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Poslanecká sněmov-
na schválila novelu 
zákona č. 329/2011 
Sb. 
 
Poslanecká sněmovna 

schválila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 

329/2011 Sb., o poskyto-

vání dávek osobám se 

zdravotním postižením, 

který výrazně usnadní 

lidem se zdravotním po-

stižením prodloužení plat-

nosti průkazu ZTP a nebo 

ZTP/P po vypršení stano-

vené doby.  Novela záko-

na obsahuje výčet zdra-

votních stavů, u kterých 

nebude požadováno opě-

tovné posouzení posudko-

vým lékařem při žádosti o 

prodloužení platnosti prů-

kazu. To znamená, že 

průkaz s prodlouženou 

platností bude vydán vel-

mi rychle, maximálně do 

jednoho měsíce. Jedná se 

o zdravotní stavy, napří-

klad anatomické ztráty 

končetin, nebo části kon-

četin, větší ztráty sluchu, 

zraku, ztráta funkčnosti 

končetin, některá neuro-

degenerativní postižení.  

Cena pro dobrovolníky 
Křesadlo za rok 2020 

 
 

Nominovat své kandi-

dáty na cenu Křesadlo 

za rok 2020 v býv. Vý-

chodočeském kraji mů-

žete prostřednictvím 

níže zveřejněného for-

muláře do 10.4.2021. 

 
KDO MŮŽE CENU ZÍSKAT: 

• občan, který vykonává 

dobrovolnou činnost v re-

gionu Východočeského 

kraje. 

 

Nominační formulář:   

www.alhelp.cz/?

page_id=579 

Přejeme příjemné a klidné pro-

žití velikonočních svátků. Uží-

vejte jarního sluníčka.  

Těšíme se s Vámi na shledanou v příštím 

vydání bulletinu. 

Vaše APP.    

Asociace protetických pacientů z.s., Šmeralova 369/22, 500 02 Hradec Králové IČ:01417592                                                                          

Bankovní spojení: 258174577/0300  Poštovní spořitelna Hradec Králové                                          

www.protetickypacient.cz    protetickypacient@seznam.cz    www.facebook.com/asociacePP 

Milí přátelé, členky a 

členové naší asociace, 

partneři a sympatizanti!       

Vymohli jsme před-
nostní očkování pro 
chronické pacienty  
 
Děkujeme všem organi-

zacím, které s námi pode-

psaly otevřený dopis pre-

miérovi a ministru zdra-

votnictví s výzvou otevřít 

centrální očkovací systém 

(CRS) i pro chronické 

pacienty. Ti měli být pod-

le národní očkovací stra-

tegie mezi prioritními 

skupinami, ale v jednu 

chvíli kvůli zásahu vlády 

z pořadníku vypadli. Na-

še úsilí přineslo ovoce a 

vybrané skupiny chronic-

kých pacientů se mohou 

od 24.března přednostně 

hlásit k očkování nejen 

prostřednictvím praktic-

kých lékařů, ale i ambu-

lantních specialistů nebo 

center specializova-

né péče.   

  

mailto:protetickypacient@seznam.cz

