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Je spousta věcí kolem, které nezměním, 
jsou příběhy, jež dějí se bez mé vůle,

jsou chvíle, kdy s bezmocným mlčením,
dívám se do očí jen velké nule.

Zažil jsem spoustu dnů, kdy vše bylo jiné než bych si přál,  
kdy životy lidí, jak rozmazané šmouhy jen prošly kolem,

kdy všichni běželi a já raději stál,
jak malý Paleček když blíží se Golem. 

Křičel jsem do světa svou touhu měnit jiné,
hrozil jsem pěstí a uplácel nataženou dlaní,

zlobil se na lidi, které můj hlas mine,
byl jsem jak noc, jež ránu se brání. 

Svou vlastní pravdu nosil jsem na rukou,
a dával ji zdarma i těm co nechtěli,

rozdával myšlenky s nekonečnou zárukou,
a neviděl, zda mají křídla, aby letěly. 

S očima dokořán a přece v temnotě,
prošel jsem snad půlkou života,

obklopen lidmi a přesto v samotě,
kde došla uznání i císařova nahota.

Svou vlastní pravdu už méně rozdávám,
sám beru ji po kapkách, jak vzácný lék,

víc učím se od lidí, které potkávám,
a poslouchám svůj rozum, srdce i věk.

Je spousta věcí, které nezměním,
jsou příběhy, o kterých nevím, proč se dějí,

ale už vím, byť unaven blouděním,
že lidé, jen sami sebe měnit smějí.

Na slovíčko,
přátelé…

Co dnes v listech  
najdete… ?
❱	Sociální	bezpečnost	
pro	seniory

❱	Služba	SMS	operátor	
–	drobné	změny

❱	Mimořádné	situace	 
v	seniorském	věku
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Motto k zamyšlení

Jakkoliv je pravda vzácná, 
nabídka mnohonásobně 
převyšuje poptávku
 

Josh Billings

„Kdo	se	snaží	poučit,	musí	umět	především	pochybovat,	 
neboť	pochybnosti	ducha	vedou	k	zjevení	pravdy.“	 	 		— Aristotelés

Věci, které nezměním

ky a přemýšlím, jak změnit věci kolem 
sebe. Jak změnit obraz, který jsem sám 
skládal celých šest desítek let. Nejde to! 
Ten lesklý střípek mi leží na dlani, aby 
mi připomněl, že jediné co mohu v živo-
tě změnit, jsem já sám. 

n

Jsem si jistý, že žádný okamžik 
v mém životě není, a nikdy nebyl, 
zbytečný. Každý má svůj význam a 
smysl. Všechno co se stalo, všechny 
příběhy a události, které jsem prožil, 
si dříve či později našly své místečko 
v otevřené mozaice mého života. 
Každý střípek té pomyslné mozaiky, 
starý možná deset, dvacet i více let, 

mi zapadá do obrázku, který tvořím 
právě dnes. 

Na druhou stranu, ať dělám, co 
dělám, občas mi v ruce zůstane stří-
pek, pro který nemohu najít místo. 
Vím přesně, kam bych ho chtěl dát, 
ale na jeho místě už leží jiný. Chtěl 
bych ho vyměnit, ale nejde to. Držím 
v ruce ten přebývající kousek mozai-

Střípek na dlani…
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Prioritou následujícího textu je přiblí-
žit vám oblast státní sociální podpory - 
konkrétně příspěvky na bydlení, na so-
ciální služby, na péči, na dávky pro osoby 
se zdravotním postižením, na mobilitu 
i na zvláštní pomůcky. Dozvíte se také, 
jaké jsou podmínky pro vydávání průka-
zů pro osoby se zdravotním postižením 
a kdy naopak vzniká povinnost vrátit pří-
spěvek nebo jeho poměrnou část.

n Životní a existenční minimum  
 a nezabavitelná částka

Životní a existenční minimum je upra-
veno zákonem č. 110/2006 Sb., o život-
ním a existenčním minimu, ve znění poz-
dějších předpisů. Částky životního a exis-
tenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou 
stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 
Sb., o zvýšení částek životního minima 
a existenčního minima.

Životní minimum je minimální spo
lečensky uznaná hranice peněžních 
příjmů k zajištění výživy a ostatních 
základních osobních potřeb.

Částky životního minima za měsíc pro 
rok 2019 činí:
•  pro jednotlivce 3 410 Kč;
•  pro první dospělou osobu v domác-

nosti 3 140 Kč; 
•  pro druhou a další dospělou osobu 

v domácnosti 2 830 Kč 
•  pro nezaopatřené děti do 6 let 1 740 

Kč; 
•  pro děti 6-15 let 2 140 Kč a 15-26 

let (nezaopatřené) 2 450 Kč. 

Životní minimum je součtem všech 
částek životního minima členů domác-
nosti.

Existenční minimum je minimální 
hranicí peněžních příjmů, která se po
važuje za nezbytnou k zajištění výživy 
a os  tatních základních osobních potřeb 
na úrovni umožňující přežití. Exis tenč
ní minimum nelze použít u neza opat ře
ného dítěte, u poživatele starobního dů
chodu, u osoby invalidní ve třetím stup
ni a u osoby starší 68 let.

Částka existenčního minima pro rok 
2019:
•  Za měsíc činí 2 200 Kč.
•  Nezabavitelná částka je exekucí 

nepostižitelná částka, která je stano-
vena jako 2/3 součtu částky životní-

ho minima jednotlivce, tedy částky 
3 410 Kč a částka normativních 
nákladů na bydlení (stanoveno nor-
mativně). V roce 2019 činí 6 225,33 
Kč (v roce 2017 byla 6 154,67 Kč) 
měsíčně.

Hlavní využití životního a existenční-
ho minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, v zákoně č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře – 
přídavky na dítě a porodné. Pro pěstoun-
skou péči, alimentační povinnost a u exe-
kucí pro výpočet nezabavitelné částky.

Životní minimum ani existenční mini-
mum nezahrnují nezbytné náklady na by-
dlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena 
v rámci systému státní sociální podpory 
poskytováním příspěvku na bydlení 
a v systému pomoci v hmotné nouzi do-
platkem na bydlení (netýká se poživatelů 
starobních důchodů).

Částky životního minima a existenč-
ního minima může vláda zvýšit naříze-
ním v pravidelném termínu od 1. ledna, 
a to podle skutečného růstu nákladů na 
výživu a na ostatní základní osobní potře-
by. Ten je vyjádřen růstem příslušného 
indexu spotřebitelských cen za domácnos-
ti celkem za podmínky, že příslušný index 
spotřebitelských cen vzroste od počátku 
rozhodného období alespoň o 5 %. Může 
být zvýšeno i v mimořádném termínu.

n Státní sociální podpora
Státní sociální podpora poskytovaná 

dle zák. č. 117/1995 Sb. označuje pojmem 
dávky poskytované osobám (rodinným 
příslušníkům) ve společensky uznaných 
sociálních situacích, kdy stát vyplácením 
této podpory, tj. příspěvku na dítě; rodi-
čovského příspěvku, porodného; pohřeb-
ného; příspěvku na bydlení přispívá k ře-
šení vzniklé situace. V seniorském věku 
z uvedených sociálních dávek lze využít 
příspěvek na bydlení pro rodiny a jednot-
livce s nízkými příjmy.

Příspěvek na bydlení
Nárok na příspěvek na bydlení má 

vlastník nebo nájemce bytu přihlášený 
v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % 
příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů 
na bydlení a zároveň těchto 30 % příjmů 
rodiny je nižší než příslušné normativní 
náklady stanovené zákonem. Náklady na 

bydlení tvoří nájemné a náklady s nájem-
ným související (obdobně u bytů druž-
stevních a bytů vlastníků), náklady na 
energie a další poplatky související s byd-
lením. Náklady na bydlení se pro nárok 
a výši příspěvku na bydlení stanoví jako 
jejich průměr předcházející kalendářní 
čtvrtletí.

Za společně posuzované osoby jsou 
považovány všechny, které jsou hlášeny 
v bytě k trvalému pobytu a všechny jejich 
příjmy. Výše částek normativních nákladů 
na bydlení je zákonnou normou pro každý 
rok vyhlášena a pevně stanovena. Pro vý-
počet je rozhodná také velikost obce.

Žádosti o poskytování dávek státní so ci-
ální podpory vyřizují krajské pobočky 
Úřadu práce ČR podle místa trvalého 
pobytu osoby, která má na dávku nárok, 
tj. oprávněné osoby.

n Sociální služby
Základní cíl zákona o sociálních služ-

bách č. 108/2006 Sb. je zajistit osobám 
v nepříznivé sociální situaci prostřednic-
tvím sociálních služeb a příspěvku na pé-
či pomoc a podporu. Stanovuje podmínky 
pro poskytování sociálních služeb.

Poskytovateli sociálních služeb jsou 
územní samosprávné celky a jimi zřizo-
vané právnické osoby, další právnické 
osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím 
zřízené organizační složky státu nebo 
státní příspěvkové organizace, které jsou 
právnickými osobami.

Příspěvek na péči
Příspěvek na péči se poskytuje oso

bám závislým na pomoci jiné fyzické 
osoby.

Nárok na příspěvek na péči má osoba, 
která je na území České republiky hláše-
na k trvalému pobytu, jde-li o státního 
občana České republiky a dalším vyjme-
novaným skupinám osob. O příspěvku 
rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce.

Za závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby se považuje zletilá osoba ve:
•  stupni I (lehká závislost), jestliže 

z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu není schopna 
zvládat tři nebo čtyři základní 
životní potřeby,

•  stupni  II  (středně  těžká závislost), 
jestliže z důvodu dlouhodobě nepří-
znivého zdravotního stavu není 

Sociální bezpečnost pro seniory
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schopna zvládat pět nebo šest zá-
kladních životních potřeb,

•  stupni III (těžká závislost), jestliže 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu není schopna 
zvládat sedm nebo osm základních 
životních potřeb,

•  stupni IV (úplná závislost), jestliže 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu není schopna 
zvládat devět nebo deset základních 
životních potřeb, a vyžaduje každo-
denní pomoc, dohled nebo péči jiné 
fyzické osoby.

Při posuzování stupně závislosti se 
hodnotí schopnost zvládat základní 
životní potřeby: mobilita, komunikace, 
stravování, oblékání a obouvání, tělesná 
hygiena, výkon fyziologické potřeby, 
pé če o zdraví, osobní aktivity, péče 
o do mácnost. 

Bližší vymezení schopností zvládat 
základní životní potřeby a způsob jejich 
hodnocení stanoví prováděcí právní před-
pis.

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let 
činí za kalendářní měsíc: 
•  u lehké závislosti 880 Kč; 
•  u středně těžké závislosti 4 400 Kč 
•  u těžké závislosti 8 800 Kč
•  u úplné závislosti 13 200 Kč.

Řízení o přiznání příspěvku na péči se 
zahajuje na základě písemné žádosti 
podané na tiskopisu předepsaném mini-
sterstvem (žádosti jsou k dispozici na 
kontaktních pracovištích krajských po-
boček Úřadu práce nebo na Integro-
vaném portálu MPSV.

Dávky pro osoby  
se zdravotním postižením

Zákon o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením (zákon č. 329/2011 
Sb. v platném znění, a jeho prováděcí vy-
hláška) upravuje příspěvek na mobilitu, 
příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz 
osoby se zdravotním postižením a některé 
další výhody, které z něj vyplývají osobám 
hlášeným k trvalému pobytu na území ČR 
a případně dalším v zákoně uvedeným.

Kompetentní k rozhodování je Úřad 
práce České republiky – krajská pobočka. 
Žádost je podávána na formuláři, po 
zhodnocení splnění podmínek může být 
rozhodnuto o nároku na dávku nebo prů-
kaz. Proti rozhodnutí je možné se odvolat. 

Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR.

Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je opakující se 

nároková dávka v současné době ve výši 
550 Kč, který se vyplácí zpětně za před-
chozí měsíc nebo čtvrtletí osobě starší 
jednoho roku, která má nárok na vydání 
průkazu osoby se zdravotním postižením 
ZTP nebo ZTP/P a která:
•  opakovaně se v kalendářním měsíci 

za úhradu dopravuje nebo je dopra-
vována;

•  není v pobytové sociální službě 
podle zákona o sociálních službách 
– v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, v domově pro seni-
ory, v domově se zvláštním reži-
mem nebo ve zdravotnickém zaří-
zení ústavní péče;

•  z důvodů hodných zvláštního zřete-
le může být příspěvek na mobilitu 
přiznán i osobě, které jsou poskyto-
vány pobytové sociální služby.

V případě hospitalizace ve zdravotnic-
kém zařízení nevzniká nárok na výplatu 
příspěvku na mobilitu.

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Nárok na příspěvek na zvláštní po-

můcku má osoba s těžkou vadou nosného 
nebo pohybového ústrojí či má těžké slu-
chové nebo zrakové postižení trvající rok.

Zdravotní postižení odůvodňující při-
znání příspěvku na zvláštní pomůcku 
a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání 
jsou uvedeny v příloze k zákonu o posky-
tování dávek osobám se zdravotním posti-
žením. Jsou však stanoveny i další pod-
mínky. Např. zvláštní pomůcka: bude 
moci být využívána; umožní sebeobslu-
hu; zvl. pomůcku - motorové vozidlo je 
schopna osoba sama řídit nebo je schopna 
být převážena.

Seznam druhů a typů zvláštních pomů-
cek, na které je dávka určena, je obsa-
žen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Pří spě-
vek se poskytuje i na pomůcku, která ve 
vyhlášce uvedena není, a to za podmín-
ky, že jí krajská pobočka Úřadu práce 
považuje za srovnatelnou s některou 
z po můcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Seznam druhů a typů zvláštních po-
můcek, na které je dávka určena, je obsa-

žen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek 
se poskytuje i na pomůcku, která ve vy-
hlášce uvedena není, a to za podmínky, že 
jí krajská pobočka Úřadu práce považuje 
za srovnatelnou s některou z pomůcek, 
která ve vyhlášce uvedena je.

Výše příspěvků na zvláštní pomůcky 
je stanovena zákonem a při rozhodování 
v jednotlivých případech se přihlíží 
k mnoha pevně stanoveným kritériím. 
Nejvyšší příspěvky jsou na pořízení auto-
mobilů a schodišťových plošin.

Pozor na bezpečné čerpání  
sociálních výhod!

Povinnost vrátit příspěvek nebo jeho 
poměrnou část vznikne, jestliže:
•  osoba použila příspěvek v rozporu 

s rozhodnutím o jeho přiznání,
•  prokáže se, že v žádosti o příspěvek 

na zvláštní pomůcku byly uvedeny 
nepravdivé nebo zkreslené údaje,

•  příspěvek nebyl použit do 3 měsíců 
ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě 
stanovené krajskou pobočkou ÚP na 
pořízení zvláštní pomůcky,

•  vyplacený příspěvek nebyl použit 
v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho 
vyplacení nebo ve lhůtě stanovené 
krajskou pobočkou ÚP,

•  v období stanoveném právním před-
pisem k příspěvku na motorové vozi-
dlo pozbyla vlastnické právo k této 
zvláštní pomůcce nebo přestala 
zvláštní pomůcku užívat,

•  osoba se přestala opakovaně dopra-
vovat nebo přestala být schopna pře-
vozu motorovým vozidlem, byl-li 
vy placen příspěvek na pořízení mo-
torového vozidla,

Průkaz osoby  
se zdravotním postižením

Průkaz osoby se zdravotním postiže-
ním může obdržet osoba starší 1 roku 
s tě lesným, smyslovým nebo duševním 
postižením charakteru dlouhodobě nepří-
znivého zdravotního stavu, které podstat-
ně omezuje její schopnost pohyblivosti 
nebo orientace, včetně osob s poruchou 
autistického spektra (viz vyhl. č. 388/2011 
Sb.).

Průkaz TP – Nárok na průkaz má osoba 
se středně těžkým funkčním postižením 
pohyblivosti nebo orientace, včetně osob 
s poruchou autistického spektra.

…pokračování na 4. straně ➜ 
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Průkaz opravňuje např. k sezení na 
vyhrazeném místě ve veřejném doprav-
ním prostředku či přednosti při osobním 
projednávání své záležitosti, vyžaduje-li 
jednání delší čekání, zejména stání. 
Přednost nemůže být uplatněna ve zdra-
votnickém zařízení či při nákupu.

Průkaz ZTP – Nárok na průkaz má oso-
ba s těžkým funkčním postižením 
pohyblivosti nebo orientace, včetně osob 
s poruchou autistického spektra. 

Průkaz opravňuje nad rámec průkazu 
ZTP k bezplatné dopravě pravidelnými 
spoji místní veřejné hromadné dopravy 
(tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro) 
a slevu 75 % jízdného ve II. třídě osobní-
ho vlaku a rychlíku ve vnitrostátní pře-
pravě a vnitrostátních autobusových spo-
jích.

Průkaz ZTP/P – Nárok na průkaz má 
osoba se zvlášť těžkým funkčním posti-
žením nebo úplným postižením pohybli-
vosti nebo orientace s potřebou průvod-
ce, včetně osob s poruchou autistického 
spektra.

Průkaz opravňuje nad rámec průkazu 
ZTP k bezplatné dopravě průvodce ve-
řejnými hromadnými dopravními pro-
středky v pravidelné vnitrostátní osobní 
dopravě a bezplatnou dopravu vodicího 
psa.

Držitelům průkazů mohou být dále 
poskytnuty úlevy na základě platných 
znění některých zákonů (zákon o dani 
z nemovitosti, zákon o dani z příjmů, zá-
kon o pozemních komunikacích, zákon 
o správních poplatcích…) či obecních 
vy hlášek. Nenárokové benefity poskytu-
jí pořadatelé kulturních akcí, výstav, 
představení apod.

POZOR: 
Problematiku označení vozidel speciál-
ními značkami, parkovací průkazy pro 
osoby se zdravotním postižením, jízdu 
na zpoplatněných komunikacích a další 
zajišťuje Ministerstvo dopravy ČR, resp. 
obecní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností, odbory dopravy. 

 n
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Služba SMS operátor 
– drobné změny

Možná jste si už sami všimli, že SMS 
zprávy, které vám posíláme, jsou v trošku 
jiném a stručnějším formátu. Každá zprá-
va, kterou od nás dostanete, musí začínat 
označením IK MPB, což označuje „infor-
mační kanál Městské policie Brno“. 
Teprve za tímto označením následuje text 
zprávy. Ozna čení na začátku zprávy zna-
mená, že jsme pro službu SMS operátor 
přestali využívat služeb Krajského úřadu 
Jiho morav ského kraje, a zařadili ji do na-
šich vlastních komunikačních kanálů. 
Samozřejmě včetně financování. S tím 
souvisí i další změna, kterou je stručnější 
rozsah zpráv. Z důvodů úsporných opatře-
ní redukujeme rozsah zprávy tak, aby po-
čet znaků, včetně mezer, odpovídal jedné 
SMS zprávě. 

Samozřejmě platí, že pokud nebudete 
chtít zprávy dostávat, dejte nám vědět na 
adresu: martina.frohlichova@mpb.cz, 
nebo volejte na telefon 548 210 035. Stejný 
postup zvolte, pokud zprávy nedostáváte 
a máte zájem o jejich doručování.    n

Změny chování  
a rozhodování

Problematiku ovlivnění rozhodování 
a chování vlivem duševní poruchy a to 
nejen v seniorském věku řeší zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve své 
první části, zejména v § 38 až § 65 
a § 465 až § 485.

Zastoupení členem 
domácnosti

Brání-li duševní porucha zletilému, 
který nemá jiného zástupce, samostatně 
právně jednat, může ho zastupovat jeho 
potomek, předek, sourozenec, manžel ne-
bo partner, nebo osoba, která se zastoupe-
ným žila před vznikem zastoupení ve spo-
lečné domácnosti alespoň tři roky.
Ke vzniku zastoupení se vyžaduje schvá-
lení soudu, který před rozhodnutím vyvi-
ne potřebné úsilí, aby zjistil názor zastou-
peného, a to i za použití takového způso-
bu dorozumívání, který si zastoupený 
zvolí. 

Zástupce může nakládat s příjmy za-
stoupeného v rozsahu potřebném pro ob-

starání obvyklých záležitostí, jak to odpo-
vídá životním poměrům zastoupeného; 
s peněžními prostředky na účtu zastoupe-
ného však může nakládat jen v rozsahu 
nepřesahujícím měsíčně výši životního 
minima jednotlivce podle jiného právního 
předpisu.
Zastoupení zaniká, pokud se jej zástupce 
vzdá nebo pokud zastoupený odmítne, 
aby ho zástupce dále zastupoval; k odmít-
nutí postačí schopnost projevit přání. 
Zastoupení rovněž zaniká, pokud soud 
jmenuje zastoupenému opatrovníka. 

Omezení svéprávnosti
Omezit svéprávnost v zájmu člověka 

může jen soud, který před svým rozhod-
nutím vyvine potřebné úsilí, aby zjistil 
názor člověka, o jehož svéprávnosti roz-
hoduje, a to i za použití takového způsobu 
dorozumívání, který si člověk zvolí. Soud 
musí důkladně zvážit rozsah i stupeň ne-
schopnosti člověka postarat se o vlastní 
záležitosti.

Soud omezí svéprávnost člověka pro 
duševní poruchu, která není jen přechod-

ná a vymezí rozsah tohoto omezení. Má-li 
člověk obtíže dorozumívat se, není to sa-
mo o sobě důvodem k omezení svépráv-
nosti.
Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, 
hrozila-li by mu jinak závažná újma a ne-
postačí-li vzhledem k jeho zájmům mír-
nější a méně omezující opatření. 

Soud může svéprávnost omezit v sou-
vislosti s určitou záležitostí na dobu nut-
nou pro její vyřízení, nebo na jinak urče-
nou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. 
Je-li zjevné, že se stav člověka v této době 
nezlepší, může soud svéprávnost omezit 
na dobu delší, nejdéle však na pět let.

V rozhodnutí o omezení svéprávnosti 
jmenuje soud člověku opatrovníka, při-
čemž přihlédne k přáním opatrovance, 
k jeho potřebě i k podnětům osob opatro-
vanci blízkých. Změní-li se okolnosti, 
soud své rozhodnutí bezodkladně změní 
nebo zruší, a to i bez návrhu.
Rozhodnutí o omezení svéprávnosti ne-
zbavuje člověka práva samostatně právně 
jednat v běžných záležitostech každoden-
ního života.             n

Mimořádné situace v seniorském věku


