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legislativa…


NOVELA ZÁKONA 329/2011 Sb.

www.vozejkov.cz

Senát schválil novelu zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se
zdravotním postižením
Senát na svém dnešním jednání (17. 8. 2017) jednohlasně schválil novelu zákona
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V
případě, že novelu podepíše prezident ČR, začnou změny platit od 1. ledna 2018.
Co se vše od nového roku změní:
- dojde ke zvýšení příspěvku na mobilitu ze současných 400,-Kč na 550,Kč/měsíčně
- sníží se cena pomůcky, na kterou lze žádat příspěvek bez dokládání příjmů
z 24 000,- Kč na 10 000,-Kč.
- zásadní změna nastane v případě příspěvku na nákup motorového vozidla:
- sníží se doba pro opětovné přiznání příspěvku na nákup motorového
vozidla z 10 na 7 let (lhůta 7 let bude platit i u automobilů, na jejichž
pořízení byl poskytnut příspěvek před nabytím účinnosti této novely)
- jediným určujícím kritériem pro přiznání výše příspěvku bude nově pouze
příjem žadatele a společně posuzovaných osob
- podle doložených příjmů bude jasně odstupňována výše příspěvku na
motorové vozidlo (200 000,-Kč; 180 000,- Kč, 160 000,- Kč, 140 000,- Kč,
120 000,- Kč a 100 000,- Kč). Nebude tedy již docházet k situacím, že byl
žadateli přiznán příspěvek např. pouze 10 000,- Kč.
- pokud bude žadatelem o příspěvek nezletilá osoba, bude jí automaticky
přiznán příspěvek ve výši 200 000,-Kč.
Úplné
znění
této
novely
si
můžete
přečíst
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/85048/71358
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NOVELA ZÁKONA 187/2006 Sb.

Senát schválil 16. srpna novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění. Přijatá norma mimo jiné zavádí institut dlouhodobého ošetřovného.
Opatření výrazným způsobem zlepšuje možnosti rodin při zajištění nezbytné péče
v případech, kdy některý jejich člen z důvodu náhlého zdravotního kolapsu
potřebuje dlouhodobou pomoc.
Podle platného právního stavu je umožněno jen úzkému okruhu osob výdělečně
činných ošetřovat či pečovat v domácím prostředí o osobu, která vyžaduje z
důvodu nepříznivého zdravotního stavu ošetřování jinou osobou. Nárok na
omluvení nepřítomnosti v práci z tohoto důvodu má jen zaměstnanec, který
nemůže vykonávat práci po dobu ošetřování člena rodiny. Za ošetřovanou osobu
se považuje jen osoba žijící s ošetřující osobou v domácnosti.
Podle dosavadního znění zákona o nemocenském pojištění náleží náhrada za
ztrátu příjmu z důvodu ošetřování člena rodiny jen po dobu prvních devíti (u
osamělých osob až 16) kalendářních dnů potřeby ošetřování. Předpokládá se, že v
této době si rodina zajistí další potřebnou péči. Osobám, které byly uznány za
osoby závislé na pomoci jiné osoby, je poskytován příspěvek na péči, z něhož si
hradí poskytovanou péči.
Schválená úprava si klade za cíl především řešit po přechodnou dobu
dlouhodobou potřebu ošetřování o osobu potřebující péči a hmotné zajištění
ošetřující osoby novou dávkou nemocenského pojištění – dlouhodobým
ošetřovným. Tato dávka bude poskytována nezávisle na poskytování příspěvku na
péči náležející osobě závislé na pomoci jiné osoby, a to v případech, kdy příspěvek
na péči je poskytován především v I. stupni.
Přijatá novela zákona současně novelizuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, protože doba výplaty dlouhodobého ošetřovného při trvání pracovního
vztahu bude pro účely výpočtu důchodu považována za vyloučenou dobu a doba
trvání podpůrčí doby u dlouhodobého ošetřovného po skončení pracovního
vztahu, který zakládal účast na nemocenském pojištění, bude považována za
náhradní dobu pojištění. Novela dále stanovuje, že zaměstnavatel bude mít
povinnost tuto dobu evidovat, protože ji bude zaznamenávat do evidenčního listu
důchodového pojištění.
V situaci, kdy je potřeba celodenně pečovat o jiného člena rodiny po dobu více než
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 komplikaci, která si vyžádala hospitalizaci
alespoň po dobu sedmi kalendářních dnů, a pokud zároveň nemocnice potvrdila,
že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat
celodenní poskytování 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 dlouhodobou péči o svého
příbuzného, pokud by měla být dlouhodobá (více než tři měsíce). Novelou zákona
se odstraňují hlavní překážky, které v současné době péči v rodině omezují nebo
znemožňují. Jedná se zejména o obavu ze ztráty příjmu a obava z výpovědi z
práce při žádosti o neplacené volno. Pečujícímu, ať již zaměstnanci nebo OSVČ,
zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – říjen 2017
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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 zákonná úprava garantuje původní práci i návrat na
stejné pracovní místo.
O příbuzného po hospitalizaci bude moci pečovat široký okruh ošetřujících osob,
ale vždy samozřejmě pouze jeden. Po splnění podmínek nároku na tuto dávku
bude moci být dlouhodobé ošetřovné přiznáno 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.
Poskytnutí pracovního volna pečující osobě nebude však automatické. Bude
záležet na rozhodnutí zaměstnavatele, zda svého zaměstnance, který žádá o
uvolnění pro péči o svého rodinného příslušníka, uvolní. Zákon stanoví, že
zaměstnavatel může odmítnout udělit ošetřovatelské volno zaměstnanci, pokud
má pro to vážné provozní důvody a písemně je zaměstnanci sdělí. V ostatních
případech je povinen volno poskytnout.



www.socialniradce.cz

Vize a příběh stručně
Od roku 2011 jsem proškolila cca 5 000 zaměstnanců v sociální oblasti a cca 1
000 studentů. Pod různými vzdělávacími agenturami školím desítky
akreditovaných seminářů (akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí a
Ministerstva vnitra v oblasti sociálního práva).
Protože ani mému osobnímu životu se nevyhnuly situace, kdy jsem potřebovala já
nebo moji bližní pomoc státu, začalo mě bavit se této oblasti věnovat podrobněji.
Baví mě propojovat zdánlivě nesouvisející odvětví a podávat lidem ucelenější
informace.
Specializuji se především na problematiku navázanou ke zdravotně postiženým,
sociálně slabým, osobám omezeným ve svéprávnosti, opatrovníkům, pečujícím,
rodinám s dětmi, sociálním službám a s tím spojené úřední oblasti.
Sociální právo je propojené i s občanským právem (v oblasti rodinné, smluvní,
odpovědnostní), pracovním právem, správním právem (vč. sociálních dávek),
zdravotnickým právem aj. To vše se pokouším propojit a poukázat na možná
úskalí, ale i výhody.
Mgr. Radka Pešlová
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GDPR



ekonomicky-denik.cz

Úřad na ochranu osobních údajů začíná zveřejňovat dotazy k GDPR
Úřad na ochranu osobních údajů, který bude od května 2018 zodpovědný za
dohled nad dodržování nového Nařízení na ochranu osobních údajů začal na
svém webu zveřejňovat nejčastější odpovědi na nejčastější dotazy.
Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů (General data protection -GDPR) začne platit
25. května příštího roku. Od tohoto data bude také Úřad pro ochranu osobních
údajů (ÚOOÚ) zodpovědný za jeho dodržování. Do té doby tento úkol připadá
vládě. Na vládní úrovni funguje pracovní skupina k legislativě v oblasti ochrany
osobních údajů, v níž zasedají nejen zástupci ministerstev a Úřadu pro ochranu
osobních údajů, ale také podnikatelé a jejich sdružení – například Svaz průmyslu
a dopravy (SP ČR). I
Podle mluvčího ÚOOÚ Tomáše Patáka provedli zaměstnanci úřadu základní
rozbor pravomocí a úkolů dozorového úřadu podle GDPR a na jeho základě
zpracovali podklady, které byly předány ministerstvu vnitra k využití při
novelizaci zákona o ochraně osobních údajů (psali jsme v textu Vnitro posílá do
„meziresortu“ české GDPR. Očekávají se stovky připomínek či Zákon o GDPR:
vnitro dostalo stovky připomínek. Chvojka normu označil za hranou
srozumitelnosti). Podle Patáka se problematice GDPR, včetně expertní podpory
poskytované úřadem, se věnují zvlášť určení zaměstnanci. „Do prací na výkladu
GDPR jsou zapojeny konzultační útvary ÚOOÚ. Úřad má od počátku roku 2017 k
dispozici pět tabulkových míst, (konkrétně pro legislativu, zahraniční a vládní
agendu, analytickou činnost a kontrolní odbor), které postupně obsazuje
odborníky na GDPR,“ uvádí ÚOOÚ na svých stránkách.
Zaměstnanci úřadu vyslyšeli přání všech, kteří se problematikou dopadu
povinností stanovených v Nařízení zabývají a začal zveřejňovat odpovědi na
nejčastější dotazy. Vzhledem k tomu, že se Ekonomický deník problematice GDPR
věnuje podrobně, přinášíme první sérii otázek a odpovědí.
Jsme nezisková organizace – domov pro seniory s počtem 133 zaměstnanců.
Musíme jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů?
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je jedním z nových nástrojů ochrany
osobních údajů, které zavádí Obecné nařízení (GDPR) k datu své účinnosti od 25.
května 2018. Počet zaměstnanců pro jmenování pověřence pro ochranu osobních
údajů není rozhodný, jmenuje ho správce pouze za splnění jedné ze tří podmínek.
Těmi jsou:
-

zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů
jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – říjen 2017
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-

hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování,
které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé
pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů;
- hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování
zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v
trestních věcech a trestných činů.
Dle Vašeho popisu organizace se na Vás nevztahuje ani jedna ze tří podmínek,
tedy pověřence pro ochranu osobních údajů mít nemusíte. Můžete si ho však
zřídit dobrovolně, pokud uznáte, že zřízení pověřence pro Vás bude užitečné, v
takovém případě by pověřenec měl mít odpovídající odborné znalosti práva v
oblasti ochrany osobních údajů a schopnosti plnit úkoly stanovené v čl. 39
Obecného nařízení.
I v případě, že pověřence jmenovat nebudete, je vítané mít v organizaci určenou
osobu, která se bude ochraně osobních údajů věnovat.
Anketa mezi obcemi o GDPR: Některá města nevědí, o co jde
Musí mít pověřenec pro ochranu osobních údajů nějakou certifikaci?
Spousta firem certifikaci na DPO nabízí.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
nestanovuje certifikaci pověřence jako předpoklad výkonu funkce pověřence.
Pověřenec tak certifikát mít nemusí a správce může jako pověřence vybrat i
„necertifikovanou“ osobu, která disponuje dostatečným právním povědomím o
ochraně osobních údajů a citovaném obecném nařízení.
Není vyloučeno, že některé firmy „certifikaci“ pověřenců nabízejí, nicméně využití
certifikace pověřence bude na dobrovolné bázi, a to jak ze strany pověřence, tak
ze strany správce, který nemá povinnost vybírat certifikovaného pověřence.
Budou muset společenství vlastníků jednotek jmenovat pověřence pro
ochranu osobních údajů?
Společenství vlastníků jednotek, jestliže provádějí pouze zpracování osobních
údajů v souvislosti s činnostmi spočívajícími v zajišťování výkonu bytových
spoluvlastnických práv a povinností tak, jak je upravuje zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (viz § 1158 a násl. občanského zákoníku), pověřence jmenovat
nemusejí.
Co se rozumí pod pojmem „rozsáhlé zpracování a rozsáhlé systematické
monitorování“? Je možno tyto pojmy vyjádřit nějak kvantitativně?
K výkladu pojmu „rozsáhlé zpracování a rozsáhlé systematické monitorování“,
nejspíše myšleno ve vztahu k povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu
osobních údajů, doporučuji vycházet z vodítek pracovní skupiny WP29 k
pověřencům. Vodítka jsou k dispozici na stránce https://www.uoou.cz/pracovniskupina-wp29-vydala-tri-dokumenty-k-obecnemu-narizeni-o-ochrane-osobnichudaju/d-21750.
Ve zmíněných vodítkách jsou tyto pojmy rozebrány. Jiří Reichl
zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – říjen 2017
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aktuálně…


BENECYKL

O nás
Společnost Benecykl se už od roku 1999 zabývá vývojem, výrobou a prodejem
sportovních kočárků pro oblíbené venkovní aktivity, jako jsou turistika,
cyklistika, jogging či in-line, a také kočárků a vozíků určených pro děti a
dospívající se zdravotním hendikepem. Všechny naše sportovní kočárky a vozíky
se vyznačují snadnou ovladatelnosti, lehkou konstrukcí a vysokou mírou
bezpečnosti.
Naše dlouholeté znalosti nabyté vývojem produktů pro hendikepované děti a
sportovce jsme přenesli i do výroby sportovních kočárků pro běžné využití. V
našem sportovním kočárku Kozlík se tak snoubí maximální bezpečnost s
důrazem na prvky podporující zdravý vývoj dítěte, snadná manipulovatelnost
umožňující okamžité využití či odolná konstrukce usnadňující pohyb v jakémkoliv
terénu.
V případě zájmu o náš výrobek vás naši zástupci rádi navštíví v domácím
prostředí, kde se vaše dítě cítí nejlépe a kočárek a všechny jeho přednosti vám v
klidu předvedou.
Výrobek firmy Benecykl – Sportovní kočárek za kolo Kozlík Baby byl oceněný jako
nejlepší český výrobek v soutěži Bike Brno Prestige 2009.
WWW.BENECYKL.CZ

zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – říjen 2017
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PACIENTSKÁ RADA

Vážení přátelé,
18. 10. 2017 se uskutečnilo první jednání Pacientské rady, jako poradního
orgánu ministra zdravotnictví.
Pacientská rada je poradním orgánem ministra a podle svého statutu je jejím
úkolem zejména zprostředkovávat hlas pacientů na ministerstvu zdravotnictví –
přinášet podněty k přípravě a změnám právních a jiných předpisů, účastnit se
vnitřního připomínkového řízení a vyjadřovat se k připravovaným opatřením.
Rada se schází nejméně čtyřikrát ročně, může zřizovat pracovní skupiny
zabývající se dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady. Zejména pak otázkami
specifickými dle oblastí jednotlivých diagnóz, skupin diagnóz, zdravotních stavů
či jiných oblastí s ohledem na specifické potřeby určitých skupin pacientů.
Ministr zdravotnictví pan Miloslav Ludvík jmenoval Pacientskou radu v tomto
složení:
•Andrle, Jaroslav; CiKáDa, Asociace pacientů s onemocněním ledvin, z.s.
•Arellanesová, Anna; Česká asociace pro vzácná onemocnění
•Prokopenková , Brigita; Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových
příhodách
•Dušek, Karel; Pacienti IBD
•Faltýnková, Zdeňka; Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.
•Grammetbauerová, Klára; Občanské sdružení SMS
•Hejzák, Robert; Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

•Ježorek, Dalibor; Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s.
•Knappová, Eva; Aliance žen s rakovinou prsu
•Kolmanová, Jitka; Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s.
•Krása, Václav; Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.
•Lacinová, Barbora; Kolumbus
•Michalík, Jan; Společnost pro mukopolysacharidosu, z.s.
•Milata, Vlastimil; Diaktiv Czech Republic
•Müllerová, Edita; Revma Liga Česká republika
•Pelouchová, Jana; Diagnóza leukémie, z.s.
•Polášek, Václav; SONS ČR, z. s.
•Prokopiusová, Šárka; Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
•Reineltová, Jitka; Parent project, z. s.
•Ředinová, Marie; České ILCO
•Skála-Rosenbaum, Romana; Parkinson-Help, z.s.
•Štěrbová, Šárka; Národního sdružení PKU a jiných DMP, z.s.
•Zábranská, Simona; Klub nemocných cystickou fibrózou
•Zavřel, Miloslav; Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků.

zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – říjen 2017
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vzdělávání…


INKLUZE? POUZE VELKÝ HUMBUK

www.klatovsky.denik.cz

Inkluze? Pouze velký humbuk
Žádný masivní odchod dětí z praktických do běžných škol se za více než rok
inkluze v regionu nekonal.
Klatovsko – Prakticky nijak se na Klatovsku neprojevila tzv. inkluze zakotvená v
novém školském zákoně, podle které mají být od minulého školního roku
postupně do běžných základních škol zařazovány děti s lehkým mentálním
postižením.
Žádný „úprk“ dětí z tzv. praktických škol, které jsou zřízeny právě pro děti s
lehkým mentálním postižením, do běžných škol se podle ředitelů nekonal.
V Klatovech pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami funguje Základní
škola v Hálkově ulici, která má praktickou školu i tzv. speciální školu pro děti s
těžkým mentálním postižením. „Tím, že by děti od nás odcházely do běžných škol,
se inkluze v žádném případě neprojevila. Když se před zavedením inkluze říkalo,
že se praktické školy budou rušit a všechny děti půjdou do běžných základních
škol, byli naši rodiče i naše děti doslova vyděšeni,“ řekla Deníku ředitelka školy v
Hálkově ulici Dana Kočí.
RODIČE JSOU ROZUMNÍ
Změny nezaznamenali ani v Horažďovicích. „Máme dvě speciální třídy na
odloučeném pracovišti a některé děti, které chodí do běžných tříd, mají podpůrná
opatření. Že by děti od zavedení inkluze hromadně přecházely do běžných tříd, to
ne. Spíše bych řekla že naopak. Naši rodiče jsou rozumní, vidí, kde je dítěti lépe,
a nechají ho tam, kde je,“ konstatovala ředitelka horažďovické Základní školy
Blatenská Jaroslava Šimková.
PŘIBYLO PAPÍROVÁNÍ
Přechody dětí z praktických do běžných tříd nezaznamenali ani v Sušici, kde je
praktická škola součástí Základní školy T. G. Masaryka. Podle jejího ředitele
Richarda Smoly byla celá inkluze spíše obrovským omylem i vzhledem k tomu, že
nárok na zařazení fyzicky i mentálně postiženého dítěte do běžné třídy měli rodiče
i před inkluzí. „Inkluze byla pouze ohromný humbuk a jediné, co přinesla, bylo
ztížení práce ředitelům škol. Neúměrně narostla administrativa. Jak se psalo, že
do běžných základních škol nebyly zařazovány děti postižené třeba tělesně, a byly
zařazovány do speciálních škol, nevím, kde se to mohlo dít. A to se psalo i v
odborné literatuře. My jsme měli zařazené děti s těžkými poruchami vidění, s
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těžkými poruchami sluchu, pohybově handicapované, autisty, a to vše dávno
před inkluzí. Osobně si myslím, že celá inkluze byly ukrutně uspěchaná. Nebyli
jsme na to připraveni my, nebylo na to připraveno ani ministerstvo. Když na
ministerstvo vzneseme nějaký dotaz ohledně inkluze, tak se leckdy stane, že ani
ministerstvo nedokáže pořádně odpovědět,“ kroutil hlavou Smola.
V podstatě jedinou změnou, kterou „inkluzní“ novela přinesla praktickým školám,
bylo zrušení přílohy rámcového vzdělávacího plánu, podle které vyučovaly.
Praktické školy si tedy musely zpracovat nové vzdělávací plány, pro děti se však
nic nezměnilo. Speciálních škol se novela nedotkla vůbec. Praktická nebo
speciální škola nabízí handicapovaným dětem řadu výhod včetně menších tříd a
specializovaných pedagogů. Asistent pedagoga třeba i pro jediné dítě v běžné třídě
může naopak být pro to dítě spíše nevýhodou. „My máme jednoho asistenta na
třídu, takže děti vedeme k samostatnosti, jak by to mělo být“ vysvětlila Kočí.
UŽ VÍCE NEŽ STO LET
Klatovská základní škola pro handicapované děti byla založena už za
RakouskaUherska. „Letos slaví naše škola 105 let, založena byla v roce 1912 jako
dvanáctá taková škola v českých zemích. Takže už tehdy byly známa potřeba
školy pro postižené děti, které prostě mají jiné potřeby než děti zdravé. A nikdo si
nedovedeme představit, ani rodiče našich dětí, že by praktické školy neměly
existovat,“ upozornila Kočí i na historické zkušenosti se speciálním školstvím.
DAVID KOJAN
Klatovský deník
http://klatovsky.denik.cz/

zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – říjen 2017

strana 9

Redakční rada:
Bc. Martina Smolíková, Bc. Daniela Jeníčková
( 224 817 393)
Vydává Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s.
Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8 – Karlín
(pro vlastní potřebu)
e-mail: asociace@arpzpd.cz

http:// arpzpd.cz

zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – říjen 2017

strana 10

