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Jak získat jednorázový příspěvek 5000,- Kč
na dítě
(upraveno)
Rodinám s příjmem do jednoho miliónu korun hrubého bude vyplacen na každé dítě do 18 let věku
jednorázový příspěvek ve výši 5 000,- korun. Jeden milión korun hrubého odpovídá mzdě přibližně
83 330,- korun hrubého měsíčně.
Vyplatit příspěvek se navrhuje všem dětem, které v červenci 2022 mají nárok na výplatu přídavku
na dítě, a to za měsíc červen 2022 s podmínkou, že ke dni 1. srpna 2022 nedovršili 18 let věku.
Všem těmto dětem, respektive jednomu z jeho rodičů, bude příspěvek vyplacen automaticky, tedy
bez žádosti.
U dětí, které ke dni 1. srpna 2022 sice nedovrší 18 let věku, ale nemají nárok na výplatu přídavku na
dítě v červenci 2022 za měsíc červen 2022 a u dětí narozených od 2. srpna 2022 do dne 31. prosince
2022, již příspěvek nebude vyplacen automaticky, ale musí se o příspěvek požádat. Podmínkou
nároku v této situaci je podmínka trvalého pobytu a bydliště dítěte na území České republiky a
podmínka rozhodného příjmu rodičů nebo rodiče, se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek
žije, v roce 2021 nepřesáhla 1 milion Kč hrubého.
V situacích, kdy jednorázový příspěvek nebude vyplácen „automaticky“ s vazbou na přídavek na
dítě, bude řízení o dávce zahájeno na základě elektronické nebo listinné žádosti. Tuto žádost bude
možné podat prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která bude součástí informačního
systému státní sociální podpory nebo prostřednictvím konkrétního kontaktního místa veřejné správy
„Czech POINT“. Osoby, které nebudou moci využít elektronické podání žádosti, budou moci využít
uvedená konkrétní kontaktní místa veřejné správy „Czech POINT“, která se nacházejí na obecních
úřadech, krajských úřadech, matričních úřadech a také na poštách. Plné využití Czech POINTŮ na
poštách bude možné s ohledem na nutnou úpravu interního systému pošt až od 1. října 2022.
Za rodiče pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek budou považováni nejen biologičtí rodiče
nebo osvojitelé, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo vdovec nebo vdova po rodiči nebo druh
či družka rodiče nebo uvedené osoby, pokud s dítětem a rodičem nebo uvedenou osobou žijí a
společně uhrazují náklady na své potřeby. Podmínka, že alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně
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předcházejících dni podání žádosti o příspěvek musí společně uhrazovat náklady na své potřeby,
platí pro druha a družku.
Pro účely tohoto jednorázového příspěvku budou posuzovány příjmy rodičů, resp. osob, které
budou za rodiče považovány. Za příjem budou považovány příjmy obdobné příjmům podle zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, bez odpočtu daně z příjmů
připadajících na tyto příjmy. Výši rozhodných příjmů za rok 2021 budou rodiče prohlašovat formou
čestného prohlášení. Krajská pobočka Úřadu práce a ministerstvo budou oprávněni vyžádat si od
České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva financí údaj o výši příjmů, které jsou
uvedenými institucemi evidovány pro případnou kontrolu. Zdůrazňujeme, že příspěvek na péči se
do příjmů NEZAPOČÍTÁVÁ.
Údaje o výši příjmů rodičů, se kterými dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby, a který
není žadatelem o příspěvek, budou vyloučeny z nahlížení ze spisu. Jedná se o opatření, které zamezí
přístupu žadatele o příspěvek k výši příjmů druhého rodiče, jehož příjmy jsou podmínkou pro
posouzení nároku na příspěvek.
Příjmy dítěte nejsou pro účely tohoto příspěvku započítávány. Vychází se z obdobné úpravy, jako u
dávek státní sociální podpory, kdy se do rozhodného příjmu nezapočítávají příjmy nezaopatřeného
dítěte ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti po období červenec a srpen. Pro
účely tohoto příspěvku nebudou započteny žádné příjmy dítěte, uvedené je sjednoceno, aby
nedocházelo k nezvýhodnění rodin s dětmi, které si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností.
Úřad práce ČR bude vyplácet jednorázový příspěvek a zároveň také bude rozhodovat, zda příspěvek
5 000,- Kč žadateli náleží.

www.nrzp.cz

Sleva na dopravě pro ID III. stupně
(upraveno)
Každý příjemce ID III. stupně, který není držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, požádá ČSSZ o
vydání QR kódu, což bude potvrzení o tom, že osoba je invalidní ve III. stupni a není držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P. Prokázání nároku na slevu bude formou předložení QR kódu a průkazu
totožnosti. QR kód může být v papírové formě, elektronické formě, PDF nebo uložený v mobilní
aplikaci OneTicket.
Na NRZP se obrátilo několik občanů, kteří jsou příjemci ID 3. stupně, že neuspěli s prokazováním
nároku na 50 % slevu ve veřejné hromadné dopravě. U autobusových linek jde především o to, že
řidiči jednotlivých dopravců vůbec nevěděli, že byl vydán cenový předpis, který stanoví slevu pro
příjemce ID 3. stupně. U železničních dopravců se jednalo spíše o pochybení pracovníků
jednotlivých dopravců, protože tvrdili, že nemají čtečky na QR kód a podobně. NRZP jednalo
s ministerstvem dopravy, které nám sdělilo následující:
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„Informace o zavedení nové slevy jsme v předstihu předali všem dopravním svazům. Cenový výměr
MF představuje určitou podobu obecně závazného právního předpisu. Nárok na slevu proto lze
uplatnit ve všech vlacích a autobusech veřejné linkové dopravy (s výjimkou městské dopravy), a to
bez ohledu, zda jde o objednávanou nebo komerční dopravu.
Na internetových stránkách CENDIS i ČSSZ jsou uvedeny informace pro cestující týkající se slev
pro osoby invalidní ve 3. stupni. Informační pomoc při nesnázích spojených s prokazováním slevy,
případně s dalšími otázkami, podle těchto informací poskytují pracovníci „Oddělení zákaznické
podpory“ státního podniku CENDIS, které je možné kontaktovat na e-mailu info@oneticket.cz nebo
na telefonu +420 222 266 755. Tato služba je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.“
NRZP radí: Pokud se vám taková situace stane, že dopravce vám nebude chtít uznat slevu na
jízdném, tak zkuste okamžitě volat příslušnou linku CENDIS, případně si vyžádejte číslo vlaku
nebo autobusového spoje, jméno řidiče nebo průvodčího a podejte stížnost na příslušnou dopravní
společnost, případně emailem na CENDIS. Pravděpodobně jde pouze o to, že dopravní společnosti
ještě důkladně neproškolily všechny svoje pracovníky.

www.uradprace.cz

Nestůjte ve frontě, zřiďte si Mobilní klíč
eGovernmentu a komunikujte s Úřadem práce
ČR elektronicky
Každé čtvrtletí dokládají příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na
péči příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí kvartál. Tato povinnost ale neznamená, že
klienti musí trávit čas ve frontách. Podklady pro vyhodnocení nároku na výše uvedené dávky je
možné zaslat elektronicky, např. přes Identitu občana (mj. bankovní identitu či Mobilní klíč
eGovernmentu). Nově si zájemci mohou zřídit mobilní klíč na všech krajských pobočkách Úřadu
práce ČR u přepážek označených logem Czech POINT.
Tuto možnost mohou využít všichni klienti ÚP ČR, včetně občanů Ukrajiny pod dočasnou
ochranou.
Příjemci výše uvedených dávek musí každé čtvrtletí dokládat příjmy a náklady související s
bydlením proto, aby jim nárok na ně nezanikl. Zároveň se také na základě těchto podkladů promítne
do výše už poskytovaných dávek to, že případně došlo ke zvýšení nákladů na bydlení, např. v
souvislosti se zdražením energií, nebo k poklesu příjmů.
Změny stačí doložit v průběhu celého července. Není tedy nutné jít na ÚP ČR hned v prvních dnech
nového čtvrtletí. S ohledem na aktuální situaci a s ohledem na fakt, že se na ÚP ČR denně obrací
čím dál tím větší počet klientů, snaží se úřad v maximální možné míře zajistit dostupnost služeb
všem, kteří je potřebují.
„Nejjednodušší a nejrychlejší forma komunikace s Úřadem práce ČR je ta elektronická,
prostřednictvím nástrojů Identity občana. Jsme si vědomi toho, že ne všichni klienti chtějí využívat
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elektronickou komunikaci, třeba kvůli obavě z toho, že to nezvládnou, nebo dávají přednost
osobnímu jednání. Proto jsme na všech našich krajských pobočkách otevřeli ve spolupráci s Českou
poštou s. p. kontaktní pracoviště Czech POINT. Na viditelně označených přepážkách si lidé mohou
bezplatně zřídit např. Mobilní klíče eGovernmentu. Tato forma vzájemné komunikace se v praxi
velmi dobře osvědčila a naší snahou je přiblížit ještě více tyto služby veřejnosti,“ shrnuje generální
ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.
Lidé mohou tedy s ÚP ČR komunikovat elektronicky v případě žádostí o dávky, podpory či
zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, stejně jako v případě
dokládání rozhodných skutečností pro konkrétní dávky.
Formuláře mohou zasílat elektronicky prostřednictvím Identity občana. Vybrat si mohou hned z
několika nástrojů, jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba už zmíněný Mobilní klíč
eGovernmentu. Další možností je podání dokumentů přes datovou schránku či email s uznávaným
elektronickým podpisem.
Tiskopisy je možné zaslat též poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat na podatelně
příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k
dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare.
Informace o možnostech e-podání jsou zájemcům dostupné
na https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace.
Aby Úřad práce ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na
svých webových stránkách (https://www.uradprace.cz/web/cz/prakticke-rady-informacni-letaky) a
sociálních sítích návodné videospoty. Včetně toho, který jednoduše vysvětluje jak na elektronickou
komunikaci s Úřadem práce ČR.
A na webových stránkách ÚP ČR – www.uradprace.cz – jsou zájemcům k dispozici další praktické
podrobnosti.
Poradí i „virtuální asistent“. Tzv. chatbot komunikuje s lidmi na základě definovaných, a tedy
nejvíce frekventovaných, otázek z oblasti nepojistných sociálních dávek i zaměstnanosti. V případě
obecných dotazů se pak klienti mohou obracet na Call centrum ÚP ČR (tel. 800 779 900 bezplatná
linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).

www.22hlav.cz

Zrušení daně silniční pro osobní automobily a
snížení pro ostatní
Od 1. 7. 2022 nabývá účinnosti novela zákona o dani silniční. Změny mají zpětnou účinnost, a
platí od 1. 1. 2022.
Předmětem daně je zdanitelné vozidlo, které zákon nově definuje jako silniční vozidlo
registrované v ČR kategorie N2, N3 a O3, O4. Osobní automobily již nejsou předmětem daně.
Výrazně se snížily i sazby daně.
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Přiznání k dani silniční je povinen k 31. 1. 2023 podat každý poplatník, který v něm uvede
alespoň jedno zdanitelné vozidlo, za které je daň vyšší než 0 Kč. To se pak bude týkat pouze
vozidel s největší povolenou hmotností větší než 12 t, jelikož sazba daně pro vozidla s menší
hmotností je 0 Kč. Od 1. 1. 2025 bude povinnost podávat přiznání k dani silniční pouze
elektronicky.
V březnu byly zálohy na daň silniční prominuty na základě generálního pardonu. Novela
zákona ruší povinnost platit zálohy i do budoucna. Pokud jste zálohy již uhradili, máte možnost
si požádat o jejich vrácení, a nebo je započíst vůči daňové povinnosti za rok 2022.
Nově zaniká registrační povinnost, a všechny stávající registrace zanikají k 1. 1. 2022. Stane
se tak automaticky, bez jakéhokoliv úkonu poplatníka. Z toho vyplývá, že již nebude povinnost
podávat nulové daňové přiznání a správce daně k tomu nebude vyzývat.
Odkazy:
Nové znění zákona
Informace k novele zákona o dani silniční

zajímavost …
www.helpnet.cz

Kampaň CHRPA pečujícím 2022 odstartovala
Čtyři měsíce před Dnem pečujících odstartoval již 4. ročník kampaně na podporu pečujících
CHRPA pečujícím 2022. Letošní ročník je opět věnován fotografiím chrp, symbolu pečujících.
Cílem celé kampaně je zvýšit povědomí o existenci a důležitosti neformální péče v naší
společnosti.
Proč zrovna chrpy?
„Důvodem je podobnost chrpy s pečujícími. Tato květina roste na mnoha místech, volně u cest i
v polích, kde je často slabá a přehlédnutá. Zároveň ji však můžeme nalézt také v zahradách. Tam o
ni lidé pečují, starají se o ni a chrpa je silnější a odměňuje se velkými květy. Stejně tak je tomu i
s pečujícími; ti, kterým se včas dostane podpora a pomoc, dokážou zůstat silnými, pomáhat a
předávat svoji energii svým blízkým,“ komentuje kampaň Petra Adámková z organizace Alfa
Human Service.
zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. červen 2022

strana 5

Jak se zúčastnit?
Vyfoťte chrpu, kdekoli si jí všimnete. Fotku sdílejte na sociálních sítích pod #chrpapecujicim a
#dekujemepecujicim nebo pošlete na info@alfabet.cz až do 30. 8.
Ze všech letošních chrp uděláme novou koláž, kterou virtuálně pošleme všem pečujícím 2. října na
Den pečujících.
O pečujících
Odhad počtu neformálně pečujících v ČR: 1, 3 milionu osob
Pečuje přibližně každý pátý občan ČR
Co pečující potřebují?
–
Srozumitelné a ověřené informace
–
Operativní zaučování, jak se nejlépe věnovat péči
–
Potřebné pomůcky umožňující pečovat doma
–
Terénní a ambulantní služby
–
Finanční zabezpečení
–
Podporu a pomoc
–
Společenské uznání statusu pečujícího
–
Pečující nejsou cílovou skupinou žádné existující služby, a tudíž pro ně nejsou žádné finance
na platbu potřebných podpůrných služeb
–
Pečujícím se vždy mění celý rodinný systém a situace dopadá na všechny členy rodiny
–
Pečující jsou často vystaveni náročnému propojení péče a výkonu své profese
–
Je třeba myslet i na posílení psychické stability pečujícího – potřebují naši podporu a
pomoc
Neformální péče v ČR
Téměř 20 % Čechů pomáhá v domácím prostředí svým rodinným příslušníkům a blízkým osobám,
kteří z důvodu svého zdravotního nebo psychického stavu nejsou samostatní a
soběstační. Nejčastěji se pečující starají o své nemohoucí rodiče, ale pomoc potřebují i děti a
dospělí, kteří jsou chronicky nebo vážně nemocní. Péči potřebují také lidé s postižením či blízcí se
závažnějšími zdravotními nebo psychickými problémy.
Pečující na rozdíl od profesionálních asistentů či zdravotníků svou práci dělají bez jakékoliv
kompenzace a podpory, bez nároku na odměnu a mnohdy při práci, která je skutečně živí. Definice
neformálních pečujících není doposud legislativně ukotvena.
Sborník Neformální péče v teorii a praxi ke stažení.
zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. červen 2022
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Organizace Alfa Human Service, z. s. od roku 2000 podporuje dlouhodobě pečující o osoby blízké,
konkrétně dlouhodobě nemocné a seniory a rodiče s dětmi se zdravotním postižením. Zároveň
provozuje informační portál www.alfabet.cz pro pečující.

www.helpnet.cz

Poptávka po optometristech se zvyšuje. V
západních zemích ale mají větší pravomoci,
říká Ondřej Vlasák
Společně s tlakem na kvalitu vidění se prudce rozvíjí i obor s názvem optometrie. V západních
zemích přitom mají optometristé větší pravomoci než v České republice, do určité míry suplují
práci očního lékaře. „Například ve Spojených státech či Anglii se téměř nestane, aby lékař
předepisoval brýlovou korekci. Optometristé zde mohou provádět i diagnostiku očních onemocnění
a pokud zjistí, že je něco špatně, odesílají pacienta na podrobnější oftalmologické vyšetření,
případně operaci,“vysvětluje Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D., hlavní optometrista sítě očních klinik
Lexum.
ptometrie je hybridní studijní obor, který má něco z přírodovědy a něco z lékařství. Studenti se
specializují na vyšetření zrakových funkcí, a to jak objektivní, přístrojem, tak subjektivní pomocí
otázek a zpětné vazby od pacienta. Tudíž by měli perfektně zvládat obsluhu klinických
oftalmologických přístrojů, ale i práci s pacientem. Vyměřují hodnoty do brýlí, aplikují kontaktní
čočky, nebo se podílí na kalkulaci hodnot nitroočních čoček.
„Počet odvětví optometrie se pomalu zvyšuje, jak narůstá i tlak na kvalitu vidění. Za zmínku stojí
například behaviorální, sportovní či klinický směr optometrie,“ říká Mgr. Ondřej Vlasák.
Co se týká pravomocí, optometristé působí v prostoru mezi optiky, biomedicínskými inženýry a
očními lékaři. Přesto je optometrie rozsáhlým oborem, který stále přináší nové poznatky a přístupy.
„Neřekl bych, že se ubírá jedním směrem, spíše se rozrůstá do více směrů a některý expanduje více,
rychleji než jiný. Nyní jsou takové odnože, ve kterých se absolutně nevyznám. Mám pocit, že
vědomostně i prakticky obsáhnout celý obor optometrie, je téměř nemožné,“ dodává.
Ve své praxi nejčastěji radí s ergonomií a hygienou vidění, kam zajít do optiky či jaký typ nitrooční
čočky či refrakčního zákroku zvolit. Zároveň registruje, že se v průběhu času mění typy očních vad,
se kterými se na něj pacienti obracejí.
„Momentálně jsou to patologie sítnice, šedý zákal, onemocnění rohovky a skryté šilhání. Už dlouho
jsem neřešil jednoduchou oční vadu, jako je krátkozrakost či dalekozrakost.“
Do agendy optometristy patří i konzultace s pacientem, zda je pro něj nejvhodnější zvolit brýle,
kontaktní čočky nebo laserovou operaci.
„Laser očí doporučuji, samozřejmě není pro každého a není dobré jít do kompromisů. Z mého
pohledu je nejdůležitější motivace pacienta a zdravé oči. Co se týče dioptrického rozptylu, kolik
dioptrií ještě operovat laserem, tak v tom jsem konzervativní. Doporučuji +3,5 až -10,0 dioptrií,
v závislosti na typu laseru a indikované procedury,“ říká odborník z očních klinik Lexum.
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Produkty pro lidi trpící celiakií jsou čím dál
dostupnější. V nabídce dm drogerie markt jich
je více než sedm set
Onemocnění jménem celiakie se vyznačuje nesnášenlivostí lepku neboli glutenu. Ten se běžně
vyskytuje v obilovinách, které tvoří podstatnou část našeho jídelníčku. V roce 2019 ÚZIS evidoval
25 379 registrovaných celiaků, bezlepkový styl života však celá řada Čechů praktikuje dobrovolně.
Na pultech obchodů tak dnes lze nalézt čím dál bohatší nabídku chutných produktů vhodných pro
ty, kterým lepek nedělá dobře. V portfoliu dm drogerie markt jich zákazníci najdou více než sedm
set.
Společnost dm se tak se svojí pestrou nabídkou bezlepkových produktů řadí na první příčky
prodejců s tímto druhem sortimentu v České republice.
„K nejoblíbenějším produktům bezlepkového sortimentu patří především výrobky naší privátní
značky dmBio. Mezi zákazníky se velké oblibě těší zejména rýžový nebo sójový nápoj a rajčatová
passata. Bezlepkové výrobky nabízí také značka babylove. Zde se jedná zejména o výživu pro
děti,“ uvádí Jiří Peroutka, manažer komunikace dm.
Nabídka obsahuje také bezlepkové alternativy k potravinám, které běžně obsahují obilnou složku,
například k müsli, krekrům, těstovinám či směsím na pečení moučníků a chleba. U svých produktů
přitom dm dbá nejen na vhodné složení a příznivou cenu, ale také vynikající chuť.
Symbol přeškrtnutého klasu
Produkty bez obsahu lepku jsou v dm pro snadnou identifikaci označeny nápisem „glutenfrei“ či
pečetí se symbolem přeškrtnutého klasu. Tato známka je platná ve všech státech Evropské unie.
„Aby však byly výrobky bez lepku pro naše zákazníky ještě dostupnější a lehce rozeznatelné, nesou
jejich cenovky na regálech dm zřetelný nápis BEZ LEPKU,“ upřesňuje Peroutka a dodává, že řádně
označené jsou také produkty v online shopu dm.cz.
Celiakie je zákeřné autoimunitní onemocnění, jehož typickými příznaky jsou průjem, plynatost,
křeče v břiše, pokles hmotnosti a také únava. Nemoc se může objevit kdykoliv během života, a to
bez ohledu na dosavadní zdraví jedince či jeho životní styl. Celiakie není léčitelná, poctivým
dodržováním bezlepkové diety, což je díky bohaté nabídce snazší než kdy dřív, však lze její projevy
úspěšně minimalizovat.
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Máte ePoukaz? Do 4 dnů můžete mít zdravotní
pomůcky doma
Od května je u nás možné využívat elektronické poukazy na zdravotnické pomůcky. Je to podobné
jako u léků, kde několik let fungují e-recepty. V případě ePoukazů je to ještě lepší: nejen, že už
nemusíte papírový poukaz nikam posílat, zdravotní pomůcky si můžete lehce objednat až domů.
Umožňuje to služba HartmannHome.cz.
Elektronizace v České republice pokračuje i ve zdravotnictví. Od 1. května 2022 se zavedly
ePoukazy na zdravotnické pomůcky. Pacienti si tak můžou vybrat mezi poukazy papírovými a
elektronickými. Obě možnosti zůstávají v platnosti (podobně jako u léků existují několik let
papírové i elektronické recepty).
Tradiční papírové, a nově i elektronické poukazy, lze uplatnit také na webu HartmannHome.cz,
který provozuje společnost HARTMANN – RICO. Zákazník si předepsané pomůcky objednává
z pohodlí domova a kurýr mu objednávku zdarma doručí až do domu.
„Zákazníci, kteří už službu využívají, si velmi chválí její rychlost a také pohodlný způsob
objednávky i doručení. Oceňují především, že se už nemusejí tahat s těžkými balíky zdravotních
pomůcek pro své blízké nebo klienty, o které pečují,“ shrnuje dosavadní zkušenosti Martin Doležal,
E-commerce Manager společnosti HARTMANN – RICO.
Právě jeden z největších světových výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků sází na
digitální řešení stále víc a využívá nejlepší praxi z desítek zemí, kde působí. Službu
HartmannHome.cz proto vyladil tak, aby lidem poskytla maximální podporu a servis v oblasti péče
o zdraví.
„Nezapomínáme ani na ty, kteří nemají přístup k internetu. Zřídili jsme pro ně bezplatnou telefonní
linku (800 100 150). Zkušené operátorky pomůžou s uplatněním poukazu a kompletně vyřídí
odbavení zdravotních pomůcek. Zákazníkovi je doručíme do čtyř dnů,“ dodává Martin Doležal.
Od počátku je tato služba určena především pro inkontinenční pomůcky, ale postupně by se měla
rozšířit na celé spektrum zdravotnických prostředků, například stomické pomůcky, pomůcky pro
hojení ran a další potřebný sortiment.
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