Informujeme

Práva těžce zdravotně postižených osob
Od žádosti po rozhodnutí

Kdo může podat žádost o rozhodnutí?
Kdo chce nárokovat svá práva jako těžce zdravotně postižená osoba nebo osoba postavená naroveň (těžce
zdravotně postiženým osobám), musí doložit své těžké zdravotní postižení.
U dlouhodobého zdravotního omezení (více než šest měsíců) je třeba požádat o stanovení postižení. Zákonným
podkladem je Sozialgesetzbuch IX (Sociální zákoník, SGB IX).
Kde je třeba podat žádost?
Žádosti o stanovení podle SGB IX musí být podány u příslušného regionálního centra „Zentrum Bayern Familie und
Soziales“ („Bavorské centrum pro rodiny a sociální péči“).
K vyhodnocení a klasifikaci jednotlivých zdravotních postižení dojde podle zásad a kritérií nařízení o zdravotní péči.
Závažnost postižení je vyjádřena stupněm postižení. Stupeň postižení je stanoven v desítkách od 20 do 100.
Zásady zdravotní péče udávají pro četná zdravotní postižení směrné hodnoty, ze kterých je pak při existenci více
postižení utvořen celkový stupeň postižení. Při tom nesmí být sčítány jednotlivé stupně. Určující jsou účinky
jednotlivých zdravotních postižení ve své celkovosti za zohlednění jednotlivých zdravotních postižení jeden k
druhému.
Bude-li dosaženo stupně postižení alespoň 50, jedná se o těžké zdravotní postižení a bude vystaven příslušný
průkaz.
Jaké výhody jsou poskytovány?
Nejde o žádné přímé peněžní plnění, ale o četné, takzvané vyrovnání nevýhod:
Od stupně postižení v hodnotě 50 mají oprávnění nárok např. na:
• zvláštní ochranu před propuštěním z práce
• dodatečnou dovolenou
• starobní důchod pro těžce zdravotně postižené osoby (za určitých podmínek)
• daňové úlevy
Další vyrovnání nevýhod je pak mimo jiné spojeno s těmito body:
• „G“ jako významné problémy s mobilitou
• „aG“ jako mimořádné problémy s mobilitou
• „B“ jako doprovod
• „RF“ jako sleva na poplatek za rozhlasové vysílání
• „H“ jako bez pomoci
• „Gl“ jako ztráta sluchu
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Sozialverband VdK Bayern poradí a bude zastupovat své členy v řízení ke stanovení stupně těžkého zdravotního
pojištění.
Vedle právního poradenství převezmeme za naše členy podání žádosti a povedeme případně odvolací řízení nebo
žalobu.
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