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Příspěvek na telekomunikační služby 

 
V poslední době se na NRZP ČR opět geometrickou řadou množí stížnosti na odebírání státního 

příspěvku na telekomunikační služby společností O2 držitelům průkazu ZTP/P. Všichni, kteří se na 

nás obracejí, se táží, zda byl tento příspěvek zrušen či nikoli, a proč se tak stalo. V této souvislosti 

je třeba věc uvést na pravou míru. 

Podle aktuální konzultace s ČTÚ (Český telekomunikační úřad) nenastaly u tohoto příspěvku žádné 

systémové změny. I nadále podle zákona platí, že stát přispívá lidem, kteří na tento příspěvek 

získají nárok celkovou částkou 200 Kč měsíčně. Dokonce zákon rozšiřuje příjemce tohoto 

příspěvku o další osoby. Jedná se především o nemajetné. V tomto směru nenastala podle sdělení 

ČTÚ žádná změna a do budoucna se ani žádná pro nejbližší období neplánuje. Tedy aspoň změna 

takového rázu, že by byl příspěvek zrušen. Spíše se jedná o rozšíření služby i na ostatní operátory a 

o přizpůsobení služeb občanům se zdravotním postižením. 

Tazatele často mate i skutečnost, že jim společnost O2 započítávala do celkové ceny jejich 

telekomunikačních služeb částku příspěvku ve výši 220 Kč měsíčně. Tedy částku o 20 Kč vyšší, 

než je zákonný státní příspěvek. K této skutečnosti je třeba uvést, že společnost O2 na základě 

svého vlastního rozhodnutí odečítá z takového účtu nejen státní příspěvek 200 Kč, který obdrží od 

státu, ale k němu přidává z vlastních zdrojů navíc ještě částku 20 Kč. O takto navýšený příspěvek 

snižuje účet k úhradě držitele průkazu ZTP/P. 

Podmínkou, aby se tak stalo, však je, že držitel průkazu ZTP/P požádá společnost O2 o tuto slevu 

písemně a současně svoji žádost doloží kopií platného průkazu ZTP/P. A zde je právě problém, na 

který se tazatelé dotazují. V případě, že jim je totiž příspěvek společností O2 zrušen, jedná se o 

situaci, kdy s největší pravděpodobností držiteli průkazu skončila platnost jeho původního, časově 

omezeného, průkazu ZTP/P. Společnost O2 tento termín přísně eviduje a v případě, že držitel 

průkazu nedoloží včas kopii nového platného průkazu ZTP/P, odpočet příspěvku okamžitě zruší. A 

to především proto, že v takovém případě nemá nárok na výplatu příspěvku 200 Kč od státu. 

Co tedy v tomto případě dělat. Bude-li Vám tento příspěvek od společnosti O2 zrušen, je nutno v co 

nejkratším možném termínu společnost písemně kontaktovat a doložit v příloze opětovně novou 

kopii platného průkazu ZTP/P. V případě, že bude opětovně tento průkaz doložen, společnost O2 

odpočet příspěvku od účtu obnoví. 

Vážení přátelé, na základě vašich dalších četných dopisů, požádal náš právník pan JUDr. Zdeněk 

Žižka o vysvětlení přímo společnost O2. Podle společnosti O2 u zdražených účtů za 

telekomunikační služby se jedná nejspíš o tarify pro pevné linky s volnými minutami volání do 

zahraničí. Jejich standardní cena je přes 500 Kč (tuším cca 550 Kč). Doposud byla tato cena 

hrazena tak, že od ní byl odečítán státní příspěvek ve výši 200 Kč a další část ceny slevila samotná 

O2 a poskytovala tyto peníze klientům se ZTP/P z vlastních zdrojů. Výsledkem pak byla konečná 

cena většinou 39 Kč. 

http://www.nrzp.cz/


 

zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. květen 2022 

strana 2 

 

Státní příspěvek zrušen sice opravdu nebyl a O2 ho z ceny tarifu nyní odečítá, ale pouze ve výši 

zákonných 200 Kč. Svůj podíl na úhradě ceny (dotaci z vlastních prostředků) O2 od května zrušila. 

Proto zmíněné účty v květnu narostly i držitelům platných průkazů ZTP/P. 

Řešením je zavolat operátorovi O2 a nechat si telefonicky převést tarif pevné linky na volání pouze 

do všech sítí po ČR. Cena takového tarifu je po odečtu státního příspěvku 200 Kč pouze 49 Kč/měs. 

Vše lze bez problémů a zdarma vyřídit telefonicky do 5 minut. 

 
Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz: 

https://nrzp.cz/2022/06/06/informace-c-45-2022-prispevek-na-telekomunikacni-sluzby/ 

 

 

 

 

 

www.nrzp.cz 

 

Sleva pro příjemce 3. stupně ID 

Ministerstvo dopravy schválilo od 1. července 2022 novou slevu pro cestující, kteří pobírají 

invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo pro osoby, které jsou uznány jako invalidní ve 3. 

stupni, ale z různých důvodů nepobírají invalidní důchod. Sleva je ve výši 50 % z obyčejného 

jízdného. Nárok na slevu lze uplatnit na základě „Potvrzení pro slevu na jízdném pro uživatele 

invalidního důchodu 3. stupně“. Tento dokument s potřebným QR kódem budou moci občané, kteří 

neuplatňují slevu na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, získat: 

 elektronicky v rámci eportálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), 

 fyzicky na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), Pražské správě sociálního 

zabezpečení (PSSZ)nebo Městské správě sociálního zabezpečení v Brně (MSSZ Brno). 

ČSSZ urychlila implementační činnost této slevy a je připravena spustit vydávání QR kódu již 

v pondělí 27. června, aby příjemci ID 3. stupně měli alespoň částečný časový prostor si slevové 

dokumenty pořídit předem. Upřednostňovanou cestou bude využití eportálu ČSSZ. Potřebné 

informace budou na stránkách ČSSZ zveřejněny v předstihu před uvedeným datem. Již nyní jsou 

informace zveřejněny na internetových stránkách CENDIS (www.cendis.cz), kde jsou rovněž 

uvedeny základní informace k technickému řešení a uplatnění nové slevy. 

Nárok na slevu na jízdném se bude prokazovat ukázáním QR kódu a předložením průkazu 

totožnosti. Potřebný QR může být: 

 v papírové formě, 

 v elektronické formě v podobě dokumentu PDF, 

http://www.nrzp.cz/
https://nrzp.cz/2022/06/06/informace-c-45-2022-prispevek-na-telekomunikacni-sluzby/
http://www.nrzp.cz/
http://www.cendis.cz/


 

zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. květen 2022 

strana 3 

 

 v elektronické formě uložené v mobilní aplikaci OneTicket (do této aplikace lze kód získaný 

od ČSSZ jednoduše načíst a při všech cestách jednoduše ukázat). 

Samotná kontrola ve vozidlech veřejné dopravy bude prováděna standardními odbavovacími 

zařízeními nebo nově vytvořenou mobilní aplikací CheckTicket – kontrola dokladů, která bude pro 

mobilní telefony k dispozici volně ke stažení. 

 

Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz: 

https://nrzp.cz/2022/06/17/informace-c-48-2022-sleva-pro-prijemce-3-stupne-id/ 

 

 

 

 
  

 
                                                                                              
 

 

 

                                                                                                                                                                                    

zajímavost … 
 

 

 

www.helpnet.cz  

 
  

Dvakrát Čtyři procházky bez bariér 
 

 

Aktualizované vydání dvou publikací připravila Pražská organizace vozíčkářů ve spolupráci 

s agenturou Prague City Tourism a MHMP. K dispozici jsou zdarma i ke stažení, a to v české a 

anglické mutaci. 

Brožury Čtyři procházky bez bariér 1 a Čtyři procházky bez bariér 2 s novou minimalistickou 

obálkou obsahují celkem osm doporučených tras s různým stupněm obtížnosti, které vedou Starým 

Městem, Hradčanami, Malou Stranou a Vyšehradem, ale i méně turisticky zatíženými lokalitami, a 

to Letnou, Karlínem, industriálními Holešovicemi a po pražských ostrovech. 

Elektronické verze lze v české a anglické mutaci zdarma stáhnou zde. Tištěnou podobu má zatím 

pouze první díl, je k dispozici v češtině i v angličtině na info pobočkách Prague City Tourism nebo 

v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 6, Praha 1. 

 

  

 

http://www.nrzp.cz/
https://nrzp.cz/2022/06/17/informace-c-48-2022-sleva-pro-prijemce-3-stupne-id/
http://www.helpnet.cz/
https://www.praguecitytourism.cz/cs/media/mapy/ctyri-prochazky-bez-barier-1-18873
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Letošní abilympiáda se nekoná 
 

Národní abilympiáda v pardubickém Centru Kosatec měla proběhnout 20. května, ale kvůli malému 

zájmu byla zrušena. 

Do kin, divadel či koncertních sálů se zájemci vracejí jen pozvolna. Ve společnosti ještě doznívají 

epidemické obavy z hromadných akcí. Mnoho lidí a hlavně rodin s dětmi navíc trápí rychlé 

zdražování potravin, energie či pohonných hmot... A když se musí v domácím rozpočtu škrtat, často 

se nejdřív omezují výdaje na kulturu a společenské akce. 

I tyhle okolnosti se nejspíš projevily také na národní abilympiádě, která se měla konat 20. května v 

Pardubicích, ale byla kvůli malému zájmu zrušena. 

Již 28. ročník přehlídky pracovních i volnočasových dovedností přitom nabízel osobám se 

zdravotním postižením šanci 9 soutěžních oborů: třeba aranžování suchých květin, batiku, malbu na 

sklo, počítačovou editaci textu nebo výrobu svíček. 

Česká abilympijská asociace je odhodlána uspořádat svou akci za rok, ve dvoudenním rozsahu a na 

tradičním místě: ve víceúčelové Enteria Areně. Bude zřejmě vyhlášeno víc disciplín a rozšířen 

zábavný program. A nejspíš bude jinak pojata i mediální propagace, aby se podařilo na abilympiádu 

přilákat nové tváře, obzvlášť hendikepované lidi z mladších generací. 

 

 

 

 

 

 

                                                    Může se hodit… 
 

 

Z emailu  poradna ARPZPD: 

Pacientská rada VZP – Koalice pro zdraví 

Pacientská rada VZP umožňuje zástupcům pacientských organizací jednat přímo s vedením VZP na 

základě informací předem zaslaných podnětů.  

Pro orientaci, zápisy z minulých jednání Pacientské rady VZP jsou na webu VZP nebo Koalice pro 

zdraví.   

 

 

http://www.helpnet.cz/
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Redakční rada: 

Bc. Daniela Jeníčková, d.jenickova@arpzpd.cz 

Vydává Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s. 

Karlínské nám. 12 

186 03 Praha 8 – Karlín 

(pro vlastní potřebu) 

e-mail: asociace@arpzpd.cz   http:// www.arpzpd.cz 


