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Nízkopodlažní tramvaj Škoda – Inekon 
LTM Astra na nástupišti Krajský úřad 

Text: (mf), foto:(mf) a D. Filipčíková 

Bezbariérové veřejné WC 
Fórum Nová Karolina má své zapři-

sáhlé odpůrce, ale i příznivce. Z hlediska 
osob odkázaných na ortopedický vozík 
má však jedno pozitivum – přístupné WC. 

WC se nachází v podlaží označeném 
PATRO 2 a dostanete se k nim prostor-
nými výtahy z každého podlaží.  

 
Vstup k bezbariérovým WC, které mají 
zvlášť kabinu pro ženy i pro muže 

 
WC je vzorně udržované 

Při první návštěvě tohoto komplexu 
doporučuji návštěvu této místnosti nene-
chávat na poslední chvíli. Pro některé se 
můžou tyto obrovské prostory stát bludiš-
těm… 

Text, foto: (mf) 
 Připravil Mirek Filipčík 

Aktuálně z legislativy 
 

Zrušení poplatku za pobyt        
v nemocnici 

Na základě rozhodnutí Ústavního sou-
du ČR je od 1. 1. 2014 zrušen poplatek za 
pobyt ve zdravotnickém zařízení. Histo-
ricky byl zaveden ve výši 60 Kč za den,        
v posledních letech se však vyšplhal až na 
částku 100 Kč. Od ledna se však poplatek 
zcela ruší. Současná koaliční vláda nezva-
žuje opětovné zavedení tohoto příspěvku.  

Nová kritéria pro přiznání 
průkazů OZP  

Od 1. 1. 2014 se opětovně mění krité-
ria pro přiznání jednotlivých průkazů 
osob se zdravotním postižením – TP, ZTP 
a ZTP/P, a to na konkrétní zdravotní 
indikace dané přílohou 4 vyhlášky 
č. 388/2013 v účinném znění. Ruší se 
tedy ustanovení dané tzv. „sociální refor-
mou“, kdy byly průkazy navázány na 
stupeň přiznaného příspěvku na péči nebo 
na nezvládnutí základní životní potřeby 
„mobilita“ či „orientace“. Staré průkazy 
OZP (přiznané dle kritérií platných do 
31. 12. 2013) budou platit zřejmě nejdé-
le do data konce roku 2015. 

Změny v příspěvku                 
na mobilitu 

Nárok na příspěvek na mobilitu bu-
de nově odvozen od vlastnictví průkazu 
ZTP či ZTP/P podle kritérií platných 
od 1. 1. 2014. Rozhodnutí o příspěvcích 
na mobilitu (dle legislativy do 31. 12. 
2013) budou platit nejdéle do konce roku 
2015.  

Od ledna platí u příspěvku na mobilitu 
podobné omezení, jako již delší dobu platí 
u příspěvku na péči. Pokud je osoba celý 
kalendářní měsíc ve zdravotnickém za-
řízení, příspěvek na mobilitu ji za tu 
dobu nenáleží. Osoba, které je příspěvek 

na mobilitu vyplácen, může nově požádat 
ÚP o výplatu příspěvku ve čtvrtletních 
splátkách, tzn. vždy jednou za tři měsíce 
zpětně, celkem tedy 1 200 Kč. 

Příspěvek na zvláštní           
pomůcku 

Do zdravotních indikací pro přiznání 
příspěvku na zvláštní pomůcku bude 
doplněn zdravotní stav – „anatomická 
ztráta dolní končetiny ve stehně s mož-
ností oprotézování“.  

Na tuto indikaci bude možné přiznat: 
a) motorové vozidlo, 
b) speciální zádržní systém, 
c) schodišťovou sedačku včetně instala-

ce, 
d) dodatečnou úpravu motorového vozi-

dla, 
e) stavební práce spojené s uzpůsobením 

koupelny a WC. 
Lucie Marková, Dis., 

Poradna pro život s postižením 
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Anekdota 
 

 

Dlužíte-li bance sto tisíc, 
jste v háji. 
Dlužíte-li bance sto milionů, 
je v háji banka. 
 

   
 

Lidi o mně říkají, že jsem 
flegmatik. 
Mně je to ale jedno… 




