pro mercedesy certifikovaný záruční servis, takže případné opravy si rychle 
obstaráme sami,“ říká Vladimír Adamec z Vega Tour.
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 Drobnou nepříjemností tak pro někoho může být snad jen lehké navýšení cen od nového 
roku. Nástupní taxa 10 Kč za každou přepravovanou osobu zůstává zachována, ale cena za 
jednotlivou přepravu se na území Prahy zvýší pro dospělé držitele průkazů ZTP a ZTP/P 
(s trvalým pobytem v Praze) z 32 na 40 korun, u dětí 6–15 let potom z 16 na 20 Kč. V rámci 
Středočeského kraje (nejvýše však na katastru vyjmenovaných obcí, na němž je tato služ-
ba poskytována) z 32 za dospělého na 60 a z 16 na 30 korun u dětí 6–15 let. Do šesti let 
mají děti přepravu zdarma.
 
Informace včetně kompletního ceníku najdete na https://pid.cz/prakticke-informace/
bezbarierove-s-pid/
 

Radek Musílek (www.muzes.cz)
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 Firma Winnebago představila parádní obytňák pro 
vozíčkáře

 
Firma Winnebago z amerického státu Minnesota možná u nás není příliš známá, ve světě 
jde však o renomovaného výrobce obytných vozů a karavanů všemožných tříd i velikostí. 
Společnost pochopitelně pocítila rostoucí zájem o obytné vozy, a tak roste – a to jak zis-
kově, tak po stránce sortimentu. A je velmi příjemné zjistit, že vedení této firmy myslí i na 
vozíčkáře.
 
Obytných vozů, které jsou už 
„z fabriky“ uzpůsobené pro vo-
zíčkáře, je na trhu poskrovnu, 
co si budeme povídat. Nicmé-
ně firma Winnebago je přesně 
tou jednou z mála – ba dokonce 
nabízí několik takto uzpůsobe-
ných obytných vozů v rámci své 
řady zvané v překladu „Usnad-
něný přístup“. Jmenovitě jde o 
modely Adventurer AE, Inspire 
z velikostní třídy A a od nynějš-
ka také nejnovější přírůstek do 
vozového parku, model Roam.
 
Skvěle promyšlená plošina se 
ovládá dálkově. Při cestování 
potom díky ukotvení pro vozí-
ček slouží také jako další místo 
k sezení.
 
Roam velikostně spadá do tří-
dy B a je založen na vozu Ram 
ProMaster, v USA spadající pod 
značku Dodge – nicméně pro nás Evropany je to prakticky starý známý Fiat Ducato. Výho-
dou typu Roam jsou pochopitelně stále relativně rozumné rozměry při zachování spousty 
využitelného prostoru – a v porovnání s jeho většími bratry rovněž nabízí podstatně ro-
zumnější cenovku.
 
Klíčovým vybavením vozu Winnebago Roam je výsuvná, dálkově ovládaná plošina Braun 
UVN pro usnadnění nastupování a vystupování. Je potom dobré vědět, že během cestování 
plošina sama o sobě nepřekáží – má integrovaná ukotvení pro vozíček, a tak může sloužit 
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jako další místo sezení. Velmi chytré!
 
Jelikož výrobce myslel na všechno, interiér je uzpůsoben tak, aby všechny zásuvky a další 
úložné prostory byly přístupné i z polohy vsedě. Takto uzpůsobená je samozřejmě i ku-
chyně, která zahrnuje ledničku, mikrovlnku, dřez a plotnu na vaření. Velmi promyšlená 
je pak rovněž pohovka, která se stiskem tlačítka změní v postel, a tak si bez problému dá 
šlofíka opravdu každý.
 
Přestože je Winnebago Roam založen na Fiatu Ducato, interiér umožňuje bezproblémový 
pohyb i při sezení na vozíčku, navíc je tu kompaktní koupelna se sprchou a toaletou, obojí 
s usnadněným přístupem.
 
Společnost zatím pro model Roam nezveřejnila ceny, ale vzhledem k cenám velikostně 
srovnatelných modelů se dá odhadovat zhruba 100 tisíc dolarů, tedy na naše 2,2 milionu 
korun. Není to zrovna lidová cena, pravda, ale oproti větším modelům Adventurer AE a 
Inspire je to podstatně méně, jejich ceny mohou být dvojnásobné nebo i trojnásobné.
 

Zdroj: internet

Konference INSPO dokumentovala výrazný rozvoj 
asistivních technologií

 
Po roční přestávce, kdy kvůli covidové pandemii proběhla konference INSPO jen online, 
se 21. ročník konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami uskutečnil 
v neděli 17. října 2021 opět v Kongresovém centru Praha. Návštěvníci živě reagovali na 
přednášky dokumentující velký pokrok v oblasti asistivních technologií a ocenili možnost 
na místě se seznámit s nabídkou kompenzačních pomůcek, programů a aplikací 35 vysta-
vovatelů.
 
Na úvodní přednášku shrnující výrazný rozvoj alternativních způsobů ovládání počítače 
navázala prezentace chytré domácnosti, která umožňuje lidem s těžkým tělesným posti-
žením ovládání hlasem. Úžasný pokrok zaznamenal také vývoj myoprotéz, uplatnění vir-
tuální reality v rehabilitaci nebo nová generace automatického rozpoznávání řeči.
 
Celkem zaznělo 24 přednášek. Jejich videozáznam opatřený tlumočením do českého zna-
kového jazyka a simultánním přepisem bude po zpracování zveřejněn na YouTube, aby 
jej mohli zhlédnout i všichni zájemci, kteří se ze zdravotních důvodů nebo kvůli obavám z 
pandemie konference nezúčastnili. Do Prahy dorazilo 305 účastníků, ale se všemi, kteří se 
stihli nebo už nestihli odhlásit, by jich bylo rekordních 768! 
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 Od příštího ročníku převezme od pořádajícího BMI sdružení organizaci konference INS-
PO Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity.
 
„Jsem rád, že po 21 letech mohu předat organizování konference právě Středisku Teire-
siás. Zůstane tak s ohledem na sedmileté technologické partnerství zachována kontinu-
ita a navíc vzhledem k zaměření konference na potřeby lidí se zdravotním postižením 
ani neznám kompetentnějšího partnera. Konferenci to bude určitě ku prospěchu a dá se 
očekávat, že Teiresiás dokáže přilákat na konferenci i více zahraničních přednášejících,“ 
oznámil účastníkům předseda BMI sdružení Jaroslav Winter, který hodlá pokračovat jako 
garant za obsahovou stránku konference.    
 
Vzhledem k tomu, že s ohledem na pandemii se tradiční jarní termín konání INSPO přesu-
nul na podzim, zůstane tak i nadále. Protože ale v příštím roce se kvůli českému předsed-
nictví Evropské unii nenajde v Kongresovém centru volný termín, INSPO 2022 proběhne 
online, ale od roku 2023 se vrátí zpět do Kongresového centra Praha, kde konference na-
šla od prvního ročníku vynikající technické i lidské zázemí. 
 
Generálním partnerem konference INSPO je Nadace Vodafone, která dlouhodobě podpo-
ruje provoz a vývoj technologií pro lidi se speciálními potřebami. Partnery 21. ročníku 
jsou Autocont, ČSOB, Microsoft, McDonald’s, Skupina ČEZ, Teiresiás a Vojenská zdravotní 
pojišťovna, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz. Projekt je 
realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a hlavního 
města Prahy. Konferenci pořádá BMI sdružení. 
 
Záštitu konferenci poskytli Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

 
Zdroj: internet

 Průvodce regulatorními pravidly v oblasti elektrických 
vozíků

 
Publikace vznikla ve spolupráci Národní, rady osob se zdravotním postižením ČR,
Ministerstva průmyslu a obchodu, Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví, České obchodní inspekce, Státního ústavu pro
kontrolu léčiv a Ministerstva dopravy.
 
Na našem trhu je v současné době velké množství elektrických vozíků a není jednoduché 
se zorientovat v množství technických parametrů a správně si vybrat. Právě proto vznikl 
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tento manuál, který chce co možná nej-
srozumitelněji popsat stávající legisla-
tivu v oblasti elektrických vozíků. Chce 
lidem s omezenou hybností usnadnit 
výběr a ochránit je před nepoctivými a 
klamavými praktikami.
 
Manuál je členěn do dvou částí, v první 
najdete informace pro uživatele, druhá 
část je věnována spíše výrobcům a do-
vozcům elektrických vozíků nebo pro-
dejcům při jejich distribuci.
Součástí manuálu je i část se specifika-
cí právních předpisů týkajících se elek-
trických vozíků nebo příloha s parame-
try použití těchto vozíků.
 

Publikaci v elektronické podobě najdete na webu www.c-m-t.cz. Publikace vyjde i v listin-
né podobě.

 
Mgr. Michal Šimůnek

Výrobce schodišťových plošin otevřel nové výzkumné a 
předváděcí centrum

 
Od června letošního roku je otevřené nové výzkumné a vývojové centrum společnosti Al-
tech v Uherském Hradišti. Firma se zabývá návrhem, výrobou a prodejem kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek pro imobilní osoby. Specializuje se zejména na šikmé schodiš-
ťové a svislé zdvihací plošiny a schodišťové sedačky pro seniory.
 
Nové centrum nabízí lidem možnost produkty vyzkoušet. Součástí třípatrové budovy je 
také servisní výcvikové středisko pro školení montážních dělníků i obchodníků a přede-
vším vývojové centrum se třiceti konstruktéry.W
 
Uherskohradišťská firma, která začínala v roce 1992, se kromě domácího trhu zaměřuje 
i na zahraničí, zhruba 85 procent výroby jde na export do celé Evropy, ale i Jižní Ameriky 
a Asie.
 

Zdroj: internet
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 Zdravotnictví

Při rehabilitaci po covidu lidé vidí, že vše souvisí se vším, 
říká primářka MUDr. Silvie Šidáková

 
Rehabilitační oddělení trutnovské nemocnice pozvalo k doléčení pacienty, kteří mají po 
prodělaném covidu-19 přetrvávající potíže s dušností. Okamžitě se zvedla vlna zájmu. 
„Často jsou to například lidé, kteří byli zvyklí žít plnohodnotný aktivní život a nyní se za-
dýchávají jen při chůzi do schodů. Těmto lidem chceme pomoci vrátit se do kondice,“ říká 
primářka Silvie Šidáková.
 
Jak může pomoci fyzioterapie nebo rehabilitace při dýchacích obtížích?
Něco jako dechová rehabilitace vlastně existuje odjakživa, jen se o tom, že by se dalo reha-
bilitovat dýchání, nikdy moc nemluvilo, protože není obvyklé řešit potíže pacientů třeba 
s chronickými plicními onemocnění i rehabilitací. Takže pro nás z našeho oboru je docela 
pozitivní zpráva, že se můžeme začít více věnovat dechu, který je důležitou součástí života 
a všech našich aktivit. V uvozovkách tomu napomohl covid a zvýraznily se potíže pacien-
tů, kteří tohle onemocnění prodělali. Objevilo se tak téma, že bychom mohli tyto potíže 
zkusit rehabilitovat, což jsme uvítali. Pro nás to není nic nového, ale je to každopádně vel-
mi pozitivní zpráva, že se začně špatné dýchání lidí řešit i rehabilitací.
 
Označujeme to souborným pojmem dýchací potíže, ale co konkrétně lidi trápí?
Potíže jsou samozřejmě různého typu. Hodnotí je především pneumolog, tedy plicní lékař. 
Ten stanoví, do jaké míry jsou plíce více poškozené, zda je to po prodělání covidu nebo 
jestli v tom hrají roli ještě další přidružená onemocnění.
Pacienti často popisují, že před covidem byli aktivní. Někdo sportoval, jiný třeba jen bez 
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problémů došel na nákup, prostě nic mu nebylo. A po prodělaném onemocnění se ukazuje, 
že se plicní schopnost prostě zhoršila a ten člověk už nezvládá takzvaně tolik jako dříve.
To člověka přivádí k pneumologovi. Ten plíce vyšetří a zjistí, že už jsou relativně zdravé, 
ale přeci jen tam nastal deficit v běžném životě a v dalších aktivitách. Takže rehabilitací se 
řeší především návrat do pokud možno stejných aktivit, jako před covidem. Člověk reha-
bilitací cvičí dech, aby se mu zase vrátily jeho funkce.
 
Pokud by někdo měl pocit, že takovou rehabilitaci potřebuje, jakou cestou se k ní 
může dostat?
Určitě je základem vyšetření u plicního lékaře, respektive pneumologa, kam se pacient 
dostane s doporučením od praktického lékaře. A pneumolog doporučí rehabilitační vyšet-
ření. Pacient se musí tedy objednat k rehabilitačnímu lékaři, který mu předepíše fyziote-
rapii neboli rehabilitaci. A tam on potom může docházet. Zní to asi dost složitě a je to ně-
kdy trošku časově náročné, ale my jsme zvyklí u nás v Trutnově pacienty brát v podstatě 
přednostně někdy na základě telefonátu od plicního lékaře, aby se člověk k terapii dostal 
včas.
 
Pojďme vysvětlit, na jakém principu je plicní rehabilitace založena. A jak vlastně funguje 
naše dýchání.
Dech je velice zajímavá funkce, bez dechu nemůžeme žít a zároveň se bez něj nemůžeme 
ani pohybovat. U pojmu dech je potřeba si asi říci, že většina lidí si představuje, že dý-
chání souvisí s plícemi, což je samozřejmě správná představa. Je to hlavní orgán, který se 
dechem zabývá.
Na druhou stranu, aby se plíce správně hýbaly nebo respektive dech vůbec probíhal, tak k 
tomu potřebujeme další struktury. To je právě kostěný hrudník a svaly, které jsou na hrud-
níku přiložené. A pak zejména velký, hlavní dýchací sval, a to je bránice, která leží nahoře 
v břišní dutině nebo, dejme tomu, dole v hrudní dutině.
Souvislá činnost všech těchto struktur dohromady vytváří dýchání. Plicní lékař se zabývá 
zejména plícemi, jejich vyšetřením pomocí spirometrie nebo rentgenu plic. A my v reha-
bilitaci se zabýváme další částí našeho dechu, což je onen pohybový aparát. Jak fungují 
svaly, jak funguje bránice.
Snažíme se funkce jednotlivých struktur vylepšit. Když to zjednoduším, snažíme se uvol-
nit, protáhnout svaly, rozhýbat hrudník zlepšit funkci bránice, která funguje jako jakýsi 
píst. A tím se pacientovi velice uleví. Tu zkušenost máme i z dřívějších dob před covidem. 
Obecně, jak člověk drží své tělo, jestli je schoulený nebo napřímený, hraje velkou roli v 
tom, jak fungují plíce. Takže my se snažíme rozhýbat jakýsi dýchací stroj, uvnitř kterého 
se nachází dýchací orgán.
 
Rehabilitace je tedy především o cvičení?
Určitě, to je základní podmínka toho, abychom to vše dokázali rozpohybovat. Fyzioterape-
ut pacientovi pomáhá protáhnout jeho svaly na krku, kolem lopatek a na hrudníku a záro-
veň mu doporučí cvičení na bránici nebo na rozšíření hrudníku. To musí člověk potom dál 
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sám doma dělat a po nějaké době přijde na kontrolu.
Ladí se cvičení, v určitých případech potom ještě používáme oddechové pomůcky, kdy 
dech můžeme trénovat. Pro zjednodušenou představu může to být třeba tak jako, kdyby 
se foukalo brčkem do vody. Tady musíte vyvinout větší úsilí, aby to člověk dokázal. A pak 
se dají nastavit různé tréninkové plány i na dechovou zátěž.
 
U některých lidí přetrvávají i další symptomy, cítí třeba větší úzkost. Může nám i s 
psychikou pomoci rehabilitace?
Určitě. Já si myslím, že obecně jakákoliv aktivita člověka, což může být cvičení, například 
jóga je výborná, kde se hodně dech využívá, ale pochopitelně i rehabilitace, může pomoci 
zlepšit kvalitu života. A to zejména, pokud on sám se stane aktivním účastníkem tohoto 
procesu.
V medicíně se velmi často dostáváme do situace, že pacient je vlastně, v uvozovkách, zdra-
vý, co se týče šetření orgánů v laboratořích a rentgenů. Ale ten člověk se necítí v pořádku, 
má úzkosti a deprese, pořád hledá nějaké odpovědi. A my na rehabilitaci se ho ujmeme.
Vysvětlíme si, o co jde, že opravdu nějaké změny můžou působit jeho potíže i psychické a 
toho člověka zapojíme do procesu léčby. To chci zdůraznit, že motivace pacienta je úplný 
základ dobrého výsledku. Protože to není o tom, že někdo přijde k fyzioterapeutovi a ten 
ho napraví a zase postaví do života.
Je to opravdu o tom, že člověk dostane pomocnou ruku v tom, jakým způsobem má cvičit 
a má se o sebe starat. Často to není ani nijak časově nenáročné, třeba 10 minut denně. 
Prostě se nějakou dobu pracuje a člověk je bez problémů. To je zásadní věc, většina lidí 
se skutečně hodně vylepší nebo se svých potíží zcela zbaví. Už jen díky tomu, že si vše 
vysvětlíme.
 

Zdroj: Český rozhlas Hradec Králové

Amnestie sankcí aneb „MILOSTIVÉ LÉTO“
 

Člověk v tísni informuje o podmínkách amnestie sankcí s názvem „Milostivé léto“. Zapla-
tí-li povinný neboli dlužník mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z pohledávky, kde je oprávně-
ným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 
Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.
 
Na co si dát pozor:
 

 Zajímavosti
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Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na 
daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci.
 
Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021. Platby exekutorovi před tímto datem budou 
nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv jistiny! Exekuční srážky nebudou do 
platby na milostivé léto započítány!
 
Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut milostivého léta a vyzývá 
exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25
 
Kterých věřitelů se to týká:
 
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:
 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo 
městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřej-
ná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným cel-
kem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými 
územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné 
právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“). Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní 
pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ
 
Vzorovou žádost si můžete stáhnout na našem webu.
 
Potřebujete-li poradit, zavolejte na help linku: 770 600 800

 
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

 Body za neoprávněné parkování na vyhrazených místech
 

Od ledna 2022 bude bodový postih za neoprávněné parkování na vyhrazených místech.
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Dlouhodobě asociace CZEPA upozorňuje neoprávněné parkování na vyhrazených par-
kovacích místech osobami bez zjevného zdravotního handicapu a na související zneuží-
vání parkovacích karet pro osoby se zdravotním postižením.
 
Alena Jančíková, ředitelka CZEPA, kvůli tomuto tématu iniciovala řadu jednání s úředníky, 
zástupci policie i poslanci. Úspěchem je tak legislativně uznaný návrh poslance Jana Čižin-
ského na bodový postih takového přestupku.
 
„Zásadním podkladem pro jednání byla spolupráce s členskou základnou CZEPA a výsled-
ky dotazníkového šetření. Získali jsme tak podklady, zkušenosti a argumenty, které jsme 
mohli předložit partnerům v jednání. Děkujeme za spolupráci všem, kteří náš dotazník 
vyplnili, výrazně jste tak pomohli řešení problému. Významná byla i podpora České tele-
vize, spolupracující na tématu reportáže, která zaznamenala zneužívání parkovacích 
míst v praxi.“, uvedla Alena Jančíková.
 Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v příloze k záko-
nu stanovuje od 1. 1. 2022 úpravu bodového postihu: 
 • „neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené 
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití 
parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě“ - po-
stih 2 body.

 
Zdroj: CZEPA

Co ukázal průzkum přístupnosti studia
 

Počty vysokoškolských studentů se specifickými potřebami se výrazně zvyšují. U většiny 
veřejných vysokých škol, na rozdíl od soukromých, fungují centra podpory studentů se 
specifickými potřebami. 
 
Nejvýraznější nárůst je patrný u skupiny studentů se specifickými poruchami učení, psy-
chiatrickým onemocněním a poruchou autistického spektra. Naopak počty studentů se 
zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postižením vzrůstají jen nepatrně.
 
Průzkum byl realizován metodou dotazníkového šetření, kterého se zúčastnily veřejné i 
soukromé vysoké školy. Osloveno bylo 23 vysokých škol univerzitního typu prostřednic-
tvím 146 fakult a 36 soukromých vysokých škol. Vyplněný dotazník zaslalo 106 fakult a 18 
soukromých vysokých škol.
 
Výsledky průzkumu najdete na našem webu.

 Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek
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Vodafone vylepšil nabídku pro lidi se zdravotním 
postižením

 
Zůstat ve spojení je v dnešní době nutnost, pro osoby s hendikepem to ale platí dvojnásob. 
Vodafone proto nově zařadil do nabídky pro osoby se zdravotním znevýhodněním i tarif 
Neomezený Super, který si mohou pořídit za 599 korun měsíčně, tedy s dvousetkorunovou 
slevou oproti stejnému tarifu v běžné nabídce. Získají tak neomezené volání, SMS i objem 
dat s rychlostí připojení 10 Mb/s, která umožňuje například sledování filmů v HD rozli-
šení nebo videohovory ve vysoké kvalitě. Vodafone zároveň podporuje své zaměstnance 
se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, pro které má řadu speciálních benefitů.
 
„Pro lidi se specifickými potřebami jsou často právě mobilní data prostředkem, jak své 
zdravotní postižení kompenzovat a žít kvalitnější život. Věříme, že právě naše zvýhodněná 
nabídka pomůže tomu, aby byly výhody digitalizace dostupné všem lidem bez rozdílu,“ 
říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu.
 
Do podoby výsledného tarifu se podepsala také spolupráce s organizací Signslate, která 
se zabývá podporou komunikace lidí se sluchovým postižením a byla zároveň součástí 
minulého ročníku Laboratoře Nadace Vodafone.
 
„Naskytla se nám možnost sdělit zpětnou vazbu k plánovanému tarifu nejen díky našim 
zkušenostem a každodenním potřebám, ale hlavně snaze bourat bariéry v mezilidské 
komunikaci. Náš tým se skládá z lidí, kteří jsou neslyšící nebo nedoslýchaví. Moc dobře 
tedy víme, že v dnešní době je jakákoliv forma komunikace, pro nás tedy hlavně na bázi 
mobilních dat, velice důležitá,“ říká Robert Jungmann z týmu Signslate. A dodává: „Jsem 
přesvědčen, že nový zvýhodněný tarif od Vodafonu plně pokryje individuální potřeby ka-
ždého z nás a umožní nám využívat mobilní služby bez omezení.“
 
Vodafone kromě neomezeného tarifu nabízí osobám se zdravotním znevýhodněním i další 
alternativy. Neomezené volání i SMS, 1000 minut do zahraničí, roaming v EU a 40 GB dat 
si mohou pořídit za 550 Kč měsíčně. K dispozici mají také základní tarif za 299 Kč měsíč-
ně s neomezenými SMS zprávami, 250 minutami volání a Chat Passem, díky kterému se 
zákazníkům nepočítají data při chatování například v aplikaci WhatsApp nebo Messenger.
 
Speciální nabídka je určena držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, využít ji mohou také osoby 
závislé na pomoci ve II., III. a IV. stupni. Více informací, včetně zvýhodněné nabídky inter-
netového připojení nebo Vodafone TV, je k dispozici na webové stránce  www.vodafone.
cz/tarify/zvlastni-cenovy-plan/.
 Lidé se specifickými potřebami mají ve Vodafonu dveře otevřené
 
Vodafone se i uvnitř firmy snaží budovat prostředí, kde se lidé mohou rozvíjet s ohledem 
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na svůj osobní potenciál. To se projevuje i v přístupu k zaměstnancům, kteří mají specific-
ké potřeby.
 
Kromě bezbariérové budovy, možnosti práce z domova nebo flexibilní pracovní doby na-
bízí zaměstnancům také pět dnů osobního volna navíc, jeden den placeného volna na ko-
munikaci s úřady a navýšení počtu zaměstnaneckých benefitních bodů, které mohou ná-
sledně využít třeba na nákup zdravotních pomůcek nebo léčebnou péči.
 
Osoby se zdravotním znevýhodněním podporuje firma také prostřednictvím Nadace Vo-
dafone, která je dlouholetým generálním partnerem konference INSPO. Ta se zaměřuje na 
ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením a je výrazem snahy podpo-
rovat budování otevřené a přístupné společnosti v digitálním věku.
 

Zdroj: internet

Lyžovat mohou i vozíčkáři! Víte, kde vás to naučí?
 

Zimní sezóna je tu, a pokud patříte mezi milovníky sněhu a pohybu, můžete vyrazit na 
lyže. Lyžování se totiž týká i vozíčkářů, jen je potřeba mít speciální vybavení a většinou i 
pomoc asistenta.
 
Kde vás lyžovat naučí? 
 
Láká vás lyžování a nevíte, na koho se obrátit, a navíc vám chybí lyžařské vybavení? Na-
štěstí existují organizace, kde mají nejen moderní lyžařské vybavení, které vám zapůjčí, 
ale hlavně profesionální lyžařské instruktory, kteří vás lyžovat, i když jste na vozíku, naučí. 
 
Odborníky najdete např. v Centru handicapovaných lyžařů, Centru Paraple, Sportovním 
klubu vozíčkářů Praha, Sportabiliy, z.s., , kde se zaměřují právě na vozíčkáře. Obrátit se 
můžete také na Sportovní klub vozíčkářů Praha, kde jsou každoročně organizovány lyžař-
ské akce pro zdravotně postižené lyžaře. Pořídit si lyžařskou výbavu není zcela levná zá-
ležitost, a proto je vhodnější si nejdříve vybavení půjčit a za pomoci lyžařských asistentů 
vyzkoušet, zda je lyžování ten pravý sport pro vás. 
 
Sportovní klub vozíčkářů Praha
 
O tom, že Sportovní klub vozíčkářů Praha je na zimní sezónu připraven, se můžete pře-
svědčit na jejich stránkách, kde jsou už zveřejněné akce na rok 2022. Lyžovat můžete ne-
jen na Lipně a Božím Daru, ale i třeba v Rakousku. 
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Centrum handicapovaných lyžařů
 
Nejen výukové kurzy, ale také spoustu akcí, pořádá Centrum handicapovaných lyžařů. 
Termíny výukových kurzů na jejich webu Kromě toho má organizace i svoji sportovní 
skupinu, ve které jsou připravováni reprezentanti na mezinárodní závody a od roku 2007 
je pořadatelem jediných mezinárodních závodů v ČR. 
 
Centrum Paraple
 
Centrum Paraple pořádá týdenní programy, kde si můžete vyzkoušet řadu pohybových 
aktivit včetně lyžování, a to různých místech České republiky. Na aktuální nabídku pobytů 
se můžete podívat na jejich stránkách. 
 
Sportability, z.s.
 
Díky spolku Sportability se můžete účastnit lyžařských akcí, ať jste lyžař začátečník, nebo 
pokročilý. V nabídce spolku jsou kurzy Biski, monoski, Dualski a Kartski. Více info najdete 
na jejich webu. 
 
Centrum aplikovaných pohybových aktivit (Fakulta tělesné kultury, Univerzita Pa-
lackého v Olomouci)
 
Centrum pohybových aktivit každoročně pořádá Dny na monoski a dokazuje, že i vozíčká-
ři si mohou naplno užívat lyžařských aktivit. 
 
Přihlášky na lyžařské kurzy včetně podrobných informací najdete na webových stránkách 
organizací. 

 
Zdroj: Vozejkov

Tarify energie od ČEZ
 
Přetiskujeme dopis generálního ředitele ČEZ Prodej a.s. pana Tomáše Kadlece, který rea-
goval na podnět ve věci zvýhodněného tarifu pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Jak víte, 
došlo k enormnímu nárůstu cen energií, což má samozřejmě dopad i na osoby se zdravot-
ním postižením. ČEZ a.s. reagoval velmi rychle a nejdůležitějšími informacemi jsou:
 1. Ti lidé, kteří jsou dnes u dodavatele poslední instance, mohou uzavřít urychleně 
smlouvu s ČEZ, a to s fixací produktů na 1 – 3 roky, které jsou v platnosti od 1. 10. 2021 
do 31. 12. 2021. Tyto ceny ještě neodrážejí rekordní zdražení velkoobchodních cen. Tato 
nabídka platí pouze do 31. 12. 2021 a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P se mohou ozvat na 
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telefonní linku  800 900 200.
 2. ČEZ i pro příští rok počítá s nižší cenou pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, a to jak 
u fixovaných i nefixovaných cen ve smlouvách.
 
Vše další lze vyčíst z přiloženého dopisu.

 
Mgr. Michal Šimůnek
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 Cestování

Správa železnic chystá interaktivní mapu bezbariérové 
přístupnosti

 
Celkem 37 nádraží po celé síti Správy železnic bude od příštího roku nově vybaveno zdvi-
hacími plošinami pro osoby s omezenou schopností pohybu. Projekt již schválila centrální 
komise ministerstva dopravy. V jeho rámci dojde k pořízení 61 plošin.
 
„Jejich pořízením ze strany Správy železnic k nim získají přístup všichni dopravci, a tím 
se rozšíří i dostupnost pro cestující s omezenou schopností pohybu, zahájení výběrového 
řízení se plánuje na letošní čtvrté čtvrtletí,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svo-
boda.
 
Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy je návrh umístění plošin aktuálně pro-
jednáván s dopravci. V této fázi by se mělo jednat o čtyři desítky lokalit. Mezi navrhova-
nými jsou například Praha hlavní nádraží, Ostrava-Svinov, Olomouc hlavní nádraží, Kolín, 
Ostrava hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Plzeň hlavní nádra-
ží, Ústí nad Labem hlavní nádraží, Praha Masarykovo nádraží, Hranice na Moravě, Přerov, 
Beroun, Praha-Libeň nebo České Budějovice.
 
„Pořizovací náklady na jednu plošinu mohou v závislosti na modelu činit až 300 tisíc ko-
run,“ dodal Gavenda.
 
Správa železnic v roce 2019 zavedla službu asistence ve stanicích. Jen za letošní srpen pro-
vedli zaměstnanci Správy železnic 1 376 takových asistencí. „Na transevropské dopravní 
síti evidujeme již 57 % železničních stanic a zastávek s bezbariérovým nástupištěm. Do 
roku 2026 chceme v rámci aktuální rozpracovanosti stavební přípravy dosáhnout podílu 
až 77 %. Vše je samozřejmě podmíněno dosavadním trendem, charakterizovaným růstem 
finančních zdrojů,“ dodal Svoboda.
 
Správa železnic chystá i novou interaktivní mapu bezbariérové přístupnosti, která bude 
spuštěna ještě v letošním roce na webových stránkách Správy železnic. Díky svému grafic-
kému vyjádření velmi komfortně doplní stávající informace o bezbariérových železničních 
stanicích a zastávkách, a to včetně informací o poskytování pomoci v konkrétní lokalitě.
 

Zdroj: Zdopravy.cz
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Ve vlacích ČD přibude 475 bezbariérových spojů
 
Celkem 5 385 bezbariérových spojů nabídnou České dráhy v roce 2022. Je to nejvíce bez-
bariérových spojů od jejich zavedení v roce 1991. Proti stávajícímu jízdnímu řádu se počet 
vlaků bez bariér zvýší o 475. Další velkou novinkou je možnost dobíjet elektrické vozíky 
v nejnovějších vlakových soupravách. Díky tomu se významně rozšíří mobilita osob na 
vozíku.
 
„Lidé, kteří se musí pohybovat na vozíku, mají těžký život. Na cestách se musí vypořádat 
s mnoha překážkami a bariérami. My se jim snažíme život co nejvíc usnadnit, především 
svobodněji cestovat po České republice a do zahraničí. Proto investujeme do moderních 
bezbariérových vlaků. Meziročně tak bude o 475 bezbariérových spojů vice a jejich celko-
vý počet dosáhne rekordní úrovně. Čtyři z pěti našich vlaků budou v jízdním řádu 2022 
kompletně vybavené pro cestování osob na vozíku a nabídnou jim komfortní cestování,“ 
říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik.
 
V jízdním řádu 2022 budou do provozu uvedeny zcela nové moderní bezbariérové sou-
pravy InterJet, patrové jednotky push-pull a desítky souprav RegioPanter.
 
„V některých regionech dnes nabízíme drtivou většinu spojů bezbariérových, například v 
rámci Pražské integrované dopravy. Podobných regionů bude přibývat. V roce 2022 se k 
nim přidá například Plzeňský kraj, kde nasadíme na linku P2 Klatovy – Plzeň – Rokycany 
– Beroun jednotky RegioPanter. Převážná většina vlaků v celém kraji tak bude bezbarié-
rová. K podstatnému rozšíření nabídky bezbariérového cestování dojde také v Králové-
hradeckém kraji. Tam zavedeme přepravu osob na vozíku na linkách Choceň – Náchod a z 
Pardubic přes Hradec Králové do Trutnova a Svobody nad Úpou. Symbol bezbariérovosti 
se objeví také u vlaků z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí a Frenštátu pod Radhoštěm 
nebo ze Šumperka do Hanušovic a Jeseníku,“ říká náměstek generálního ředitele Českých 
drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.
 
Rozšíří se nabídka cestování také v dálkových vlacích, jak doplňuje Ješeta: „Na linky ‚Zá-
padní expres‘ a ‚Krušnohor‘ mezi Prahou a Chebem nasadíme nejmodernější expresní 
soupravy, které nabízejí lidem na vozíku úplně novou kvalitu cestování, a zároveň roz-
šíříme bezbariérové cestování do rychlíků ‚Vltava‘ a ‚Lužnice‘, které spojují Prahu s Jiho-
českým krajem. Lidé na vozíku se tak snadno dostanou z Prahy nebo z Českých Budějovic 
například do Benešova u Prahy, Soběslavi nebo Veselí nad Lužnicí.“
 
Rozšiřuje se nejen nabídka bezbariérového spojení, ale také rozsah služeb na palubě vla-
ků. Cestující využívající při pohybu elektrické vozíky získají v moderních soupravách za-
váděných od jízdního řádu 2022 zcela novou službu: možnost dobíjení elektrických vozíků 
během cesty vlakem. Díky tomu se rozšíří svoboda pohybu těchto spoluobčanů. Cestující 



33

mají v moderních soupravách k dispozici i další služby, např. Wi-Fi síť nebo elektrické zá-
suvky pro dobíjení cestovní elekroniky.
 

Zdroj: České dráhy

 Španělská synagoga po rekonstrukci
 
Po dlouhé rekonstrukci se návštěvníkům opět ote-
vřela Španělská synagoga v Praze. Rozšířil se vý-
stavní prostor a výrazně se zlepšil přístup do tří pa-
ter budovy.
 
Španělská synagoga je nejmladší synagogou praž-
ského Josefova a jednou z nejkrásnějších v Evropě. 
Má působivou vnitřní výzdobu v maurském stylu 
inspirovanou slavnou španělskou Alhambrou a na-
chází se na malém náměstí, kde se sbíhají ulice Duš-
ní, Vězeňská a V Kolkovně.
 
Nová expozice mapuje posledních 200 let dějin Židů 
v českých zemích. Synagoga se také využívá k pořá-
dání večerních pořadů a koncertů.
 
Z hlediska přístupnosti není budova ani po rekon-
strukci bez chyby, ale i tak patří mezi nejlepší v Pra-
ze a rozhodně za návštěvu stojí. Původní šikmou 
schodišťovou plošinu nahradila plošina svislá, která 
je podstatně rychlejší. Odstranil se schod do hlav-
ní lodě synagogy ve sníženém přízemí a na galerii v 
prvním patře.
 
Vstup:
Přístupový chodník má povrch z rovné mozaikové 
dlažby. Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu (dveře 
šířka 2x 87 cm) s nízkým prahem (výška 2 cm) se 
otevírají mechanicky směrem ven. Ve vstupní hale 
se nachází vysoký informační pult s pokladnou 
(výška 115 cm), sníženou část nemá.
 
Interiér:
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Vlevo od informačního pultu je schodiště (-8 schodů), které vede do prostor synagogy. 
Vedle schodiště je umístěná svislá zdvihací plošina (nosnost 400 kg; mechanické dveře 
šířka 81 cm; přepravní plocha šířka 95 cm, hloubka 135 cm), spojuje snížené přízemí až 
1. patro.
 
Vlastní vstup do lodě synagogy ve sníženém přízemí tvoří trvale otevřené dvoukřídlé dve-
ře (průjezd šířka 159 cm) s nízkým prahem (výška 2 cm). Interiér synagogy je v rovině, 
vybavený lavicemi bez přístupu. Informační panely jsou relativně vysoko, text nemusí být 
dobře čitelný.
 
V 1. patře, přístupném plošinou, se nachází stálá expozice Židé v českých zemích, 19.-20. 
století. Z chodby s dojezdem plošiny vede vpravo vstup (dveře šířka 91 cm) do výstavních 
prostor Zimní modlitebny.  Galerie Španělské synagogy vlevo je přístupná trvale otevře-
nými dvoukřídlými dveřmi (průjezd šířka 150 cm) s nízkým schodem (výška 2 cm, hloub-
ka 80 cm) a prahem (výška 2 cm). Boční části galerie jsou vyvýšené, +1 schod překonávají 
po obou stranách prudké rampy (sklon 19-20 %, šířka 100 cm, délka 130 cm). Exponáty 
ve vyšších vitrínách jsou špatně viditelné.
 
Parkování:
Nejbližší vyhrazené parkovací stání je u křížení ulic Široká a Pařížská.

Zdroj: Přes Bariéry
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