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aktuálně…

Tisková oddělení MPSV a ÚP ČR

Žádáte o dávky? Komunikujte s Úřadem
práce ČR z pohodlí domova
Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek, jako je např. příspěvek či
doplatek na bydlení, přídavek na dítě či rodičovský příspěvek, nemusí na Úřad práce ČR (dále jen
„ÚP ČR“) osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z
pohodlí domova. Ministerstvo práce a sociálních věcí opět přistoupilo ke zjednodušení
administrativy, což umožňuje vyhlášený nouzový stav. Po dobu jeho trvání tak není nutný zaručený
elektronický podpis. Postup dnes (29. listopadu 2021) schválila i vláda.
Důvodem této úpravy je omezení osobního kontaktu, a tedy rizika šíření nákazy koronavirem. V
neposlední řadě také maximální zjednodušení administrativy a urychlení zpracování podaných
žádostí. Stejně jako tomu bylo během loňského roku.
„Potýkáme se s epidemií, která opět nabývá na síle. Počty nakažených výrazně překračují čísla z
loňského roku. Zjednodušení papírování je v této složité době naprosto logický krok,“ uvedla
ministryně Jana Maláčová.
„Apelujeme tímto na klienty, aby skutečně zvážili, jestli je nutné chodit na Úřad práce ČR osobně.
Žádosti a jiné podklady je možné zasílat i jinou cestou. Kromě toho, že ochrání své zdraví, ušetří
také čas strávený čekáním ve frontě,“ doplňuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.
Vyplněné formuláře je možné podávat elektronicky, tedy prostřednictvím datové schránky nebo emailem. Po dobu nouzového stavu není nutný zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s
podpisem).
Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli dávku vyplácenou ÚP ČR, je třeba do žádosti uvést
také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou
kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou
k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare.
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Další možností podání je pak zaslání žádostí a dalších podkladů poštou (s vlastnoručním podpisem)
nebo v době úředních hodin odevzdání tiskopisů na podatelně či do schránek umístěných obvykle
při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.
Aby ÚP ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na svých
webových stránkách a Facebooku návodné videospoty. V jejich rámci lidem radí nejen jak na
vyplňování žádostí, ale diváci se také dozví, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na
konkrétní dávku nebo kde najdou potřebné informace.
Další praktické podrobnosti jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách ÚP ČR. Lidé mohou
využít i služeb „virtuálního asistenta“.
V případě obecných dotazů pak zájemcům poradí operátoři Call centra ÚP ČR (tel. 800 779 900
bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).
Další zjednodušení se týká přídavku na dítě, kdy v případě dosažení jeho zletilosti není nutné
dokládat nezaopatřenost (např. potvrzení o studiu).
Změna se týká také žádostí o opakující se dávky hmotné nouze, ty je v této situaci možné podávat v
místě, kde se žadatel zdržuje (nikoli pouze na kontaktním pracovišti ÚP ČR dle trvalého bydliště).

www.uradprace.cz

S růstem cen za energie může pomoci ÚP ČR
Lidé, kterým po změně dodavatele energií výrazně vzrostou výdaje a nemají dostatek finančních
prostředků na úhradu základních potřeb, mohou požádat Úřad práce ČR o některou z nepojistných
sociálních dávek.
Konkrétně o příspěvek nebo doplatek na bydlení. Ve vybraných situacích lze poskytnout také dávku
mimořádné okamžité pomoci. S omezenou platností je možné požádat o dávku „MOP - vyúčtování
DPI“. V tomto případě je ale podmínkou, že žadatel už přešel od dodavatele poslední instance k
jinému dodavateli, a to nejpozději do konce letošního roku, a od DPI obdržel vyúčtování
uhrazených záloh. To předloží Úřadu práce ČR společně se žádostí, kterou je možné podat na
kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR dle místa, kde klient skutečně žije. Více se dozvíte ZDE
a ZDE
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Doporučený postup a další informace
1. Neprodleně požádejte o uzavření smluv na běžnou dodávku energií, tzn. přejděte z režimu
DPI do standardního režimu a požádejte DPI o vyúčtování reálné spotřeby. Jak na to, se
dozvíte např. na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. Najdete zde
nejčastější otázky a odpovědi.
2. Uzavíráte smluvní vztah. Pokud víte, že nejste reálně schopni hradit měsíčně stanovenou
částku, předneste novému dodavateli své možnosti.
3. Pokud už máte stanovené měsíční zálohy a ty převyšují vaše finanční možnosti, plaťte, co
Vám váš rodinný rozpočet dovolí. Dlužnou částku uhradíte v rámci vyúčtovaného
nedoplatku.
4. MOP není možné poskytnout na úhradu záloh na plyn a elektřinu. Úřad práce ČR může
přiznat na pokrytí zvýšených nákladů domácnosti „MOP - vyúčtování DPI“. Tato speciální
dávka je časově omezená. Je možné o ni žádat jen po předložení vyúčtování od DPI.
5. O „klasickou“ MOP můžete požádat tehdy, pokud nebudete mít objektivně dostatek
prostředků na pokrytí nákladů spojených s případným výdajem a vaše příjmové, sociální
a majetkové poměry Vám neumožní tuto situaci překonat vlastními silami.
6. O „klasickou“ MOP můžete požádat i tehdy, když Vám po zaplacení stanovených záloh
chybí peníze na zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Každou žádost
tak úřad posuzuje s ohledem na individuální situaci
7. Podívejte se, jak o MOP žádat a co je třeba doložit
8. Další podrobnosti, včetně nejčastějších otázek a odpovědí, najdete i na webových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí
9. Další možností je požádat o opakované dávky ze systému státní sociální podpory (příspěvek
na bydlení) nebo hmotné nouze (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí).

Další informace k jednotlivým dávkám:





Příspěvek na bydlení
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc – podrobnosti ZDE a ZDE
Příspěvek na živobytí

Potřebujete další POMOC?
Kontaktujte Call centrum Úřadu práce ČR, kde Vám na bezplatné lince poradí i s vyplněním
potřebného formuláře.

Hledáte komplexní informace, které jdou nad rámec agendy ÚP ČR?
Podívejte se na webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu
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Vodafone vylepšil nabídku pro lidi se
zdravotním postižením. Novinkou jsou
neomezená data za výhodnější cenu
Zůstat ve spojení je v dnešní době nutnost, pro osoby s hendikepem to ale platí dvojnásob.
Vodafone proto nově zařadil do nabídky pro osoby se zdravotním znevýhodněním i tarif
Neomezený Super, který si mohou pořídit za 599 korun měsíčně, tedy s dvousetkorunovou slevou
oproti stejnému tarifu v běžné nabídce. Získají tak neomezené volání, SMS i objem dat s rychlostí
připojení 10 Mb/s, která umožňuje například sledování filmů v HD rozlišení nebo videohovory ve
vysoké kvalitě. Vodafone zároveň podporuje své zaměstnance se zdravotním postižením nebo
znevýhodněním, pro které má řadu speciálních benefitů.
„Pro lidi se specifickými potřebami jsou často právě mobilní data prostředkem, jak své zdravotní
postižení kompenzovat a žít kvalitnější život. Věříme, že právě naše zvýhodněná nabídka pomůže
tomu, aby byly výhody digitalizace dostupné všem lidem bez rozdílu,“ říká Zuzana Holá, ředitelka
komunikace a udržitelnosti Vodafonu.
Do podoby výsledného tarifu se podepsala také spolupráce s organizací Signslate, která se zabývá
podporou komunikace lidí se sluchovým postižením a byla zároveň součástí minulého ročníku
Laboratoře Nadace Vodafone.
„Naskytla se nám možnost sdělit zpětnou vazbu k plánovanému tarifu nejen díky našim zkušenostem
a každodenním potřebám, ale hlavně snaze bourat bariéry v mezilidské komunikaci. Náš tým se
skládá z lidí, kteří jsou neslyšící nebo nedoslýchaví. Moc dobře tedy víme, že v dnešní době je
jakákoliv forma komunikace, pro nás tedy hlavně na bázi mobilních dat, velice důležitá,“ říká
Robert Jungmann z týmu Signslate.
A dodává: „Jsem přesvědčen, že nový zvýhodněný tarif od Vodafonu plně pokryje individuální
potřeby každého z nás a umožní nám využívat mobilní služby bez omezení.“
Vodafone kromě neomezeného tarifu nabízí osobám se zdravotním znevýhodněním i další
alternativy. Neomezené volání i SMS, 1000 minut do zahraničí, roaming v EU a 40 GB dat si
mohou pořídit za 550 Kč měsíčně. K dispozici mají také základní tarif za 299 Kč měsíčně
s neomezenými SMS zprávami, 250 minutami volání a Chat Passem, díky kterému se zákazníkům
nepočítají data při chatování například v aplikaci WhatsApp nebo Messenger.
Speciální nabídka je určena držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, využít ji mohou také osoby závislé na
pomoci ve II., III. a IV. stupni. Více informací, včetně zvýhodněné nabídky internetového připojení
nebo Vodafone TV, je k dispozici na webové stránce www.vodafone.cz/tarify/zvlastni-cenovyplan/.
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Změny v dopravě pro OZP v Praze
NRZP ČR na svém webu radí, jak postupovat v souvislosti s nástupem nových dopravců osob se
zdravotním postižením v tzv. dopravě ode dveří ke dveřím.
Firma HANDICAP-TRANSPORT s.r.o. úplně končí a novými dopravci jsou od 1. 1. 2022
Begatour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti budou provozovat 35 speciálně upravených vozidel. Z 35 vozidel
bude 25 mikrobusů pro přepravu 3 – 4 cestujících a 10 vozidel pro přepravu jednoho pasažéra,
přičemž vždy musí být ve vozidle jedna osoba na vozíku.
Nově bude spravovat dispečink přímo ROPID, který zajišťuje integrovanou dopravu v Praze.
V současné době probíhá ještě jednání se Středočeským krajem, protože je snaha zachovat dopravu
pro osoby se zdravotním postižením i pro I. pásmo ve Středočeském kraji, to je tam, kam jezdí
veřejná doprava z Prahy.
Návod na registraci a dále nárok na objednávku dopravy je v příloze.
Podrobnější informace jsou na webu služby Bezba doprava.
Soubor:
Registrace a objednávka
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Darování na dobročinnost se v roce 2021
vyplatí. Lidé si budou moci snížit daňový
základ výrazněji než v jiných letech
Konferencí s názvem „30 procent pro dárce a co dál?“ v pražském Kongresovém centru
odstartovala několikaměsíční kampaň, jejímž cílem je upozornit dárce na možnost zvýšeného
daňového odpisu za dary poskytnuté v roce 2021. S možností snížit si daňový základ výrazněji než
v jiných letech počítá novela zákona o daních z příjmu, kterou poslanci v reakci na pandemii covidu
a úbytek dárců z řad firem i jednotlivců schválili začátkem tohoto roku. Předkladatelé si od novely
slibují zvýšenou motivaci pro dárce zachovat svou přízeň veřejně prospěšným organizacím i
v ekonomicky obtížné době.
AVPO ČR na svém webu nasdílela materiály, které lze použít při komunikaci s dárci.
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Může se hodit…
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Otevírá se léková ePoradna pro pacienty na
antikoagulační léčbě
Užíváte léky na ředění krve a pociťujete nějaké potíže? Nevíte, jestli s nimi můžete kombinovat
další léky anebo jakým potravinám, nápojům, bylinkám či doplňkům stravy se máte
vyhýbat? Lékovou ePoradnu pro pacienty na antikoagulační léčbě otevírá společný projekt pacientů
a odborníků Rychlé srdce (www.rychlesrdce.cz). Na dotazy zdarma odpovídají zkušení kliničtí
farmaceuti.
Pacienti mohou pokládat jakékoliv otázky týkající se jejich farmakoterapie (léčba léky). Na lékovou
ePoradnu, kterou už několik let provozuje nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú., se mohou
obracet s dotazy o léčbě pacientů i jejich ošetřující lékaři. Pacientům i lékařům stačí vyplnit webový
formulář, který je dostupný buď ze stránek projektu Rychlé srdce anebo ze stránek Průvodce
pacienta.
„Antikoagulancia, někdy laicky označovaná jako léky na ředění krve, přináší pacientům obrovský
užitek, protože brání vzniku nebezpečných krevních sraženin. Na druhou stranu mohou, pokud jsou
podávány s některými dalšími léky v některých případech vyvolat krvácení, případně mohou
současně podávané některé jiné léky snížit jejich účinek nebo mu zcela zabránit,“ vysvětluje
PharmDr. Josef Suchopár, člen vědecké rady Průvodce pacienta.
A doplňuje: „Podobně jako léky mohou účinek antikoagulancií ovlivnit také některé potravinové
doplňky, případně některé potraviny. Rozhodně stojí za to, má-li pacient nejistotu, zda spolu s
antikoagulancii neužívá nevhodné léky, obrátit se na ePoradnu Průvodce pacienta.”
Antikoagulancia zabraňují vzniku krevních sraženin (trombů), jež mohou při pohybu cévním
řečištěm vést k uzavření cévy a následným komplikacím.
„Nejzávažnějším důsledkem je cévní mozková příhoda, lidově mrtvice. Jedná se o závažné
onemocnění s významným dopadem na zdraví, život obyvatel i na celý zdravotní
systém,“ upozorňuje MUDr. Hana Skalická, místopředsedkyně České asociace ambulantních
kardiologů.
Některá onemocnění mohou zvyšovat riziko vzniku krevní sraženiny, patří k nim především
fibrilace síní. Fibrilace síní je nejčastějším typem srdeční arytmie u dospělých, vyskytuje se u
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zhruba tří procent osob starších dvaceti let. S rostoucím věkem se objevuje častěji. Ve věku nad 80
let tak postihuje již 10–17 procent populace.
Pacient s fibrilací síní čelí pětinásobně vyššímu riziku vzniku cévní mozkové příhody. Nepříznivý
vývoj fibrilace síní lze ovlivnit řadou lékových i nelékových postupů léčby.
Z lékových postupů je zásadní užívání antikoagulancií. Nejznámější a nejdéle používaný je
warfarin. Tento lék je desítky let ověřený a účinný.
Podávání warfarinu však může být spojeno s kolísáním jeho hladiny v krvi a nutností často
upravovat dávkování. Nepříznivý vývoj může způsobit jak nízká hladina – vznik trombů, tak
vysoká hladina vedoucí ke krvácivým projevům. Výkyvy mohou souviset se složením stravy
(potíže činí zejména konzumace větších množství některých druhů zeleniny), způsobem života,
příjmem alkoholu či užíváním řady léků včetně antibiotik.
Proto se musí pacienti na warfarinu pravidelně kontrolovat prostřednictvím testu INR – Quickova
testu. Výsledné hodnoty testu určují přesné dávkování léku. Při léčbě tímto lékem může pro
pacienty vzniknout řada otázek a nejasností, které potřebují konzultovat s klinickými farmaceuty.
V posledních letech jsou k dispozici nové antikoagulační preparáty tzv. NOAC (nová orální
antikoagulancia), která obdobně ovlivňují krevní srážlivost. Účinnost těchto léků se nekontroluje
Quickovým testem, ale stejně jako u warfarinu je třeba udržet stabilní hladinu tohoto léku v krvi.
NOAC se musí pravidelně užívat a vysadit se mohou pouze pod kontrolou lékařem. Jejich
předávkování, stejně jako u warfarinu, povede ke krvácivým projevům a nedostatečná hladina
nezaručí dostatečné ovlivnění tvorby trombů. Při nejasnostech a zejména kombinacích s jinými léky
je i u této skupiny léků nutná opatrnost.
Součástí takové opatrnosti je vedle náležitého poučení pacienta i případná kontrola dalších léků,
které pacient užívá, zejména v případě, kdy jich pacient užívá více.
Antikoagulancia typu NOAC mohou být předepsána lékařem za přesně stanovených podmínek
Státním ústavem pro kontrolu léčiv a podmínkami úhrady zdravotními pojišťovnami.
Podávají se k prevenci cévní mozkové příhody (nebo zabránění recidivy CMP) u pacientů s fibrilací
síní, u nichž se vyskytují další rizikové faktory. NOAC mohou dostat i pacienti k léčbě a sekundární
prevenci hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie.
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Projekt Handycars už využilo 2000 osob se
zdravotním postižením
Mezi základní svobody osob se zdravotním postižením patří i svoboda jejich pohybu. Projekt
Handycars volně navazuje na projekt Opel Handycars, a působí v této oblasti téměř 8 roků. Jeho
výhody využívají všechny kategorie zdravotního postižení, bez ohledu na udělení státního
příspěvku na zakoupení motorového vozidla. Tento projekt využilo již 2000 osob se zdravotním
postižením.
Spolupracuje partnersky s organizacemi, mimo jiné též s Obchodní akademií v Janských Lázních a
Nadačním fondem Klapeto. Projekt obsahuje nabídku vozů Opel, Peugeot a Citroen.
Přes společnost www.rucniovladani.cz zajišťuje i všechny úpravy vozů. Poskytuje též sociální
poradenství, výhodná pojištění a financování, včetně prodloužené záruky vozu, výhodných
servisních služeb, slevy na vybraná auta a asistenční služby zdarma po dobu 5 roků.
Podrobněji nabídku přibližuje přiložený soubour a webové stránky projektu.
Projekt Handycars

Redakční rada:
Bc. Daniela Jeníčková, d.jenickova@arpzpd.cz
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Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8 – Karlín
(pro vlastní potřebu)
e-mail: asociace@arpzpd.cz
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