aktuality
Rodičovská by se mohla zvýšit o 40 tisíc. Pro všechny s dětmi do čtyř let
vloženo: 14.10.2018, 12.05
Ze současných 220 tisíc na 260 tisíc a později až na 300 tisíc korun. O tolik by se mohl zvýšit takzvaný
rodičovský příspěvek, na který má od státu nárok matka...

Rozšíření nároku na pomůcky pro postižené lidi vláda asi odmítne
vloženo: 7.10.2018, 16.55
Navrhované rozšíření okruhu lidí, kteří mají nárok na dotaci na takzvané zvláštní pomůcky, vláda před
zákonodárci asi nepodpoří. Vyplývá to z podkladů pro středeční schůzi kabinetu, podle nichž by se ministři
měli...

Doplatky na pomůcky pro handicapované
vloženo: 3.10.2018, 21.00
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka -------------------- Lidi s handicapem od Nového roku zřejmě nebudou muset
výrazně připlácet za pomůcky jako berle nebo vozíky. Novelu zákona, která úhrady upravuje, schválili
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poslanci. Ministerstvo zdravotnictví...

Nižší pokuty pro obce kvůli osobním údajům Sněmovna asi neschválí
vloženo: 29.9.2018, 22.10
Vládní návrh rovněž stanoví, že děti do 15 let nebudou moci bez souhlasu rodičů povolit zpracování osobních
údajů. Sněmovna zřejmě nesníží maximální výši pokut pro obce za porušení nových pravidel...

Informace o západonilské horečce přišla pozdě, zlobí se politici
vloženo: 28.9.2018, 23.50
Některým poslancům se nelíbí, že až po měsíci ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že zemřela první Češka
na západonilskou horečku, kterou se nakazila v České republice. Budou chtít slyšet, jestli byla veřejnost...
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Více peněz na asistenty handicapovaných
vloženo: 22.9.2018, 05.30
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor -------------------- Nebývale blízké názory ve sněmovně. Příspěvek na domácí péče
o lidi s nejtěžším zdravotním postižením se zřejmě od příštího roku zvýší, a to o šest tisíc...

Souboj dvou vizí. Senát chce přidat nejhůře handicapovaným, vláda má vlastní plán
vloženo: 21.9.2018, 23.55
Sněmovna otevřela debatu o příspěvcích pro handicapované. Navzdory předpokladům totiž podpořila
senátní novelu, která počítá s vyšší ﬁnanční podporou pro nejhůře postižené – a to navzdory tomu, že vláda
se...
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Vít Kaňkovský: Lidé s nejtěžšími chorobami mají šanci na kvalitnější život
vloženo: 21.9.2018, 19.01
tisková zpráva Sněmovna dnes poslala do dalšího čtení senátní návrh novely zákona o sociálních službách,
u jehož zrodu sehráli významnou roli senátorky a senátoři za KDU-ČSL. Například senátorka Šárka
Jelínková,...

Příspěvek na domácí péči o postižené může vzrůst o 6 tisíc korun měsíčně
vloženo: 21.9.2018, 14.30
Příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším postižením, kteří se bez pomoci sami neobléknou nebo nenajedí,
může vzrůst z 13 200 na 19 200 korun měsíčně. Poslanci dali návrhu...
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Umělé klouby v ohrožení: šéfa zkušebny stíhá policie
vloženo: 21.9.2018, 10.28
Původně měl zachraňovat český byznys s umělými klouby. Jako nový šéf Elektrotechnického zkušebního
ústavu měl Zdeněk Vališ přesvědčit Evropskou komisi, že Česko vpouští na trh jen bezpečné výrobky.
Nakonec ale...

Úprava úhrad zdravotních pomůcek je ve Sněmovně před schvalováním
vloženo: 20.9.2018, 08.03
Nová úprava úhrad zdravotnických prostředků je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Poslanci
navrhli ve včerejším druhém čtení vesměs jen dílčí nebo upřesňující změny. Vládní novela o veřejném
zdravotním pojištění by...
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Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
vloženo: 19.9.2018, 22.35
TISKOVÁ ZPRÁVA k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon...

Výběr nového ředitele Nemocnice Na Homolce
vloženo: 19.9.2018, 02.05
Martin ŘEZNÍČEK, moderátor -------------------- Ministerstvo zdravotnictví začalo s výběrem nového ředitele
Nemocnice Na Homolce. O místo bojuje sedmnáct kandidátů. Některým poslancům vadí, že jména
hodnotitelů unikla předem. Podle deníku Právo...
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Lidovci kritizují zmatek s opravami silnic a apelují na řešení kůrovce. Ocenili VDV
vloženo: 18.9.2018, 21.45
Vysočina – Z Telče se v turistické sezóně stala nedobytná pevnost. Takto s nadsázkou uvedl svůj dotaz na
vedení kraje zastupitel KDU-ČSL Vít Kaňkovský. Zajímalo ho, proč v létě na Třešťsku a Telčsku došlo...

KDU-ČSL navrhuje, aby se rozšířil okruh zdravotně postižených s nárokem na příspěvek na
nákladnější kompenzační pomůcky
vloženo: 17.9.2018, 13.55
tisková zpráva Podle KDU-ČSL v současné době mnoho zdravotně postižených nedosáhne na příspěvek na
nákladnější kompenzační pomůcky, který by jim mohl zásadně zlepšit životní situaci. Důvodem je nastavení
zákona o poskytování...
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