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a k t u a l i t y …  
 
 

 ZTP/P SNÁZE 
Pražský deník 

Kartičky ZTP/P půjde získat snáze. Oddělí se od dávek 

Můžete s jeho pomocí snáze zaparkovat, máte přednost v MHD nebo třeba slevu na 

jízdném. Tak dnes vypadá hrubý výčet některých výhod pro držitele karet ZTP/P. 
Jenže získat kartu je složitější než v minulosti, je totiž vázána na výplatu sociální 
dávky. 

Bez přiznané dávky není možné kartu získat. To by se ale mělo změnit. 
Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová nedávno v rozhovoru pro 

Deník potvrdila, že hodlá vydávání karet ZTP/P oddělit od vyplácení sociálních 
dávek, lidé by tak na kartu dosáhli snáze a hlavně rychleji. 

Podle informací Deníku už se věcný záměr potřebné změny zákona rozesílá 
k připomínkám. 

"My tento krok paní ministryně vítáme. Sami jsme jej už dříve navrhovali," potvrdil 

včera Deníku předseda Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR Václav 
Krása. 

Podle něj se rada s navrženou změnou zákona právě seznamuje. V praxi by se 
o kartičku ZTP/P žádalo na správách sociálního zabezpečení. Řízení o přiznání dávky, 
například příspěvku na péči, by se pak vedlo na úřadech práce. Už toto rozdělení by 

celou administrativní mašinerii mělo urychlit. Nejde přitom o malý počet lidí. Některý 
typ karty ZTP/P má hrubým odhadem přibližně dvě stě tisíc Čechů. Ti mají buď 
dočasné či trvalé ZTP/P, eventuálně mají sKartu, která měla staré průkazky nahradit. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ale na základě doporučení vlády nyní 
jedná o ukončení projektu sKaret. Ministryně práce Ludmila Müllerová už dříve 
v Deníku uvedla, že zlehčení získání ZTP/P chce stihnout co nejdříve. 

"Velmi rádi bychom to stihli ještě do léta. V novele zákona chystáme i další změny, ty 
představíme v nejbližších dnech," uvedla Müllerová. 

Podle Národní rady osob se zdravotním postižením je však reálnější, že změna ZTP/P 
nastane až na podzim s platností od nového roku. 

Prokleté počítače 

Zatímco změna ZTP/P je "pouze" úpravou zákona, resort sociálních věcí začal včera 
řešit i daleko nepříjemnější problém. MPSV ohlásilo záměr na další výběrové řízení na 
dodavatele nového počítačového systému výplaty dávek. Ten stávající, pořízený ještě 

za dob někdejšího náměstka Vladimíra Šišky, nefunguje dobře. Výplata některých 



 

zpravodaj ARPZPD ČR, o.s. – květen 2013 

strana 2 

dávek se na jaře zpomalovala. Týkalo se to hlavně rodičovské, ale třeba také dávky na 

péči, kterou pobírají lidé, kteří se doma starají o nemocného člena rodiny. 

"Na takové lidi se nevztahoval příspěvek na hmotnou nouzi, protože ale dávka na péči 
chodila pozdě, zaznamenali jsme případy, kdy lidé neměli na zaplacení nájmu," říká 
Václav Krása. 

Za velký problém označila pozdní výplatu dávek i sama ministryně práce. Začne se 
tak soutěžit znovu. S tím, že nový systém na výplatu dávek by měl (už odzkoušený) 
začít fungovat od roku 2015. Rámcová cena zakázky je 1,4 miliardy korun na čtyřleté 

provozování tohoto systému. Do té doby se musí najít provizorium. Buď se 
s úpravami bude provozovat stávající systém, nebo se stát vrátí k počítačovému 
systému, který provozoval do konce loňského roku. Kterou variantu zvolit, napoví 

znalecký posudek, který si MPSV objednalo. 

Pro představu: stát každý měsíc musí vyplatit 1,9 milionů dávek za zhruba 
6,3 miliardy korun. A výplatu dávek zajišťuje hned šest počítačových programů 

(takzvaných aplikací). Celou situaci komplikuje fakt, že kompletní systém sice dodává 
jen jedna firma, ta však má nasmlouvány další společnosti. To ztěžuje opravy 
systému, pokud se objeví problémy. 

 

 MACOCHA PRO VOZÍČKÁŘE  
www.denik.cz 

 
Speleologové zpřístupní suché dno Macochy vozíčkářům. První z nich by se do těchto 

míst měli dostat v lednu příštího roku. Ještě před tím bude ale nutné v podzemí 
vyhloubit sedmnáct metrů dlouhou chodbu. Projekt přijde na zhruba milion korun. 

„Chodbu pro vozíčkáře chceme zpřístupnit třicátého ledna, kdy oslavíme již sté výročí 
průchodu na dno propasti suchou nohou,“ uvedl vedoucí Správy jeskyní Moravského 
krasu Jiří Hebelka. V lednu 1914 prošel na dno 138,7 metru hluboké Macochy přes 

Punkevní jeskyně jejich objevitel, badatel Karel Absolon. Cesta na dno vede z Pustého 
žlebu přes Punkevní jeskyně. Nejatraktivnějším místem na ní je po překonání mostu v 
podzemí Přední dóm s jezerem. Ze síní plných krápníků pokračuje trasa dvěma 

schodišti a úzkou chodbou, kterou vozíčkáři nezdolají. Proto pro ně vznikne speciální 
chodba. Speleologové již v těchto místech dělají sondy. Větší bourací práce by neměly 

být nutné, pravděpodobně bude stačit odtěžit nánosy. Zatím se vozíčkáři mohou 
dostat jen do Předního dómu a případně se projet lodičkami v podzemí po říčce 
Punkvě. 

 
Punkevní jeskyně patří k nejnavštěvovanějším ve střední Evropě. Ročně do nich 

zavítá bezmála 200 tisíc turistů. V Moravském krasu je pět jeskyní přístupných 
veřejnosti. Pro vozíčkáře jsou zčásti přístupné Sloupsko-šošůvské a Výpustek. 
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 OPEN SKIES FOR HANDICAPPED  
 
Letecké služby Hradec Králové, a.s. budou pořádat dne 22. 6. 2013 již šestý ročník 
akce „OPEN SKIES FOR HANDICAPPED“ na letišti Hradec Králové. Smyslem uvedené 

akce je umožnit našim postiženým spoluobčanům zážitek z vyhlídkového letu. Akce 
samotná je celodenní s doprovodným programem i pro ostatní veřejnost. Vstup pro 
všechny návštěvníky akce je zcela zdarma. Nad akcí převzal, jako i v minulých 

letech, záštitu ministr obrany ČR. V průběhu předešlých pěti ročníků si tohoto 
ojedinělého zážitku mohlo užít téměř 15 000 účastníků z celé republiky. Pro 3 300 

postižených a jejich doprovod jsme dokázali zabezpečit vyhlídkové lety především díky 
technické podpoře ze strany armády České republiky a finanční podpoře ze strany 
sponzorů. Akce má velký ohlas a v současné době už můžeme mluvit, že i svoji 

tradici. Je ale nutné konstatovat, že bez pomoci ostatních bychom akci v takovém 
rozsahu nedokázali uskutečnit.  

 
Nadále pokračujeme v zabezpečení OSH formou dobrovolných příspěvků od sponzorů, 
které budou použity výhradně ke krytí nákladů spojených s touto akcí. 

V případě, že budete chtít tuto charitativní akci podpořit ať již finančně, nebo službou 
neváhejte kontaktovat níže uvedené osoby. 
 

Jako přihláška slouží formulář Souhlas s letem, který je nutné mít potvrzený od 
lékaře. Pak ho oskenujte a zašlete na emailovou adresu: 

bergmanova@agenturaarte.cz, pokud nemáte možnost skenování, zašlete poštou na 
Marta Bergmanová, Olešnice 27, 517 36, okres Rychnov nad Kněžnou (poštu prosím 
neposílat doporučeně) 

 
Pokud chcete přihlásit větší skupinu zájemců (např. sdružení, ústav aj.) stačí napsat 

seznam zájemců pod sebe, s datem nar. nebo rodným číslem, popř. druhem postižení. 
Dole pod tímto seznamem osob stačí jedno potvrzení ošetřujícího lékaře, že výše 
uvedení jsou schopni letu. 

Pokud se někdo chce účastnit akce a nechce letět, není problém, stačí to jen uvést 
v mailu. Důležitou informací je i počet doprovodů!  
 

Pro zájemce o vyhlídkový let ze strany postižených se je nutnost prokázat průkazem 
ZTP a souhlasem k letu (možno stáhnout na konci této stránky). Nelze však zaručit, 

že se proletí všichni účastníci, ačkoli splní zadané podmínky (je to v závislosti na 
počtu letadel a počasí).Oceníme ohleduplnost a proto vás prosíme, aby v případě 
potřeby asistence letěl jen doprovod, který je nezbytně nutný a neblokoval tak místa 

těm, pro která jsou prvotně určena. 
Jinak jsou zváni všichni a věříme, že se budete dobře bavit! 

 
Dokumentace, videa a fotografie z minulých ročníků této akce naleznete na 
http://www.lshk.cz/cs/letiste/akce1/ 

Kontakt pro podrobnější informace: Ing. Tomáš Kvítek (733 546 039, 733 546 039) 
tomas.kvitek@lshk.cz, Bc. Marta Bergmanová bergmanova@agenturaarte.cz 
http://www.vozka.org/  
 

mailto:bergmanova@agenturaarte.cz
http://www.lshk.cz/cs/letiste/akce1/
mailto:tomas.kvitek@lshk.cz
mailto:bergmanova@agenturaarte.cz
http://www.vozka.org/
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 PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI  
Veřejný ochránce práv 

 

Přiznání podpory v nezaměstnanosti už neohrožuje nepoctivost zaměstnavatele 
 

Nesplní-li zaměstnavatel svou povinnost odvést za zaměstnance pojistné, nemůže to 
jít k tíži zaměstnanci, který pak na úřadu práce žádá o podporu v nezaměstnanosti. 
Dobou důchodového pojištění je i ta, kdy zaměstnanec pojistné zaplatil, ale 

zaměstnavatel ho neodvedl. 
 
V rámci šetření z vlastní iniciativy ochránce komplexně zjišťoval plošnou praxi 

jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR. V minulosti se totiž setkával s případy, kdy 
úřady práce i přesto, že uchazeč o zaměstnání v souladu se zákonem o zaměstnanosti 

doložil veškeré doklady prokazující dobu trvání jeho pracovního poměru (zápočtový 
list, dohodu o skončení pracovního poměru), z nichž lze učinit závěr, že získal 
potřebnou dobu důchodového pojištění, nepřiznaly podporu v nezaměstnanosti, 

protože zaměstnavatel po určitou dobu trvání pracovního poměru za zaměstnance 
neplatil pojistné. 

 
Pokud uchazeč o zaměstnání žádá o podporu v nezaměstnanosti a nemůže prokázat 
zákonnou podmínku potřebné doby důchodového pojištění, protože zaměstnavatel 

mu buď nevydal potřebné doklady (zejména evidenční list důchodového pojištění), 
nebo vydal pouze zápočtový list, který ovšem prokazuje toliko dobu trvání pracovního 
poměru, nikoliv dobu důchodového pojištění, je úřad práce povinen poskytnout mu 

součinnost. Úřad práce by měl sám vyzvat zaměstnavatele k doložení potřebných 
dokladů o době důchodového pojištění. 

 
Ochránce byl informován Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, že pokud se ani 
po výzvě nepodaří od zaměstnavatele potřebné doklady o době důchodového pojištění 

získat, zjišťuje Úřad práce tyto údaje sám u České správy sociálního zabezpečení. 
Tento postup ochránce vítá a považuje ho za příklad dobré správní praxe. 
 

Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení je v těchto případech povinna Úřadu 
práce nejen předložit doklady nutné pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, ale je 

navíc oprávněna v případě sporu zahájit správní řízení ve věci vzniku a zániku 
pojistného vztahu. Toto správní řízení může iniciovat svým podnětem i sám uchazeč 
o zaměstnání. Po tuto dobu bude řízení ve věci jeho nároku na podporu 

v nezaměstnanosti přerušeno. 
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 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A SPOŘENÍ 
ČSSZ 

 
Provázanost důchodového pojištění a důchodového spoření ve zkratce 
 

Budu mít nějaké nové povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), 
vstoupím-li do druhého pilíře? Pracovníci ČSSZ jsou připraveni na dotazy tohoto typu 
odpovídat. Nové povinnosti se týkají pouze zaměstnavatelů, kterým zaměstnanci 

předložili doklad o registraci smlouvy o důchodovém spoření, a samoplátců, např. 
osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kteří uzavřeli s penzijní společností 
smlouvu o důchodovém spoření. 

 
Do druhého pilíře nebudou odvádět platbu lidé, kterým z výdělečné činnosti 

nevznikne povinnost platit pojistné na důchodové pojištění nebo kteří jsou např. 
nezaměstnaní či na rodičovské dovolené. 
 

Se vstupem do druhého pilíře (tj. důchodové spoření) se pro poplatníka změní 
odvod pojistného na důchodové pojištění a v budoucnu, jak vyplývá ze stávající 

právní úpravy, i výpočet státního starobního důchodu. 
 
Zaměstnavatel za zaměstnance (poplatníka), který vstoupil do druhého pilíře, 

odvádí pouze 3,5 % z vyměřovacího základu na důchodové pojištění příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení (OSSZ), a nikoliv 6,5 % jako za zaměstnance 
neúčastného důchodového spoření. Zbývající 3 % spolu se 2 % z jeho hrubého 

příjmu určené na důchodové spoření odvede zaměstnavatel prostřednictvím 
příslušného finančního úřadu na individuální účet zaměstnance u vybrané penzijní 

společnosti. Zaměstnanci, kteří vstoupili do druhého pilíře, musí vždy sami 
bezodkladně oznámit každému svému zaměstnavateli datum vzniku účasti na 
důchodovém spoření. Celkový odvod pojistného na sociální zabezpečení za 

zaměstnavatele i zaměstnance činí běžně 31,5 % vyměřovacího základu, v případě 
účasti zaměstnance na důchodovém spoření 28,5 %. 
 

OSVČ, která vstoupila do druhého pilíře, odvádí 26,2 % povinného pojistného na 
důchodové pojištění na účet příslušné OSSZ (namísto 29,2 %, není-li účastna 

důchodového spoření) a 5 % z vyměřovacího základu odvede prostřednictvím 
příslušného finančního úřadu na svůj účet u vybrané penzijní společnosti. Snížené 
pojistné na důchodové pojištění ve výši 26,2 % platí OSVČ od kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém nabyla účinnosti smlouva uzavřená s penzijní 
společností. V případě, že OSVČ vstoupila do druhého pilíře až po zahájení 

samostatné výdělečné činnosti, má povinnost oznámit tuto skutečnost příslušné 
OSSZ nejpozději v Přehledu o příjmech a výdajích podávaném za kalendářní rok, ve 
kterém do druhého pilíře vstoupila. 

 
Délka účasti na důchodovém spoření ovlivní výši procentní výměry státního 
starobního důchodu. Ta bude činit za každý celý rok doby pojištění, který se kryje 

s účastí na důchodovém spoření 1,2 % výpočtového základu. Za každý celý rok 
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doby pojištění, který se nekryje s účastí na důchodovém spoření, se započte 1,5 % 

výpočtového základu. 
 
Výpočet důchodů invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých, sirotčích) 

zůstane u účastníků důchodového spoření stejný jako u lidí, kteří do druhého pilíře 
nevstoupili. 
 

Prostředky z důchodového spoření bude možné čerpat nejdříve v okamžiku 
přiznání starobního důchodu. Penzi z důchodového spoření ČSSZ nevyplácí, 

účastníkům důchodového spoření ji bude vyplácet životní pojišťovna, kterou si 
vyberou. ČSSZ nadále eviduje doby důchodového pojištění a vyměřovací základy a 
vyplácí pouze státní důchody.  

 
Přehled o naspořených finančních prostředcích ve druhém pilíři poskytují penzijní 
společnosti. 

Informace úplně pro každého přináší portál: duchodovareforma.mpsv.cz, další 
detailnější a praktické informace jsou dostupné na 

cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/duchodove_sporeni.html. 
 
 

 ÚZKOKOLEJKA PRO VOZÍČKÁŘE 
(zena-in.cz) 

 
Úzkokolejkou mohou za nejvyšším Vigvamem na světě dojet i vozíčkáři. 

Víceúčelový areál Vigvam v Němčicích u Kolína je ideálním tipem na výlet pro celou 
rodinu. Za nejvyšší stavbou svého druhu na světě, která je zapsána v české a 

slovenské knize rekordů, můžete nově vyrazit úzkokolejkou. Nejstarší řepařská 
drážka v Čechách – Kolínská řepařská drážka – zahájila provoz 1. května. 
Svézt se vlakem taženým parní nebo dieslovou lokomotivou po obnovené části 

úzkorozchodné trati nejstarší polabské řepařské drážky, která kdysi sloužila pro 
dopravu cukrové řepy do cukrovarů, je samo o sobě velkým zážitkem. A co teprve, 
když na konci jízdy malebnou polabskou krajinou čeká další dobrodružství! 

Víceúčelový areál Vigvam, kde si na své přijdou všechny generace. Zatímco malí 
neposedové budou řádit na dětském hřišti připomínajícím pirátskou loď, mohou 

jejich rodiče usednout na venkovní zahrádce a vychutnat si nejen čerstvý vzduch, ale 
i některou ze specialit stylové restaurace, nabízející pokrmy připravené z kvalitních 
domácích surovin nebo sklenku růžového vína. A společně se pak vypravit na 

prohlídku místní minizoo, želvího výběhu nebo rybníčku plného pstruhů. 
Zaslouženou odměnou pro všechny pak bude nejen točená zmrzlina, ale také nálepka 

do turistického deníku. Tou se pyšní atraktivní turistická místa, mezi něž Vigvam 
beze sporu patří. 
 

Lokomotiva s třemi otevřenými, nebo v případě nepříznivého počasí třemi krytými 
vytápěnými vagony, a dvěma vagony pro vozíčkáře, kočárky a cyklisty vyjíždí z 
nádraží Sendražice – Kolín každou sobotu a neděli a o všech státních svátcích od 1. 

května do 31. srpna (během prázdnin je jízdní řád rozšířen ještě o středu). 
Prodloužená jízda do Němčic končí ve stanici Mlýnek, kde si cestující přestoupí na 

http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/duchodove_sporeni.html
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vláček Vigvam, který je doveze přímo do areálu. Motoráček navazuje na každý spoj 

Kolínské řepařské drážky, takže obavy, že nebude cesty zpět, nejsou na místě. 
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