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Tiskové oddělení MPSV 

 

Co se mění v roce 2022? 

 Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí 

 

Rok 2022 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Jedná se například o zvýšení 

minimální mzdy, valorizaci důchodů, pomoc v hmotné nouzi a řadu novelizací zákonů. 

VYŠŠÍ DŮCHODY 

V příštím roce porostou všechny vyplácené důchody. Základní výměra důchodů se zvýší o 350 Kč 

na 3 900 Kč, procentní výměra vzroste o 1,3 %. Nad rámec zákonné valorizace se důchody všem 

zvýší o 300 Kč. 

Zvyšování procentní výměry o pevnou částku je výhodné především pro osoby s nižšími důchody. 

Průměrný starobní důchod vyplácený v lednu 2022 by měl činit 16 274 Kč. Díky valorizaci jde tedy 

o zvýšení přibližně o 805 Kč. 

Doplatky valorizace 

Pravidla pro valorizaci důchodů se od roku 2022 mění také v tom směru, že základní výměry a 

procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém 

dochází ke zvýšení, a nikoliv až od splátky důchodu splatné v lednu, jako tomu je do konce roku 

2021. 

ČSSZ vyplácí důchody v pravidelných měsíčních lhůtách na období, které začíná dnem splatnosti 

(například od 16. ledna do 15. února atd.) nikoli na běžný kalendářní měsíc jako ostatní orgány 

sociálního zabezpečení vyplácející důchody příslušníkům ozbrojených sil, vyplatí proto spolu s 

lednovou splátkou důchodu rovněž tzv. doplatek valorizace, který bude tvořen částkou zvýšení 

důchodu náležejícího za období od 1. ledna 2022 do dne předcházejícího dni splatnosti důchodu (v 

příkladu do 15. ledna) tak, aby bylo zvýšením důchodů pokryto i období od 1. ledna 2022. 

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA 

Od 1. ledna 2022 se bude zvyšovat také minimální mzda, a to o 1 000 Kč na 16 200 Kč za měsíc 

pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda 

vzroste z 90,50 Kč na 96,40 Kč. S minimální mzdou se zvyšují rovněž sazby nejnižších úrovní 

zaručení mzdy více ZDE. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ_05_11_2021_minim%C3%A1ln%C3%AD+mzda_vl%C3%A1da_16200.pdf/365eced7-165c-9e37-0eba-ef17c59cb4c6
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VYŠŠÍ PLATY 

Od 1. ledna 2022 dochází k valorizaci platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

a státních zaměstnanců, a to následovně: 

• 1. stupnice – zaměstnanci jinde neuvedení – nevalorizuje se, platové tarify zůstávají na úrovni let 

2020 a 2021; 

• 2. stupnice – sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách – o 700 Kč; 

• 3. stupnice – nelékařští zdravotničtí pracovníci – 2. až 7. platová třída o 700 Kč, 8. až 15. platová 

třída o 6 %; 

• 4. stupnice – lékaři a zubní lékaři – o 6 %; 

• 5. stupnice – pedagogičtí pracovníci v regionálním školství – o 2 %. 

ZMĚNY V OBLASTI NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 

Příspěvek na péči 
Od ledna 2022 nebude mít na výši příspěvku na péči vliv, jaký typ péče osoba ve stupni závislosti 

III nebo IV využívá. Dosud náleží osobám ve stupni závislosti III a IV, využívajícím pobytové 

sociální služby, dětský domov nebo speciální zdravotnické zařízení hospicového typu, nižší částka 

než těm, kterým péči a pomoc poskytuje neformální pečující nebo terénní či ambulantní sociální 

služba. 

Od ledna 2022 činí výše příspěvku na péči: 

• 13 900 Kč u dětí ve stupni závislosti III 

• 12 800 Kč u dospělých ve stupni závislosti III 

• 19 200 Kč u dětí a dospělých ve stupni závislosti IV 

Částky příspěvku na péči budou upraveny automaticky, bez žádosti. 

Příspěvek na zvláštní pomůcku 
Mezi těmi, kterým stát pomáhá s pořízením vozidla, se nově výslovně objeví osoby s poruchou 

autistického spektra. Až 200 000 Kč (dle příjmu) získají osoby s autistickou poruchou s těžkým 

funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese 

nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu. 

Příspěvek na zvláštní pomůcku (např. na pořízení schodišťové plošiny, stropního zvedacího 

systému) získají nově osoby s těžkou demencí. Dosud jim tato pomoc poskytována nebyla. Také se 

zjednodušují a zpřesňují některé postupy a řízení. Děje se tak nejen u příspěvku na zvláštní 

pomůcku, ale i u příspěvku na mobilitu, u kterého se zjednodušuje postup při zastavení a obnovení 

výplaty příspěvku z důvodu hospitalizace. 

Průkaz osoby se zdravotním postižením Osoby s určitým dlouhodobě nepříznivým zdravotním 

stavem trvalého charakteru budou mít nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením bez 

časového omezení. Platnost průkazu – plastové karty – bude i nadále omezená. Pokud skončí osobě 

s trvalým nárokem na průkaz osoby se zdravotním postižením platnost plastové karty, nebude 

znovu hodnocen její zdravotní stav, jen se vydá plastová karta nová. 

Další novinkou je, že krajské pobočky Úřadu práce České republiky budou 90 dní před koncem 

platnosti plastové karty písemně informovat jejího držitele o této skutečnosti. 

Příspěvek na bydlení 
Tak, jako každý rok, zvyšují se částky, které se započítávají jako náklady na bydlení (normativní 

náklady na bydlení) i částky za pevná paliva, pro stanovení nároku a výše příspěvku na bydlení, 

který se bude poskytovat od ledna 2022. 

Hmotná nouze 
Na základě poslanecké inciativy byl novelizován zákon o pomoci v hmotné nouzi. S účinností od 

ledna 2022 tak budou moci Úřady práce ČR na základě oznámení obce s rozšířenou působností 
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provádět srážky z dávek – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, na úhradu nezaplacených 

pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. 

Stejně budou postupovat v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v 

případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka, nebo také u osob, které nezaplatili 

pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních 

akcí. O srážkách po oznámení budou rozhodovat Úřady práce ČR. 

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dochází od 1. 1. 2021 k těmto změnám: 

• částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 38 911 Kč, 

• maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 867 728 Kč, 

• rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která 

vykonává vedlejší činnost, je 93 387 Kč ročně, 

• minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 

9 728 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 841 Kč, 

• minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3 

892 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 137 Kč, 

• minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ činí od ledna 2022 činí 

147 Kč. 

Od 1. 1. 2022 se výše penále podle § 20 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, stanoví podle předpisů občanského práva 

o výši úroku z prodlení, tedy ve výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den 

kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek 

nemocenského pojištění, se pro rok 2022 zvyšují takto: 

• první redukční hranice na 1 298 Kč, 

• druhá redukční hranice na 1 946 Kč, 

• třetí redukční hranice na 3 892 Kč 

Otcovská 
Od 1. 1. 2022 se prodlužuje podpůrčí doba (doba poskytování dávky) z jednoho týdne na dva týdny. 

Prodlužuje se období, v němž může být otcovská poskytována, v případě, kdy bylo dítě 

hospitalizováno v období prvních 6 týdnů života, o dobu hospitalizace. 

Ošetřovné 
Od 1. 1. 2022 se již nevyžaduje podmínka soužití ve společné domácnosti u některých blízkých 

příbuzných. Podmínka soužití v domácnosti se nevyžaduje u příbuzných v linii přímé podle 

občanského zákoníku (např. otec, matka, babička, děda, syn, dcera, vnuk, vnučka), a dále u 

sourozenců, manžela, manželky, registrovaného partnera (partnerky), rodiče manžela (manželky) 

nebo registrovaného partnera (partnerky). 

Dlouhodobé ošetřovné 
Dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze 7 na 4 

kalendářní dny. Ruší se podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v 

případě péče o osobu v inkurabilním (nevyléčitelném) stavu. Zavádí se možnost požádat o vydání 

rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče po skončení hospitalizace do 8 dnů od jejího 

ukončení. 
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NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI 

Novela zákona zavádí příspěvek v době částečné práce, poskytovaný zaměstnavateli za účelem 

udržení úrovně zaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek po dobu stanovenou 

nařízením vlády. Příspěvek bude možné poskytovat při splnění zákonem stanovených podmínek 

pouze za předpokladu, že dosavadní úroveň zaměstnanosti bude ohrožena. Cílem je udržení úrovně 

zaměstnanosti. 

Na základě příslušného nařízení vlády tedy dojde k aktivaci poskytování příspěvku v době částečné 

práce. Novela má dělenou účinnost – 1. července 2021, 1. ledna 2022 a 1. července 2022. 

V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti, provedenou v roce 2021 zákonem č. 248/2021 

Sb., vyvstane pro zaměstnavatele od 1. dubna 2022 nová povinnost zakotvená v zákoně o 

nemocenském pojištění - v rámci oznámení o dni skončení doby zaměstnání se zaměstnancem 

vůči OSSZ bude zaměstnavatel muset uvádět také údaje potřebné pro přiznání a poskytování 

podpory v nezaměstnanosti (podle § 42 odst. 3 zákona o zaměstnanosti), týká-li se toto oznámení 

zaměstnaných osob. 

Nově tak v souvislosti s touto změnou bude úřad práce na základě oprávnění zakotveného v zákoně 

o zaměstnanosti moci získávat údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v 

nezaměstnanosti z informačních systémů vedených Českou správou sociálního zabezpečení podle 

zákona o nemocenském pojištění. Tímto dojde k výraznému odbřemenění uchazeče o zaměstnání a 

zrychlení procesu rozhodování o přiznání podpory v nezaměstnanosti. 

V reakci na výrazné změny hospodářské situace, které přímo souvisely se šířením nákazy COVID-

19 v České republice a měly negativní dopad na trh práce a také v návaznosti na zvýšení minimální 

mzdy, je s účinností od 1. dubna 2022, tedy již pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022, navrhováno 

navýšení maximální částky příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením na chráněném trhu práce podle § 78a odst. 17 zákona o zaměstnanosti, a to ve dvou 

variantách: varianta I - 14 200 Kč (zvýšení o 600 Kč) nebo na 14 600 Kč (zvýšení o 1 000 Kč) – 

varianta II. 

Navrhované opatření má zabránit nežádoucímu snižování zaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením, které mají ztíženou možnost uplatnění na trhu práce. (Návrh nařízení vlády obsahující 

toto navýšení příspěvku je nyní v legislativním procesu, přičemž v současné době probíhá 

mezirezortní připomínkové řízení.) 

Ve vztahu k problematice nelegálního zaměstnávání se předpokládá předložení návrhu na 

legislativní úpravu dosavadní definice nelegální práce zakotvenou v zákoně o zaměstnanosti. Nová 

pravidla směřující k vyšší bezpečnosti práce s takzvanými vyhrazenými technickými zařízeními, 

jsou zmíněna výše, v oddíle pracovněprávní oblasti. 

NOVELA SPOD 

Od nového roku se výrazně zvýší dávky odměny za pěstounskou péči. Zároveň budou nově mladí 

dospělí, kteří odcházejí z ústavní péče, příspěvek při studiu ve výši 15 tisíc Kč měsíčně a stát by jim 

měl pomoci s hledáním bydlení a zaměstnání. Změní se také financování zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. 

Podrobnosti k dispozici v tiskové zprávě ZDE. Všechny změny v zákoně přehledně na webu 

MPSV. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/06_08_2021_TZ_Novela_zakova_O_SPOD_PS_IIIcteni.pdf/59ace2d4-5fc7-27fd-5451-1eafe3f9ddc3
https://www.mpsv.cz/web/cz/novela-zakona-o-socialne-pravni-ochrane-deti
https://www.mpsv.cz/web/cz/novela-zakona-o-socialne-pravni-ochrane-deti
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www.mpsv.cz 

Tiskové oddělení MPSV 

 

Vláda zpřístupnila příspěvek na bydlení, 

více lidí dosáhne na okamžitou pomoc s 

platbami za energie 
 

Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která umožní, aby více lidí 

dosáhlo na příspěvek na bydlení a mohlo ho využít i na úhradu vyšších faktur za energie. 

Příští týden o ní bude v režimu legislativní nouze jednat Poslanecká sněmovna a poté 

Senát. Nová pravidla by měla platit od ledna. Vedle toho metodický pokyn MPSV zároveň 

zpřístupní většímu okruhu domácností i další dávku - tzv. mimořádnou okamžitou pomoc 

(MOP). 

 

 

 

www.helpnet.cz  

 

 

Národní rozvojový program mobility pro 

všechny 
Záměry bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2023 je možné podávat do 22. dubna 

2022. 

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Řídícím výborem Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny vyhlašuje I. kolo výzvy k předkládání záměrů 

bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2023 s termínem předložení záměrů do 22. 

dubna 2022 (rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR). 

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. 

Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v 

budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. 

Veškeré informace naleznete na stránkách Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. 

 

 

http://www.helpnet.cz/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/
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https://www.ochrance.cz/aktualne/ 

 

 

Na kávu s ombudsmanem, 50. díl: 

 Stížnosti ve zdravotnictví 
 

 

K lékaři občas musíme všichni. A někdy se může stát, že máme pochybnosti 
o postupu lékaře, nelíbí se nám jeho přístup, ale nevíme, jak dále postupovat. 
V dnešním podcastu se dozvíte se, jak si případně stěžovat na lékaře, pokud 
máte pochybnosti o jeho postupu. Řekneme, jak podat stížnost a čeho můžete 
stížností dosáhnout. Zmíníme také, co by vás mohlo překvapit, a kdy se obrátit 
na ombudsmana. 

 

 

                                                                                                                                                                                    

zajímavost … 
 

 

 

 

www.helpnet.cz 

 

 

 

Děti a zdravotní postižení 
To bylo téma šestého ročníku fotografické soutěže, kterou vyhlásil Vládní výbor pro osoby se 

zdravotním postižením. Přinášíme výsledky.  

Hodnoceno bylo celkem 33 přihlášených fotografií. Porota, která rozhodovala o vítězích soutěže, 

byla složena ze zástupců Úřadu vlády ČR, Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v 

ČR a fotografky. 

Ceny byly uděleny za fotografie, které nejlépe zachycují každodenní život dětí se zdravotním 

postižením a jejich aktivní přístup k životu. 

I. cena: Markéta Nováková: Lucinka 
Popis autorky: Lucinka odpočívá na Bleskovi po hipoterapii v centru Hiporehabilitace Jupiter. 

Autorka fotografie Markéta Nováková působí v Jupiteru, kde jsou dětem se zdravotním postižením 

poskytovány individuální hiporehabilitace, jako asistentka kroužků a volnočasových aktivit, 

vodička koní, správkyně sociálních sítí a fotografka. 

Místo a datum pořízení: Řevnice, srpen 2021 

II. cena: DEBRA ČR: Tančit jako motýl 
Tančit, skákat, radovat se s ostatními..., pro většinu dětí nic neobvyklého..., pro Rebeku, která má 

https://www.ochrance.cz/aktualne/
http://www.helpnet.cz/
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velmi křehkou a zranitelnou kůži, to běžné není. Rány na nohou a chodidlech ji limitují při každém 

kroku. Přesto tančí. S obrovským nadšením a radostí. Pomáhají jí v tom její milující rodina, 

kamarádi v okolí i DEBRA ČR. 

Fotografie byly pořízeny v rámci letního ozdravného pobytu DEBRA ČR pro rodiny s nemocí 

motýlích křídel. Děti mají snadno zranitelnou kůži a mnohdy i sliznice. Každé z nich se potýká s 

jinou formou nemoci, s rozdílnými životními překážkami. Všechny však s ohromnou vnitřní silou. 

Místo a datum pořízení: Tři Studně, léto 2021 

III. cena: Veronika Kružíková: Malý umělec 
Autorka k fotografii uvádí: Daneček se narodil s nemocí motýlích křídel (Epidermolysis bullosa, 

EB) stejně tak jako jeho tatínek, můj bratranec. Daneček (1,5 roku) je velký bojovník. Moc rád se 

zapojuje do výtvarných činností. 

Místo a datum pořízení: rekreační pobyt na Vysočině, Tři Studně, 13.07.2021 
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Lidé se za migrénu stydí, zbytečně potom trpí 

 
Pro tisíce lidí je obtížné si připustit, že za jejich bolestmi hlavy, závratěmi, zvracením a dalšími 

projevy je ve skutečnosti onemocnění zvané migréna. A že ji lze léčit a příznaky mírnit. 

Z obavy z posměchu okolí nemoc sami před sebou zlehčují. Na to, aby tito lidé migrénu 

nepodceňovali a své potíže řešili, upozorňuje sdružení Migréna-help, které i z tohoto důvodu 

uspořádalo 25. listopadu online pacientské setkání s názvem Migréna nás spojuje.  

„Představte si, že žijete ve společnosti, kde se o migréně mluví převážně jako o obyčejné bolesti 

hlavy zvládnutelné sklenicí vody nebo procházkou na čerstvém vzduchu. Migrénu také často 

společnost vnímá jako jakési fňukání neschopných paniček či jako vrtoch hysterických či 

neurotických žen, které se nedokáží vyrovnat se stresem, případně jako výmluvu při odmítnutí 

sexu,“ vysvětluje Rýza Blažejovská, předsedkyně pacientské organizace Migréna-help. 

„Migréna má jednoduše pověst něčeho banálního a v podstatě smyšleného. Existují lidé s 

migrénou, kteří tento status quo rovněž zastávají, protože je jednoduše součástí jejich mentální 

výbavy, která jim byla společností vštípena. A potom si přesto, že zažívají intenzivní bolesti, 

opakovaně říkají – v souladu s všeobecným názorem – že to přece nic není. Čtyřikrát, osmkrát, 

patnáctkrát či dvacetkrát do měsíce jsou paralyzováni zneschopňujícími bolestmi a do toho zažívají 

těžké pocity viny, méněcennosti či studu, že nejsou schopni se s migrenózními stavy sami vyrovnat. 

Tomuto procesu se odborně říká sebestigmatizace.“ 

Podle specialistky na destigmatizaci z Národního ústavu duševního zdraví Terezy Blažejovské je 

jednou z příčin takového stavu nedostatečné povědomí společnosti o tom, co migréna skutečně 

je. Právě nepochopení a nepřítomnost vlastní zkušenosti s nemocí vede okolí k jejímu podceňování 

a tlaku na nemocné, aby migrénu shazovali sami před sebou. 

http://www.helpnet.cz/
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Tato sebestigmatizace pak vede k tomu, že si pacienti nedojdou pro odbornou pomoc a trpí 

zbytečně dál. Podle Terezy Blažejovské by změnu mohla přinést právě činnost pacientské 

organizace. 

 „Změny postojů a emocí, které jsou s migrénou v naší kultuře a společnosti spojeny, je možné 

docílit mimo jiné otevřeným sdílením prožitků. Víme, že právě setkání s někým, kdo dokáže o své 

zkušenosti dostatečně otevřeně a smysluplně mluvit, má na stigma a jeho snížení velký 

vliv,“ doplňuje psycholožka. 

Podle neuroložky MUDr. Evy Medové z Centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady zlehčuje nebo popírá své potíže asi třetina jejích pacientů, někteří 

zašli za lékařem až po dvaceti letech, kdy s migrénou žili bez jakékoli systematické léčby. 

 „Jsou to především lidé, u nichž se nemoc vyskytovala v rodině, měla ji například maminka a oni to 

vnímají tak, že bolesti a další projevy migrény jsou normální a musí se vydržet,“ popisuje 

neuroložka. Podle ní by pacienti měli zamířit k praktickému lékaři, ten je odešle k neurologovi a ten 

případně do specializovaných center pro léčbu bolesti hlavy – v Česku jich je přes 30. V centrech 

pomůže lidem s nejtěžší formou migrény například biologická léčba.  

„Pojišťovny proplácí již téměř dva roky biologickou léčbu specificky vyvinutou pro prevenci atak 

migrény. Ta umí snížit počet záchvatů až o polovinu a více, zkracuje trvání atak a zmírňuje jejich 

intenzitu. Kromě toho pozorujeme u biologických léků minimum nežádoucích účinků,“ dodala 

neuroložka MUDr. Eva Medová. 

Pokud se pacienti setkají s nepochopením u lékaře – což se vzhledem ke stigmatizaci onemocnění 

dle Migréna-help rovněž stává – je vhodné se na pacientskou organizaci obrátit. 

Akce pořádané právě organizací Migréna-help se zúčastnily desítky lidí, kteří si vyslechli rady a 

přednášky odborníků, zúčastnili se virtuálních workshopů zaměřených na fyzioterapii nebo se 

poradili u odborníků na psychosomatiku.  

Migréna-help také pořádá pravidelná setkání v rámci tzv. svépomocných skupin, kde si lidé s 

migrénou pomáhají ve zvládání náročných životních situací spojených s jejich 

onemocněním: www.migrena-help.cz/svepomocne-skupiny, a příští rok chystá sérii webinářů 

zaměřených právě na destigmatizaci migrény. Záznam setkání Migréna nás spojuje je možné 

zhlédnout na www.migrena-help.cz/zaznam-festivalu.   
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DVTV nabízí osobám s výrazným postižením 

sluchu přístup do databáze svých pořadů 

zdarma. Důvodem jsou titulky. 

 
 

Populární zpravodajská internetová televize DVTV spustila před rokem a půl placený web. V rámci 

DVTV Extra nabízí pořady bez reklam, podcasty nebo třeba titulky k veškerému obsahu. Titulky 

využívá poměrně velká část diváků, která si z různých důvodů pouští videa s vypnutým zvukem. 

Jsou však i diváci, pro které jsou titulky velice důležité, protože by bez nich neměli možnost pořadu 

porozumět. Jedná se o osoby s postižením sluchu. Těm nabízí DVTV přístup do placené sekce 

webu zdarma. 

V zahraničí je přítomnost titulků u televizních programů již běžným standardem. U nás musí 

komerční stanice ze zákona opatřit titulky alespoň 15 % vysílaných pořadů. Česká televize má tuto 

povinnost mnohem přísnější, v jejím případě musí jít alespoň o 70 % vysílání. DVTV titulkuje 100 

% pořadů, snad se jedná o první vlaštovku, kterou budou ostatní televize následovat.  

"S dnešními technologickými možnostmi by titulky měly být již naprostou samozřejmosti u všech 

televizních pořadů. U našich videí zajištuje titulky technologie Beey pomocí automatického přepisu. 

Jsem za ně rád, protože pomáhají zpřístupnit obsah lidem s různým sluchovým omezením, a navíc 

jsou u našich diváků velmi oblíbené,“ prohlásil Martin Veselovský z DVTV a s úsměvem dodal: 

„Asi je to i tím, že poskytují možnost sledovat naše pořady třeba i při nudných poradách či 

školeních." 

Technologie Beey, kterou DVTV na titulky využívá, vyvinula česká společnost NEWTON 

Technologies.  Jedná se o aplikaci na přepis mluvené řeči. Video je tak možné konvertovat do 

textové podoby do několika minut a následně automaticky vytvořit titulky. Společnost Newton 

Technologies zároveň nabízí i službu tvorby skrytých titulků, tedy titulků s barevným rozlišením 

a popisem neřečových aktivit.  

„Těší mě, že náš produkt pomáhá a že i díky nám se mohou titulky stát běžnou součástí 

zpravodajství. Titulky nejsou totiž jen pro neslyšící, pomáhají s porozuměním třeba i seniorům 

s úbytkem sluchu, cizincům učícím se jazyk, osobám s poruchou autistického spektra a řadě dalších. 

Naším cílem bylo přinést na trh produkt, který si bude moci dovolit každý, a to s ohledem na 

finanční možnosti i technickou vybavenost. Navíc rychlý přepis mluveného slova poskytuje celou 

řadu dalších využití,“ uvedl Petr Herian, majitel a CEO firmy Newton Technologies.  

O přístup zdarma do databáze pořadů DVTV se osoby se sluchovým postižením mohou přihlásit na 

e-mailu: info@helpnet.cz. 
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Znakokniha představí pověsti z Čech i Moravy 
 

Vydání již páté speciální znakové knihy pro děti se sluchovým postižením oslavila na liberecké 

radnici Krajská vědecká knihovna v Liberci. 

Znakoknihy unikátním způsobem zpřístupňují sluchově hendikepovaným vybrané texty českých 

autorů v digitální podobě s tlumočením do českého znakového jazyka. 

V obřadní síni radnice publikaci pokřtili náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch 

Libereckého kraje Květa Vinklátová a náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a 

cestovní ruch Ivan Langr.  

„Knihovníci z Krajské vědecké knihovny neustále přemýšlí, jakým způsobem zpřístupnit knihy 

nejrůznějším skupinám čtenářů, včetně těch s nejrůznějším typem hendikepu. Již několikátá 

znakokniha je dokladem právě takové snahy. Velmi si vážím pracovitosti a invence kolegů z 

knihovny a těší mě, že to čtenáři a návštěvníci knihovny vidí a oceňují,“ uvedla Květa Vinklátová, 

náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. 

Uvedení nové znakoknihy se zúčastnili také neslyšící – děti a pedagogové Základní školy a 

Mateřské školy logopedické v Liberci – a další neslyšící z řad veřejnosti. Znakokniha letos obsahuje 

další čtyři kapitoly ze Starých pověstí českých a moravských od Aleny Ježkové a Renáty Fučíkové 

–letošní vydání přináší pověsti O lucké válce, O Durynkovi, O Svatoplukovi a O Bořivojovi. 

„Vydáváním znakoknih se snažíme o zpřístupnění populárních příběhů i neslyšícím, pro něž je čtení 

velmi náročnou disciplínou. Pro neslyšící návštěvníky knihovny jsme v minulosti připravili i další 

aktivity, např. kurzy z oblasti IT technologií, tlumočení vybraných přednášek do českého znakového 

jazyka nebo exkurzi po knihovně,“ vysvětluje ředitelka knihovny Dana Petrýdesová. 

Tým čtyř tlumočnic se během jara a léta věnoval překladům textů za odborné pomoci Lucie 

Sedláčkové-Půlpánové. Na přelomu října a listopadu se třikrát sešly neslyšící  figurantky s 

kameramanem Janem Myšákem v knihovně, která posloužila jako místo pro natáčení. Podařilo se 

tedy připravit, natočit, zpracovat a do webové prezentace převést 39 zhruba dvouminutových videí. 

Na projektu se finančně podílely ministerstvo kultury a statutární město Liberec. Znakoknihu si 

mohou zájemci prohlédnout na samostatné webové stránce http://www.znakokniha.cz.  
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                                                    Může se hodit… 
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. Na cestě k profesionalizaci 

Metodickou příručku k řízení neziskových organizací nabízí ke stažení zdarma Nadace rozvoje 

občanské společnosti.  

Obsahuje základy včetně praktických rad a tipů od finančního přes projektové řízení až po 

fundraising, marketing a mediální komunikaci. Jednoduše vše, co je třeba znát pro kvalitní 

řízení organizace.  

Metodika vznikla v rámci projektu Profesionalizace neziskovek. Tento projekt podpořila Nadace 

OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a 

posílení kapacit neziskových organizací. 

Příručka je ke stažení na webu NROS. 
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