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Je naší snahou pomoci právě Vám, pacientům s idiopatickými střevními
záněty (IBD), vyznat se v sociálním systému České republiky a najít v něm
možnosti podpory, které Vám usnadní život. Právě proto vznikla publikace
„Průvodce sociální problematikou“.
Vyznat se v sociálním systému a orientovat se v zákonech a paragrafech
může být někdy obtížné. Příručka přináší odpovědi na řadu důležitých
otázek: kdo a za jakých podmínek má nárok na invalidní důchod, kde
o něj může žádat, kdo rozhoduje o různých příspěvcích, jaké dokumenty
a tiskopisy žadatel potřebuje. Jsou zde také popsány sociální služby,
které může osoba se zdravotním postižením využít. Nechybí ani informace
o průkazu osoby se zdravotním postižením nebo o dávkách pomoci
v hmotné nouzi.
Doufám, že Vám tato příručka přinese praktické rady a ulehčí život
s Vaší nemocí.
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ŽIVOTNÍ MINIMUM
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice
peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních
osobních potřeb.
Životní minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu, v platném znění.
Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum
plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako
sociálně-ochranný prvek. Vedle životního minima je z důvodu
větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi
institut existenčního minima.
Životní minimum je součtem všech částek životního minima
jednotlivých členů domácnosti.

ČÁSTKY ŽIVOTNÍHO MINIMA
pro jednotlivce

3 410 Kč

pro první dospělou osobu v domácnosti

3 140 Kč

pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti

2 830 Kč

pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let

1 740 Kč

pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let

2 140 Kč

pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let

2 450 Kč

Společně posuzované osoby pro výpočet životního minima:
rodiče a nezletilé nezaopatřené děti;
manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu
(registrovaní partneři);
rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti
s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami;
jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že
spolu trvale nežijí a společně nehradí náklady na své potřeby.
Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně,
z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních
nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Životní minimum

DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY MAJÍ
SLOUŽIT KE ZMÍRNĚNÍ SOCIÁLNÍCH
DŮSLEDKŮ ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ
A K PODPOŘE SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ.

NĚKTERÉ DÁVKY JSOU VÁZÁNY
NA ŽIVOTNÍ MINIMUM.
JINÉ ŘEŠÍ POUZE ZNEVÝHODNĚNÍ
ČI POSTIŽENÍ A JEHO SOCIÁLNÍ DOPAD.
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ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Hlavním posláním tohoto zákona je chránit práva a zájmy lidí, kterým se hůře prosazují.
Tento zákon upravuje možnosti podpory a pomoci pro osoby, které se například z důvodu
zdravotního postižení dostaly do nepříznivé sociální situace. To znamená, že je pro ně
obtížné řešit svoji životní situaci tak, aby zůstaly součástí běžné společnosti a mohly
žít běžným životem. Pro jedince, kteří se dostanou do takové situace, zákon definuje,
jaké možnosti pomoci a podpory mohou využít. Jde o sociální služby a příspěvek
na péči. Zákon také vymezuje práva a povinnosti sociálních služeb a jejich uživatelů.
V tomto zákoně najdete především informace o příspěvku na péči, sociálních službách,
smlouvě o poskytnutí sociálních služeb, inspekci sociálních služeb.

Příspěvek na péči
Posuzování stupně závislosti dle metodiky Mezinárodní klasifikace funkčních schopností
a disability.

10 DOMÉN BĚŽNÉHO ŽIVOTA

10 DOMÉN běžného života

Hodnotí se 10 posuzovaných domén běžného života:

Nově se tento posudek také používá pro příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní
pomůcku a mimořádné výhody – TP, ZTP, ZTP/P.
Sociální pracovník v textu záznamu ze sociálního šetření pro účely řízení o příspěvku
na péči u jednotlivých okruhů uvede signifikantní skutečnosti a vychází ze srovnání
žadatele s jeho vrstevníky v přirozeném sociálním prostředí.
Žádost o příspěvek na péči je nutné podat u úřadu práce podle trvalého pobytu žadatele.
Výše příspěvku na péči je závislá na věku a stupni závislosti na pomoci jiné fyzické
osoby. Pohybuje se nyní od 880 Kč měsíčně do 13 200 Kč měsíčně. Následující tabulka
zahrnuje přehled měsíční výše dávky podle stupně závislosti a podle dosaženého věku.

STUPEŇ ZÁVISLOSTI
I. (lehká závislost) nezvládá 3 nebo 4 posuzované činnosti

Zákon o sociálních službách

VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI U OSOB STARŠÍCH 18 LET (OD 1. 7. 2019)
MĚSÍČNÍ ČÁSTKA V KČ
880

II. (středně těžká závislost) nezvládá 5 nebo 6 posuzovaných
činností

4 400

III. (těžká závislost) nezvládá 7 nebo 8 posuzovaných činností

12 800

IV. (úplná závislost) nezvládá 9 nebo 10 posuzovaných činností

19 200

Sociální služby
DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

FORMA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Terénní služby jsou služby, které jsou člověku poskytovány v jeho přirozeném
prostředí (např. v jeho bytě). Znamená to, že pracovníci služby dochází za uživatelem
(např. osobní asistence).
Ambulantní služby jsou takové služby, kam člověk sám dochází nebo je doprovázen
do zařízení poskytujícího sociální služby. Součástí služby není ubytování (např. denní
stacionář, poradenské centrum).
Pobytové služby jsou takové, v jejichž zařízení člověk bydlí (např. domov pro osoby
se zdravotním postižením, chráněné bydlení).

Jak je to s dotacemi na sociální služby?
Dotace ze státního rozpočtu financují běžné výdaje, které souvisejí s poskytováním
služeb. Dotace se poskytují registrovaným poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou
zahrnuti do krajské nebo celostátní sítě sociálních služeb.

Kde jsou kontakty na poskytovatele sociálních služeb?
Kontakty najdete ve veřejném registru poskytovatelů sociálních služeb na webových
stránkách iregistr.mpsv.cz.
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Co se skrývá za pojmy…
Sociální poradenství
Radí lidem, jak řešit jejich nepříznivou situaci. Je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé jej musí zajistit vždy.
Základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace
nebo jejího předcházení je vždy bezplatné.
Odborné poradenství se zaměřuje na potřeby jednotlivých okruhů skupin lidí v občanských, manželských a rodinných poradnách, poradnách
pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu. Zahrnuje též sociální práci
s lidmi, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Osobní asistence
Terénní služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost kvůli
věku, chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení, a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení,
v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které dotyčný potřebuje.

Pečovatelská služba
Terénní nebo ambulantní služba poskytovaná těm, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení. Dále je určena rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby. Služba se poskytuje v určeném čase v domácnostech a v zařízeních
sociálních služeb.

Průvodcovské a předčitatelské služby
Terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, které mají kvůli věku
nebo zdravotnímu postižení sníženy schopnosti v oblasti orientace nebo komunikace. Průvodci a předčitatelé pomáhají osobám vyřídit jejich záležitosti.

Podpora samostatného bydlení
Terénní služba určená těm, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Odlehčovací služby
Terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Cílem je umožnit pečovatelům nezbytný odpočinek.

Co se skrývá za pojmy…

Centra denních služeb
Poskytují se zde ambulantní služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Jedná se například o pomoc při
osobní hygieně, poskytnutí stravy, vzdělávací činnosti atd.

Denní stacionáře
Zde se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a lidem
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné osoby.

Týdenní stacionáře
Poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a lidem s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V nich se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné osoby.

Chráněné bydlení
Pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost kvůli
zdravotnímu postižení nebo chronickému onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Má formu skupinového,
popřípadě individuálního bydlení.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Ambulantní, případně terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku
nebo se zdravotním postižením, kterým hrozí sociální vyloučení.

Sociálně terapeutické dílny
Ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení, které kvůli tomu nejsou umístitelné na otevřeném ani
chráněném trhu práce. Dlouhodobě a pravidelně podporují zdokonalování pracovních návyků a dovedností.

Tísňová péče
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému
riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního
stavu nebo schopností.
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PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Příspěvek na mobilitu i průkazy osob se zdravotním postižením upravuje zákon
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném
znění. Uvedený zákon rozlišuje tři typy průkazů označené symbolem „TP“, „ZTP“
a „ZTP/P“.
Osoby se zrakovým postižením nemají nárok na nejnižší typ průkazu. Vzniká jim však
nárok na vyšší stupně průkazů označené symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, které jsou
spojeny s řadou výhod.
Nárok na příspěvek na mobilitu souvisí přímo s nárokem na průkaz osoby se zdravotním
postižením. Na příspěvek na mobilitu má nárok osoba starší 1 roku, která má nárok
na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“,
opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou
jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách.
Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením i žádost o příspěvek na mobilitu
vyřizují úřady práce podle trvalého pobytu žadatele.
Současně s žádostí o průkaz osoby se zdravotním postižením je vhodné podat
také žádost o příspěvek na mobilitu. Následující tabulka zahrnuje výhody pro osoby
s tělesným postižením spojené s průkazy ZTP a ZTP/P.

VÝHODY PRO OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM SPOJENÉ S PRŮKAZY ZTP A ZTP/P
Vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích hromadné dopravy (kromě míst
s místenkou)
Přednost při osobním projednávání, vyžaduje-li jednání delší čekání, zejména stání (kromě nákupu
v obchodech, placených služeb a zdravotnických zařízení)
Bezplatná doprava MHD (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro)
Sleva 75 % ve vnitrostátní přepravě v 2. třídě osobního vlaku a rychlíku a v autobusech
Bezplatná doprava průvodce v MHD a vnitrostátní dopravě
Bezplatná doprava vodicího psa
Průkaz slouží jako dálniční známka
Osvobození od správního poplatku za ověření podpisu
Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku
Osvobození od poplatků za psa
Vydání euroklíče platného v EU (Jde o upravený univerzální klíč, který slouží k otevření veřejných
WC, výtahů, schodišťových plošin apod.)

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Jaké další výhody lze díky průkazu mimořádných výhod čerpat?
Telefonní operátoři nabízí státní příspěvek a slevu na volání či data.
Elektřina a plyn – většina poskytovatelů nabízí osobám s průkazem ZTP a ZPT/P
slevy či benefity.
Kulturní akce – držitelům průkazů může být poskytnuta sleva ze vstupného
na kulturní a sportovní akce.
Další nároky držitelů průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P upravuje například zákon o daních
z příjmů, o místních poplatcích, o správních poplatcích, o pozemních komunikacích
či zákon o dani z nemovitosti.
Držitel průkazu ZTP či ZTP/P a průvodce držitele průkazu ZTP/P mohou získat slevu
ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní
akce. V tomto případě se jedná o nenárokové benefity.

Daňové úlevy
A. Osvobození od daně ze staveb podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, § 9

Od daně ze staveb jsou osvobozeny:
obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí
nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí
pobírá a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich
trvalému bydlení;
stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají
příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která
příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP;
stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P.
B. Úleva na dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 35ba

Poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období snižuje o tyto částky:
24 840 Kč na poplatníka;
24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá
vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka/manžel
držitelkou/držitelem průkazu mimořádných výhod III. stupně – průkaz ZTP/P,
zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.
Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální
podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči,
sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění, státní příspěvky podle
zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium
poskytované studujícím, soustavně se připravujícím na budoucí povolání;

13

ŘÍZENÍ SE ZAHAJUJE NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI
PODANÉ NA PŘEDEPSANÉM TISKOPISE
NA ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY .

Průkaz osoby se zdravotním postižením

2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu
I. nebo II. stupně z důchodového pojištění podle zákona
o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný
invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu
částečného invalidního důchodu a starobního důchodu;
5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu
III. stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle
zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek
daňového přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok
na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku
na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu
nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní,
avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta
z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní;
16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P.

Poplatkové úlevy
A. Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění
vybraných autovraků podle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech
a o změně některých dalších zákonů, § 37e.
Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení,
kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
B. Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb.
Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým
zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné
výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP
a ZTP/P).
Výhoda neplatí v případě, že si podpis nebo listinu necháte
ověřit u notáře nebo na pobočce České pošty.

Osvobozené položky:
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím
stejnopisu, 30 Kč za každý podpis nebo razítko.
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu
nebo mimo úředně určenou místnost, 1 000 Kč.
Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného
partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem,
1 000 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně
postižené.
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Vydání stavebního povolení:

300 Kč

ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty;

1000 Kč

ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty;

300 Kč

ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby,
nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2;

300 Kč

ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními;

300 Kč

ke stavbě řadových garáží a 150 Kč za čtvrté a každé další stání,
nejvýše 2 500 Kč;

300 Kč

ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy), ke stavbě studny,
čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci
pro stavbu.

Osvobozené položky:
Zápis do registru vozidel: 800 Kč jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly.
Vydání řidičského průkazu
Od poplatku ve výši 50 Kč jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním
postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé
průkazu ZTP a ZTP/P).
Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na osobní automobil, nikoliv
na čtyřkolku.
Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické
způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického
celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole ve výši 1 000 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením,
kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP
a ZTP/P).
C. Místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, závislá
a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod. Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok
a jednoho psa.
Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, závislé
a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci.
D. Rozhlasové a televizní poplatky
Od rozhlasového a televizního poplatku je osvobozen jednotlivec, jehož čistý příjem
za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima.

WC KARTA A WC KOMPAS

WC KARTA
A WC KOMPAS

WC karta
K čemu karta slouží?
Její předložení Vám pomůže s rychlejším zpřístupněním veřejných i neveřejných toalet.
V případě akutní zdravotní komplikace se ji nebojte použít! Karta obsahuje dvojjazyčné
česko-anglické vysvětlení o tom, že jste neinfekční pacient s akutní potřebou návštěvy
toalety. Karta neobsahuje žádné citlivé osobní údaje. Využít ji můžete u našich partnerů,
kteří se dobrovolně zavázali kartu akceptovat, a pomoci tak nemocným.

Podoba WC karty
Karta o rozměru kreditky je vyrobena z PVC. Je oboustranně potištěná a zalaminovaná.
Informační texty na kartě jsou v češtině a angličtině. Personalizace a nepřenositelnost
karet je zajištěna unikátním číslem karty. WC karta nenese žádné osobní údaje držitele!

Jak získat WC Kartu
Registrovaní členové spolku Pacienti IBD uhradí poplatek ve výši 200 Kč jako členský
příspěvek na příslušný rok a zašlou lékařem potvrzenou žádost o vydání WC karty
na adresu: Pacienti IBD., Polská 15, 120 00 Praha 2, či ji naskenovanou zašlou
na e-mail: wckarta@crohn.cz. Po splnění uvedených podmínek a provedené úhradě
bude WC karta zaslána poštou.
Nečlenové pacientské organizace mohou o kartu písemně požádat a prokázat se
potvrzením od lékaře. Na základě uhrazeného poplatku 150 korun a doložení lékařského
potvrzení jim bude WC karta zaslána poštou.

WC kompas
Jedná se o mapu toalet přístupnou přes webové stránky www.wckompas.cz
nebo přes mobilní aplikaci „WC kompas“.
Obsah vytváří na základě vlastní zkušenosti sami uživatelé.
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„PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU“
„PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU“

ZÁKON O POSKYTOVÁNÍ DÁVEK OSOBÁM
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Dávky poskytované podle tohoto zákona jsou určeny ke zmírnění sociálních důsledků
zdravotního postižení osob se zdravotním postižením a k podpoře jejich sociálního
začleňování.

A. PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU
opakující se dávka v jednotné výši 550 Kč/1 měsíc;
určena pro osoby, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby
v oblasti mobility nebo orientace;
platí zde podmínka opakované dopravy (škola, lékař, zaměstnání atd.);
vyloučeny jsou některé pobytové služby.

B. PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
průkazy osob se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P).

Zvláštní pomůcky
Přiznávání příspěvků na zvláštní pomůcky je upraveno zákonem č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.
Příloha k uvedenému zákonu podrobně popisuje zdravotní stavy odůvodňující přiznání
příspěvku na zvláštní pomůcku i zdravotní stavy, které přiznání vylučují.

Zákon o státní sociální podpoře

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku vyřizují úřady práce podle trvalého
pobytu žadatele.
Pokud jde o výši příspěvku na zvláštní pomůcku, zákon rozlišuje, zda jde o pomůcku
v ceně do nebo přesahující 10 000 Kč. Obecně je stanovena 10% spoluúčast osoby
se zdravotním postižením na ceně pomůcky, nejméně 1 000 Kč.
Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč. V případě pořízení motorového vozidla je
maximální výše příspěvku 200 000 Kč na dobu 10 let.

Má průkaz osoby se zdravotním postižením mezinárodní platnost?
Průkaz platí na území České republiky. Případné poskytnutí například slevy z ceny
vstupného do muzea v jiném členském státě EU je výlučně na rozhodnutí provozovatele.
Průkazy určené lidem se zdravotním postižením, obdobné českým, existují ve většině
zemí EU. Podmínky, za kterých je poskytují, se však významně liší, stejně jako okruh
benefitů, k nimž opravňují. Stejně se liší i dávková pomoc.

ZÁKON O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE
Rodičovský příspěvek
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně
celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině a to až do vyčerpání
celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.
V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně,
má rodič nárok na vyčerpání celkové částky až 330 000 Kč.

Přídavky na dítě
Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi,
která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.
Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný
příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na přídavek
na dítě se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok. Za příjem se považuje
i rodičovský příspěvek.
Při posuzování nároků na přídavky na dítě se netestuje majetek rodiny, pouze příjmy.
Základem pro stanovení nároku a výši přídavků na dítě, včetně určení hranice příjmů
osoby či rodiny, je životní minimum.
Žádosti vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce dle místa trvalého pobytu
osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky.
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ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, upravuje formu pomoci osobám
s nedostatečnými příjmy. Vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením
základní obživy, bydlením a mimořádnými událostmi. Napomáhá řešení některých
nárazových životních situací.

DÁVKAMI, KTERÝMI SE ŘEŠÍ POMOC V HMOTNÉ NOUZI, JSOU:
příspěvek na živobytí;
doplatek na bydlení;
mimořádná okamžitá pomoc.
Agendu od roku 2012 vyřizuje místně příslušný úřad práce. Obec je ale povinna aktivně
pomoci osobám v hmotné nouzi jejich situaci řešit.

Příspěvek na živobytí
Základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/společně
posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním
a existenčním minimu.
Částka živobytí je stanovena pro každého individuálně, na základě hodnocení jeho snahy
a možností. Jednotlivé částky živobytí osob se sčítají. Odvíjí se od existenčního a životního
minima. U jedinců, kteří musí dodržovat nákladné dietní stravování, se částka zvyšuje
za podmínek daných vyhláškou (např. o 1 130 Kč u diabetické diety, o 2 800 Kč u diety
při onemocnění celiakií, o 1 100 Kč u diety v těhotenství a při kojení do jednoho roku
věku dítěte). Žádost se podává na místně příslušném úřadu práce.

O DÁVKÁCH ROZHODUJÍ A VYPLÁCEJÍ
JE POBOČKY ÚŘADŮ PRÁCE.

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům
s nízkými příjmy.
Poskytování příspěvku na bydlení se posuzuje podle výše příjmů rodiny za předchozí
kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen
k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů
na bydlení a zároveň je toto procento příjmů rodiny nižší než příslušné normativní
náklady.
Při posuzování nároků na příspěvek na bydlení se netestuje majetek rodiny, pouze její
příjmy.
Žádost se podává na místně příslušném úřadu práce.

Mimořádná okamžitá pomoc
Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů
se vyplácí osobě, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým
poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných
základních předmětů dlouhodobé potřeby, základního vybavení domácnosti
a odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností
nezaopatřeného dítěte.
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Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Příspěvek na bydlení

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC JE URČENA LIDEM,
KTEŘÍ SE OCITNOU V SITUACÍCH, JEŽ MUSÍ
BEZODKLADNĚ ŘEŠIT. ZÁKON STANOVÍ ŠEST
TAKOVÝCH SITUACÍ:
1.

Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek
(příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), ale v případě
neposkytnutí pomoci hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze
poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního
minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).

2. Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma,
ekologická havárie, požár apod.). Dávku lze poskytnout až do výše
15násobku částky životního minima jednotlivce.
3. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného
např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních
dokladů nebo v případě ztráty peněz. Dávku lze poskytnout až do
výše tohoto jednorázového výdaje.
4. Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé
potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně
však do výše desetinásobku částky životního minima jednotlivce
v průběhu jednoho kalendářního roku.
5. Nedostatek finančních prostředků k
úhradě odůvodněných
nákladů souvisejících se vzděláním nebo se zájmovou činností
nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností
souvisejících s jejich sociálně-právní ochranou. Dávku lze
poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však do výše
desetinásobku částky životního minima jednotlivce v průběhu
kalendářního roku.
6. Ohrožení sociálním vyloučením. Jde například o osoby vracející
se z výkonu trestu, z dětského domova a z pěstounské péče
po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných
závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průběhu
roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit
čtyřnásobek částky životního minima jednotlivce.
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc se podává na místně
příslušný úřad práce (dle trvalého bydliště žadatele).

Zákon o důchodovém pojištění

ZÁKON O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
Základním kritériem pro posouzení zdravotního stavu a přidělení vybraného stupně
invalidity je u osoby se zdravotním postižením procentní míra poklesu schopnosti
vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Rozhodnutí o přidělení stupně invalidity neznamená, že je tento člověk méně schopný.
Toto rozhodnutí pro něj znamená určitou ochranu na trhu práce. A to například v tom, že
mu úřad práce nesmí přidělit práci, která by ohrozila jeho zdravotní stav.

Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)
nepobírá žádný invalidní důchod. Má jistá malá onemocnění,
díky kterým může mít problém vykonávat jakoukoli profesi.

Osoba uznaná invalidní v prvním stupni invalidity
35–49% pokles pracovní schopnosti.

Osoba uznaná invalidní ve druhém stupni invalidity
50–69% pokles pracovní schopnosti.

Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni invalidity
70% pokles pracovní schopnosti (PID).

Víte, že se dříve pro označení osoby zdravotně postižené (OZP)
používal pojem „občan se změněnou pracovní schopností“?
Jaké známe kategorie?
Hned na úvod je nutné poznamenat, že přestože prováděcí vyhláška stanovující jednotlivé
stupně invalidity mluví o „poklesu schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost“,
neznamená to, že člověk ve druhém stupni invalidity musí hledat práci jen na poloviční
úvazek, případně člověk ve třetím stupni pouze na dvě hodiny týdně.
Je to totiž trochu nešťastná formulace, která ale naštěstí v praxi funguje jinak.
Ano, asi by bylo divné, kdyby člověk ve třetím stupni invalidity pracoval na plný úvazek jako
horník. Ale proč by nemohl na plný úvazek pracovat jako administrativní pracovník, účetní,
právník, manažer, pokud si může pracovní dobu rozložit dle aktuálního zdravotního stavu.
Existuje však jedna výjimka. Tou je situace, kdy má jedinec od České správy sociálního
zabezpečení v rozhodnutí o přiznání invalidity uvedeno, že může pracovat pouze za zcela
mimořádných pracovních podmínek.
Na druhou stranu, zákony ani prováděcí vyhláška nijak nemyslí na zdravotně
znevýhodněné a postižené jako na osoby samostatně výdělečně činné. Volně řečeno,
kdyby zdravotně znevýhodnění a postižení podnikali 24 hodin denně, systém to vůbec
neřeší.
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HLEDISKA POSUZUJÍCÍ MÍRU POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI
U IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ
(CROHNOVA NEMOC, IDIOPATICKÁ PROKTOKOLITIDA)
POPIS ZDRAVOTNÍHO STAVU

MÍRA POKLESU SCHOPNOSTI
VYKONÁVAT SOUSTAVNOU
VÝDĚLEČNOU ČINNOST

stavy uspokojivě stabilizované, občasná zhoršení s průjmy,
laboratorně mírná aktivita

10–20

středně těžké formy, časté průjmy, značné odchylky v laboratorních
nálezech, výrazné změny endoskopické, rentgenové, radionuklidové,
se značným snížením celkové výkonnosti

30–40

těžké formy, s komplikacemi střevními (abscesy, stenózy, píštěle),
mimostřevními (kloubními, kožními, očními, hepatobiliárními,
ledvinovými) a nutričními (malnutrice, metabolická osteopatie,
anemie), těžké snížení celkové výkonnosti

60–70

Může tedy člověk ve druhém nebo třetím stupni pracovat a podnikat, vydělávat třeba
50 000 korun měsíčně, aniž by to ohrozilo stupeň a výši invalidního důchodu?
ANO! Invalidní důchod je dávka, která má kompenzovat Váš zdravotní stav. Za tuto

dávku si máte ze zdravotního nebo sociálního systému nakoupit to, co potřebujete,
ale není běžně hrazeno. Například lepší pomůcku, více hygienických potřeb,
vhodnější stravovací doplňky.
To, že máte nyní manažerský plat, nebo jste jako živnostník získal, nebo získala,
skvělou zakázku neznamená, že zítra nebude vše jinak. Přijdete o práci, o zakázku.
Ale zdravotní stav, a tedy ani invalidita, se v daný okamžik nemění.

Nepřijdu o invalidní důchod, když…
pracuji na dvě dohody o provedení práce a jiný příjem nemám?
NEPŘIJDETE! Na druhou stranu, pokud nebudete mít příjem vyšší než 10 000 korun,
nebude se Vám započítávat tento příjem do výměry starobního důchodu.

pracuji na poloviční úvazek a při tom si docela slušně přivydělávám
na živnostenský list?
NEPŘIJDETE! Dle Ústavy můžete pracovat a podnikat neomezeně. Skutečnost, že

nyní pracujete nebo podnikáte, nemá mít vliv na to, jaký stupeň invalidity Vám bude
stanoven. Na ten má vliv skutečně jen Váš zdravotní stav, který ve svém posudku
sepisuje Váš odborný a praktický lékař!

Kdo posuzuje?
Zdravotní stav posuzují posudkoví lékaři okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).
Posudky tvoří podklady pro rozhodování správního orgánu prvního stupně (ÚP ČR)
zejména o příspěvku na péči, příspěvku na zvláštní pomůcku, nebo o průkazu osoby
se zdravotním postižením. Posudky lékařů OSSZ o zdravotním stavu, pracovní
neschopnosti a invaliditě tvoří jeden z podkladů pro rozhodování České správy sociálního
zabezpečení (ČSSZ) o nároku na invalidní důchod a posudky o nabytí pracovní schopnosti
pro rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění o výplatě nemocenského po uplynutí
podpůrčí doby.
Po případném odvolání zdravotní stav posuzují posudkové komise Ministerstva práce
a sociálních věcí (MPSV).
Vždy je potřeba vyčkat až na doručení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení
o důchodu. Proti „samotnému“ posudku o invaliditě nelze podat námitky, neboť posudek
není rozhodnutím, pouze podkladem pro rozhodnutí ČSSZ.

Jak posouzení probíhá v praxi?
Ošetřující lékař vyplní tiskopis, z něj pak vycházejí lékaři na OSSZ. Pokud potřebují další
podklady, mohou si je vyžádat od poskytovatele zdravotních služeb (jde např. o lékařské
nálezy o provedených vyšetřeních posuzovaného). Mohou požádat i o nové vyšetření
dotyčného. Poskytovatelé zdravotních služeb mají v tomto směru vůči LPS (Lékařské
posudkové službě – orgánu sociálního zabezpečení) řadu zákonem uložených povinností.
Posuzovanou osobu lze rovněž přizvat k projednávání na OSSZ. Pokud o takovou účast
posuzovaný požádá, musí lékař na OSSZ vyhovět.
Nezbytným podkladem pro posouzení stupně závislosti je sociální šetření. Podobně
probíhá posuzování i v komisích MPSV, které dostávají posudkový spis OSSZ a často
i kompletní zdravotnickou dokumentaci od praktického lékaře. Na rozdíl od OSSZ ale
posudková komise MPSV, ve které je kromě předsedy a tajemníka vždy ještě alespoň
jeden přísedící odborný lékař, přijímá závěr komisionálně.

Musí posuzovaný spolupracovat s LPS?
Posuzovaný musí s LPS spolupracovat v rámci povinností, které ukládají jednotlivé zákony.
Pokud ho vyzvou, musí se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu (např. přímo lékařem
LPS nebo u určeného poskytovatele zdravotních služeb).
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Zákon o důchodovém pojištění

Posuzování zdravotního stavu

PROČ SE VYPLATÍ ZAMĚSTNÁVAT PACIENTY S IDIOPATICKÝMI STŘEVNÍMI ZÁNĚTY
Tím, že firma zaměstná zdravotně postiženého člověka (dle rozhodnutí posudkového
lékaře), může ročně ušetřit několik set tisíc korun! Přijde Vám to nemožné?
Tak pojďme trochu počítat…
Každý subjekt, který má více jak 25 zaměstnanců, má povinnost zaměstnávat 4 procenta
osob se zdravotním znevýhodněním nebo postižením.
Pokud tak neučiní, má povinnost odvést do státního rozpočtu „pokutu“ téměř 80 000 Kč nebo
nakoupit zboží či služby v režimu náhradního plnění v hodnotě téměř 225 000 Kč bez DPH.

Pokud ale zdravotně postiženého jedince zaměstná, pak nejen, že na něj může od úřadu
práce získat například roční dotaci ve výši 48 000 Kč na různé pracovní pomůcky, ale
i příspěvek na mzdu až 200 000 Kč. Také má nárok na slevu na dani z příjmu ve výši až
60 000 Kč. Z toho vyplývá, že pokud zaměstnavatel umožní pacientovi s IBD i částečný
úvazek, může ročně ušetřit statisíce korun!

Koho myslíme pojmem „subjekt“?
Jakéhokoli zaměstnavatele. Základní školu, akciovou společnost, společnost s ručením
omezeným, úřad, spolek, nadaci. Všichni zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci
mají povinnost zaměstnávat čtyři procenta osob se zdravotním znevýhodněním. Pokud
zaměstná jedince ve třetím stupni invalidity, tento se započítává třikrát, jako by byla dána
příležitost třem lidem v prvním, druhém stupni ID nebo osobě zdravotně znevýhodněné.

Legislativní úprava zaměstnávání OZP
Možná by Vás to nenapadlo, ale Ústava nám zaručuje svobodu a právo pracovat.
Bohužel i v dnešní době si řada lidí myslí, že pokud je někdo zdravotně postižený a pobírá
například invalidní důchod, nesmí pracovat, může si pouze omezeně vydělávat. Jinak
o tento důchod přijde. Tak tomu ale není! A kde se o tom píše?

Ústava České republiky
Hlava první, článek 3
„Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod.“

Listina základních práv a svobod
Hlava první, Obecná ustanovení, článek 1
„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou
NEZADATELNÉ, NEZCIZITELNÉ, NEPROMLČITELNÉ A NEZRUŠITELNÉ.“
Kde najít jednoduše Ústavu České republiky a Listinu základních práv a svobod?
Na stránkách www.zakonyprolidi.cz

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI
SLEVY NA DANI Z PŘÍJMŮ PRO ZAMĚSTNAVATELE
18 000 Kč na jednoho zaměstnance v 1. a 2. stupni invalidity;
60 000 Kč na jednoho zaměstnance ve 3. stupni invalidity.

SLEVY NA DANI Z PŘÍJMŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,
KTERÉ PRACUJÍ
2 520 Kč za rok na 1. a 2. stupeň invalidity;
5 040 Kč za rok na 3. stupeň invalidity;
16 140 Kč sleva na dani z příjmu pro držitele průkazu ZTP/P.

Co má dělat firma, která má povinnost zaměstnat OZP, ale nikoho nezaměstnává?
A. Zaplatit odvod ve výši 2,5násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce
za každou chybějící OZP.
Tento odvod ale nejde bohužel celý do sociálního systému České republiky, ale do státního
rozpočtu. Tudíž nepodpoří například ty, kteří nemohou díky svému postižení pracovat.

PŘÍKLAD: PRŮMĚRNÁ MZDA ZA ROK 2018 BYLA PŘIBLIŽNĚ 32 000 KČ  8000 KČ
ROČNĚ ZA JEDNU OZP
POČET ZAMĚSTNANCŮ
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POVINNÝ PODÍL OZP
2

ODVOD DO STÁTNÍHO ROZPOČTU V KČ
160 000

200

8

640 000

1000

40

3 200 000

5000

200

16 000 000

B. Nakoupit zboží nebo služby (tzv. náhradní plnění) od uznaných zaměstnavatelů
zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, a to
ve výši 7násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící OZP.

Víte že, chráněné pracovní dílny již ze zákona neexistují?
Transformovaly se do chráněných pracovních míst, kterými
se z více jak 50 % z celkového počtu zaměstnanců vymezuje
chráněný pracovní trh.

Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti

PŘÍSPĚVKY NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLE ZÁKONA
O ZAMĚSTNANOSTI
PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA PRO OSOBU SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM DLE § 75:
pro konkrétní osobu, s konkrétní diagnózou, konkrétní náplní práce a místem
výkonu práce;
příspěvek může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním
postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy.

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU PROVOZNÍCH NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH V SOUVISLOSTI SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLE § 76
PŘÍSPĚVEK NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CHRÁNĚNÉM TRHU PRÁCE DLE § 78:
příspěvek ve výši 12 000 Kč na mzdu měsíčně na konkrétní osobu se zdravotním
postižením, přičemž k tomuto příspěvku bude zaměstnavateli náležet paušální
částka 1 000 Kč měsíčně na zvýšené režijní náklady, vynaložené na zaměstnávání
osoby se zdravotním postižením.

PŘÍSPĚVEK NA ZAPRACOVÁNÍ:
zaměstnavateli je úřadem práce kompenzováno určité snížení pracovního výkonu
osoby, která přijatého uchazeče o zaměstnání zapracovává.

Pracovní rehabilitace
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného
zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Jejím cílem je usnadnění vstupu osob
se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení stávajícího zaměstnání
u osob, které již z důvodu zhoršení zdravotního stavu nejsou schopny vykonávat svoji
dosavadní profesi.

Kdo a za jakých podmínek realizuje pracovní rehabilitaci?
Realizaci pracovní rehabilitace zajišťuje Úřad práce České republiky ve spolupráci
se zaměstnavateli, vzdělávacími zařízeními, neziskovými organizacemi, lékaři
a zdravotnickými zařízeními. Zároveň hradí náklady s ní spojené.
Pracovní rehabilitace je zabezpečována na základě podané žádosti osobou, která má
právo o pracovní rehabilitaci požádat. Uskutečňuje se podle individuálního plánu, který
ÚP ČR sestaví společně s účastníkem pracovní rehabilitace v souladu s jeho potřebami,
možnostmi, schopnostmi a zdravotní způsobilostí. Individuální plán obsahuje mimo jiné
i jednotlivé formy pracovní rehabilitace a je ve své podstatě harmonogramem naplňování
dohodnutého postupu směřujícího k pracovnímu uplatnění.
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Kdo může o pracovní rehabilitaci požádat?
Osoba se zdravotním postižením, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána
invalidní ve III., II. nebo I. stupni nebo osobou zdravotně znevýhodněnou;
osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou, a pracovní rehabilitaci jí
doporučil ošetřující lékař;
osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní
rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení;
osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena tak, že již není
invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.
Více informací najdete na www.uradprace.cz.

Jak si mohu jako člověk se zdravotním postižením najít dobrou práci?
Hledejte práci na bezplatných webových stránkách určených výhradně zaměstnavatelům,
kteří se zajímají o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
Jsou jimi například www.prace.cz nebo stránky neziskových a pacientských organizací.
Na portál Práce.cz, do sekce Práce OZP dokonce můžete vložit svůj životopis, který
po vložení inzerátu obdrží každý zaměstnavatel, který poptává pozici, na kterou
splňujete kritéria.
Stejně tak zde najdete rady, jak psát životopis nebo máte možnost využít odborných,
například právních poraden.
Využijte i možností konzultací se svým úřadem práce nebo organizací Revenium
(www.revenium.cz).

Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti

Co se stane, když…
svému zaměstnavateli zamlčím, že mám IBD a některý ze stupňů invalidity?
NIC! Dle Ústavy nemusíte zaměstnavateli hlásit vůbec nic. Pokud projdete vstupní

lékařskou prohlídkou, budete uznána či uznán práce schopnou či schopen, nic
dalšího řešit nemusíte.
Následně záleží pouze na Vás, zda uplatníte ve vlastním daňovém přiznání případné
slevy na dani z příjmů plynoucí z invalidity. Nebo se rozhodněte zaměstnavateli
předložit rozhodnutí orgánu správy sociálního zabezpečení, že nějaké znevýhodnění
či postižení máte, a tím mu pomůžete šetřit desítky tisíc korun.

musím hlásit zaměstnavateli, jak vysokou mám výplatu invalidního důchodu?
NEMUSÍTE! Výše invalidního důchodu se neuvádí ani do „růžového formuláře“,
který u zaměstnavatele podepisujete, ani do daňového přiznání.

začnu najednou vydělávat dvakrát tolik co v předešlých letech? Přijdu o invalidní
důchod?
NE! Invalidní důchod kompenzuje Váš zdravotní stav. Nekompenzuje aktuální příjem!
je mi přidělen první stupeň invalidity a mám plný pracovní úvazek? Musím si ho
nechat snížit?
NE! Při IBD nemáte povinnost toto hlásit svému zaměstnavateli.
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POUŽITÉ ZKRATKY
MPSV
ÚP ČR
ČSSZ
OSSZ
LPS
OZP
OSVČ

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad práce České republiky
Česká správa sociálního zabezpečení
Okresní správa sociálního zabezpečení
Lékařská posudková služba
Osoba se zdravotním postižením
Osoba samostatně výdělečně činná

PRÁVNÍ PŘEDPISY
Informace uvedené v této příručce jsou výtahem a vysvětlením právních předpisů, které
se vztahují k sociálnímu systému a trhu práce v kontextu s osobami se zdravotním
postižením. Pro úplnost uvádíme také čísla a přesné názvy zákonů. Vždy je samozřejmě
potřeba řídit se zněním pozdějších předpisů.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci
v hmotné nouzi
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních
službách
Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míra poklesu pracovní
schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní
schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů
Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením

Kontakty

KONTAKTY
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel.: +420 221 921 111, fax: +420 224 918 391
e-mail: posta@mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz/sz
www.mpsv.cz

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Křížová 25, 225 01 Praha 5
tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860
e-mail: posta@cssz.cz
www.cssz.cz

ÚŘAD PRÁCE ČR
Seznam krajských poboček ÚP ČR včetně potřebných kontaktů najdete na Integrovaném
portálu MPSV na adrese portal.mpsv.cz/sz/local.

OBECNÍ ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
Přehled obecních úřadů obcí s rozšířenou působností včetně potřebných kontaktů najdete
na stránkách Ministerstva vnitra na adrese aplikace.mvcr.cz/adresa/index.html.

PACIENTSKÁ ORGANIZACE PACIENTI IBD Z. S.
Polská 1664/15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
www.crohn.cz

NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
www.nrzp.cz

REVENIUM, Z. S.
www.revenium.cz
www.inspirante.cz

Organizace/projekty pro pacienty se stomií
NEJSEMTABU
www.nejsemtabu.cz

ČESKÉ ILCO, Z. S.
www.ilco.cz
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