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Poslanci schválili dlouhodobé ošetřovné. 
Pomůže při péči o člena rodiny
Poslanci schválili návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zave-
dení dlouhodobého ošetřovného. Nová dávka nemocenského pojištění 
pomůže od poloviny příštího roku rodinám ve výjimečných nebo krizo-
vých situacích s péčí o člena rodiny.

„Ošetřovatelské volno se týká lidí, kteří pracují a platí si nemocenské po-
jištění. Chceme, aby měli možnost postarat se například o dítě po vážném 
úraze, o nemocného seniora, kteří se tak budou moci léčit doma a nikoli 
ve zdravotnickém zařízení,“ řekla ministryně práce Michaela Marksová. 
Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době, bezprostředně po propuštění 
ošetřovaného z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci. 
V situaci, kdy je potřeba celodenně pečovat o jiného člena rodiny po 
dobu alespoň 30 dnů, bude možné požádat o dávku na dobu až 90 dnů 
ode dne propuštění z hospitalizace. Pečovat s nárokem na dávku bude 
možné o člena rodiny, u kterého došlo náhle k závažné zdravotní kom-
plikaci, která si vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních 
dnů a pokud zároveň nemocnice potvrdila, že jeho zdravotní stav po 

propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat celodenní posky-
tování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních dnů. 
Potřebu péče v následujícím období potvrdí ošetřující lékař. 

Rodiny získají čas bez obav uvážit, jak zajistit péči o svého příbuzného, 
pokud by měla být dlouhodobá (více než 3 měsíce). Novelou zákona se 
odstraňují hlavní překážky, které v současné době péči v rodině omezu-
jí nebo znemožňují. Jedná se zejména o obavu ze ztráty příjmu a obavu 
z výpovědi z práce při žádosti o neplacené volno. Pečujícímu, ať již 
zaměstnanci nebo OSVČ, bude po dobu poskytování dlouhodobé péče 
náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné 
činnosti, která musela být přerušena, a to ve stejné výši jako v případě 
krátkodobého ošetřovného, tj. 60 % denního vyměřovacího základu. 
V průběhu péče nemůže zaměstnanec dostat výpověď a po ukončení 
péče mu nová úprava v zákoníku práce dále garantuje původní práci  
i návrat na stejné pracovní místo. 
Aby byly vyváženy i zájmy zaměstnavatele, nebude poskytnutí pra-
covního volna pečující osobě automatické. Pokud zaměstnanec záměr 
pečovat o svého rodinného příslušníka zaměstnavateli oznámí, může 
zaměstnavatel poskytnutí pracovního volna odmítnout, pokud má pro 
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to vážné provozní důvody a písemně je zaměstnanci sdělí. V ostatních 
případech je povinen volno poskytnout. 
O příbuzného po hospitalizaci bude moci pečovat široký okruh ošetřu-
jících osob. Pokud splní ostatní podmínky nároku na tuto dávku, bude 
dlouhodobé ošetřovné náležet nejen nejbližším příbuzným ošetřované 
osoby (rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům 
nebo druhům), ale například i strýci nebo neteři ošetřované osoby, 
manželce nebo družce strýce nebo manželovi nebo druhovi neteře. 
Široký okruh osob dovolí rodinám svobodně se rozhodnout, kdo a jak 
bude dlouhodobou péči zajišťovat. 
Ošetřující s nárokem na dlouhodobé ošetřovné se mohou v průběhu 
ošetřování střídat. Ošetřovaná osoba musí vždy dát souhlas k ošet-
řování konkrétní osobě a musí být nejen v době zahájení poskytování 
dlouhodobé péče, ale i před jejím započetím poskytování účastna ne-
mocenského pojištění po stanovenou dobu. 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/31003

Projekt „Zázemí pro sociální služby“.
Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. uspělo s projektem, který po-
dalo na  Nadaci ČEZ v rámci programu „Pomáhej pohybem“.
Předmětem projektu je  vybavení místnosti, která bude sloužit, jako 
zázemí pro sociální služby. Realizací projektu nám vznikne zázemí 
pro vzdělávání osobních asistentů, setkávání osobních asistentů  
s odborníky, vzájemné předávání dobré praxe. Setkávání  rodinných 
příslušníků s odborníky. Místo pro poskytování psychologické podpo-
ry osobním asistentům, která je pro pomáhající profese, vzhledem  
k náročnosti práce, velice důležitá a slouží jako prevence před syn-
dromem vyhoření.  „Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ“.

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. bude 
mít nové auto „Taxík Maxík“
Nový automobil dostane město Svitavy z projektu s názvem Taxík 
Maxík. Taxík Maxík je společným projektem Nadace Charty 77 – 
Konto Bariéry, jejich projektu SenSen- Senzační Senioři a lékáren Dr. 
Max. Z tohoto je odvozen název projektu, ale také nového automo-
bilu Taxík Maxík.
Taxík Maxík bude provozovat Středisko sociálních služeb Salvia,z.ú.  
a bude s ním zajišťovat dopravu osob. Služba bude určena pro seni-
ory, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemoc-
něním  a osoby dočasně zdravotně znevýhodněné. Taxík Maxík bude 
sloužit hlavně k přepravě do zdravotnických ( lékař, nemocnice, lázně, 
rehabilitace) a sociálních zařízení, na úřady, do školských zařízení, na 
veřejné instituce, za službami apod.

Výhody plynoucí držiteli TP, ZTP, ZTP/P
Výhody plynoucí držiteli průkazu upravuje zákon č. 329/2011 Sb., 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů v § 36:

TP – I.stupeň mimořádných výhod
1.  nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních pro-
středcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů 
a vlaků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
2.  nárok na přednost při osobním projednávání svých záležitostí, vy-
žaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání (za osobní projed-
návání se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených 
služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních

ZTP – II.stupeň mimořádných výhod kromě výhod uvedených 
výše: 1.  nárok na bezplatnou dopravu spoji místní veřejné hromadné 
dopravy (tramvaje, autobusy, trolejbusy a metro) 
2. sleva 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlí-
ku ve vnitrostátní přepravě a 75% sleva v pravidelných vnitrostátních 
spojích autobusové dopravy

ZTP/P kromě výhod uvedených výše: 
1. nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými 
prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě 
2.  u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu 
vodícího psa, pokud jej nedoprovází průvodce

Další výhody:
Osvobození od poplatku za využití dálnic a rychlostních silnic
Jedná se o další úlevu od poplatku pro ZP, jež používají k dopravě au-
tomobil. V praxi se v souvislosti s tímto druhem poplatku nejčastěji 
setkáváme s obecným označením „dálniční známka“. Osoba se ZP, 
jež splňuje podmínky pro osvobození, tedy nemusí kupovat dál-
niční známku a nalepit ji na čelní sklo automobilu, aby mohla jet 
po dálnici.
 
Osvobození od tohoto poplatku vyplývá konkrétně z § 20a zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V odst. 1 písm. h) je uve-
deno, že „zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace 
silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně po-
stižené občany, kterým byly podle zvláštního právního předpisu přizná-
ny výhody II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou 
hluchotou, nebo III. stupně, pokud držitelem silničního motorového 

vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“
Tento nárok je podmíněn držením tzv. parkovacího průkazu pro 
osoby se ZP. Uvedený průkaz dostál podstatné změny. Nově vydá-
vané jsou již přizpůsobeny pro potřeby Evropské unie. Donedávna byl 
znám pod označením O1. Kromě jiného je osobám se ZP na základě 
tohoto průkazu povoleno např. vjíždět do míst označených nápi-
sy Mimo dopravní obsluhu či Mimo zásobování. Příslušný právní 
předpis, vyhláška č. 30/2001 Sb., umožňuje ještě další výjimky.
Nicméně vždy však platí, a to i v případě pohybu po dálnici, aby  
v automobilu byl tento průkaz umístěn na předním skle vozidla  
a zároveň, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, aby byla 
přítomna ve vozidle osoba se ZP, která má na tuto úlevu nárok.
Opět doporučujeme vše důkladně konzultovat s místně příslušným 
Úřadem práce. 

Osvobození od rozhlasových a televizních poplatků
Snad každý člověk má v domácnosti televizi nebo alespoň rádio. Ať 
už ve formě klasických přístrojů nebo v počítači ve formě televizních 
či rozhlasových tunerů. Každá domácnost se tak stává plátcem roz-
hlasových nebo televizních poplatků. Nicméně pokud jste osobou 
se ZP, a to konkrétního, zákonem stanoveného typu, či sdílíte do-
mácnost s osobou se ZP, pak se na vás tato povinnost nevztahuje.
Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v § 4 
odst. 1 písm. g) uvádí, že „od rozhlasového a televizního poplatku jsou 
osvobozeny osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby 
s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osamě-
le žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně  
v jedné domácnosti.“
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že záleží na konkrétním typu 
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zdravotního postižení. Neplatí tedy automaticky, že osoba se ZP = 
osvobození od rozhlasového a televizního poplatku.
Uvedený právní předpis uvádí i další případy a možnosti osvobo-
zení, např. z důvodu nízkých příjmů.

Pokud tedy spadáte do některé z uvedených skupin, a vztahuje se na 
vás zmíněné osvobození, je potřeba o dané osvobození zažádat. 
Pokud jste doposud hradili tyto poplatky bezhotovostním převodem, 
budete takovou žádost směřovat do České televize, resp. Českému 
rozhlasu, v jejichž kompetenci je vybírání uvedených poplatků. Pokud 
jste byli zvyklí hradit uvedené poplatky např. ve formě SIPA, pak žá-
dost směřujte na Českou poštu. 

Možnosti slevy na zemní plyn a odběr elektrické energie
Další zajímavou, byť ne příliš razantní úsporou, je využití slev na zem-
ní plyn či odběr elektrické energie, které nabízejí někteří z poskyto-
vatelů těchto služeb.
Jste-li držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, doporučujeme se přímo ob-
rátit na svého dodavatele zemního plynu či elektrické energie a ze-
ptat se, zda a v jaké výši poskytuje slevy pro osoby se ZP.
Mezi poskytovatele, kteří určitou formu slevy z odběru zemního ply-
nu dávají, jsou RWE nebo Pražská plynárenská. Co se týče slevy vzta-
hující se k dodávce elektrické energie, lze ji uplatnit například v rámci 
speciálního tarifu společnosti ČEZ. 

Sleva na telefonní poplatky
Pokud jste osobou se ZP, nebo bydlíte ve společné domácnosti, máte 
nárok žádat o příslušnou slevu u svého operátora. Vyhláška č. 
109/2008 Sb. seznamuje s podmínkami pro poskytování zvláštních 
cen veřejně dostupné telefonní služby. Jak vyplývá z § 1, je velmi čas-
to sleva podmíněna držením průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo musí být 
osoba závislá na péči jiné osoby.

V § 2 je uvedeno, že „výše cenového zvýhodnění pro osobu se zvláštními 
sociálními potřebami se tvoří tak, aby ztráta poskytovatelů zvláštních 
cen činila na tuto osobu nejvýše 200 Kč včetně daně z přidané hodnoty 
za kalendářní měsíc.“

Výše a forma úlev se u jednotlivých operátorů liší. Často je nutné 
zohlednit, zda se jedná o používání mobilních služeb či služeb pevné 
linky. Pokud tedy jste držiteli průkazů mimořádných výhod, dopo-
ručujeme kontaktovat svého operátora a zeptat se ho na to, jaké 
výhody by pro vás osobně mohly plynout. 

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/dano-
va-a-dalsi-zvyhodneni-pro-osoby-se-zdravotnim/
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