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Otázky týdne.

Za jakých podmínek by uhradila pojišťovna plastiku
očních víček, při níž by se odstranila převislá kůže,
která člověku vadí?

Odpověď.

Operace očních víček (blepharoplastika) je nejčastější
plastickou operací. Jde o korekční operaci očních víček,
při které se odstraňuje nadbytečná převislá kůže horních
víček včetně tukových prolapsů. Jedná se především
o kosmetickou operaci, která je jen výjimečně hrazena
zdravotní pojišťovnou – pokud je indikovaná
z medicínského důvodu.

Svaz tělesně postižených
v České republice z. s.
krajská organizace
Jihomoravského kraje
Mečová 5, 602 00 Brno

Kůže víček je nejtenčí a nejjemnější z celého těla, je mimořádně mimicky zatížená, protože je prakticky
v neustálém pohybu, a je vystavena stále i škodlivým
zevním vlivům. Extrémně jsou namáhána hlavně horní
víčka, kde postupně kůže povadá a vytváří se kožní převis, který může dosáhnout až k okraji víček. U dolních
víček nedochází k tak výraznému pohybu kůže a nevytváří se zde nikdy tak velké nadbytky kůže. Jsou zde
však výrazné problémy s tzv. tukovými prolapsy. Postupně se ztrátou elasticity dochází ke ztrátě pevnosti vazivových pouzder, ve kterých jsou na tukových polštářích
uloženy v kostěné schránce oči. Následně dochází
k prolapsu tuku pod víčka, který postupně víčka vyklenuje, a vznikají tukové váčky pod očima.
Všechny tyto změny jsou ovlivněny jednak vnitřními
faktory (geneticky podmíněné), ale i zevními vlivy
(umělé osvětlení, počítačové a televizní obrazovky, kouření, životospráva). Nejedná se tedy jen o kosmetickou
záležitost (přirozené stárnutí kůže obličeje), ale
i o funkční změnu. Pohyb víček je omezen a dochází
i k zúžení periferního vidění, oči jsou náchylnější
k únavě, zhoršuje se vidění.
Zcela výjimečně a jen za přesně stanovených podmínek
může operaci očních víček hradit zdravotní pojišťovna
po schválení revizním lékařem. Povoluje se pouze na
základě zdravotních indikací a k žádosti o úhradu výkonu je nutné zdravotní pojišťovně doložit vyšetření perimetru pacienta, ze kterého je zřejmé omezení jeho zorného pole shora.
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Klient tedy navštíví očního lékaře, který s výsledkem
perimetrického vyšetření podá žádost o úhradu operace
k posouzení reviznímu lékaři pacientovy zdravotní pojišťovny. Po schválení
revizním lékařem provede pojišťovna úhradu v případě, že je
operační zákrok proveden na pracovišti,
které má s pojišťovnou
smlouvu a má nasmlouvaný příslušný
zdravotní
výkon
(75399 – Dermatoplastika jednoho víčka nebo blepharochalasis – excize
jednoho víčka + odstranění tuku a záhyb).
Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Je pravda, že pacienti s poruchou autistického
spektra už nebudou muset přecházet
od dětského praktického lékaře k praktikovi
pro dospělé? Od kdy to bude platit?

Změny se týkají i dalších zdravotnických prostředků
a v rámci jednotlivých kategorií nabíhají postupně. Dosud
hrazené zdravotnické prostředky, u nichž dodavatelé neprojevili zájem o jejich zařazení do seznamu hrazených
zdravotnických prostředků (takzvaným přeohlášením),
nebo nejsou již dle novely zákona hrazeny z veřejného
zdravotního pojištění, jsou k 1. srpnu 2019 vyřazeny ze
Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. Nebudou tedy z veřejného zdravotního
pojištění hrazeny a jejich úhrada je plně na pacientech.

Řešení zajištění péče o pojištěnce se specifickými potřebami, jako jsou právě pacienti s poruchou autistického spektra, je součástí nového bonifikačního programu VZP ČR
s názvem VZP PLUS, který je, kromě řešení péče
o pacienty s těžkou poruchou autistického spektra od 19 let
věku, zaměřen na širokou škálu aktuálních problémů, např.
na zvýšení celkové dostupnosti praktických lékařů
a stomatologů a na organizaci a hodnocení kvality péče
o pacienty s vybranými chronickými onemocněními.

Od 1. 8. 2019 tak je u pojištěnců nad 15 let zrušena úhrada
brýlových obrub
a úhrada běžných
brýlových
čoček
pro korekci oční
vady menší než 10
dioptrií (sfér ických
a tórických čoček
a plastových sférických čoček). Úhrady z veřejného zdravotního
pojištění
jsou nadále stanoveny u brýlových obrub a čoček pro děti
dle zákonem stanovených podmínek.

Pro všechny pacienty platí v případě přechodu od praktického lékaře pro děti a dorost ke všeobecnému praktickému
lékaři stejná pravidla. Program VZP PLUS – AUTISTÉ se
proto zaměřuje na pacienty s těžkou poruchou autistického spektra, u kterých může být přechod k jinému lékaři
problematický. Někteří praktičtí lékaři pro děti a dorost
jsou sice ochotni si tyto pacienty v péči ponechat, ovšem
v měsíci, ve kterém pojištěnec dosáhne věku 19 let, je automaticky jeho registrace u dětského praktika zrušena. Lékaři tak nemůže být vyplácena pravidelná kapitační platba,
která je vázána na registrované pacienty.

Nově naopak budou dětem hrazeny tvrzené silikátové brýlové čočky: sférické dětem do 5 let včetně (1 pár za rok),
tórické pak dětem do 5 let včetně v množství 3 páry za rok
a dětem od 6 do 14 let včetně 1 pár za rok.

Program VZP PLUS vytváří proto podmínky, jak ohodnotit
praktického lékaře pro děti a dorost, který zajistí i další
péči o autistického pacienta. Změna bude přínosem jak pro
tyto pacienty, kteří většinou nesnášejí změny a jsou fixovaní na svého lékaře, tak i pro dané lékaře, kteří zároveň už
vědí, jak k nim má přistupovat. Lékař, který bude ochoten
si po nezbytně dlouhou přechodnou dobu nechat pacienta
se specifickými potřebami ve své péči, na něj obdrží od
pojišťovny na základě uzavřeného úhradového dodatku
místo kapitační platby roční paušální bonifikaci ve výši
5 000 Kč a k provedenému klinickému vyšetření bude moci vykazovat dispenzarizační kód s hodnotou 100 Kč.
Úhrada má lékaři vynahradit zvýšenou časovou náročnost
ošetření a vyšetření takového pojištěnce.

Lentikulární čočky (pro vysoké hodnoty dioptrií) budou
hrazeny pojištěncům s oční vadou nad 10 dioptrií, a to
dětem do 5 let věku včetně 3 páry za rok, od 6 do 14 let
včetně 1 pár za rok, nad 15 let (tedy i dospělým pojištěncům) pak bude hrazen 1 pár za 3 roky.
Plastové br ýlové čočky budou př i oční vadě nad 3 dioptrie hr azeny dětem do 5 let včetně (sfér ické 3 páry za
rok, tórické 2 páry za rok) a dětem do 14 let včetně 1 pár
za rok, pojištěncům nad 15 let pak jen brýlové čočky plastové tórické při vadě nad 10 dioptrií (1 pár za 3 roky).

Bonifikační výkony budou nasmlouvány na žádost praktických lékařů pro děti a dorost, kteř í mají pojištěnce
s těžkou poruchou autistického spektra v péči z důvodu, že
tento pojištěnec, s ohledem na stanovenou diagnózu, nebyl
schopen po dovršení 19 let věku přeregistrace
k všeobecnému praktickému lékaři. Bonifikační výkony
bude možno vykázat pouze na rodné číslo pojištěnce, který
má ve zdravotnické dokumentaci zprávu od ošetřujícího
psychiatra, že s ohledem na diagnózu není schopen ke
změně registrujícího praktického lékaře.

Prizmatické čočky budou hrazeny obdobně jako dosud pro
korekci diplopie (dvojitého vidění) či strabismu (šilhání),
to dětem do 5 let včetně 3 páry za rok, od 5 do 14 let včetně 1 pár za rok, pojištěncům od 15 let 1 pár za 3 roky.
Bifokální čočky mají stanovenou úhradu pro pojištěnce do
17 let včetně, kteří mají sníženou možnost výměny brýlí,
strabismus či afakii (stav, kdy v oku chybí čočka v důsledku úrazu, operace apod.).
Vysokoindexové čočky (vytenčené) mohou být hrazeny
jen se souhlasem revizního lékaře, a to u pojištěnců s krátkozrakostí nad 10 dioptrií či poruchami centrálního zorného pole.

Praktičtí lékaři pro děti a dorost, kterých se to týká, již mohou požádat o uzavření úhradového dodatku a nasmlouvání
bonifikačních výkonů. Žádosti podávají na konkrétní rodné
číslo pacienta a je třeba k nim doložit potřebné doklady.
Mělo by se tak jednat o individuální, těžké případy pacientů a individuálně zapojené poskytovatele v odbornosti
praktické lékařství pro děti a dorost.
Mgr. Oldřich Tichý, MBA
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Brýlové obruby mají stanovenou úhradu z veřejného
zdravotního pojištění u dětí – do 5 let včetně 3 ks za rok,
od 6 do 14 let včetně 1 ks za rok.
Kontaktní čočky měkké budou hrazeny v případě oční vady nad 10 dioptrií, u dioptrického rozdílu mezi pravým
a levým okem 3 dioptrie a více.
Příloha č. 3 zákona stanoví nejen, které zdravotnické prostředky mají stanovenou úhradu z veřejného zdravotního
pojištění a za jakých podmínek, ale i úhradové limity –
např. na brýlové obruby je stanoven úhradový limit 300,15
Kč (261 Kč bez DPH) za kus. Zbývající částku do plné
ceny si musí pojištěnec zaplatit, stejně jako dřív.

Jak budou hrazeny brýle a proč dochází
ke změnám?

Ke změnám v úhradách zdravotnických prostředků určených ke korekci zraku, jako jsou brýlové čočky, brýlové
obruby, kontaktní čočky, dochází v důsledku změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, r esp. jeho Př ílohy
č. 3 – Kategorizace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí VZP
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Co bude s vaším sirotčím důchodem,
když jste ukončili studium?

školu, pak se pochopitelně výplata sirotčího důchodu nepřerušuje a nadále vám bude zasílán. Česká správa sociálního
zabezpečení však bude potřebovat potvrzení o studiu, na
jehož základě vám má důchod dále zasílat.
Doporučuje navíc, abyste si jej obstarali ještě před koncem
prázdnin, tedy do konce srpna. Pokud totiž potvrzení
o studiu nepředložíte včas, ČSSZ výplatu důchodu stopne.
Po předložení všech dokladů ji samozřejmě obnoví a doplatí
zpětně, ale než k tomu dojde, můžete být na čas bez sirotčího
důchodu.
A jak po maturitě či VOŠ?
Další milník přichází ve chvíli, kdy dostudujete střední školu, odborné učiliště nebo vyšší odbornou školu (ta totiž nespadá do systému vysokých škol).
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Pokud pobíráte sirotčí důchod, velmi záleží na tom, jakým způsobem jste studium ukončili a kam vedou vaše
další kroky. Vliv na výplatu má někdy i to, jestli si přivyděláváte. Projděte si jednotlivé příklady.
Pokud vám Česká správa sociálního zabezpečení posílá
sirotčí důchod, může se v závislosti na tom, jak studujete
či kdy jste studium ukončili, výplata měnit.
Obecně platí, že pokud studujete základní či střední školu a přecházíte mezi jednotlivými ročníky či mezi základní a střední školou, pak vám ČSSZ sirotčí důchod
vyplatí i v období prázdnin, tedy i za červenec a srpen.
A to i po maturitě. U vysokoškoláků je to však trochu
jinak.
Komu je důchod vyplácen?
Pokud vám ještě nebylo 18 let, vyplácí Česká správa
sociálního zabezpečení sirotčí důchod vašemu zákonnému zástupci. To je zpravidla druhý žijící rodič, opatrovník nebo zvláštní příjemce.
Poté, co dosáhnete zletilosti, se ale nic nemění automaticky. Důchod je nadále vyplácen stejné osobě, dokud si
vy sami nebo ten, komu je důchod vyplácen, nepožádáte
o změnu výplatního účtu.
Vám pak může ČSSZ důchod zasílat buď na běžný účet,
nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty.
Ukončení povinné školní docházky
Sirotčí důchod vám náleží v případě, že přecházíte ze
základní školy na střední, ale i v případě, že jste po skončení základní školy vedeni na úřadu práce jako uchazeči
o zaměstnání. V takovém případě ale musíte splňovat
podmínku, že nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci. Pak vám bude
sirotčí důchod vyplácen do 18 let.
Jako doklad pro Českou správu sociálního zabezpečení
vám v tomto případě bude sloužit potvrzení příslušné
krajské pobočky Úřadu práce. Totéž pro vás platí ve
chvíli, kdy sice nastoupíte na střední školu, ale neúspěšně ji ukončíte a jste opět vedeni na úřadu práce.
Pokud nepokračujete ve studiu ani jste se nepřihlásili na
úřadu práce, bude vám sirotčí důchod vyplácen pouze do
konce srpna. A to pouze za předpokladu, že nevykonáváte výdělečnou činnost, která by vám zakládala účast na
sociálním pojištění, nepobíráte podporu v nezaměstnanosti a nepobíráte podporu při rekvalifikaci.

Povinná docházka za mnou, pokračuji na střední
školu
Pokud ze základní školy plynule navazujete na střední

V těchto případech vám sirotčí důchod náleží ještě i za
prázdninové měsíce, tedy i za červenec a srpen. Stále však
platí ona podmínka, že po celý kalendářní měsíc nevykonáváte výdělečnou činnost, ze které je odváděno pojistné na
sociální zabezpečení, případně podporu v nezaměstnanosti či
při rekvalifikaci. Pokud nějakou z těchto podmínek nesplňujete, výplata sirotčího důchodu bude pozastavena.
Vysokoškoláci to mají horší
Po ukončení vysoké školy už ale podmínky tak vstřícné nejsou. Po úspěšném, ale i neúspěšném ukončení vysokoškolského studia vám náleží sirotčí důchod ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém jste studium ukončili.
Pokud tedy státnice složíte například v květnu, náleží vám
poslední sirotčí důchod za červen. Pokud v červnu, tak za
červenec. Už pro vás ale neplatí ona dvouměsíční ochranná
lhůta jako pro úspěšné maturanty.

Pro pobírání sirotčího důchodu po ukončení studia opět platí,
že nesmíte vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá
účast na sociálním pojištění, ani pobírat podporu
v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Pokud tedy nastoupíte
do práce, sirotčí důchod vám končí.
Jiná situace nastává ve chvíli, kdy jste studium přerušili.
V takovém případě dnem přerušení přestáváte být nezaopatřeným dítětem a nárok na sirotčí důchod vám zaniká. Pokud
však studium obnovíte a doručíte potvrzení o studiu na
ČSSZ, opět vám výplatu obnoví.
Prázdniny mohou mást
Obecně platí, že sirotčí důchod vám náleží i v době prázdnin
mezi jednotlivými ročníky studia na střední i vysoké škole.
A stejně tak i mezi jednotlivými stupni studia, tedy při přechodu ze základní školy na střední, ze střední školy na vysokou a při přechodu z bakalářského studia na magisterské.
Stěžejní je, aby na sebe studium plynule navazovalo.
V tom však může být háček. Doba mezi studii nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce. Pokud jste tedy ukončili bakalářské studium v květnu, musíte potvrzení dodat do konce srpna, jinak vám ČSSZ výplatu pozastaví.
Pokud by se vám ale nepodařilo do 1. září sehnat potvrzení
o studiu, nic se neděje. ČSSZ sice výplatu pozastaví, ale po
dodání potvrzení o studiu vám zpětně doplatí i měsíce, ve
kterých jste na sirotčí důchod měli nárok, ale neměli jste pro
to dokument.
Pokud ale podmínky splníte, sirotčí důchod vám náleží během prázdnin i tehdy, když máte brigádu.
Co musí být uvedeno na potvrzení o studiu
Až vám bude škola vystavovat potvrzení o studiu, ověřte si,
že jsou na něm uvedeny všechny údaje, které Česká správa
sociálního zabezpečení vyžaduje:
3

Česká správa sociálního zabezpečení bude během léta
rozesílat řadě příjemcům sirotčího důchodu, zejména
absolventům, rozhodnutí o odnětí sirotčího důchodu.
To se děje na základě toho, že jste předložili potvrzení
o studiu, ze kterého vyplývá, že jste letos studium ukončili. ČSSZ jednoduše předpokládá, že jste studium ukončili a dále nepokračujete. Pokud pokračujete ve studiu,
jednoduše do stanoveného termínu doručte další potvrzení o studiu a výplata sirotčího důchodu vám nezaniká.


vaše identifikační údaje,



identifikační údaje školy,



forma studia,



ročník, v jakém studujete,



kdy má být studium za normálních okolností
ukončeno,



vaše rodné číslo.

Pokud potvrzení o studiu neobsahuje tyto informace,
požádejte o individuální potvrzení, kde bude vše vypsáno. Tento doklad pak zašlete přímo na ústředí ČSSZ,
nebo ho osobně odevzdejte na místě příslušné okresní,
Pražské či Městské správě sociálního zabezpečení.
Výplata sirotčího důchodu však není nekonečná. Končí
26. rokem věku, a to i když stále studujete.
Další formy studia
Výše jsme zmínili nejběžnější formy studia, kterými
mladí lidé procházejí. Nejsou to ale všechny možnosti.
Pokud máte distanční, večerní či kombinovanou formu
studia, během které vykonáváte výdělečnou činnost, jež
vám zakládá účast na pojištění, pak vám sirotčí důchod
nenáleží.
Pokud si ale k těmto formám studia jen přivyděláváte,
předložte ČSSZ potvrzení o studiu a prohlášení, že vaše
výdělečná činnost nezakládá účast na pojištění. Pak vám
sirotčí důchod bude nadále vyplácen. Totéž platí
v případě, že jste vedeni na úřadu práce jako uchazeči
o zaměstnání a nepobíráte žádnou z podpor.
Sňatek ani rodičovství nemá na důchod vliv,
invalidita ano
Pokud během studia uzavřete sňatek, nebo se vám narodí
dítě, nemá to na výplatu sirotčího důchodu vliv. Pokud
jste nedosáhli věku 26 let, stále vám sirotčí důchod náleží. Stejně tak můžete k důchodu pobírat i rodičovský
příspěvek.
V případě, že se stanete invalidním, to ale ne vždy platí.
Dnem, kdy je vám přiznán invalidní důchod třetího stupně, vám zaniká nárok na sirotčí důchod.
Všechno musíte hlásit
Vaší povinností je veškeré změny hlásit. Tedy ukončení
studia, přerušení dříve, než bylo uvedeno v potvrzení
o studiu, změnu formy studia atd. To vše musíte do
8 dnů písemně sdělit České správě sociálního zabezpečení.
Někteří ale ve snaze, aby o sirotčí důchod nepřišli, některé změny zamlčí. V takovém případě jej ale stejně
budete muset vrátit a bude po vás vymáhán.
Přišel vám dopis?
Česká správa sociálního zabezpečení bude během léta
rozesílat řadě příjemcům sirotčího důchodu, zejména
absolventům, rozhodnutí o odnětí sirotčího důchodu.

To se děje na základě toho, že jste předložili potvrzení
o studiu, ze kterého vyplývá, že jste letos studium ukončili.
ČSSZ jednoduše předpokládá, že jste studium ukončili
a dále nepokračujete. Pokud pokračujete ve studiu, jednoduše do stanoveného termínu doručte další potvrzení o studiu
a výplata sirotčího důchodu vám nezaniká.
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/co-bude-s-vasim-sirotcimduchodem-kdyz-jste-ukoncili-studium/

Znáte fikci doručení?
02.08.2019 | Martin Ježek, Finance.cz
Dopisy doručované poštou? Nic pro mě, řeknete si možná.
Třeba máte pravdu, ale stále ještě platí, že důležité zásilky,
například od soudu, chodí stále do vaší dopisní schránky.
Listonoš na vás zazvoní,
a když nejste doma, vypíše potvrzení o pokusu
doručení s tím, kde máte
zásilku uschovanou a dokdy si ji vyzvednout. Že
na to kašlete? Neděláte
dobře a může se vám to
finančně vymstít.
Zdroj: Shutterstock

Fiktivní doručení
Doručí, i když nedoručí. To je páka na všechny, kteří
si důležité zásilky nevyzvednou. Podle České pošty nastane doručení fikcí, když je zásilka doručována podle zvláštního zákona. Může to být nějaké oznámení od soudu, pokuta
z městského úřadu a podobně. Pošťák se pokusí zásilku doručit a pokud se mu to nepovede, nechá ve schránce, nebo
nějakém jiném vhodném místě (domovní nástěnka,
v blízkosti schránek) výzvu nebo oznámení odesílatele, ve
kterém je uvedeno, podle kterého zvláštního zákona je zásilka doručována, a obsahuje také poučení adresáta v souvislosti s dodáním zásilky.
Zásilka je pak po dobu úložní doby, nejčastěji 10 dnů, uložena u příslušné ukládací pošty. Jestliže si ji adresát nevyzvedne, vhodí ji listonoš do jeho schránky a je považována za
doručenou. V tomto případě nastává tzv. fikce doručení.
Pokud adresát nemá v odevzdacím místě domovní schránku,
je zásilka s vysvětlením vrácena odesílateli.
Finanční msta
Pan Michal měl živnost i s. r. o. a vedlo se mu celkem dobře.
Jeho žena mu vedla účetnictví a starala se o finance. Jednou
se Michal zapomněl u kamarádky trochu déle, pak to ještě
několikrát zopakoval. Pak nepřišel domů na noc vůbec. Pověstný pohár jeho ženy přetekl. Byla spíš introvertní typ
a řekla si, že pomsta bude sladká a bude finančně bolet.
Přestala platit zdravotní a sociální odvody za Michalovu
OSVČ a za právnickou osobu peníze také neposílala.
Byla to dlouhá trať, ale jednoho březnového dne prostě Michalovi oznámila, že spolu končí. A odjela. Ještě trochu rozčarovaný muž se po marných pokusech o smír začal start
o všechny své finance sám. A jaké to bylo překvapení,
když dlužil na sociálním i zdravotním a finančák taky
nevypadal růžově. S penále to bylo skoro ke 100 tisícům.
Jak se to jeho ženě povedlo? Nevyzvedávala a pak trhala
zásilky z úřadů, které na dluhy upozorňovaly. Navíc za
finanční stránku svého podnikání je samozřejmě odpovědný
živnostník a jednatel právnické osoby. Manželka tedy byla
právně nepostižitelná
Ten příběh má vlastně docela dobrý konec – Michal vše
zaplatil a měl klid. Lidé, kteří si s úřady „hrají“ na slepu
bábu, a ignorují jejich dopisy, mohou například přijít o soudní líčení a setkají se až s exekutorem, pokud soud rozhodne
v jejich finanční neprospěch.
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Změny v úhradách zdravotnických pomůcek
od 1. října 2019.
Ušetří hlavně dětští pacienti, diabetici
a hendikepovaní.

Jak se nevyzvednutí vyhnout?
Může to být i smůla, která zabrání ve vyzvednutí zásilky,
třeba přestěhování. Ale i to lze ošetřit. Změnu trvalého bydliště nahlaste na obecním úřadu, do 3 pracovních dnů by
měla být zapsána v evidenci obyvatel.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která
vstoupila v účinnost 1. ledna 2019, přináší změny v úhradách zdravotnických pomůcek. Od 1. října začne nabíhat
celá řada nových pomůcek, které nebyly doposud hrazené a pacienti tak výrazně ušetří. Zejména dětští pacienti,
diabetici a hendikepovaní. S cílem komplexně zefektivnit
systém příspěvků na pomůcky a finanční prostředky
směřovat v maximální míře ve prospěch pacientů s vážným onemocněním či zdravotním postižením, dochází
u vybraných pomůcek, které byly maximálně ve výši
stovek a měly tak minimální přínos pro pacienta, ke snížení či zrušení úhrady. Tyto peníze se nikam neztrácí, ale
jdou na pomůcky pro pacienty, kteří je opravdu potřebují
a kteří doposud dopláceli i desítky tisíc měsíčně. Pomůcek, u kterých bude úhrada vyšší, je mnohem více, než
těch, kde dochází k jejímu snížení. Dokazují to také výrazně rostoucí výdaje zdravotních pojišťoven. V příštím
roce zaplatí pojišťovny za zdravotnické pomůcky pro
pacienty o půl miliardy korun navíc.

Pokud nebydlíte v adrese trvalého bydliště, zažádejte si na
obecním úřadě o zavedení adresy pro doručování písemností.
Můžete požádat na České poště, aby vám dosílala dopisy na
vámi uvedenou adresu v rámci ČR. Mělo by přijít vše, až na
zásilky, u kterých adresát dosílání nedovolil.
Můžete si také nechat zřídit datovou schránku, kam vám
bude chodit většina písemných zásilek. Zřizuje se opět na
obecním úřadě nebo na poště se službou Czech Point.
Služba odnáška zásilek ukládá dopisy u vámi vybrané pošty, kam si pro ně zajdete.

P. O Box (Post Office Box) je zamykatelná poštovní schránka přímo na poště, kam máte přístup, pokud je pošta otevřena. Chodí vám tam zásilky s adresou P. O. Boxu, ale pokud
budete chtít, tak i ty s vaším trvalým bydlištěm. Do této speciální schránky, ale nepřijdou doporučené zásilky se zeleným pruhem adresované na vaše trvalé bydliště. Pro ty musíte na poštu, jak je oznámeno na výzvě k vyzvednutí

Změna úhradové regulace zdravotnických prostředků
vznikla na široké platformě všech zainteresovaných stran
a za nadstandardní spolupráce odborné i laické veřejnosti. Její přípravy se účastnili zástupci zdravotních pojišťoven, České lékařské společnosti JEP, Národní rady osob
se zdravotním postižením, Koalice pro zdraví, Pacientské
rady, profesních komor (lékařská, stomatologická i lékárnická) a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Novela zákona prošla ke konci roku 2018 Parlamentem ČR zcela bez
problémů a s jasnou politickou shodou.
Přinášíme Vám základní příklady pomůcek, u kterých
dochází ke změně v úhradě.

Zdroj: https://www.finance.cz/525480-posta-a-dopisy/

Nově hrazené pomůcky
Od 1. října 2019 začne nabíhat celá řada nových položek,
které nebyly doposud hrazené a pacienti tak nově ušetří.
1.
Náplasťové inzulínové pumpy – 82 000 Kč/
první rok a další tři roky úhrada 75 000 Kč
2.
Glukometr s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením –
nárok 1 000 Kč / 6 let
3.
Opravy prostředků ve vlastnictví pojištěnce (konkrétně vozíky) – dosud nebyly opravy ZP
ve vlastnictví pojištěnce hrazeny, vozíky byly
zapůjčovány pojišťovnami
4.
Infuzní pumpy pro kontinuální intravenózní podávání léčiv (s veškerým příslušenstvím) – nově
hrazena, 2 ks za 2 roky, hrazena ve výši 100 %
5.
Úhrada binaurální sluchové korekce pro dospělé – sluchadla, 2 ks za 5 let, 6 087 Kč za kus.
6.
Zásobníky k infuzním pumpám pro kontinuální
intravenózní podávání léčiv – 100 %
7.
Infuzní jehly pro subkutánní aplikaci léčiv – 100
%
8.
Infuzní linky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiva – 100 %
9.
Jehla injekční pro přípravu infuzního roztoku –
100 %
10.
Stříkačka injekční dvoudílná 5 ml, 10 ml a 50
ml v indikaci plicní hypertenze – 100 %
11.
Intravaginální tampóny pro inkontinentní pacienty – 100 %
12.
Dilatany anální – 100 %
13.
Krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným
povrchem pro pacienty se stomií – 100 %

Najdete na https://web.cssz.cz/NR/rdonlyres/51FCC8B4EE5A-4ED0-B9AD-51ACE8641F7F/0/pbd_2019_web.pdf
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Pomůcky, u kterých se navyšuje úhrada nebo se navyšuje počet kusů (nárok pacienta)
U některých dalších pomůcek se od 1. prosince 2019 platby zvýší nebo se zvýší počet kusů, na které má pacient
nárok.
1.
Zvyšuje se úhrada mechanického vozíku z 21
tisíc korun na 45 tisíc korun.
2.
Nově pak vozíčkáři mají možnost mít hrazený
elektrický vozík na ven i mechanický na doma.
Druhý vozík nebyl v předchozích letech hrazen
vůbec, nově bude hrazen až do výše 20 tisíc korun.
3.
Další výhoda bude pro neslyšící pacienty, a to
zejména děti. Těm bude úhrada pro sluchadlo
na kostní vedení navýšena až na dvojnásobek,
tedy na 10 500 korun za jedno sluchadlo.
4.
Sluchadla pro děti – navýšení částky za sluchadla
– původně byla za sluchadla pro vzdušné vedení
u dětí od 0 do 7 let úhrada maximálně 10 600 Kč
za 2 ks, nyní by měla být úhrada 8 696 za
1 kus se stejným omezením na 2 ks na 5 let.
5.
Sluchadlo pro vzdušné vedení pro dospělé – nyní
bylo hrazeno jen maximálně 5 100 Kč, nyní úhrada
7 000 Kč
6.
Inhalátory – dříve hrazen kompresorový a ultrazvukový – 1 ks za 5 let, úhrada 100 % maximální
hodnota 4 500 Kč. Nyní inhalátor nízko výkonný
1 ks za 5 let, úhrada 3 044 Kč za kus, pro pacienty
s cystickou fibrózou inhalátory vysoce výkonné
7.
v hodnotě 6 000 Kč za kus do 2 let včetně a 21
217,40 Kč za kus od 3 let věku.
8.
Přístroje pro okamžitou monitoraci glukózy (přijímač, senzor) – nově zakotvena úhrada
v zákoně
9.
Přístroje pro kontinuální monitoraci glukózy (senzor, vysílač, přijímač) – nově zakotvena
úhrada v zákoně
10.
Nově v legislativě zakotvena úhrada řečových
procesorů – nyní nárok pacienta na 1 ks / 10 let,
nově dle novely zákona 1 ks / 7 let
11.
Pasty, zásypy v kategorii ZP krycí – dosud byla 75
% úhrada
12.
Hydrogelová krytí amorfní v kategorii ZP krycí –
dosud byla 75 % úhrada
13.
Alginátová krytí amorfní v kategorii ZP krycí –
dosud byla 75 % úhrada
14.
Filmové obvazy – spreje v kategorii ZP krycí –
dosud byla 75 % úhrada
15.
Čistící roztoky a gely aktivní v kategorii ZP krycí
– dosud byla 75 % úhrada
16.
Krytí obsahující hyaluronan, med v kategor ii
ZP krycí – dosud byla 75 % úhrada
17.
Nanokrystalické stříbro – sprej v kategorii ZP
krycí – dosud byla 75 % úhrada
18.
Katétr sterilní potahovaný – v současné době se
hradí 150 ks / měsíc a nově se bude hradit 210 ks /
měsíc
19.
Systém proplachový – v současné době se hradí
20 ks /3 měsíce, dle novely se bude hradit 15 ks /
měsíc
20.
Jehly k inzulínovým perům – nyní se hradí 200
ks/rok, nově dle novely bude hrazeno 500 ks / rok
21.
Infuzní sety s teflonovou jehlou – nyní nárok 120
ks/rok, nyní bude nárok navýšen na 130 ks / rok
22.
Nyní je dle zákona hrazeno 75 % u veškerého příslušenství k přístrojům CPAP a BiPAP,
nově 90 % (masky, hadice, zvlhčovače, filtry)
23.
Příslušenství k odsávačce – cévky odsávací –
nyní hrazeno 150 ks / 1 rok, nově bude hrazeno
400 ks / 1 rok

23.
Mechanický insuflátor/exsuflátor (kašlací asistent) – v současné době u VZP ČR hrazen dle zákona ze
75 %, nově zakotvena úhrada formou denního pronájmu
100 % úhrada
24.
Elektropohony k mechanickým vozíkům –
nyní je hrazeno ze 75 %, nyní úhrada navýšena na 90 %
Pomůcky, u kterých se snižuje úhrada ve prospěch důležitějších pomůcek
U některých pomůcek se od 1. prosince 2019 snižuje
úhrada.
Pomůcky, u kterých se snižuje úhrada:
1.
Prostředky pro inkontinentní pacienty – od prvního
kusu doplatek 15 % u I. stupně
2.
Prostředky pro inkontinentní pacienty – od prvního
kusu doplatek 5 % u II. Stupně
3.
Glukometr pro stanovení glukózy – v současné
době hradíme 1 000 Kč/10 let a nově 500 Kč/6 let
4.
Diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve
– nyní 8 Kč / ks, nově dle novely zákona 6 Kč/ks
5.
Odsávačka elektrická, mechanická – nyní hrazeno
4 000 Kč / 1 ks, nově hrazeno 2 500 Kč/1 ks
Pomůcky, u kterých dochází ke zrušení úhrady
Změna nastává od 1. srpna 2019. Odstraněním některých historických pozůstatků
systému dojde k uvolnění prostoru pro vstup celé řady dosud
nehrazených moderních inovativních zdravotnických prostředků a především se umožní
směrovat finanční prostředky
ve prospěch pacientů s nejzávažnějšími onemocněními
či zdravotním postižením.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Brýlové obroučky pro pojištěnce nad 15 let věku,
čočka brýlová plastová sférická nad 15 let, čočky
sférické a tórické pro pojištěnce nad 15 let věku,
absorpční vrstvy na brýlové čočky nad 15 let
(u vážných očních vad – nad 10 dioptrií – úhrada
zůstává v plné výši). (Předsednictvo ČLS JEP zveřejnilo podpůrné stanovisko ke změně v úhradách
obrub dioptrických brýlí.)
Oprava epitézy
Paruky – původně byla úhrada ve výši 100 % maximálně 1 000 Kč, 1 ks za rok
Vložka ortopedická individuálně zhotovená – 100
Kč / pár / 1 rok – nyní už budou hrazeny pouze
speciální vložky
Nebude hrazena úprava sériové obuvi (hradí se
individuálně zhotovovaná ortopedická obuv)
Přilba ochranná – 2 500 Kč / 1 ks / 2 roky
Dochází ke zrušení úhrady mechanického polohovacího lůžka – bude hrazeno pouze elektrické polohovací lůžko – je to spíše benefit pro pacienta
a jeho obsluhu
Kotníkový díl a kolenní díl II. a III. kompresní třída
– nyní úhrada 260 Kč / 2 ks (na doporučení odborné společnosti)
Suspenzor – nyní hrazen 130 Kč za 2 ks / 1 rok
Osobní spirometr – dosud hrazen 300 Kč / 1 ks
Brýlový adaptér k závěsnému sluchadlu – nyní
úhrada 90 Kč / 1 ks / 5 let
Hůl (nejedná se o hole pro nevidomé, ani berle –
např. stařecké) – nově nejsou hrazeny vůbec, původně se přispívalo 1 ks za 3 roky, maximálně 130
Kč za kus
Baterie ke sluchadlu – nyní 80 Kč / 4 ks / 5 let
Křeslo klozetové, sedačky na vanu / do sprchy

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
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Vláda chválila nařízení, které určuje,
co je přiměřené obydlí u dlužníka

k rozsahu (intenzitě) této ochrany (s výjimkou požadavku
na přiměřenost). Předvídaná úprava se tudíž navrhuje
v podobě nařízení vlády, v němž se v souladu se zmocněním daným čl. 78 Ústavy rozsah ochrany obydlí před zpeněžením staví najisto.
Pro úplnost lze ještě uvést, že ochrana obydlí dlužníka
není absolutní. Je konstruována pouze pro případ oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V případě, že by věřitelé preferovali uspokojování svých pohledávek ze zpeněžení celé majetkové
podstaty dlužníka – tedy včetně jakéhokoliv jeho obydlí –,
je možné toho dosáhnout zvolením zpeněžení majetkové
podstaty jako způsobu oddlužení. Při něm obydlí dlužníka
chráněno není (a naopak, ze samé podstaty tohoto způsobu
oddlužení jsou chráněny dlužníkovy budoucí příjmy). Ani
při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty není ochrana obydlí úplná. Jednak
se chrání jen přiměřené obydlí dlužníka (určení hodnoty
odpovídající této přiměřenosti je dalším obsahem tohoto
nařízení), jednak ochrana dopadá jen částečně na obydlí,
které je majetkem sloužícím k zajištění zajištěné pohledávky některého věřitele – zajištěným věřitelům zůstává
v úplnosti zachováno jejich právo požádat insolvenčního
správce o zpeněžení předmětu zajištění, ať už je obydlím
o jakékoliv hodnotě, nebo není. V takových případech sice
může insolvenční soud rozhodnout, že se dlužníku neukládá povinnost vydat obydlí ke zpeněžení (z důvodu, že jeho
hodnota nepřesahuje hodnotu stanovenou podle prováděcího právního předpisu), ale zajištěný věřitel má i poté právo
o zpeněžení takového obydlí požádat (v souladu se sousledností výjimek podle § 398 odst. 6 a § 409 odst. 4 insolvenčního zákona).

Vláda v pondělí 22. července 2019 schválila nové nařízení vlády (viz materiál pro jednání vlády) o způsobu
určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Nové nařízení, které připravilo Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na schválenou
novelu insolvenčního zákona, má za nových podmínek
zaručit, aby dlužníkovi v procesu oddlužení zůstala
možnost ponechat si přiměřené obydlí.
Pokud dlužníkovi zůstane určité materiální zázemí, má
podle předkladatele následně větší šanci vrátit se do normálního života. Vlastní bydlení mu navíc umožňuje i více
splácet, protože snižuje jeho životní náklady. Nově se
tedy při posuzování, zda je dlužník povinen své obydlí
vydat ke zpeněžení, bude posuzovat přiměřenost podle
jednoznačně stanovených parametrů vycházejících ze
statistik Českého statistického úřadu.
Novela insolvenčního zákona prolamuje dosavadní dualitu způsobů oddlužení – buď zpeněžením majetkové podstaty (bez postihnutí pravidelného příjmu), nebo plněním
splátkového kalendáře (bez postihnutí majetku). V zájmu
maximalizace uspokojení pohledávek věřitelů (při současném zmírnění podmínek pro oddlužení) dochází k obligatornímu spojení plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty namísto stávající praxe, kdy bylo
oddlužení možné buď prodejem majetku, nebo srážkami z
příjmu dlužníka. Zájem věřitelů na co možná nejvyšším
uspokojení pohledávek je zde nicméně vyvážen zájmem
dlužníka i společnosti na navrácení dlužníka do běžných
socioekonomických vztahů.

Účinnost nařízení vlády se navrhuje dnem 1. srpna 2019,
v souvislosti s účinností novely insolvenčního zákona vyhlášené pod č. 31/2019 Sb., jež zakotvuje kombinovaný
způsob oddlužení a v jeho rámci ochranu obydlí dlužníka.
Zdroj: https://socialnipolitika.eu/2019/07/vlada-chvalilanarizeni-ktere-urcuje-co-je-primerene-obydli-u-dluznika/

Můžete si v pronájmu nahlásit trvalé bydliště
i bez souhlasu majitele?
07.08.2019 | Lucie Mečířová, Finance.cz
Jste v nájmu nebo podnájmu a rádi byste si svou adresu nahlásili jako trvalé bydliště? Budete potřebovat
souhlas majitele bytu anebo si můžete jít bydliště
nahlásit bez jeho vědomí?

Důsledkem je záměr zachovat dlužníkovi během oddlužení určité materiální zázemí – obydlí. Dispozice vlastní
nemovitostí (obydlím) snižuje fixní měsíční náklady na
udržení minimální životní úrovně, přičemž příjmy dlužníka nad tyto náklady mohou být distribuovány mezi nezajištěné věřitele.

O tom, kdo a jak si může nahlásit trvalé bydliště, hovoří zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Nájem
a podnájem je naopak upraven v předpisu 89/2012 Sb.,
nového občanského zákoníku.

Cílem předkládaného nařízení vlády je stanovit způsob
určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat
ke zpeněžení při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, jako výjimku
z výše uvedeného pravidla ochrany obydlí, neboť není
cílem chránit nepřiměřená obydlí dlužníků.

Proč je vhodné mít nahlášené trvalé bydliště v pronájmu?
Nájemníci si často chtějí pronájem nahlásit jako trvalé
bydliště. Častým důvodem je pak možnost získání příspěvku na bydlení a dalších sociálních dávek. Dále také
budou moci volit v daném místě. V neposlední řadě jim to
také usnadní přihlášení k praktickému lékaři anebo dětí do
školy a do školky.

Zákonodárce v insolvenčním zákoně vyjádřil přesvědčení
o prospěšnosti stavu, v němž dlužníkovi i po dobu trvání
oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením
majetkové podstaty zůstane zachováno určité materiální
zázemí v podobě (přiměřeného) obydlí, jestliže jej ke dni
zahájení insolvenčního řízení vlastnil. Zřejmým úmyslem
zákonodárce tedy bylo vykládat obydlí poměrně široce.

Je možné zakázat nahlášení trvalého bydliště v nájmu?
Nájemní smlouva umožňuje nájemci využívat více práv
než v podnájmu. Pronajímatel mu nemůže zakázat domácí mazlíčky, návštěvy, kouření v bytě, ale i nahlášení
trvalého bydliště. Abyste si tedy mohli nahlásit tr valý
pobyt v nájemním bytě, nepotřebujete souhlas majitele.
Ten vám trvalý pobyt v bytě nemůže zakázat ani v nájemní
smlouvě. Takové ustanovení by bylo neplatné.

Normativní text však bližší vymezení rozsahu pojmu
obydlí neobsahuje a ani zákonné zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu neobsahuje zmocnění
k bližšímu vymezení druhů chráněného obydlí, případně
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Přesto si pronajímatel může vybrat takové nájemníky, kteří
mu budou nejvíce vyhovovat, tedy ty, kteří si nebudou chtít
trvalé bydliště u něj v bytě nahlásit. To mu zákon zakázat
nemůže.

Potvrzení nebude potřebovat v případě, pokud oprávněná
osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem úřadu.
Zdroj: https://www.finance.cz/525962-trvale-bydliste-v-najmupodnajmu/

Na výdaje na školáka lze žádat úřad práce
o jednorázovou dávku.

Na pořízení pomůcek do školy, zájmové kroužky, školu
v přírodě nebo školní obědy lze využít jednorázovou dávku
mimořádné okamžité pomoci. Řada rodičů-samoživitelů
a nemajetných rodin o této možnosti neví.
Blížící se začátek školního roku představuje pro řadu rodin
finančně náročné období. Vynaložené náklady rodičů
na začátku školního roku se mohou pohybovat až v řádu
několika tisíc korun a následují další výdaje v průběhu školního roku. Nejen rodiče-samoživitelé, ale i mnoho nemajetných rodin si nemůže dovolit nakoupit dětem všechny potřebné školní pomůcky, zaplatit zájmový kroužek, připravit
se na placení obědů ve školní jídelně, nemluvě
o předpokládaných dalších výdajích na školní výlety, školu
v přírodě apod.

Zdroj: Shutterstock

Nahlášení trvalého pobytu v nájemním bytě
Podle advokátní kanceláře Jelínek nemůže pronajímatel
zakazovat nájemci trvalé bydliště především z toho důvodu,
že mu tím nevznikají žádná nová práva ani povinnosti. To
samé platí i pro nájemce. V odstavci 2 paragrafu 10 zákona
o evidenci obyvatel je uvedeno: „Z přihlášení občana
k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani
k vlastníkovi nemovitosti.“ Trvalé bydliště tedy slouží spíše
pro evidenční účely.

Právě tyto výdaje ale lze hradit z jednorázové dávky mimořádné okamžité pomoci, o níž mohou rodiče nacházející se
v tíživé sociální situaci požádat Úřad práce. S její pomocí
lze i dětem ze skromných poměrů zajistit ve škole rovnocenné postavení s ostatními spolužáky.
„Bohužel se zdá, že se mezi rodiči ve složité sociální situaci
neví, že mimořádná okamžitá pomoc může sloužit také
k uhrazení nákladů souvisejících se školní docházkou nebo
zájmovou činností dítěte,“ vysvětluje ombudsmanka Anna
Šabatová a dodává: „Nelze problém stavět tak, že když rodiče nemají peníze, musí dítě zapomenout na veškeré aktivity,
jako jsou např. kroužky, škola v přírodě apod. Stát prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci napomáhá tomu,
aby dítě nebylo vyloučeno z kolektivu vrstevníků, aby mu
nebyly odepřeny aktivity, které rozvíjejí jeho osobnost,
schopnosti a zájmy.“

Pokud si nájemce chce nahlásit trvalé bydliště, bude tř eba prokázat jeho vztah k objektu. Majitelé nemovitosti
potřebují doložit její vlastnictví, čili kupní smlouvu, výpis z
katastru nemovitostí apod. Nájemníci budou potřebovat dokument, který je opravňuje k užívání bytu, čili
nájemní smlouvu. Dále musí doložit ještě platný občanský průkaz a vyplněný přihlašovací lístek k trvalému pobytu.
Změnu trvalého bydliště budete nahlašovat na obecním
úřadě, úřadě městské části anebo městského obvodu. Orgán
bude požadovat správní poplatek, který je příjmem obce.
Může vám pronajímatel zrušit trvalý pobyt?

Informaci o možnosti požádat o mimořádnou okamžitou
pomoc na výdaje související se školním vzděláním nebo
zájmovou činností dětí by podle ombudsmanky měly rodinám s nízkými příjmy předávat organizace a instituce, které
jsou s nimi v kontaktu: v první řadě úřad práce, sociální
pracovníci obcí, OSPOD, nevládní organizace nebo i samotné školy.

Ano, může. Pronajímatel může vznést návrh na zrušení
trvalého bydliště, bude však muset doložit jeden z důvodů, které mu k tomu ukládá zákon. Pokud se taková
skutečnost prokáže, ohlašovna může trvalý pobyt na uvedené adrese zrušit. Pronajímatel se může zapříčinit o zrušení
trvalého pobytu, jestliže:

objekt, kde měl nájemník nahlášeno tr valé bydliště, byl odstraněn, zanikl anebo nesplňuje podmínky k užívání za účelem bydlení.

zanikl nájem občana k objektu anebo jeho vymezené části, objekt k bydlení neužívá a sám si trvalé
bydliště z této adresy neodhlásil.

Mimořádnou okamžitou pomoc je možné poskytnout
např. na:

Dále může ohlašovna trvalý pobyt zrušit, pokud byly nahlášení a zápis provedeny na základě pozměněných, neplatných anebo padělaných dokladů, popř. došlo k uvedení nesprávných a nepravdivých skutečností.
Můžete mít trvalé bydliště v podnájmu bez souhlasu
majitele?
Podnájemník je na tom v tomhle ohledu hůře než nájemník.
Zákon nahrává spíše majiteli. Pokud si bude chtít podnájemník v bytě, který užívá, zřídit trvalé bydliště, tentokrát bude nutný souhlas majitele nemovitosti. Pokud jej
získá, nebude potřebovat jen smlouvu o podnájmu, ale
i úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby
o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého bydliště.
To musí podepsat majitel nemovitosti.
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Výdaje na učebnice a učební pomůcky, pokud je
škola neposkytuje zdarma nebo je nepůjčuje.



Školní aktovku, pracovní oděvy a pracovní pomůcky
pro učně



Výdaje na školu v přírodě, zimní lyžařský kurz, letní
výcvikový kurz.



Platbu za školní družinu (pokud byla zamítnuta žádost o osvobození od ní)



Náklady na mimoškolní aktivity a pomůcky k nim
(např. platba za zájmové kroužky, letní tábory apod.)



Školkovné, pokud není rodina od úhrady osvobozena.



Výdaje na dojíždění do školy (pokud není škola
v docházkové vzdálenosti nebo není možná bezplatná přeprava např. školním autobusem).



Výdaje na zefektivnění domácí přípravy či komunikace se školou (např. pořízení počítače či připojení
k internetu, jsou-li potřebné pro studium a dítě nemá
možnost využívat je v dostatečném rozsahu ve škole).

Dávka mimořádné okamžité pomoci naopak neslouží
k zaplacení školného na jakémkoli typu školy nebo k úhradě
ubytování studentů vysokých škol.
Celková částka vyplacená jedné rodině za kalendářní
rok může být maximálně 34 100 Kč (desetinásobek životního
minima).
O mimořádnou okamžitou pomoc je třeba žádat úřad práce
na konkrétní výdaj předem, tj. před jeho uhrazením, a vždy je
třeba přesně vymezit, na co konkrétně má být dávka poskytnuta (např. předložení školou předepsaného seznamu školních pomůcek). Úřad práce by měl vždy s ohledem na situaci
rodiny a požadovaný výdaj posoudit, zda je žádost odůvodněná. Hodnotí přitom, jestli rodina není ze svých příjmů
a majetku schopna výdaj uhradit vůbec, nebo by se jeho
uhrazením ocitla v hmotné nouzi. Vzhledem k tomu, že úřad
práce musí současně šetřit státní výdaje, může žadateli podle
jeho majetkové situace přiznat jen část nákladů nebo uhradit
jen nejlevnější variantu (např. i z bazaru, pokud věc může
sloužit svému účelu).
Rovněž úřad práce posuzuje, jestli je výdaj odůvodněný, tj.
jestli napomůže začlenění dítěte do kolektivu, jestli by neuhrazení výdaje nevedlo k vyloučení dítěte z okruhu spolužáků (např. nemožností účastnit se školních akcí). Důležité je
i hodnocení, jak aktivita, která má být z dávky uhrazena,
přispívá k celkovému rozvoji osobnosti dítěte, k rozvoji jeho
schopností a dovedností, ke zvýšení kvality trávení volného
času apod.
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc by měla být podána
úřadu práce v místě trvalého pobytu na předepsaném formuláři, v němž uvedete, že žadatel uvede, že žádá o mimořádnou okamžitou pomoc „Nezbytné nebo odůvodněné náklady
(vzdělání)“. Pracovníci úřadu práce by měli žadatele poučit,
jaké doklady je třeba k žádosti přiložit (zpravidla doklad
o příjmech).
Pracovníci úřadu práce nemohou odmítnout žádost přijmout.
Pokud se tak stane, je vhodné přivolat nadřízeného a požádat
o sepsání záznamu o odmítnutí přijetí žádosti, nebo lze podat
žádost jiným způsobem (na podatelně nebo vložením
do schránky pro příjem písemností, zaslat poštou aj.). I když
je žádost neúplná, musí ji pracovníci úřadu práce přijmout
a žadatele poučit, co v žádosti chybí a do kdy to musí doplnit.
„Setkala jsem se s případy, kdy lidé žádali o mimořádnou
okamžitou pomoc, ale pracovníci úřadu je přesvědčili, aby
žádost vzali zpátky, protože by jim podle nich dávka stejně
nebyla přiznána. Takto úřad práce nemůže podle zákona
postupovat. Žadatelé by měli vždy trvat na tom, aby úřad
jejich žádost přijal, řádně ji posoudil a rozhodl o ní,“ upozorňuje ombudsmanka. Jen tak se mohou později bránit námitkami či odvoláním, pokud by s ozhodnutím nesouhlasili.
Úřad práce totiž musí
svůj závěr odůvodnit
a v případě zamítnutí
jasně popsat a odůvodnit, proč v konkrétním případě dávku neposkytl.
Zdroj: https://
www.ochrance.cz/
aktualne/tiskove-zpravy
-2019/na-vydaje-na-skolaka-lze-zadat-urad-prace-o-jednorazovoudavku/
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Nejčastěji se lidé ptají, jak se mohou bránit proti uložení
pokuty nebo jiného trestu. Pokud někdo nesouhlasí
s vyřízením na místě – obvykle ve formě blokové pokuty –
pak nechť nepodepisuje příkazový blok a řízení bude dále
pokračovat. Pokud obdrží příkaz poštou či datovou schránkou, pak může do 8 dnů od doručení podat odpor, příkaz se
zruší a řízení bude pokračovat.
U obou případů však platí, že pokud úřad v dalším průběhu
řízení rozhodne o vině, pak musí dotyčný uhradit také náklady tohoto řízení ve výši 1000 korun. Proti tomuto rozhodnutí lze ještě do 15 dnů podat odvolání. V případě neúspěchu s odvoláním lze podat podnět ombudsmanovi.
O B Ě Ť P Ř ES T UPK U
Pokud se někdo stane obětí přestupku, může jej nahlásit
příslušnému orgánu a současně požádat daný úřad, aby
do 30 dnů odpověděl, jak s oznámením naloží. Pokud úřad
v této lhůtě neodpoví nebo oznámení odloží, lze v případě
nesouhlasu s takovým postupem požádat nadřízený úřad
o uplatnění opatření proti nečinnosti. Pokud dotyčný
s takovou žádostí neuspěje, má možnost obrátit se
na ombudsmana.
Při vzniku škody v důsledku spáchání přestupku má každý
poškozený právo požadovat náhradu škody. Podobně se to
má v případě bezdůvodného obohacení. Takové právo však
musí poškozený uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání nebo ve lhůtě stanovené úřadem.

Přestupky – přehled práv a povinností.

Přestupky existují ve všech oblastech veřejné správy. Nejedná se o trestný čin, ale o společensky škodlivý protiprávní
čin, který za přestupek označuje některý ze zákonů. Právě
s přestupky mají lidé obvykle nejčastější zkušenost, a to ať
už coby přímí pachatelé přestupků nebo naopak jejich oběti. Ombudsmanka proto vytvořila nový informační leták,
jenž vychází z aktuálně platné právní úpravy. Leták shrnuje
základní práva a povinnosti pachatelů, obětí, ale také zákonné možnosti těch, kdo byli ze spáchání přestupku obviněni neprávem.
Pokud je někdo podezříván ze spáchání přestupku
a policisté, strážníci nebo úřady ho nebo ji vyzvou k podání
vysvětlení, pak takovouto výzvu nelze bezdůvodně odepřít.
Totéž se týká situace, kdy je zahájeno řízení a člověk se ocitne v roli obviněného.
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Příspěvek pro celiaky na školní obědy.

Zatím jsme využívali příspěvek pro celiaky při nákupech
bezlepkových potravin, ale od září bychom ho chtěli začít
čerpat na školní obědy. Jak máme postupovat a co je
třeba k žádosti doložit? Platbu za obědy bychom si chtěli
nechat zahrnout do SIPO.
Příspěvek na bezlepkovou dietu je určen pro děti do 18 let
a pro studenty do 26 let (tj. se statusem nezaopatřené dítě)
s diagnózou celiakie. Vzhledem k tomu, že celiak musí dodržovat bezlepkovou dietu trvale, předkládá se doklad
o diagnóze pouze při prvním podání žádosti o příspěvek.
K žádosti o příspěvek na bezlepkovou dietu tedy musíte
předložit jen platební doklady, z nichž bude zřejmé, že jde
nákup bezlepkových potravin, resp. platbu bezlepkových
obědů ve školní jídelně. Příspěvek bude poskytnut
dle předložených dokladů, max. ve výši 6 000 Kč za rok.
Podmínky už asi znáte – příspěvek je poskytován na základě
žádosti 2x ročně, v max. výši 3 000 Kč za pololetí. Částky
platebních dokladů se v daném pololetí mohou sčítat, ale
nevyčerpaná hodnota příspěvku se nepřevádí do druhého
pololetí. V červenci a v srpnu (od 1. 7. do 31. 8.) je možno
podat žádost s doklady vystavenými za období leden – červen 2019, s doklady vystavenými v období od 1. 7. do
31. 12. budete moci o příspěvek požádat v prosinci (od
1. 12. do 31. 12.) Písemná žádost o příspěvek za 2. pololetí
2019 podaná poštou musí být odeslána nejpozději 15. 12.
2019.
U všech příspěvků z fondu prevence platí, že zboží resp.
služba mohou být uhrazeny jak v hotovosti, tak platební
kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. V případě, že
budete bezlepkové obědy ve školní jídelně hradit prostřednictvím platby SIPO, prokážete platbu uhrazenými poštovními poukázkami nebo výpisem z bankovního účtu.
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