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Otázka týdne

Jaké příspěvky má VZP pro seniory?

Odpověď

Speciálně pro seniory nad 65 let je určen příspěvek cílený
na prevenci nebo včasné odhalení poruch duševního zdraví. Vyčleněnou částku až 500 Kč je možno využít
na nákup kognitivních pomůcek dopor učených Českou
alzheimerovskou společností pro trénink paměti, nebo na
testování paměti ve vybr ané síti lékár en.
Senioři ale samozřejmě mohou čerpat většinu příspěvků
VZP pro klienty ve skupině „dospělí“.

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

Za zvýhodněných podmínek mohou získat až 500 Kč na
pravidelné pohybové aktivity – od věku 65 let totiž neplatí
podmínka, že minimální hodnota předkládaných platebních dokladů (permanentek) musí být 1 500 Kč. Příspěvek
je poskytován na rekondiční pohybové a zároveň sportovní aktivity r ozvíjející koor dinaci, sílu, r ovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla (např. Sokol, turistické kroužky), mj. i na všechny typy jógy. V kalendářním roce, kdy
klient dovrší 65 let, může při splnění stanovených podmínek dokonce požádat 2x o 500 Kč na pohybovou aktivitu
– před 65. narozeninami předloží doklady o úhradě permanentek ve výši alespoň 1 500 Kč a po 65. narozeninách
pak k druhé žádosti doklad o zaplacení dalších alespoň
500 Kč.

Mnoho seniorů mezi našimi klienty trpí diabetem, proto je
pro ně zajímavý i příspěvek na prevenci zhoršení projevů
onemocnění diabetes mellitus. VZP ho poskytuje po předložení průkazu diabetika nebo potvrzení o diagnóze diabetu dětem i dospělým. Je možné čerpat až 500 Kč na nákup
vybraných zdravotních pomůcek (mj. jehly k inzulinovým perům, testovací a diagnostické proužky, gely
a krémy zlepšující hojení ran) nebo na přístrojovou pedikúru, kde je ale podmínkou pr avidelná péče,
tj. absolvování alespoň čtyř odborných pedikérských ošetření.
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Bez věkového omezení je poskytován rovněž příspěvek až
500 Kč na vyšetř ení kožních znamének, pr otože melanomy jsou jedním z nejčastějších onkologických onemocnění ve všech věkových skupinách. Vyšetření dermatoskopem v ordinaci lékaře je vhodné právě i pro seniory,
u nichž se s postupujícím věkem často objevují různé změny na kůži. Stejně tak mohou senioři získat příspěvek na
další aktivity v rámci programu prevence onkologických
onemocnění (až 3 000 Kč na preventivní onkologickou
prohlídku, až 2 000 Kč na paruku v případě onkologického onemocnění nebo až 2 000 Kč na zdravotnické prostředky při léčbě radiační terapií). Čerpat mohou také až
1 000 Kč na nikotinovou substituci a nákup léčivých
přípravků v lékárně při odvykání kouření v rámci odborně
vedené léčby.
Z příspěvků na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění připadá pro seniory v úvahu až 500 Kč na
očkování proti klíšťové encefalitidě a až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/
B). Ve věku nad 65 let už naopak nelze žádat o příspěvek
na očkování proti chřipce nebo proti pneumokokovým
infekcím, protože tato dvě očkování mají všichni pojištěnci nad 65 let hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Dokončení na str: 7.

Jaký vliv má věk na vdovský důchod?

27.07.2021 | Petr Gola, Finance.cz
Při splnění zákonných podmínek má vdova (vdovec)
nárok na vdovský (vdovecký) důchod po zemřelém
manželovi (manželce). Jakým způsobem ovlivňuje věk
nárok na přiznání vdovského důchodu a jeho výši?
Podmínky pro přiznání vdovského a vdoveckého důchodu jsou stejné. Ženy se v pr ůměr u dožívají vyššího
věku než muži a častěji jsou mladší v manželském svazku
než jejich manžel, z těchto dvou důvodů pobírají v praxi
mnohem častěji vdovský důchod ženy než vdovecký důchod muži. V článku budeme tedy hovořit o vdovském
důchodu, přičemž stejné legislativní podmínky platí i pro
vdovecký důchod.
Kdy náleží vdovský důchod?
Po zemřelém manželovi náleží vdově vdovský důchod, jestliže zemřelý manžel byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu nebo splnil ke dni smrti
podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní
důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod nebo
zemřel následkem pracovního úrazu.

Zdroj: Shutterstock

Není splněna podmínka trvání manželství. Pr o nár ok
na vdovský důchod není stanovena žádná podmínka délky trvání bývalého manželství, takže paní Alžběta bude
pobírat stále pouze svůj starobní důchod.
Zdroj: https://www.finance.cz/538008-vliv-veku-manzela-manzelky-navdovsky-vdovecky-duchod-utm-source-gns-utm-medium-finance-utmcampaign-27-7-2021/

Příklad 1) Nízký věk vdovy
Paní Lucii (25 let) zemřel nečekaně manžel. Přestože manželství trvalo pouze jeden rok, tak bude mít paní Lucie nárok na vdovský důchod. Pro přiznání vdovského důchodu a výpočet vdovského důchodu nehraje přitom žádnou roli, že paní Lucie má pouze 25 let. Výše vdovského
důchodu se vypočítá standardním způsobem z důchodu, na
který by mě nárok její zemřelý manžel.

Na co vše myslet a udržovat aktuální (nejen)
kvůli vlastní smrti?
VLADIMÍR KUTÁLEK, 30. 7. 2021

Co vše může dávat smysl udržovat pro případ životní
katastrofy? Především pro případ vaší smrti, ale alespoň částečně i pro případ vašeho kómatu, ztráty svéprávnosti či jiné neschopnosti konat.

Příklad 2) Dlouhodobá nezaměstnanost
Paní Zuzaně (49 let) zemřel manžel. Paní Zuzana je velmi
dlouho v domácnosti. Nejdříve se starala o děti a následně
se starala o celou domácnost a finanční zajištění bylo pouze
na zemřelém manželovi. Paní Zuzaně bude přiznán nadprůměrný vdovský důchod. Na výpočet vdovského důchodu nemá totiž žádný vliv, jak dlouho vdova pracovala
nebo jak vysoké příjmy měla.
Vdovský důchod se vypočítá z důchodu, na který by
měl nárok zemřelý manžel, kter ý měl nadpr ůměr né
příjmy. Přestože může mít paní Zuzana z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti problémy s přiznáním vlastního starobního důchodu, neboť pro jeho přiznání je nutné získat
dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, tak vdovský důchod bude mít vysoký.

V čem jsme v Česku dobří, je solidarita při takových událostech, jako je tornádo. Politici ani dobrovolníci ale nijak
nepomůžou v případě, že zemřete, nebo jen nejste schopni rozhodovat. Na to jsou jiné instrumenty a možnosti.
Vysvětlíme, co je dobré v každém okamžiku života mít
nastavené a aktuální.
V důsledku tornáda zemřelo minimálně 6 lidí. Měli zajištěné své záležitosti? Bude postaráno o jejich děti, rodiče,
zvířata, majetek (včetně případných specialit, jako je bitcoin)? Stihl otec nenarozeného dítěte a potenciálně
z nesezdaného vztahu uznat zemřelé dítě za vlastní?
Především u mladých lidí bohužel očekávám, že s touto
možností nepočítali, a přitom člověk by měl být připraven
i na tyhle nepříjemné věci, nevíte doslova dne ani hodiny. Každý svéprávný by měl mít své pořízení pro případ
smrti (především závěť) a aktualizovat hned, jakmile cítí
potřebu ji změnit. Neodkládat.

Příklad 3) Trvalé pobírání vdovského důchodu
Paní Iloně (65 let) zemřel manžel, který již pobíral starobní
důchod. Paní Iloně bude tedy přiznán vdovský důchod po
zemřelém manželovi, a to již trvale. Vdovský důchod se
pobírá pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze
v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek
pro jeho pobírání.
Mezi dva nejčastější důvody pro pobírání vdovského
důchodu i po uplynutí jednoho roku přitom patří péče
o nezaopatřené dítě a dosažení požadovaného věku.
Paní Ilona přitom splňuje druhou podmínku. Podmínka
věku je dle zákona o důchodovém pojištění splněna, když
vdova dosáhne věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného ročníku narození nebo vlastního důchodového věku, je-li vlastní důchodový věk nižší.

Stát sice nějak nastavuje dědění, ale je to formou dělení
příbuzných do skupin a v rámci skupiny rozdělení majetku. Mnohým lidem to může stačit. Ale mnozí by se divili,
když by zjistili, komu by připadl majetek, když by je dnes
něco zabilo. Zvláště pokud jsou s partnerem nesezdaní,
zvláště pokud čekají dítě. Nebo pokud nežijí s manželem,
zvláště když se už i rozvádí, ale ještě nemají rozsudek.
Nebo pokud jejich příbuzný je v exekuci, oddlužení.
V závěti můžete myslet i na přátele
V závěti můžete myslet i na přátele, známé, třeba jen tzv.
odkazem (např. vzpomínkovým předmětem). Nebo třeba
řešit to, aby se například nemovitosti nedělily podílovým
spoluvlastnictvím. A to už vůbec nemluvím o tom, pokud
máte některé své smluvní vztahy uzavřené jen podáním
ruky ústně a rádi byste, aby dědici o nich věděli a dodrželi je. Nebo naopak chcete snížit riziko, aby na pozůstalé
nevytáhli neoprávněnou pohledávku (promlčenou, hotovostí zaplacenou, neuznanou), kterou by bez zkoumání
zaplatili.

Příklad 4) Starobní důchod a žádný vdovský důchod
Paní Alžběta (64 let) pobírá starobní důchod a žije sama.
V minulosti uzavřela dvě manželství, a přestože obě trvala
20 let, tak obě skončila rozvodem a nyní žije sama. Přestože oba bývalí manželé měli úspěšnou pracovní kariéru
z velké části právě díky podpoře a pomoci paní Alžběty,
tak nemá paní Alžběta nárok na vdovský důchod ani po
jednom ze zemřelých bývalých manželů.
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Na druhou stranu, pokud víte, že nejste schopni udržovat své záležitosti aktualizované, připadá do úvahy
i možnost, že raději závěť nebudete sepisovat vůbec,
než aby dědil bývalý manžel, kterého mezitím nenávidíte. Další možností je počítat už při sepisování závěti
s mnoha životními událostmi, jako je rozvod/rozchod,
narozené i nenarozené dítě, nebo třeba počítat se změnou zákona (například co se týká rozvolnění tzv. neopominutelných dědiců).

umožňuje předem vyjádřit svou vůli pro případ, že byste se
v budoucnu dostali do zdravotního stavu, ve kterém byste
nemohli vyjádřit svůj souhlas, nebo naopak nesouhlas
s poskytnutím zdravotních služeb.
DVP není bohužel příliš obvyklé a budete se potkávat
s problémy průkopníků. Jak vy při pořizování, tak vámi
určené osoby při prosazování vašich práv a přání: neznalost okolí, zaběhnuté zvyky a rutiny. Snažte se psát stručně, jasně, strukturovaně. Pamatujte na to, že dokument se
bude používat v případě, že nebudete při smyslech a často
bude třeba rozhodnutí rychle. V případě očekávatelných
ohrožení na zdraví nebo životě (plánovaná operace, porod,
riziková léčba) je vhodné prokazatelným způsobem DVP
doručit poskytovateli zdravotních služeb (nemocnici).

Poraďte se s právníkem
Doporučuji poradit se s právníkem při sepisování závěti,
zvláště pokud to bude vaše první závěť, a stanovit správce
pozůstalosti, což je fyzická nebo právnická osoba vykonávající správu pozůstalosti nebo její části v období mezi
úmrtím zůstavitele a skončením pozůstalostního řízení (tj.
právní mocí usnesení o dědictví). Což je důležité zvláště
pro podnikatele, ale třeba i pro pronajímatele. Nebo alespoň přečíst nějaké články na toto téma.

Doporučuji spojit DVP s určením opatrovníka v rámci
předběžného opatření, respektive určené osoby a se seznamem osob blízkých pro tyto případy (tj. osob, které u vás
mohou být přítomny v nemocnici, které o vás mohou dostávat informace nebo i o vás rozhodovat, když nemůžete
rozhodovat vy). Pokud píšete obecné DVP, u kterého počítáte, že bude platit plno let, doporučuji myslet i trochu dopředu a třeba uvést obecně i na své dosud nenarozené či
neobjevené (ať už zmínit pozitivně, nebo negativně) děti,
vnuky apod. Dále doporučuji spojit s plnou mocí.

Využívejte v maximální míře oprávněné/obmyšlené/určené
osoby u pojištění i doplňkového penzijního spoření (DPS),
vyhnete se poplatkům notáři, někteří dědicové dědické
dani, peníze budou mít dědicové rychleji, v neposlední
řadě se vyhnete neopominutelnému podílu neopominutelných dědiců. Hotovost či bitcoin, movité neevidované věci
a DPS jsou mně známé způsoby, jak nastřádaný majetek
předat liberálně bez dědického řízení, dani, poplatků, neopominutelných dědiců (možná ještě nezmíněný majetek
v zahraničí). DPS dokonce legálně. Současně spolu
s pojištěním (opět legální) jsou to způsoby, které pomohou
dědicům vyplatit neopominutelné dědice z problematických majetků, jako je nemovitost, podnikání – jinak budete
stálým zákazníkem opatrovnického soudu, protože nakládání s majetkem nezletilých vyžaduje v hodně případech
posvěcení opatrovnickým soudem.

I když nemáte potřebu sepsat samotné DVP, mít pro případ
potřeby sepsané určené osoby, osoby blízké, plnou moc se
hodí i pro běžné případy pobytu v nemocnici, nejen v době
covidu, kdy vaši příbuzní musí být velmi asertivní, aby se
k vám vůbec dostali přes „zákazy“ (o těchto tématech píše
ve prospěch pacientů například právnička Věra Jedličková). DVP s určením opatrovníka, určených osob a plnou
mocí vyžaduje ověřený podpis, poučení lékaře a podpisy
dvou svědků. Je to závažný dokument a odpovídá tomu
zabezpečení. Pokud by byl zájem, mohu jako neprávník
sepsat článek na téma DVP, případně napište do komentářů
či na e-mail.

Zanechte instrukce ohledně svého pohřbu
Krom pořízení pro případ smrti je dobré e nechat pozůstalým instrukce, jaký chcete mít pohřeb. Z jednoho úhlu pohledu to není tak důležité jako například pořízení závěti.
Z druhé strany usnadníte v nelehké situaci vzpomínání
a snížíte riziko hádek příbuzných, jestli jste chtěli být pohřbeni a o spálení jste jen žertovali, nebo ne. Já jsem se
nechal vést touto webovou aplikací nabízenou zdarma.
Tím, že dáte najevo explicitně své potřeby, zvláště ty exotické, můžete ušetřit pozůstalé částečně i tlaku okolí, pokud
si přejete něco jiného než někteří pozůstalí. Spíše pak například odolají tlaku okolí dávajícímu do korelace nákladnost pohřbu a úctu k zemřelému.

Uznání otcovství, pokud nejste sezdaní
Bohužel, z druhé strany bohudík, zákony příliš neřeší problémy nesezdaných párů. Nabízí nedokonalý instrument,
uznání otcovství. Oproti zvykům i požadavkům matrik
myslete na něj hned, co máte byť jen podezření, že jste se
stali (byť po x-té) rodiči. Může se stát cokoliv, je to důležité, jak pro případ smrti otce, tak pro případ smrti matky,
když dítě přežije. A společensky může být pro mnohé důležité, i když dítě nepřežije, uznání otce, že tohle dítě mělo
tohohle otce, a ne že otec je neznámý, nezjištěn.
Bohužel i mezi těmi šesti oběťmi tornáda byla těhotná žena
v pokročilém stádiu těhotenství. Pokud nebyla vdaná (více
než polovina dětí se rodí v nesezdaných párech), může být
pro otce nenarozeného dítěte problém prosadit se vůči pokrevním příbuzným, například ovlivnit pohřeb nebo třeba
prosadit jen svou přítomnost na pohřbu.

Dále je dobré si rozmyslet, jestli souhlasíte s posmrtným
darováním orgánů a tkání. Pokud ano, nemusíte teoreticky
dělat nic, v praxi bych raději nějak informoval příbuzné, že
si explicitně přejete darovat orgány, aby tomu po smrti
nebránili. Pokud nesouhlasíte, musíte explicitně vyjádřit
svůj nesouhlas (a opět to v praxi příbuzní mohou i bez explicitního nesouhlasu ovlivnit).

Podrobněji jsme o uznání otcovství psali v tomto článku
https://www.mesec.cz/clanky/domuzete-se-uznaniotcovstvi-i-bez-tehotenske-prukazky/

Myslím si, že dává smysl i vyslovit přání, která nemají
právní váhu. Například komu byste svěřili dítě do péče,
kdybyste zemřeli. (Poznámka: Během života můžete dočasně svěřit péči například babičce, kde budou vaše
děti na prázdninách, aby ji v nemocnici od vašeho dítěte
neodloučili s argumentem, že není rodič dítěte.) Nebo různá přání typu s chatou si dělejte, co chcete, nebo kočku
nechte, pokud možno, dožít v bytě. Nebo mi dává smysl
napsat to, co jste nikdy nebyli schopni říct z očí do očí, to
pozitivní. (Jsem toho názoru, že to negativní je lepší, když
člověk říká zaživa, nebo si vezme do hrobu.)

Nouzový přístup k vašim záležitostem pro příbuzné
Pokud nejste sezdaní, zvážit a případně předpřipravit rychlou svatbu na vaší smrtelné posteli. Některé věci nejsou
nesezdaným párům dopřány, jako například vdovský/
vdovecký důchod, možnost pokračovat v podnikání manžela. Manželství má vliv i na dědění dětmi, partnerem/
manželem. Nelze na tenhle plán spoléhat, jsou náhlá úmrtí,
je třeba to brát jako případné vylepšení situace pozůstalých, když už každý si pojištění na pozůstalostní penzi platí, ať je sezdaný, či ne. I tohle je důvod, proč mnozí dříve
narození po mnoha letech nesezdaného soužití se nakonec

K čemu slouží dříve vyslovené přání?
Zvažte sepsání dříve vysloveného přání (DVP), které
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berou, byť třeba s notářským zápisem o odděleném majetku.

nou smrtí. Nicméně stačí, když někde bude vždy nějaká
zmínka, kde dané zařízení, auto je. Z čistírny budete
mít lístek v kapse, v peněžence. Zajistěte, aby taková
zmínka někde existovala vždy.
 Ví vaši pozůstalí, kde máte trezor? A kde je k němu
klíč či heslo? Kde máte skrýše, typu v knize,
v knihovně? Dozví se to nějak nejpozději s vaší smrtí?
Pozor na to, pokud to řeknete jen někomu, např. partnerce. Může s vámi zahynout při dopravní nehodě a ostatní
mají smůlu.
 Pokud máte kryptoměny, zajistěte, aby kryptoměny
nezmizely ze světa s vaší smrtí, ale mohli je využít i vaši
pozůstalí.
 Dozví se pozůstalí, kam jste ukryli zlato a jiné cennosti? Ví, že starý ošuntělý koberec má vysokou historickou či jinou hodnotu? Nebo ve které knize máte schovanou cennou poštovní známku, aby se jí nezbavili do
antikvariátu spolu s celou knihovnou?
 Dozví se alespoň po vaší smrti o nemanželských
dětech, které tajně podporujete? Co když nějakému dítěti posíláte pravidelně hotovost v obálce a najednou to
dítě přestane tyto obálky dostávat po vaší smrti? Raději
bych riskoval, že se o dítěti dozví za mého života, než
aby se o něm nikdy nedozvěděli a zůstalo bez podpory.
 Pokud máte firmu, neporadím vám detailněji, každá
firma je jiná, jen vás varuji, že se nezřídka stává, že firma „nepřežije“ smrt svého majitele. Protože, i když většina majitelů i mladých na své nástupnictví nějak myslí,
často na něco zapomene a konkurence je nemilosrdná.
O to větší pečlivost z vaší strany si toto téma zaslouží.
 Zmínit smluvní partnery, kterým je z nějakého jiného než výše zmíněných důvodů potřeba oznámit vaši
smrt.
 Pokud jste OSVČ, může manžel převzít vaši živnost. Pokuste se mu to co nejvíc usnadnit.

A pak je jistě plno věcí, o kterých víte vy a ke kterým se
pozůstalí budou hůře dostávat. Myslete na své příbuzné,
usnadněte jim (a svým způsobem i sobě za života) přehled,
nebo jen zajistěte nouzový přístup k mnoha záležitostem,
když nebudete k dispozici.
Tedy nejedná se jen o smrt, ale třeba i o běžnější dočasné
upoutání na lůžko nebo nyní často aktuální karanténu.
Udělejte to tak, aby se nejpozději s vaší smrtí dozvěděli, co
všechno mají zdědit, vyřídit, spravovat, postarat se. Ano,
dost věcí je dohledatelných notářem, což může znamenat
období měsíců, třeba rok, kdy pozůstalí nebudou tušit, co
vše měl daný člověk dohledatelné notářem. Udělejte jim
seznam smluv, majetku a základních informací k nim.
Zvláště pokud jsou tam závazky, které nestrpí odkladu pár
měsíců. Zvláště těch věcí, co notář nedohledá.

Pár námětů, co a proč zmínit v přehledu pro příbuzné:
 Znáte podmínky své banky pro případy vaší smrti?
Dostane se manželka, děti k penězům dřív než s dědickým
řízením? Jak se vyřeší úvěry, které splácíte?¨
 Dozví se o věcech, na kterých vám záleží, například se
staráte pravidelně o nějaké zvíře nebo pouhé rostliny, na
kterých vám záleží. Nebo se staráte o hroby příbuzných
jako jediný příbuzný?
 Sepsat seznam pojištění, nejen životního, ale i majetkového. Včetně cestovního a úrazového pojištění na platební kartě. Pokud jste pečliví, i s pokyny, jestli pojištění
uplatnit, zrušit, nebo třeba přesjednat (mnohá pojištění
končí se smrtí pojistníka a může se stát, že pak pojišťovna
neplní).
 Co se stane, když kvůli smrti nestihnete různé lhůty –
ví vaši pozůstalí, na čem děláte, co z toho je urgentní, kde
vyprší jinak promlčecí lhůta, kde se musíte do nějakého
data přihlásit do insolvenčního rejstříku? Jaké vaše pohledávky mají sledovat, protože bude brzy vyhlášeno insolvenční řízení, do kterého ve spolupráci s právníky se musí
umět nějak přihlásit? Zvláště pokud jste půjčili přátelům,
strýčkovi nebo známým na dobré slovo.
 Dozví se pozůstalí PIN k vašemu mobilu a heslo do
vašich e-mailů? Pokud jen vy znáte PIN ke svému mobilu
a heslo k vašim e-mailům, s vaší smrtí je jen otázkou času,
kdy se vybije váš mobil a nikdo se už na váš mobil nedovolá a tím se pozůstalým zavře jeden z nejdůležitějších
komunikačních kanálů. Nicméně ani tak se nespoléhejte na
to, i když sdělíte PIN k mobilu: „Však smluvní partneři
zavolají, když se jim tam bude něco dlouho válet.“ Např.
zemřelý dá kolo do servisu a cestou zpět ho něco zajede.
Dovolají se pozůstalým pak ze servisu? Pokud mobilu
vypadne při autonehodě baterka a pozůstalí znají PIN, pak
ano. Ale pokud se mobil rozbije včetně SIM? Nebo skončí
někde v rybníce, pod hlínou? Můžete zkusit vyžádat si
náhradní SIM stejného čísla, jako se to dělá při ztrátě nebo
krádeži mobilu, ale v případě úmrtí bych nespoléhal na to,
že ho operátor vydá, zvláště pokud SIM nebyla anonymně
vydána. Servisu kol často vůbec adresu nehlásíte. E-mail?
Pozůstalí musí mít přístup do něj (doporučuji sdělit
nejpozději se smrtí).
 Různé kredity na služby, které je možné vrátit, využít
před expirací, např. předplacené mobilní služby typu
Twist, Inkarta, kredit virtuála typu Odorik. Pokud jste pečliví, i s pokyny, jestli kredit lze vrátit, je třeba spotřebovat
nebo je třeba zrušit pravidelné úhrady.
 Do přehledu těžko budete zapisovat to, že jste dali
šaty do čistírny, zařízení do opravy před svou neočekáva-

S čím můžete začít hned, a to i v případě, kdy svým
pozůstalým zaživa nedůvěřujete
 nastavit oprávněné/obmyšlené osoby u smluv, kde
to jde, viz výše
 zřídit společný e-mailový účet a postupně přes něj
řešit věci, o kterých chcete, aby partner věděl. Užitečné
nejen pro případ smrti
 zkontrolujte své účty a udělejte si přehled, jestli
a jak se k nim partner dostane před uzavřením dědického řízení (některé banky umožňují provádění pokynů na
účtě zemřelého)
 hned teď si začněte sepisovat seznam majetku, závazků, pojištění, pohledávek. Začněte třeba tím, co je
jasné, že nebude vadit, že o tom bude partner vědět za
vašeho života. Později pod heslem řešte zbytek a způsob, jak předat heslo až po smrti. Seznam může vypadat
i tak, že to bude seznam, kde bude odkaz typu a pak
věci, které jsou v červeném šanonu, který obvykle mám
tam nebo tam. Nebo lépe, protože červený šanon může
zničit tornádo, to samé, co vás zabije: věci, které jsou na
cloudu umístěny tam a tam. Udělejte ten seznam co nejméně náročný na údržbu, co nejvíc využívejte toho, co
stejně pro sebe za života už děláte, tím zvýšíte pravděpodobnost, že až náhle zemřete, bude seznam aktuální.
Pesimisticky počítejte i s variantou, že jednou ho napíšete a pak se už nedostanete k aktualizaci, ale udělejte to
tak, že i tak bude víceméně aktuální, protože tam budou
odkazy.
 nejnáročnější je, jak předat hesla. Mám stovky hesel
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udržované a zaheslované v programu pro správu hesel
typu KeePass. Pokud používáte cloud typu Dropbox,
stačí soubor s hesly dát do sdílené části a pak už jen stačí
to master heslo nějak předat. To už je horší, rizikovější.
Někdo to řeší trezorem v bance, kde klíč má stále u sebe.
Jenže nikdy ho nikdo nemá u sebe neustále, navíc riziko
krádeže či ztráty klíče. Někdo to řeší zapečetěnou obálkou, o které příbuzní ví (a spoléhá se, že příbuzní ji neotevřou dříve). Někdo důvěryhodnou osobou typu rodinný
známý a současně advokát/notář. Každé z těchto řešení
má své výhody, ale i rizika a nevýhody.
Článek si nečiní ambice na kompletnost ani na popsání
podrobností. Na to se zabývá příliš mnoha komplexními
problémy. Je to takový rychlý přehled, náhled, co vše
může dávat smysl udržovat pro případ životní katastrofy.
Pokud vás přesvědčil, abyste se nad danými otázkami
zamysleli, splnil svůj účel. Zvláště pokud to nebudete
odkládat a začnete hned.
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/na-co-vse-myslet-a-udrzovataktualni-nejen-kvuli-vlastni-smrti/?utm_source=newsletter-htmlw&utm_medium=text&utm_campaign=2021-08-01

Jaký dopad má nízká mzda před důchodem
na výši důchodu?

10.08.2021 | Petr Gola, Finance.cz
Někteří občané mají v předdůchodovém věku nižší
příjmy, než měli v minulosti. Jak ovlivní snížení
mzdy v posledních letech výši důchodu? Nevyplatí se
raději odchod do předčasného důchodu? Výpočet si
provedeme na praktickém příkladu.
Důchod vypočtený v roce 2021 závisí na získané době
pojištění v celých ukončených letech a výši osobního
vyměřovacího základu, což je průměrná hrubá měsíční
mzda za odpracované roky v rozhodném období, kterým
jsou roky 1986 až 2020. Při výpočtu důchodu v letošním
roce tedy ovlivňují osobní vyměřovací základ mzdy příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, za
celkem 35 let. To je velmi dlouhé období, a proto několik málo příjmové horších let sníží měsíční důchod
méně, než by někteří žadatelé o starobní důchod čekali.
S ohledem na výši měsíčního státního důchodu je tedy
vhodnější pracovat až do dosažení řádného důchodového
věku i za cenu nižší mzdy, než volit odchod do předčasného důchodu.

důchod při odchodu do předčasné penze dříve o 1 080
dní (o necelé tři roky, protože krácení se provádí za každých
započatých 90 kalendářních dní). Při odchodu do řádného
starobního důchodu získala paní Kateřina dobu pojištění
v rozsahu 45 let, při volbě předčasného důchodu o necelé tři
roky dříve potom 42 let.
1) Odchod do řádného důchodu při poklesu mzdy
V případě, že v posledních třech letech před odchodem
do starobního důchodu došlo k poklesu ročních vyměřovacích základů o polovinu, tak činí osobní vyměřovací základ
za všechny roky 33 477 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 45 let činí řádný starobní důchod přiznaný
v roce 2021 částku 17 216 Kč.
2) Odchod do řádného důchodu bez poklesu mzdy
Pokud by paní Kateřina pracovala až do dosažení řádného
důchodového věku a k žádnému poklesu příjmů u ní nedošlo
a roční vyměřovací základy po přepočtu na současnou hodnotu by vždy činily 420 000 Kč, tedy za všechny roky 1986
až 2020, potom by osobní vyměřovací základ za hodnocené
období činil 34 976 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu
45 let by řádný měsíční starobní důchod dle výpočtové formule letošního roku činil 17 479 Kč.
3) Volba předčasného důchodu bez poklesu mzdy
Pro zjednodušení budeme počítat, že osobní vyměřovací
základ by rovněž činil 34 976 Kč, tak jako u varianty b), při
volbě předčasného důchodu je však nutné počítat
s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a se získáním nižší
doby pojištění. Krácení v případě paní Kateřiny by činilo
14,4 % z výpočtového základu a získala by dobu pojištění
v rozsahu 42 let. Předčasný důchod by byl tedy 13 580 Kč.
Pokles příjmů tolik nevadí
V případě, že dojde v předdůchodovém věku k poklesu
příjmů, tak v případě krátkého časového období dojde
k malému snížení státního starobního důchodu, jak jsme
si ukázali na názorném příkladu. Předčasný důchod vychází
z důvodu krácení za předčasnost a získání nižší doby pojištění finančně hůře. Př esto může být pr o někter é žadatele
předčasný důchod zajímavým řešením jejich situace, např.
z osobních, rodinných nebo zdravotních důvodů. Vyšší měsíční starobní důchod je však při práci až do dosažení řádného důchodového věku, a to i za cenu nižšího příjmu, předčasný důchod nemůže být v těchto případech vyšší.
Zdroj: https://www.finance.cz/538110-pokles-mzdy-pred-duchodem
-a-vyse-duchodu

Změna v rodičovském příspěvku je tu.
O zbytek už nepřijdete.

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 27. 7. 2021
Od 28. července začíná fungovat dlouho očekávané vylepšení pravidel. Komu se narodí další dítě ještě před dočerpáním
rodičovského příspěvku, nepřijde o zbytek peněz.

Zdroj: Depositphotos

Praktický příklad - práce za nižší mzdu před důchodem
Paní Kateřina měla v letech 1986 až 2017 roční vyměřovací základy po přepočtu příslušnými koeficienty na aktuální hodnotu 420 000 Kč (odpovídá hrubé měsíční
mzdě 35 000 Kč). V letech 2018, 2019 a 2020 měla vyměřovací základy 210 000 Kč (odpovídá hrubé měsíční
mzdě 17 500 Kč).

Níže si vypočítáme tři varianty důchodu: řádný starobní
důchod s ohledem na snížení mzdy, řádný starobní
důchod, kdyby ke snížení mzdy nedošlo a předčasný

Zdroj: Shutterstock
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Při narození dalšího dítěte dostanou rodiče jednorázově zbývající částku rodičovského příspěvku na předchozí dítě, pokud ji předtím nestihli vyčerpat.

28. červencem kvůli tomu, že osm až šest týdnů před plánovaným porodem začal brát peněžitou pomoc v mateřství
(mateřskou), nemusí mít obavy. „Pokud byla částka nedočerpaná z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc
v mateřství šest či osm týdnů před porodem, a dítě se narodí 28. července 2021 či později, a ke dni narození jsou
splněny podmínky dané zákonem, pak nárok na doplatek
vznikne,“ ujišťuje mluvčí.

Vylepšení přináší novela zákona o státní sociální podpoře,
která dnes vyšla ve Sbírce zákonů. Změna začne být účinná
den poté, tedy od 28. července.
Podle dřívějších pravidel nevyčerpaný zbytek rodičovského
příspěvku propadl, protože ho lze čerpat vždycky jenom na
nejmladší dítě v rodině. O peníze tak přicházeli hlavně rodiče, kterým se další potomek narodil dříve, než původně plánovali, nebo kteří si nemohli či nestihli nastavit vyšší měsíční částku pro čerpání.

Konec diskriminace
„Podle dosavadní praxe rodiny přizpůsobují narození dalších dětí možnosti úplného vyčerpání rodičovského příspěvku. V důsledku toho dochází k oddalování doby narození dalších dětí, zvyšování věku rodičů a zvětšování věkových rozdílů mezi sourozenci,“ říká poslanec Aleš Juchelka (ANO), který vylepšení pravidel prosazoval už od
roku 2018. Přestože ho podporovali i někteří poslanci pirátů, lidovců, TOP 09, ČSSD, ODS či komunistů, většina
sněmovny nepovažovala Juchelkův návrh za prioritu
a dostala se k němu až letos – v rámci schvalování novely zákona o státní sociální podpoře, týkající se hlavně zvýšení přídavků na dítě.

Nárok na doplatek získají i rodiny, které začaly brát rodičovský příspěvek na předchozí dítě dříve a ještě před jeho dočerpáním se jim (od 28. července 2021) narodí další dítě. Se
zpětným doplatkem rodinám, které o zbytek příspěvku přišly
při narození dalšího dítěte před začátkem účinnosti novely
(do 27. července), se nepočítá.
Poslanecká sněmovna poprvé podpořila novelu už 23. dubna, jenže do Senátu ji poslala až 15. května. Senátoři pak
sice 9. června všechny hlavní body podpořili, přesto novelu
vrátili poslancům kvůli opravě chyb. Bohužel při tom upravili také její účinnost: místo pevně stanoveného 1. července
má začít „dnem následujícím po dni vyhlášení“ – tedy den
po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Na červencovém datu netrvala ani ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová –
pohlídala si ho jenom u přídavků na děti, ne u rodičovského
příspěvku.

Poslanci věří, že výplata nevyčerpaného zbytku rodičovského příspěvku podpoří porodnost v Česku. „Dosavadní
stav je mimo jiné diskriminační vůči rodinám, ve kterých
se další dítě nenarodí v termínu podle učiněné rozvahy.
Narození dítěte nelze plánovat s jistotou,“ zdůrazňuje Juchelka.
Jen za rok 2020 nevyčerpalo celý rodičovský příspěvek zhruba 12 tisíc rodin, které v průměru přišly o 80 tisíc
korun. V roce 2019 šlo o víc než šest tisíc rodin s průměrnou částkou 54 tisíc korun. A například v roce 2017 nedočerpalo příspěvek devět tisíc rodin, v průměru přišly
o skoro 65 tisíc korun.

Podmínkou je, že aspoň jeden z rodičů pracuje
(zaměstnanec, OSVČ nebo dohodář platící pojistné).
Jednorázový doplatek rodičovského příspěvku
„Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek
z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo
z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na
další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou
výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky
rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu
z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte
v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně
činnou,“ píše se ve schválené novele.

„Vzhledem k tomu, že celková nevyplacená částka rodičovského příspěvku – 582 milionů korun – v roce 2017
představovala 2,5 procenta z celkového objemu prostředků určených na výplatu rodičovských příspěvků v tomto
roce, nemá změna zásadní dopad na státní rozpočet. Její
dlouhodobé společenské a ekonomické přínosy, vyplývající ze zlepšení demografických parametrů české společnosti, tyto náklady vykompenzují,“ napsal Juchelka ke svému
návrhu už před třemi lety.
Bývalý televizní moderátor – zřejmě nejznámější je z pořadu Medúza – v roce 2018 také prosazoval, aby se mateřská a rodičovská dovolená přejmenovaly na mateřskou
a rodičovskou péči. Pro rodiče totiž nejde o žádný bezpracný odpočinek, zdůrazňoval. S tímto návrhem však
neuspěl ani tentokrát.

„Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození
dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci,
v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině
splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1,“ dodává novela.

Na ostatních pravidlech rodičovského příspěvku tato novela nic nemění. Od roku 2020 dosahuje příspěvek na
jedno dítě celkem 300 tisíc korun (do konce roku 2019 to
bylo 220 tisíc). Příspěvek lze brát do čtyř let věku dítěte.
Nejčastější je čerpání do tří let věku dítěte, kdy příspěvek
dosahuje zhruba 9700 korun měsíčně.

Zjednodušeně řečeno: na zbytek příspěvku dál nedosáhnou
domácnosti, kde ani jeden z rodičů nevydělává (nesplňuje
podmínku denního vyměřovacího základu) a nemá tedy nárok na peněžitou pomoc v mateřství. O diskriminaci
podle poslanců nejde, protože tyto domácnosti celkově dostávají ze státního rozpočtu víc peněz než ekonomicky aktivní rodiny. Koneckonců tato změna je součástí novely, jejímž
hlavním bodem je zvýšení přídavků na dítě – tedy dávky pro
nejchudší rodiny.

Výši měsíčního čerpání (a tedy i rychlost čerpání) je sice
možné volit a vždycky po třech měsících znovu měnit –
jenže ne úplně libovolně, vždy jsou stanovené mantinely.
Jestliže rodič dosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, odpovídá jedna dávka rodičovského příspěvku maximálně
měsíční mateřské. Jednoduše řečeno: když matce dítěte
vznikne nárok na mateřskou 17 280 korun měsíčně
(odpovídá hrubé mzdě pětadvacet tisíc korun), bude stejný
strop platit i pro rodičovský příspěvek. Nejrychleji tak tato
maminka rodičovský příspěvek vyčerpá za 18 měsíců.

Rozhodující je termín porodu, potvrzuje i mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková. Na doplatek dosáhnete, když se
dítě narodí 28. července nebo kdykoliv poté. Z citovaného
paragrafu to není úplně jasné, ale přísnější výklad (podle
data předčasného ukončení rodičovského příspěvku) prý
nehrozí.

Obecně pak můžou rodiče vybrat rodičovský příspěvek
nejdřív za sedm měsíců, maximální měsíční dávka u pří-

Komu tedy předčasně skončil rodičovský příspěvek před
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Otázka Týdne.

spěvku za jedno dítě v roce 2021 dělá 43 470 korun.

Výjimka platí pro rodiče, kteří předtím nedosáhli
na peněžitou pomoc v mateřství nebo měli malé příjmy
(typicky podnikatelky, studentky či nezaměstnané). Ti
mohou čerpat rodičovský příspěvek maximálně ve výši
10 tisíc korun měsíčně. Rodičovskou tak mohou vyčerpat nejdříve za 30 měsíců, tedy za dva a půl roku.

Dokončení ze str. 1
U všech výše zmíněných benefitů platí, že žádost musíte
podat do 30. 11. 2021, a to s platebním dokladem, který
nebude starší než 3 měsíce. Seznámit se s podmínkami
čerpání můžete na www.vzp.cz/vyhody, nebo volejte
infolinku 952 222 222.
Vlastimil Sršeň,
tiskový mluvčí

Co je „pozitivní list“ VZP?

Veřejný ochránce práv.
Tisková zpráva.

Zdroj: https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/427987zmena-v-rodicovskem-prispevku-je-tu-o-zbytek-uz-neprijdete

Můj lékař mi změnil předepisovaný lék, prý tak, aby
to bylo v souladu s pozitivním listem VZP.

Zveřejněno 10. srpna 2021
Ombudsman upozornil ministryni Maláčovou na negativní
důsledky souběhu sirotčího důchodu a pěstounské dávky
Za posledního tři čtvrtě roku se na ombudsmana obrátilo
několik pěstounů, kteří řešili problém s výplatou sirotčího
důchodu jim svěřeného dítěte. Namítali, že i když o dítě
fakticky pečují, sirotčí důchod je nadále vyplácen biologickému rodiči dítěte, který jim však důchod nepředává.
O vyplácený sirotčí důchod se přitom krátí příspěvek
na úhradu potřeb dítěte. Pěstouni se tak ocitají v situaci,
kdy nemají k dispozici prostředky k úhradě výdajů spojených s péčí o svěřené dítě.

Pozitivní list VZP ČR je seznam léčivých přípravků určených většinou pro běžná onemocnění, které jsou ekonomicky výhodné jak pro zdravotní pojišťovnu, tak pro
pacienta. Pozitivní list VZP ČR totiž obsahuje léčivé
přípravky plně hrazené, tj. s nulovým doplatkem pro
pacienta.
Na Pozitivní list jsou zařazovány léčivé přípravky, jejichž výrobce pojišťovně nabídl slevu z oficiální ceny. Tyto slevy dojednává VZP nejen pro sebe, ale pro
všechny pojišťovny, takže ušetří celý
systém veřejného zdravotního pojištění. Zařazení konkrétního léčiva na
seznam „doporučených“ je výhodné
samozřejmě i pro výrobce, neboť mu stoupá prodej.

Pěstoun není automatickým příjemcem sirotčího důchodu.
Oprávněným příjemcem je i při svěření dítěte do pěstounské péče biologický rodič jako jeho zákonný zástupce, pokud již dítě nemá poručníka či opatrovníka. Sirotčí důchod
může být vyplacen pěstounovi jen tehdy, rozhodne-li o
jeho oprávnění nakládat s důchodem soud, případně je-li
ustanoven zvláštním příjemcem důchodu. Soudy však na
sirotčí důchod při svěření dítěte do pěstounské péče ve
většině případů nepamatují a pěstouni často nejsou informováni ani o možnosti být ustanoveni zvláštním příjemcem důchodu.

Pozitivní list VZP má charakter doporučení, které je určeno poskytovatelům zdravotních služeb pro preskripci
ekonomicky nejméně náročných variant léčiv. Volba
vhodné terapie je ale nadále plně v kompetenci ošetřujícího lékaře a ten není povinen předepisovat jen léčiva ze
seznamu.
Tento seznam, který VZP měsíčně aktualizuje pro potřeby svých smluvních partnerů, je veřejně dostupný na
webových stránkách VZP ČR. Na léčivý přípravek
z Pozitivního listu upozorňuje také software, kterým
disponuje většina zdravotnických zařízení – lékaři se zde
ukáže seznam léčiv, kde je přípravek z Pozitivního listu
označen ikonkou VZP. K předepisování léčiv podle Pozitivního listu jsou lékaři motivováni; konkrétně v rámci
programu BONUS podporuje VZP ty praktické lékaře,
ambulantní specialisty a gynekology, kteří ve své
preskripci preferují léčiva z Pozitivního listu VZP ČR.
Mají nárok na bonus při výpočtu případné regulační
srážky u nákladů za léčivé přípravky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo instrukci,
(https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/
Instrukce_namestkyne_davky_PP.pdf/a3c31909-4b89-e980-83b074251a2d515e), ve které řeší postup v situaci, kdy je dítě

svěřené do pěstounské péče příjemcem sirotčího důchodu.
Vedle již zmíněných řešení počítá dále se jmenováním
pěstouna opatrovníkem pro přijímání sirotčího důchodu
a pro hospodaření s tímto důchodem.
„Řízení o jmenování opatrovníka i řízení o ustanovení
zvláštního příjemce však trvají delší dobu. ČSSZ přitom
není oprávněna po dobu těchto řízení zastavit výplatu důchodu biologickému rodiči. Pěstouni tak po poměrně dlouhou dobu nemohou disponovat se sirotčím důchodem dítěte, o které pečují, přičemž vymožení vyplaceného důchodu
po biologickém rodiči bude často velmi obtížné, ne-li nemožné. Vyplacený důchod bude často již utracen a nemá-li
biologický rodič žádný příjem (nebo jen ze sociálních dávek), nebude mít z čeho dávku vrátit,“ upozorňuje ombudsman Stanislav Křeček.

Ošetřující lékaři rovněž běžně – i mimo Pozitivní list –
využívají tzv. generickou substituci, kdy namísto původního patentovaného originálu léčivého přípravku předepíšou přípravek se stejnou účinnou látkou, o stejné síle,
se stejnou cestou podání, ve stejné lékové formě, ale od
jiného výrobce. Generickou substituci lze provést – se
souhlasem pacienta – i při výdeji léčivých přípravků
v lékárně. V případě, že ošetřující lékař z medicínských
důvodů trvá na výdeji přesně toho léčivého přípravku,
který
předepsal,
označuje
recept
příznakem
„Nezaměňovat“.

Další negativní důsledek souběhu sirotčího důchodu
a pěstounské dávky příspěvku na úhradu potřeb dítěte souvisí se změnou příjemce důchodu. ČSSZ má na tuto změnu
až 3 měsíční splátky. Může tak docházet k dalšímu prodlužování doby, po kterou je důchod nespravedlivě vyplácen
biologickému rodiči.

Generické léčivé přípravky jsou z hlediska účinnosti
a bezpečnosti plnohodnotnou náhradou originálního přípravku. Jsou však ekonomicky výhodnější variantou
a tím zlepšují dostupnost léčby pro pacienty. Z toho důvodu jsou pacienty, lékaři i zdravotními pojišťovnami
preferovány.

Problematické je také vymáhání vyplaceného sirotčího
důchodu po biologickém rodiči. Pěstoun nemůže bez dalšího podat návrh na vydání nespravedlivě vyplaceného
sirotčího důchodu (tzv. bezdůvodného obohacení), protože
se nejedná o bezdůvodné obohacení vůči němu, nýbrž samotnému dítěti. Pěstoun nejprve musí podat návrh soudu,

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí
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aby byl jmenován opatrovníkem svěřeného dítěte pro vymáhání sirotčího důchodu nespravedlivě vyplaceného biologickému rodiči. Teprve poté může po biologickém rodiči
požadovat tento důchod jako bezdůvodné obohacení.

s handicapem. Bezbatour je projekt CA Pestrá cestovka,
zaměřený na problematiku cestování lidí s postižením.
Cílem projektu je vyhledávat a shromažďovat informace
umožňující pohodlně cestovat všem lidem bez rozdílu.
Kromě toho tento projekt dlouhodobě usiluje o to, aby tyto
služby nabízely všechny subjekty cestovního ruchu standardně.

Ombudsman upozornil také na nepoměr mezi pěstounskou
a ústavní péčí, který může vznikat. Sirotčí důchod dětí, které jsou v ústavní péči, slouží k úhradě této péče pouze částečně. Naproti tomu u dětí, které jsou v pěstounské péči, jde
na tuto úhradu zpravidla celý sirotčí důchod.

Na webu cestovky najdete nejen základní přehled o cestování lidí se speciálními potřebami, ale také blog
a tipy, co zařídit, než vycestujete. Naleznete zde také
stručný přehled nejoblíbenějších, garantovaně bezbariérových zájezdů.
Více informací: https://www.bezbatour.cz/.

„Jsem si vědom, že se blíží konec volebního období a bude
obtížné prosadit jakékoli legislativní změny. Je však třeba
zdůraznit, že současná právní úprava souběhu sirotčího
důchodu a příspěvku na úhradu potřeb dítěte negativně
dopadá především na svěřené děti, protože o ně pečující
pěstouni nemají dostatek prostředků k pokrytí jejich potřeb.
Takový stav nemohu akceptovat,“ apeluje ombudsman.

70 tipů na bezbariérové výlety po ČR.

Turisticky atraktivní místa přístupná pro
vozíčkáře, nevidomé nebo neslyšící zahrnují nejen přístupné prohlídkové okruhy a trasy v hradech a zámcích, ale
i muzejní expozice, zahrady, vyhlídkové
věže nebo divadelní přestavení. Agentura CzechTourism zveřejnila sedmdesát
tipů na bezbariérové výlety po celém Česku, na jejichž
výběru spolupracovala se všemi kraji České republiky
a nově také s Národním památkovým ústavem.

Ombudsman by proto rád prosadil změnu zákona o důchodovém pojištění, která by mezi příjemce důchodu nově zařadila i pěstouny, kteří do své péče převzali dítě nikoliv jen
na přechodnou dobu. Druhou změnou, kterou ombudsman
navrhuje, je zakotvení povinnosti ČSSZ bezodkladně zastavit výplatu důchodu, jakmile se dozví, že se změnil příjemce dávky. Třetí navrhovanou změnou je zkrácení lhůty
pro změnu příjemce důchodu.
Předtím, než ombudsman případně uplatní zvláštní oprávnění doporučit vládě změnu zákona, oslovil ministryni Maláčovou a požádal ji o sdělení jejího názoru k navrhovanému řešení. V návaznosti na její odpověď zváží další kroky.

Tyto tipy najdete na stránkách https://www.czechtourism.cz/
cs-CZ/Novinky/Archiv/2021/06/70-tipu-na-vylet-bez-barier-pocelem-Cesku.

Zdroj: https://www.ochrance.cz/vystupy/tz/

Všechna místa jsou publikována na cestovatelském portálu
https://www.kudyznudy.cz/ i v aplikaci
https://www.vozejkmap.cz/ pro vozíčkáře.

Dovolená bez bariér.

Vybrat dovolenou v zahraničí není díky pestré nabídce
cestovních kanceláří žádný problém. Vybrat ale bezbariérovou dovolenou je někdy pěkný oříšek. Pomoci může Bezbartour, cestovka specializující se na cestování lidí

Více informací: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/cestovani/70tipu-na-bezbarierove-vylety-po-cr-najdete-na-vozejkmap.cz.
Zdroj: CZEPA
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