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Otázky týdne.

Mám nárok na proplacení cestovních nákladů, pokud
jezdím na nutné kontroly a vyšetření na specializované pracoviště do Prahy?

Odpověď.

Zdravotní pojišťovna hradí za zákonem stanovených
podmínek přepravu pojištěnců vozidly zdravotnické dopravní služby (zdravotní transport), případně náhradu
cestovních nákladů u přepravy soukromým vozidlem.
Proplácení cestovních náhrad za cesty běžným způsobem
(hromadnou dopravou) není možné, a to již řadu let.

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

Zdravotní transport do smluvního zdravotnického zařízení, z něj do místa trvalého nebo přechodného pobytu
nebo do ústavu sociální péče, mezi zdravotnickými zařízeními a v rámci zařízení je hrazen v případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto přepravu indikuje, neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické
dopravní služby. Lékař pak vystaví pacientovi Př íkaz
ke zdravotnímu transportu.
Pacient, který má ze zdravotních důvodů nárok na hrazenou přepravu, se může rozhodnout cestovat soukromým
vozidlem místo sanitkou a má nár ok na náhr adu cestovních nákladů, pokud ošetřující lékař takovou dopravu
předem schválí a vystaví mu tiskopis Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem. Zdůrazňujeme ale, že vozidlo musí řídit jiná osoba než pacient.
Tento požadavek koresponduje s tím, že jde o pacienta,
jehož aktuální zdravotní stav neumožňuje přepravu běžným způsobem, a takový zdravotní stav samozřejmě ani
neumožňuje řídit vozidlo.
Jestliže zdravotní stav pacienta nevyžaduje přepravu
do nebo ze zdravotnického zařízení za použití zdravotnické dopravní služby, nevzniká ani nárok na hrazení cestovních nákladů. Větší vzdálenost ani špatná
dopravní dostupnost na věci nic nemění.

Z obsahu:
Otázka týdne

Nákup motorového vozidla s využitím příspěvku
na zakoupení zvláštní pomůcky motorového
vozidla.

Ve většině evropských států jsou
dálnice zpoplatněny.
Víte, kolik zaplatíte za dálniční známku
na Slovensku či v Rakousku?

Hrozba v novém oddlužení:
Majetek se vždycky prodá

Roska Brno-město

Zažili jsme

Červnovým objektivem Ing. Evy Sedláčkové

O nás

Vystavený tiskopis Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem se vztahuje na cestu tam
i zpět, případně i na opakované cesty k jednomu poskytovateli zdravotních služeb (max. 10 jízd). Vždy musí
být vyplněna kolonka „Důvod k transportu“, přičemž je
nutné uvést zdravotní zdůvodnění pro úhradu přepravy
(vyjádření typu „vyšetření“ apod. nelze považovat za
zdůvodnění). K potvrzení o absolvovaném vyšetření
slouží druhá strana dokladu. Kdyby cílový poskytovatel
zdravotních služeb z jakéhokoliv důvodu návštěvu pacienta nepotvrdil, nárok na proplacení cestovních nákladů
zaniká.
Proplácí se pouze počet ujetých kilometrů za nejkratší
cestu z místa výjezdu do místa určení, a to vždy jen jízdy
s pacientem. Výše úhrady je stanovena v souladu
s cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví ve výši
6,10 Kč za 1 km (pro jízdy uskutečněné od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2019).

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Nákup motorového vozidla
s využitím příspěvku na zakoupení zvláštní
pomůcky motorového vozidla.

ústrojí anebo těžké nebo hluboké mentální retardace charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyplní
a podá na místně příslušnou pobočku Úřadu práce ČR na
předepsaném formuláři Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, která musí mít uvedeno datum sepisu a podpis žadatele.

Kdo má nárok na příspěvek
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na
pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního
systému má:

osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí



2)
Formulář žádosti žadatel obdrží v papírové podob
na každé pobočce Úřadu práce ČR, nebo jej může jako
interaktivní formulář přímo v příslušných kolonkách vyplnit na webu a poté jej již kompletně vyplněný vytisknout
na
adrese:https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/
edit.jspFN=OZPPnZP180101572&CMD=EditForm&SSI
D=Ke3I2VGZvK156krsH~8Csik99pwzi7vS
* nebo jej lze prázdný, nevyplněný stáhnout v elektronické
podobě do počítače a poté vytisknout,

těžkou nebo hlubokou mentální retardaci
anebo obě zdravotní postižení dohromady

Musí jít o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a současně
zdravotní stav nesmí vylučovat přiznání tohoto příspěvku.
Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než
1 rok.

* nebo prázdný, nevyplněný formulář rovnou vytisknout z
webu vše na stejné webové adrese, na které se nachází interaktivní formulář, kde příslušné volby nalezne
v „Nástrojích“, v sekci „Formulářové akce“.

Za uvedený zdravotní stav jsou považována zákonem stanovená postižení. Nárok na příspěvek mají osoby trpící
některým z nich, nebo několika vyjmenovanými postiženími současně.

3)
K žádosti je nutné doložit následující doklady
(všechny doklady stačí přiložit pouze v kopiích, nebo při
přímé účasti žadatele na úřadě je možné předložit úřadu
originál, z kterého si úřad pořídí kopii a žadateli jej obratem vrací:

pro všechny uvedené osoby v části A, B a D formuláře Žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list

pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné
příjmení, doložte rodný list

pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní
docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let: Potvrzení o studiu
nebo Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo Potvrzení o zdravotním stavu vydávané OSSZ nebo dokládající neschopnost
vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo Potvrzení
o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím lékařem dokládající neschopnost soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo
úraz nebo Potvrzení o zařazení do evidence uchazečů
o zaměstnání na Úřadě práce ČR do 18 let bez nároku na
podporu v nezaměstnanosti

pro každou osobu, která společně užívá byt a společně uhrazuje náklady na své potřeby a v kolonce Příjem
vyplnila ANO, Doklad o výši čtvrtletních příjmů –
příspěvek na zvláštní pomůcku za kalendářní čtvrtletí
předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém podáváte
žádost o přiznání dávky.

pro každou osobu, která je uznána za dočasně práce
neschopnou, doklad o uznání osoby dočasně práce neschopnou

pro každou osobu, která pobírá dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství nebo mateřské, doklad
o pobírání těchto dávek

Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na
zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo
speciálního zádržního systému se považují:
1)
anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích
a výše,
2)
funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě
úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
3)
funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny
na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého
ochrnutí,
4)
ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou
kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
5)
ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením
pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních
končetin,
6)
těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy;
funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev,
končetina,
7)
disproporční poruchy růstu provázené deformitami
končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
8)
anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez
možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,
9)
těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na
rozhraní těžké mentální retardace.
Všechna uvedená zdravotní postižení musí být řádně doložena příslušnými lékařskými zprávami, z kterých jasně
vyplyne, že se bez jakýchkoliv pochyb jedná o zákonem
stanovené zdravotní postižení.
Kompetence k rozhodování o přiznání příspěvku
 Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka
ÚP“)
 Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán


pro každé nezaopatřené dítě, kterému je výživné
stanoveno soudem, rozhodnutí soudu o stanovení výživného

proforma fakturu (cenový návrh), nebo návrh kupní
smlouvy na plánované motorové vozidlo vystavený prodejcem

Postup při žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku pořízení motorového vozidla
1)
Žadatel o příspěvek splňující výše specifikované
podmínky těžké vady nosného nebo pohybového

4)
Lékařská zpráva o zdravotním stavu žadatele
o příspěvek se k žádosti žadatelem nepřikládá!
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upraveny v paragrafech 9) – 12) a v části I., bodě 4. přílohy k zákonu, zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů ve spojení s § 1) a přílohou č. 1., bod IV., písm. a),
vyhl. č. 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Tuto zprávu a příp. další lékařská potvrzení si od ošetřujících lékařů žadatele vyžádá sám posudkový lékař OSSZ,
který bude nárok žadatele z pohledu splnění jeho zdravotních předpokladů posuzovat. Posudkový lékař ze zpráv
hodnotí, zda se u žadatele jedná o těžkou vadu nosného
nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou
mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu.

Jednotlivá zákonná ustanovení týkající se příspěvku na
zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového
vozidla.

5)
POZOR! Přiznané příspěvky jednotlivých, na
sobě nezávislých žadatelů lze v případě potřeby i sdružit.
To znamená, že může několik žadatelů nezávislých na
sobě požádat o příspěvek na jedno společné vozidlo, které
pak zakoupí z jim přiznaných příspěvků společně. Takové
vozidlo poté uvedení žadatele vlastní a užívají společně
s tím, že v technickém průkazu však může být jako vlastník uveden pouze jeden z nich. Ostatní mohou být uvedeni pouze jako provozovatelé a své spoluvlastnictví dokládají kupní smlouvou, vystavenou prodejcem. Tato možnost je velmi praktická např. u velkých a drahých automobilů typu mikrobusu, kde lze vozidlo užívat bez problémů
společně několika přepravovanými osobami najednou,
nebo rodinami, kde samostatný nárok na příspěvek splňuje hned několik jejích členů.

Zákon č. 329/2011 Sb.:
§9
Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku
(1) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba,
která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí
nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,
a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
(2) Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný
na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo
pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální
retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto
příspěvku.

6)
O příspěvek lze požádat i zpětně, až po zakoupení motorového vozidla. Příspěvek na zvláštní pomůcku lze
poskytnout totiž též na motorové vozidlo, které bylo zakoupeno v průběhu 12 kalendářních měsíců předcházejících dni zahájení řízení o poskytnutí příspěvku na zvláštní
pomůcku podle tohoto zákona.

(3) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely
tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který
podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než
1 rok.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku – zakoupení motorového vozidla
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na
pořízení motorového vozidla činí:

200 000 Kč při příjmu nižším nebo rovnu 8násobku částky životního minima jednotlivce (rodiny)
nebo je-li příspěvek poskytován nezletilé osobě

180 000 Kč při příjmu vyšším než 8násobek částky
životního minima ale nižším nebo rovnu 9násobku

160 000 Kč při příjmu vyšším než 9násobek částky
životního minima ale nižším nebo rovnu 10násobku

140 000 Kč při příjmu vyšším než 10násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 11násobku

120 000 Kč při příjmu vyšším než 11násobek částky životního minima ale nižším nebo rovnu 12násobku

100 000 Kč při příjmu vyšším než 12násobek částky životního minima.

(4) Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující přiznání příspěvku na
zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.
(5) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že
a) osoba je starší
1. 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému,
svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové
sedačky nebo na úpravu bytu,
2. 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodicího psa, nebo
3. 1 roku v ostatních případech,
b) zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji
potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na
budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo
ke styku s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám,
zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které
osoba využívá,

Nárok na vrácení DPH
V případě přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla a následném
zakoupení motorového vozidla má žadatel nárok na vrácení uhrazené DPH z ceny vozidla. Skutečně uhrazenou daň
vrací příslušný Finanční úřad na žádost o vrácení podanou
žadatelem ve smyslu § 85, zák.č. 235/2004 Sb. Daň je
možné vrátit pouze za jedno motorové vozidlo dodané
jedné nebo více osobám se zdravotním postižením v období 5 let ve skutečně uhrazené výši, maximálně však do
souhrnné výše 100 000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne předchozího vrácení daně.

c) osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může
zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.
(6) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na
pořízení motorového vozidla, je rovněž podmínkou, že se
osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je
schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem; splnění podmínky opakovaného
dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením.
(7) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na
pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny,
schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je
rovněž podmínkou souhlas vlastníka nemovitosti
s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem,

Kde je nárok na příspěvek v zákoně zakotven
Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení
motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému
má osoba a podmínky pro nárok na tento příspěvek jsou
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není-li vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento příspěvek poskytován. Souhlas vlastníka nemovitosti může
být nahrazen rozhodnutím soudu.
(8) Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout,
jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem,
který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění
anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Tento příspěvek nelze rovněž poskytnout na pořízení
zvláštní pomůcky, která není osobě hrazena z veřejného
zdravotního pojištění nebo zapůjčena zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace.
(9) Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout,
jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem,
který je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
(10) Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti. Tato podmínka se nevyžaduje, je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na
pořízení motorového vozidla nebo je-li oprávněnou
osobou dítě6). Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení
svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny se
poskytne, jen jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout
prostřednictvím schodolezu. Jde-li o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo
stropního zvedacího systému, je osoba povinna pro účely
posouzení splnění podmínky uvedené ve větě první předložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce alespoň
2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny.
(11) Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován
na pořízení motorového vozidla, se opětovně poskytne
při splnění podmínek uvedených v odstavcích 2, 5 a 6
nejdříve po uplynutí 84 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci
předchozí rozhodnutí o tomto příspěvku; to neplatí, jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popřípadě jí jeho vrácení bylo prominuto
(12) Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován
na pořízení vodicího psa, se poskytne jen na pořízení
psa, který byl vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, která je členem mezinárodní organizace
sdružující výcvikové školy. Podmínka členství v mezinárodní organizaci sdružující výcvikové školy se považuje
za splněnou, i pokud není právnická nebo fyzická osoba
jejím členem, avšak podala přihlášku za člena, nejdéle
však po dobu 2 let ode dne podání této přihlášky. Prováděcí právní předpis stanoví dovednosti vodicího psa,
které musí splňovat.
(13) Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených
osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví prováděcí právní předpis.
(14) Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní
pomůcku, která není uvedena v seznamu podle odstavce
13, se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka
z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních
pomůcek uvedenými v seznamu podle odstavce 13.
§ 10
Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku
(1) Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než

10000 Kč, se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce
nebo životního minima společně posuzovaných osob podle
zákona o životním a existenčním minimu9). Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně
o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší
než 10000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem
osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje
částku životního minima podle věty první.
(2) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku podle odstavce 1 se
stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně
však 1000 Kč.
(3) Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena
je vyšší než 10000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast osoby
činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku
činí 350000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku
poskytovaného na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 400000 Kč.
(4) Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke
spoluúčasti podle odstavce 3, krajská pobočka Úřadu práce
s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu
osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu9) určí nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1000 Kč.
(5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na
pořízení motorového vozidla činí:
a) 200000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně
posuzovaných nižší nebo roven osminásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu9) nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
b) 180000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně
posuzovaných vyšší než osminásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devítinásobku této částky,
c) 160000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně
posuzovaných vyšší než devítinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven desetinásobku této částky,
d) 140000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně
posuzovaných vyšší než desetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven jedenáctinásobku této částky,

e) 120000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně
posuzovaných vyšší než jedenáctinásobek částky životního
minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven
dvanáctinásobku této částky,
f) 100000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně
posuzovaných vyšší než dvanáctinásobek částky životního
minima uvedeného v písmenu a).
(6) Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí
v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout
částku 800000 Kč nebo 850000 Kč, jestliže byl v této době
poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny
nebo šikmé zvedací plošiny. Od vyplacených částek se při určování součtu
odečítají částky, které osoba v tomto
období vrátila nebo jejichž vrácení bylo
Ilustrační foto
prominuto.
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§ 11
Příjem
(1) Pro účely nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku se
příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob rozumí
příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu. Okruh společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu9). Krajská pobočka
Úřadu práce může při rozhodování o příspěvku na zvláštní
pomůcku na žádost rozhodnout, že osoby uvedené v § 4
odst. 1 písm. a) až -c) zákona o -životním a existenčním
minimu9) se neposuzují jako osoby společně posuzované,
jestliže spolu nejméně po dobu 3 měsíců prokazatelně nežijí.

přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost
být převážena motorovým vozidlem,
b) byl vyplacen příspěvek na pořízení vodicího psa
a tento v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců
po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku zemře
nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo
úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce dávky, nebo
c) osoba zemřela.
(3) Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku podle odstavce 1 nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje
100 Kč.

(2) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem, je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu měsíci, ve
kterém byla podána žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku.

(4) Krajská pobočka Úřadu práce může z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho
poměrnou část podle odstavce 1.

(3) Příjem se stanoví jako měsíční průměr příjmů žadatele
o příspěvek na zvláštní pomůcku nebo součtu měsíčních
příjmů žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku a osob
s ním společně posuzovaných.

Nárok na dávku a na její výplatu
§ 14
(1) Nárok na dávku vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 12
Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku
(1) Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho
poměrnou část vrátit, jestliže

(2) Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek
stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na dávku
a podáním žádosti o přiznání dávky.
(3) Příspěvek na mobilitu může být přiznán a vyplácen
nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo
zahájeno řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnout též na zvláštní
pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců předcházejících dni zahájení řízení o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku podle tohoto zákona.

a) nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu
práce na pořízení zvláštní pomůcky,
b) nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců
ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou
pobočkou Úřadu práce,

Příloha k zákonu:
4. Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla
nebo speciálního zádržního systému se považují:
a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d)
až i) a l),
b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na
rozhraní těžké mentální retardace.

c) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před
uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode
dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce,
d) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před
uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode
dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat,

Vyhláška č. 388/2011 Sb.:
§1
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí,
těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální
retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na
zvláštní pomůcku, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

e) se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být
schopna převozu motorovým vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla,
f) použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo

g) se prokáže, že osoba uvedla v žádosti o příspěvek na
zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených
osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení
se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 není povinna vyplacený
příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část
vrátit, jestliže

IV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 4 přílohy k zákonu
Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno
v části I bodě 4 přílohy k zákonu, jsou určeny tyto zvláštní pomůcky:
a) motorové vozidlo,
b) speciální zádržné systémy, nikoli však běžné dětské
autosedačky.

a) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích ode dne jeho vyplacení přestala užívat zvláštní
pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu nebo v období
před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích
ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla se z důvodu změny zdravotního stavu
přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být
převážena motorovým vozidlem, ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla se z důvodu změny zdravotního stavu přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena motorovým vozidlem, přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena motorovým vozidlem,

Zákon č. 235/2004 Sb.:
§ 85
Vracení daně osobám se zdravotním postižením
(1) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení
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zaplacené daně u motorového vozidla této osobě dodaného.
(2) Pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním
postižením rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím
příslušného úřadu přiznán příspěvek podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením na jí dodané motorové vozidlo.
(3) Daň se vrací za jedno motorové vozidlo dodané jedné
nebo více osobám se zdravotním postižením v období 5 let
do souhrnné výše 100000 Kč. Daň lze vrátit opětovně
nejdříve po uplynutí pěti let ode dne předchozího vrácení
daně.
(4) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce
3 může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejdříve
za kalendářní měsíc, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.
(5) Daň lze osobě se zdravotním postižením vrátit před
uplynutím doby podle odstavce 3, a to na základě rozhodnutí podle odstavce 2.
(6) Je-li osobě se zdravotním postižením dodáno ojeté
motorové vozidlo, může tato osoba uplatnit nárok na vrácení daně vypočtené ze základu daně podle § 90. V tomto
případě je povinen uvést daň na daňovém dokladu i obchodník při uplatnění zvláštního režimu podle § 90.
(7) Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 3 let od konce
kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku
podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením na pořízení motorového vozidla,
nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a to od toho dne, který nastane
později.
(8) Osoba se zdravotním postižením, která má nárok na
vrácení zaplacené daně podle odstavců 1 a 2, může uplatnit tento nárok podáním žádosti o vrácení daně správci
daně místně příslušnému podle jejího místa pobytu.
(9) Žádost o vrácení daně musí obsahovat
a) jméno, místo pobytu a rodné číslo osoby se zdravotním
postižením,
b) rozhodnutí podle odstavce 2,
c) daňový doklad podle § 28 nebo doklad o prodeji motorového vozidla.
(10) Na dokladu o prodeji motorového vozidla je plátce
povinen uvést
a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo
plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje
zdanitelné plnění,
c) jméno a místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné
plnění uskutečňuje,
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
e) evidenční číslo dokladu,
f) den uskutečnění zdanitelného plnění,
g) sazbu daně a základ daně,
h) výši daně,
i) výši ceny včetně daně celkem.
(11) V případě, že osoba se zdravotním postižením, které
byla vrácena daň podle odstavce 8, ve lhůtě 60 měsíců od
vrácení daně vlastnické právo k motorovému vozidlu převede nebo motorové vozidlo pronajme, je povinna vrátit
vyplacenou částku, nebo její poměrnou část na účet příslušného správce daně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy k této skutečnosti došlo. Ve stejné lhůtě osoba se zdravotním postižením správci daně oznámí, že tuto částku
nebo její poměrnou část vrací.

(12) Pro výpočet poměrné části vyplacené částky podle odstavce 11 se vychází z počtu měsíců, který zahrnuje
měsíc, ve kterém osoba se zdravotním postižením vlastnické právo k motorovému vozidlu převedla nebo motorové
vozidlo pronajala, do uplynutí lhůty podle odstavce 11.
Zdroj: NRZP Informace č.: 30 - 2019 (Postup při nákupu motorového vozidla z příspěvku)

Ve většině evropských států jsou
dálnice zpoplatněny.
Víte, kolik zaplatíte za dálniční známku na
Slovensku či v Rakousku?

Jarní sezona je tady a to znamená, že stále více řidičů vyráží na výlety i do okolních
zemí. S tím však při využití
tamějších dálniční soustavy
většinou souvisí i nutnost
zakoupení dálniční známky.
Víte, kolik za dálniční známku v roce 2019 zaplatíte
třeba na Slovensku, v Rakousku nebo Švýcarsku?
Za dálnici budete muset platit už v okolních zemích,
v Rakousku a na Slovensku. Naopak v Německu zatím
dálniční síť pro osobní automobily zpoplatněna není,
v příštím roce se to však změní. Od podzimu 2020 budou
německé dálnice zpoplatněny podle objemu motoru
a množství emisí, které daný automobil emituje. V Polsku
jsou pak zpoplatněny jen vybrané úseky dálnic, a to prostřednictvím mýtného placeného v mýtných branách. Konkrétně jde o dálnice A1 (Rusocin – Nowa Wieś), A2
(Świecko – Lodž) a A4 (Wroclaw – Krakov). Při cestě do
Francie, Itálie nebo Chorvatska pak počítejte s tím, že na
tamějších dálnicích se platí mýtné podle projetých úseků,
v mýtných branách.
Maďarsko
V Maďarsku se už několik let platí elektronické viněty,
tzv. e-známky. Ty kontrolují kamerové systémy
i mobilní kontrolní jednotky provozovatele dálnice za asistence policie, a to prostřednictvím spz vozidla. K dispozici
jsou desetidenní známka, měsíční (platná od počátečního
dne označeného kupujícím do 24. hodiny totožného dne
(se stejným číslem) následujícího měsíce, respektive do
posledního dne v měsíci) a roční, platná do 31. ledna 2020.
Pro vybraná vozidla (motocykly, osobní auta s maximem
sedmi míst nebo tažné vozíky) lze přitom koupit e-známku
i jen pro vybrané župy (maďarská obdoba krajů).
Pro osobní auta desetidenní e-známky přijde na 3500 maďarských forintů (280,-), měsíční na 4780 forintů (380 Kč)
a roční, platná na celém území Maďarska, 42.980 forintů
(3.430 Kč). Jen pro vybranou župu stojí roční známka 5000 forintů (400 Kč). E-známku lze pořídit na pobočkách směnárny Tourist centrum, u ÚAMK, případně na
čerpacích stanicích v Maďarsku a okolí hraničních přechodů. Taková místa bývají označená nápisem e-Vignette
nebo Matrica. Koupit lze ale i přes internet, prostřednictvím stránek ematrica.nemzetiutdij.hu.
Výhodou přitom je, že pokud před vjezdem na zpoplatněnou maďarskou dálnici zapomenete e-vinětu koupit, nebo
na placený úsek vjedete omylem, máte ještě 60 minut na to
známku koupit, než budete pokutováni.
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Za kolik na dovolenou?
Dálniční známky leckde podražily

Rakousko
U našich jízdních sousedů si můžete vybrat ze tří možností platnosti dálniční známky. Nejkratší desetidenní
vhodná pro průjezd Rakouskem na letní dovolenou
u moře stojí u vozidel do 3,5 tuny 9,20 eur (cca 250 korun), alternativou k ní je pak dvouměsíční za 26,80 eur
(720,-). Kdo do Rakouska jezdí často, je tu roční viněta
za 89,20 eur (2.390 Kč). Motorkáři za dálniční známku
v Rakousku zaplatí v závislosti na délce platnosti 5,30
eur, 13,40 eur, respektive 35,50 eur.
Vedle papírové známky, lepené na čelní sklo vozu
(k vnitřnímu zpětnému zrcátku nebo do levého horního
rohu), je možné si pořídit i digitální vinětu, a to prostřednictvím stránek Asfinag.at. Jejich cena je shodná jako
u papírových nálepek. Nevýhodou je však fakt, že kvůli
tamějším zákonům o ochraně spotřebitelů platí až minimálně 18 dnů od objednání. Nakupovat ji tak musíte
s rozvahou, včas před vjezdem do Rakouska.
Rakouská dálniční známka pro rok 2019 má citronově
žlutou barvu, přičemž nadále platí, že vybrané úseky
jsou zpoplatněné zvlášť mýtným, placeným v mýtných
branách. Typicky jde o alpské úseky s dlouhými tunely
jako Tauern a Karawanken.
Slovensko
Na Slovensku je dálniční známka digitální, to znamená,
že ji můžete pořídit buď prostřednictvím internetu (na
stránkách eznámka.sk), mobilní aplikace nebo na vybraných prodejních místech, což jsou typicky čerpací stanice u hranic nebo na bývalých hraničních přechodech.
Není tedy potřeba nic vylepovat, uhrazení známky ověřují automaticky kamerové systémy prostřednictvím
kontroly registrační značky, na kterou se elektronické
mýtné váže.
K dispozici jsou tři délky platnosti slovenské dálniční
známky pro rok 2019. Desetidenní pro automobily do
3,5 tuny stojí 10 eur (260 Kč), třicetidenní 14 eur (360
Kč) a roční, platná až do 31. ledna 2020, rovných 50
eur (1.290 korun).
Motocykly dálniční známku platit nemusejí, na nákladní
vozidla se vztahuje systém elektronického mýta.
Slovinsko
Automobily do 3,5 tuny ve Slovinsku na tamějších dálnicích nadále musejí mít vylepenou papírovou dálniční
známku, slovinské dálnice a vybrané rychlostní silnice
jsou přitom zpoplatněny také pro motocykly. Slovinské
dálniční známky pro rok 2019 mají fialovou barvu, lepit
se musejí na jasně viditelné místo, na vnitřním okraji
čelního skla – tedy na levou stranu nebo k vnitřnímu
zpětnému zrcátku.
K dispozici jsou opět tři délky platnosti, týdenní, měsíční a roční. Osobní auta do 3,5 tuny za ně zaplatí 15 eur,
30 eur, respektive 110 eur (380, 770, respektive 2.820
Kč).
Ale pozor, pokud je výška vozidla do 3,5 tuny nad přední nápravou vyšší než 1,3 metru (tedy vybrané osobní
dodávky jako Citroën Jumpy, Fiat Talento, Mercedes
Sprinter a Volkswagen Multivan), stojí slovinský dálniční kupón dvojnásobek, tedy 30, 60, respektive 220 eur.
Zakoupit je lze u hraničních přechodů nebo na čerpacích
stanicích, u nás je prodávají pobočky směnárny Cash
Point nebo pracoviště ÚAMK. Seznam oficiálních prodejců najdete na stránkách

Při jízdě po slovinských dálnicích je navíc potřeba počítat s tím, že tunel Karavanke na slovinsko-rakouských
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Příklad č. 3
Osoba požádá o změnu výše příspěvku na péči a současně doloží potvrzení o hospitalizaci.

hranicích je zpoplatněn zvláštním mýtem. U vozů do 3,5
tuny přijde na 7,40 eur (190 korun).
Švýcarsko
Ve Švýcarsku nadále platí, že dálniční známka je v prodeji
jediná, s roční platností. Stojí 40 švýcarských franků
(v přepočtu asi 1.100 korun), přičemž vedle automobilů do
3,5 tuny takový poplatek platí i pro motocykly. Platná je od
1. prosince 2018 do 31. ledna 2020. Známku lze zakoupit
u dálničních přechodů do Švýcarska, poblíž hranic ji mívají
i na čerpacích stanicích.

Krajská pobočka provede sociální šetření ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče. Následně požádá příslušnou
„OSSZ“ o posouzení zdravotního stavu oprávněné osoby
a přeruší řízení. Zároveň se uvede datum, ke kterému má
být zdravotní stav posouzen. Toto datum je identické s datem doručení žádosti o přiznání příspěvku na péči a oznámení a potvrzení.
Příklad č. 4
Osoba požádá o přiznání příspěvku na péči a současně
doloží potvrzení o hospitalizaci.

U automobilů se švýcarská dálniční známka nalepuje na
vnitřní stranu čelního skla (na levý kraj skla či za vnitřní
zpětné zrcátko), u přívěsů a motocyklů na lehce přístupný,
nevyměnitelný díl. Pro letošní rok má modrou barvu. Nutné
je přitom zdůraznit fakt, že při kontrole není tolerováno
nalepení známky na sklo jen pomocí folie nebo lepící pásky, jak někteří šoféři dělají, aby šla třeba použít znovu
u jiného vozidla. Přilepit ji musíte přímo na sklo.

Krajská pobočka provede sociální šetření ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, následně požádá příslušnou
„OSSZ“ o posouzení zdravotního stavu oprávněné osoby
a přeruší řízení. Zároveň se uvede datum, ke kterému má
být zdravotní stav posouzen. Toto datum je identické s datem doručení žádosti o změnu výše příspěvku na péči
a oznámení a potvrzení. Lékař „OSSZ“ musí zhodnotit to,
zda dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a příslušný stupeň závislosti konstatovaný v posudku, na základě kterého
jen již vyplácen příspěvek na péči, nadále trvá, nebo se
změnil k datu doručení potvrzení. Pokud změna zdravotního stavu, pro kterou je osoba hospitalizována, neměla vliv
na již konstatovaný dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
a stupeň závislosti, nárok na příspěvek na péči se nemění.
„OSSZ“ vydá posudek o zdravotním stavu a stupni závislosti na základě zjištění zdravotního stavu posuzované osoby.

Zdroj: https://www.garaz.cz/clanek/za-kolik-na-dovolenoudalnicni-znamky-leckde-podrazily-21001808?dop-abvariant=6&seq-no=1&source=hp
https://www.auto.cz/dalnicni-znamky-2019-rakousko-slovenskomadarsko-svycarsko-cena

Příklady postupu řízení o příspěvku na péči
při hospitalizaci dle novely zákona č. 108/2006
Sb., zákona o sociálních službách

Příklad č. 1
Osoba požádá o přiznání nebo změnu výše příspěvku na
péči v průběhu hospitalizace, která netrvá déle než 60
dnů, popřípadě nedodá potvrzení. Před hospitalizací
nebylo provedeno sociální šetření.

Příklad č. 5
Osoba požádá o přiznání nebo změnu výše příspěvku na
péči v průběhu hospitalizace, která trvá déle než 60 dnů
a dodá potvrzení. LPS OSSZ zjistí, že lůžková péče
v rozsahu 60 dní nebyla poskytována pro tutéž nemoc
nebo úraz.

Na dosavadním způsobu správního řízení se nic nemění.
Dle základních zásad činnosti správních orgánů je potřebné,
aby krajská pobočka poučila žadatele o podmínkách a možnostech, které novela zákona stanoví. K tomu lze využít
například sdělení zaslané spolu s usnesením o přerušení
řízení.

Věc bude s řádným zdůvodněním vrácena správnímu orgánu bez vypracování posudku. Krajská pobočka oznámí pokračování v řízení pro pominutí důvodů uvedených v § 26
odst. 1 písm. a) a současně se řízení znovu přeruší. Další
postup novela zákona nemění, postupuje se jako před
1. srpnem 2016.

Stejný postup platí i pro situaci, kdy osoba požádá o přiznání nebo změnu výše příspěvku na péči a před provedením
sociálního šetření je hospitalizována.
Příklad č. 2
Osoba požádá o přiznání nebo změnu výše příspěvku na
péči v průběhu hospitalizace, která netrvá déle než 60
dnů, popřípadě nedodá potvrzení. Před hospitalizací
nebylo provedeno sociální šetření. Řízení o příspěvku na
péči se přeruší. V průběhu hospitalizace uplyne 60 dnů
a je dodáno potvrzení.

Obecná poznámka:
V případě, že krajská pobočka obdrží potvrzení o hospitalizaci, které neobsahuje všechny zákonem stanovené skutečnosti, vyzve žadatele k nápravě.
Zdroj: MPSV

Hrozba v novém oddlužení:
Majetek se vždycky prodá.

Krajská pobočka oznámí pokračování v řízení pro pominutí důvodů uvedených v § 26 odst. 1 písm. b)* provede
sociální šetření ve zdravotnickém zařízení, následně požádá
příslušnou „OSSZ“ o posouzení zdravotního stavu oprávněné osoby a přeruší řízení.
Zároveň se uvede datum, ke kterému má být zdravotní stav
posouzen. Toto datum je identické s datem doručení oznámení a potvrzení.
Poznámka:
* je osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, pokud nebylo do dne přijetí osoby k hospitalizaci provedeno sociální šetření; to neplatí, je-li osobě poskytována
v průběhu hospitalizace u jednoho nebo postupně u více
poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů, a tato skutečnost byla oznámena

Jiří Hovorka 6. 6. 2019
Nová pravidla osobního bankrotu nepřinášejí dlužníkům od
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června jenom dobré zprávy. Můžou mít i jeden nepříjemný
dopad. Nebude to ale takové drama, uklidňují odborníci.

Takové předměty je možné prodat pouze tehdy, pokud jejich cena zjevně přesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,“ dodává Bačkovský.

Dlužníci v osobním bankrotu by měli splatit věřitelům víc
peněz než doteď. Od novely insolvenčního zákona, která
začala platit od června, si to slibuje ministerstvo spravedlnosti. Nově se totiž bude vždycky prodávat majetek dlužníků, zatímco předchozí pravidla to nevyžadovala.

Zákaz prodeje se vztahuje také na studijní a náboženskou
literaturu, školní potřeby či dětské hračky.

Odborníci z praxe ale rovnou mírní možné zděšení dlužníků. Lidé v insolvenci totiž většinou nemají žádný hodnotnější majetek k případnému prodeji, ze kterého by mohli
věřitelé těžit.

Naopak do běžného vybavení domácnosti nepatří televize
nebo auto, zdůrazňuje Bačkovský. I u jejich prodeje ale
platí ještě další omezující podmínka: předpokládaná cena
musí být dostatečně vysoká na to, aby z ní insolvenční
správce mohl zaplatit nejenom náklady na zajištění prodeje
a svou odměnu, ale také poslat peníze věřitelům.

A hlavně: Insolvenční správce nesmí prodávat obydlí dlužníka nebo třeba jeho pračku a ledničku. I další zbytné věci,
jako jsou třeba auto nebo televize, půjdou prodat jenom
v případě, že to bude dávat ekonomický smysl.

Insolvenční správce tak nemůže bezhlavě prodávat všechno, na co u dlužníka přijde, aby získal odměnu. Ta třeba
u prodeje majetku do půl milionu korun dělá 15 procent
z hodnoty prodeje.

Prodávat se bude povinně
Doteď existovaly tři způsoby oddlužení: splátkový kalendář, prodej majetku nebo jejich kombinace. V drtivé většině případů se oddlužení řešilo splátkovým kalendářem,
tedy pravidelnou měsíční úhradou dluhů během pěti let.
K prodeji majetku se přistupovalo jenom v šesti procentech
případů, vyplývá ze statistik ministerstva spravedlnosti.

„Zkrátka hrozba prodeje majetku je myslím přeceňována,“
shrnuje Hůle.
Nová ochrana obydlí
Červnová novela zavádí také ochranu obydlí dlužníka.
„Pokud nepřesáhne hodnotu stanovenou v nařízení vlády,
není dlužník povinen ho vydat insolvenčnímu správci
k prodeji,“ říká Bačkovský. Obvyklá cena u bydlení se stanovuje podle dat, které na základě skutečných převodů nemovitostí sleduje Český statistický úřad.

Jednoduše proto, že dlužníci moc takového majetku nemají. „Z praxe víme, že jsou to většinou lidé, kteří mají pravidelný příjem ve formě mzdy, daru nebo důchodu, avšak
nevlastní mnoho hodnotnějšího majetku. A pokud ho vlastní, je už ve většině případů zastavený ve prospěch některého z věřitelů,“ říká Martin Bačkovský z tiskového oddělení
ministerstva spravedlnosti.

Taková ochrana už se nevztahuje na byty nebo rodinné domy, které jsou zastavené. O jejich případném prodeji rozhoduje věřitel, tedy nejčastěji banka či úvěrová společnost.
Zdroj: https://www.penize.cz/osobni-bankrot/406833-hrozba-vnovem-oddluzeni-majetek-se-vzdycky-proda

Už doteď tedy bylo možné splátkový kalendář doprovodit
i prodejem dlužníkova majetku. Nedělo se to ale právě proto, že nebylo co prodávat. Od června mají insolvenční
správci nově povinnost majetek vždycky prodávat. Tedy
i aktivně zjišťovat, jestli nějaký takový existuje.

V jakých případech hradí pojišťovna ošetřování pacienta doma a případně i návštěvy
lékaře doma?

Domácí zdravotní péče může být poskytována a hrazena
z veřejného zdravotního pojištění jen na základě doporučení
lékaře. Zahr nuje kvalifikovanou ošetř ovatelskou péči
o pacienta v jeho vlastním sociálním prostředí. Lékařskou
péči v domácím prostředí zajišťuje v případě potřeby
registrující praktický lékař v návštěvní službě.

„Od začátku června se už nelze oddlužit pouze splátkovým
kalendářem, vždy k němu přibude právě prodej majetku.
Dlužníci by tak nezajištěným věřitelům měli zaplatit větší
část dluhů než dosud, protože věřitelé dostanou peníze nejen ze srážek ze mzdy, ale také z prodeje majetku dlužníků,“ dodává Bačkovský.

Domácí zdravotní péči poskytují kvalifikovaní zdravotničtí
pracovníci (nelékaři) poskytovatelů domácí zdravotní péče,
a to v situaci, kdy zdravotní stav pacienta vyžaduje např.
aplikaci ordinované parenterální terapie, ošetření stomií,
klysma, výplachy, cévkování, laváže, apod. Poukaz na poskytování domácí zdravotní péče vystavuje registrující
praktický lékař pacienta nebo ošetřující lékař za hospitalizace (ten ovšem jen na dobu nezbytně nutnou, nejvýše 14 dnů po ukončení hospitalizace).

„Prodej movitého majetku neměl dosud fakticky žádný
vliv, protože drahé šperky dlužníci případně snadno skryli
– na rozdíl od nemovitostí. A běžné vybavení má jen nepatrný finanční potenciál,“ vysvětluje Daniel Hůle, dluhový
analytik z neziskové organizace Člověk v tísni.
Dá se podle něj čekat, že prodej majetku se teď využije
daleko častěji. Půjde ale o prodej drobného majetku, takže
věřitelé se o moc víc peněz nedočkají. „Musíme si uvědomit, že ze začátku budou v naprosté většině případů vstupovat do oddlužení lidé v exekuci, takže jejich majetek už
je přebraný mobiliárními exekucemi,“ upřesňuje Hůle.

Důvodem k návrhu na domácí zdravotní péči je takový
zdravotní stav pacienta, který vyžaduje kvalifikovanou
ošetřovatelskou péči a zároveň neumožňuje, aby se pacient dostavil k ošetření do ambulantního zdravotnického
zařízení. Ve všech př ípadech se samozř ejmě musí jednat
o takové ošetření, které lze provést v domácím prostředí.

„Kombinace prodeje majetku a splátkového kalendáře za
podmínek uvedených v českém zákoně jsou v mezinárodním srovnání spíše výjimečné a velmi přísné,“ hodnotí novinku Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení.

Lékař musí na příslušném poukazu přesně popsat, které
výkony a jak často mají být pacientovi poskytnuty. Pojišťovna hradí domácí zdravotní péči podle úhradové vyhlášky a seznamu zdravotních výkonů. Jednotlivé zdravotní
výkony v něm mívají stanovené omezení frekvence, např.
3x za den, a to musí lékař respektovat. Jen v odůvodněných
případech (u pacientů v terminálním stavu) může lékař rozhodnout o zrušení tohoto omezení.
Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Ledničku či pračku nevezmou
Prodej majetku má ale jasná pravidla. Dlužníci se nemusí
bát, že hned skončí v holobytu nebo dokonce na ulici. Insolvenční zákon například zakazuje prodej takzvaného obvyklého vybavení domácnosti.
„Jde zejména o lůžko, stůl, židle, kuchyňskou linku, kuchyňské nářadí a nádobí, ledničku, sporák, vařič, pračku,
vytápěcí těleso, palivo, přikrývky a ložní prádlo,“ vyjmenovává Oldřich Řeháček, insolvenčního správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.
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