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ZO ČSV Dolní Lomná slaví 90 let

Na březích malebné říčky Lomná leží dvě 
stejně malebné obce – Dolní Lomná a Horní 
Lomná. Čas letí jako bláznivý a letos je to už 
90 let od založení ZO ČSV Dolní Lomná, kte-
rá nyní sdružuje už čtvrtou generaci místních 
včelařů.

Nadmořská výška se v těchto obcích pohy-
buje od 450 m do 1000 m a je s ní spojeno 
chladnější podnebí s dlouhotrvající zimou 
a sněhovou pokrývkou. Toto vše ovlivňuje 
mední výnosy a jsme zde spokojeni s prů-
měrem 10 kg medovicového (lesního) medu 
z jednoho včelstva. Hlavním zdrojem a záru-
kou snůšky kvalitního nektaru z jedlí a dal-
ších nektarodárných stromů a keřů je určitě 
všem známý prales Mionší. Také v povodí 
říčky Lomná je množství vrb, olší, lísek, bříz 
a javorů, které poskytují včelám pyl jako je-
jich základní obživu. Květového medu si tady 
moc neužijeme právě z důvodu povětrnost-
ních podmínek, takže ho jako správní hospo-
dáři necháváme většinou našim včelkám.

V našem údolí vyrostlo mnoho osobností, 
a to nejenom v našem oboru včelařství, ale 
také v řezbářství a myslivosti. Někteří naši 
spoluobčané fungují dokonce ve více spol-
cích jako „3 v 1“. 

Určitě neuškodí trochu zabrousit do historie 
našeho spolku. Se včelařením tady začínal 

pan učitel Jan Korzenný st. Později zavedla 
Správa státních lesů v Dolní a Horní Lomné 
racionální chov včel a zřídila několik vel-
kých včelínů, o které pečoval odborně ško-
lený včelmistr a chovatel matek pan Ludvík 
Jurzykowski.

Včelaření bylo vždy v naší obci podporová-
no i oběma obecními úřady. V Dolní Lomné 
starostoval významný včelař pan Viktor Siko-
ra a jeho manželka paní Marie Sikorová byla 
funkcionářkou naší ZO a pracovala i v Okres-
ní organizaci ČSV ve Frýdku-Místku. V těchto 
časech byl předsedou naší ZO p. Alois Noga  
a po něm tuto funkci převzal pan František 
Filipek. Tito předsedové velmi dobře zajišťo-
vali chod naší ZO a patří jim velký dík za od-
vedenou práci. Již v době jejich předsedová-
ní se organizovaly kurzy chovu matek, které 
vedl skutečně včelařský velikán v chovu vče-
lích matek pan Emil Macura z Nýdku. Povída-
lo se o něm, že na podlaze jeho včelína jste 
si mohli prostřít a jíst přímo ze země. Jedna 
z jeho přednášek proběhla i na chatě Lučeb-
ník, a musím přiznat, že jsem dodnes lepší 
přednášku nezažil.

V dnešním čase má naše ZO celkem 37 vče-
lařek a včelařů, a také v předchozích letech 
byl jejich počet podobný. Nejvýše měla naše 
ZO 45 členů, ale bohužel včelaři nám stárnou 
a odcházejí tam, kam musíme všichni, takže 
jsme rádi, že se nám daří najít i mladé pokra-
čovatele. Počet včelstev je různý, pohybuje 
se od 380 – 550. Tento počet je dostatečný 
a zajišťuje nám opylení v našem údolí včetně 
ovocných zahrad, a tak občané mohou díky 
našim pilným opylovačům sklízet úrodu ze 
svých ovocných stromů a keřů.

Náš obor Včelařství je v našem údolí vel-
mi potřebný, má zde tradici, a také proto se 
funkcionáři snaží propagovat včelaření na 
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všech akcích, které jsou zde organizovány 
obecními úřady Dolní a Horní Lomné. Účast 
na těchto akcích je neskutečně vysoká a čas-
to nelze najít místo k zaparkování. U našeho 
stánku ČSV je vždy plno návštěvníků, kteří tu 
mají možnost ochutnat kvalitní med, medo-
vinu a další včelí produkty. Velkou podporu 
máme v sídle našeho svazu v Praze, kde se 
mi podařilo zajistit dostatek propagačních 
a vzdělávacích materiálů, díky kterým má ši-
roká veřejnost možnost seznámit se s naším 
krásným koníčkem. Dík patří i členům a hlav-
ně členkám naší ZO, které pomáhají zajistit 
hladký průběh všech těchto akcí a širokou 
škálu včelích produktů doplňují vlastnoruč-
ně zdobenými medovými perníčky i dalším 
medovým pečivem. 

Náš spolek ZO ČSV Dolní Lomná spoluorga-
nizuje také řadu akcí v Horní Lomné, kde už 
2 roky máme včelařskou klubovnu s bohatou 
včelařskou expozicí. Spolupořádáme také 
Dětské dny na zdejším fotbalovém hřišti. Na 
jeden z těchto dnů zavítal i bývalý redaktor 
našeho měsíčníku Včelařství, a byl velmi mile 
překvapený úrovní konané akce.

V letošním roce byla snůška medu od našich 
včeliček skvělá, takže jsme mohli v předvá-
nočním čase společně s místopředsedou 
naší ZO panem Zdeňkem Peterem obdařit 
skleničkou medu naše děti v místní české 

a polské mateřské škole, a také v české a pol-
ské základní škole.  Je to první krok k osla-
vám našeho významného jubilea a rozzářené 
úsměvy dětí, milé přijetí a poděkování dětí 
i jejich učitelek je i pro nás krásnou odmě-
nou.  Snad i v roce 2022 bude medu dostatek, 
a tuto akci budeme moci zopakovat.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem stáva-
jícím funkcionářům naší ZO za spolupráci 
v těchto nelehkých podmínkách, které vznik-
ly díky řadě vládních omezení a protikovido-
vých opatření. 

Za ZO ČSV Dolní Lomná Vám všem přeji 
krásný nový rok 2022 plný štěstí, lásky, pra-
covních i osobních úspěchů a hlavně pevné 
zdraví! 

Miroslav Poništ  
- předseda ZO ČSV Dolní Lomná
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Učíme se venku

Adventní čas v naší škole

Díky naší nádherné přírodě kolem, můžeme 
často využívat okolí k výuce výtvarné výcho-
vy. Na podzim to byla spousta barevného pří-
rodního materiálu, teď v zimě jsme k tvoře-
ní mohli využít sníh. Jak se nám to povedlo 
- podívejte se sami. 

Taťána Marszalková

Období adventu jsme prožívali v duchu před-
vánoční atmosféry a příprav na nadcházející 
svátky. Žáci se v rámci výuky seznamovali s 

našimi zvyky a tradicemi i zvyky jiných zemí, 
učili se novým, méně známým koledám, vyrá-
běli dárky a přáníčka pro své nejbližší.

I přes omezení panující v dnešní 
nelehké době se nám podařilo se-
cvičit vánoční pásmo, uskutečnit 
projekt Andělská křídla aneb kaž-
dý je pro někoho andělem a celou 
budovu školy vyzdobit a zkrášlit 
výrobky našich žáků.
Advent jsme ve škole zakončili již 
tradiční vánoční besídkou.
Děkujeme všem, kteří přispěli 
k navození této nádherné vánoční 
nálady.

Kolektiv pedagogů ZŠ
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Primární prevence aneb prevence je lepší než léčba

I v letošním školním roce se podařilo naší 
škole navázat na již několikaletou spoluprá-
ci se Slezskou diakonií a v průběhu října až 
prosince měli žáci jednotlivých tříd možnost 
se v rámci dvouhodinových bloků věnovat 
aktivitám, které přispívají k tvorbě a udrže-
ní pozitivního klimatu třídy a prevenci pa-
tologických jevů. Programy připravené pro 
jednotlivé třídy na základě znalostí kolekti-
vu z předchozích let a spolupráce s třídním 
učitelem jsou žáky velmi pozitivně přijímány. 
Mgr. Šárka Klusová a Mgr. Gabriela Gajdzica, 
které působí jako lektorky již řadu let, do-
káží svými aktivitami probudit u žáků zájem 
o sebepoznávání, ale i o vcítění se do pocitů 
ostatních spolužáků, uvědomění si nebezpe-
čí číhajících na každého z nás i o způsob řeše-
ní problémových situací v našem životě.

Tuto spolupráci považujeme za velmi přínos-
nou a doufáme, že bude pokračovat i nadále.

Kolektiv pedagogů ZŠ



Dolní Dolní

9

Na tyto dny se všichni vždy těšíme. Je samo-
zřejmé, že děti se na tyto svátky těší více než 
my dospělí, ale my dospělí tu radost proží-
váme trochu jinak. Jsme rádi, když můžeme 
někoho obdarovat, potěšit, a to nejen svým 
dárkem, ale třeba jen tím, že přijdeme na ná-
vštěvu, třeba i takovou netradiční. Vzhledem 
k situaci, která stále přetrvává, jsme chtěli 
potěšit všechny v DPS, a tak jsme přišli spo-
lečně se školáky koledovat ven, pod okno.  

Věříme, že radost byla veliká a těšíme se, že 
se situace již brzy zlepší a na Velikonoce se 
bude koledovat nejenom venku. 

Také bychom chtěli poděkovat našemu 
SRPŠ, který nám opět letos daroval pení-
ze na nákup vánočních dárků. Ježíšku, moc 
děkujeme.

Kolektiv ZŠ a MŠ

Vánoční čas
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Idzie Nowy Rok miastem, lasem, polem… 
Powitaliśmy go razem też w naszym przed-
szkolu!

W styczniu nadszedł czas na przygotowa-
nie się do jednej z najmilszych uroczystości 
– Dnia Babci i Dziadka. Dlatego pragniemy 

Wam kochane babcie i dziadkowie złożyć 
najserdeczniejsze życzenia, żebyście mogli 
cieszyć się ze swoich wnucząt i razem z nimi 
ciągle na nowo odkrywać i poznawać świat!

Panie z przedszkola

Wigilijka W szkole

Tradycyjnie już, w ostatni dzień pobytu 
w szkole przed Świętami Bożego Narodzenia, 
odbyła się wigilijka szkolna. W świąteczny 
nastrój wprowadziło nas wykonanie świecz-
ników z pomarańczy.Nie zabrakło również 
wspólnego kolędowania.Punktem kulmina-
cyjnym było łamanie się opłatkiem, składa-
nie sobie życzeń oraz rozdanie prezentów.
Wigilijka wprowadziła wszystkich w miły, ro-
dzinny klimat Świąt Bożego Narodzenia.

Uczniowie

Witamy Nowy Rok w przedszkolu

Z życia szkoły....
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KonKurs czytelniczy „ z KsiążKą na 
Walizkach“

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia 
zdążyliśmy rozdać nagrody książkowe dla 
wszystkich uczestników konkursu czytelni-
czego pt.„ Z książką na walizkach“.Projekt 
ten dotyczył twórczości, a więc poezji, dzia-
łań plastycznych, komiksu, rozwiązywanie 
quizów,…

Serdecznie gratulujemy!

Uczniowie

zajęcia robotyKi

Informatyka w klasach czwartych i piątych 
to nie tylko praca z komputerem, ale również  
dla nas fajna i ciekawa zabawa na zajęciach 
robotyki dzięki programowi WeDo.

My się ziMy nie boiMy i nasza twór-
czość

zimowa rymowanka
Lubię śnieg,
chociaż w oczy
prószy.

Lubię mróz,
chociaż marzną
uszy.

Lubię wiatr,
chociaż mnie
przewiewa.

Lubię zimę i
wesoło
śpiewam.

 Uczniowie klasy 5
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První závody!

Na první závod jsme to měli opravdu ,,co by 
kamenem dohodil“. Dne 30.12.2021 na Ku-
balonce v rámci 1.kola  ślasko – beskidskiej  
ligi, startovala desítka vybraných sportovců. 
Závod se jel volnou technikou a naši závod-
níci opět podali moc pěkné výkony. Zlato 
do oddílu vybojoval s přehledem talentova-
ný Roman Halabrin, druhý byl jeho oddílový 
kolega samuel Mitrega, v dorosteneckých 
kategoriích bronz vybojoval Damian Kantor.   

Současná příprava z důvodu nepříznivých 
sněhových je velmi náročná a obdiv patří 
sportovcům, že vše zvládají. Kalendář svazu 
lyžařů je nabitý termíny a my musíme být při-
praveni. Taky z tohoto důvodu jsme v neděli 
9.1.2022 využili vynikajících podmínek k tré-
ninku v Zakopaném.

Předseda TJ Dolní Lomná
Beata Kluzová
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Jak stary Marekwica ni móg zwyknąć na elektryke

Stary Marekwica dłógi roki posoł owce na 
Girowej a tymu go wszysci nazywali owczo-
rzym. I byłby se na starość spokojnie żył 
a o tym okrągłym świecie rozmyśloł, gdyby 
roz na wiosne nie prziszli pod Girową jacy-
sik cudzi ludzie a nie zaczli stawiać supów, 
a elektryke naciągać. To wiycie, że w dzie-
dzinach było boże dopuszczyni. W każdej 
chałupie chcieli mieć tą elektryke i tóż każdy 
pumogoł, jako móg.

Jyny w chałupie, kaj mieszkoł stary Marekwi-
ca, było inaczy. Stary wymownik sie uprził, 
że ón tej elektryki do swoi izby nie chce. Pra-
wił, że ón se nie bedzie na stare roki oczy psuł 
a że nie chce ślepy umiyrać. To wiycie, że zięć 
a cera Jewka go przemowiali, ale nic to nie 
pomógło. Stary Marekwica nie ustąpił, prawił, 
że wymowa je jego a że ón se w ni rozkazuje, 
a jak se jim to nie podobo, to pujdzie do syna 
na Hyrczawe, kaj jeszcze elektryki  ni ma.

Co mieli robić? Musieli ustąpić, bo im o tate 
szło. Tela jyny wymógli, że pozwolił do swoi 
izby naciągnąć dróty, ale bez żarówki. I na 
tym sie ta domowo wójna skóńczyła.

Jakosik za miesiąc zaświycili w dziedzinie tą 
elektryką. Wszyscy ludzie sie radowali, jyny 
stary Marekwica sie gniywoł. W izbie sie za-
mknął, okno starą gunią zakrył, aby tego 
odblasku z tego światła nie widzioł, i szeł 
spać. Na drugi dziyń ani o tej elektryce nie 
spómnioł. I tak tą nowote bojkotowoł z ty-
dziyń. Ale w niedziele wieczór, jak Jewka 
doiła krowy w chlywie, a zięć cosik czytoł 
z kalyndorza przi stole, odewrziły sie puma-
łu dwiyrze i wloz stary Marekwica. Oczami 
zamrógoł, ale na elektryke nie nadowoł, jyny 
se siednął na ławie przy piecu, fajfke zakurził 
a prawi:

- Tak mie dzisio od rana rewma tropi, że to 
muszę wygrzoć!

- Jyny wygrzyjcie, starziku – prawi mu zięć. - 
Oto se siednijcie bliży ku piecu, a jo jeszcze 
prziłożę.

I hnet dwa porządne bukowe kłopcie prziło-
żył pod blache. Starzik jakoby nic.

Prziszła Jewka z chlywa, stanęła z mlykym 
we dwiyrzach i oczóm nie chciała wierzić, 
że starzik siedzą przi piecu a dziwają sie na 
elektryke. Dziwne ji to było, ale nie mówiła 
nic, jyny posłóchała, o czym chłopi rozpro-
wjają. Miała radość, że starzika już ta złość 
na to nowe światło popuściła. A stary Mare-
kwica posiedzioł, porozprowioł i szeł do swoi 
izbeczki spać. Jewka sie uśmiychnęła, pal-
cym pokozała chłopu na dwiyrze i na elektry-
ke. Ón zaś jyny głową pokiwoł:

- Już miękną! Uwidziś, że jeszcze tą elektryke 
bedą chwolić.

Na drugi dziyń wieczór zaś starzik prziszeł do 
kuchynie rewme wygrzywać i o gospodarce 
porozprawiać. A za pore dni, jak już stowoł ze 
stołka i broł sie ku dwiyrzóm, wytrzepoł po-
piół z fajfki a prawi zięciowi:

- Ty, Jano, abych nie zapómnioł! Mosz tam 
jeszcze jaką ibryczną żarówke?

- Móm! - uśmiychnął sie zięć.

- Tak mi ją możesz wkręcić w izbeczce, aby sie 
nie stłókła.

- Nale prówda, starziku,- prawi zięć wiesioło 
- dyćby ją mógły dziecka rozbić. Zaroz wóm 
ją prziniesię.

Skoczył do izby i za chwilke już świyciła. Sta-
rzik sie jyny rozglądoł po izbie a za uchym sie 
szkroboł, a potym prawi:

- Widziś, Jano, zaroz człowiekowi je wiesiel-
szy, jak to światło tak jasno świyci. Dzisio już 
tyn petryłol je na nic.
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- Mocie prowde - prawi zieć. Dzisio tyn petry-
łol miyszają z wodą.

- Też se tak myślę. Downi sie petryłol ciągnął 
jako miód, a dzisio sama woda. Szkoda za to 
płacić. Przi tej elektryce ni mogą cyganić.

- Toć że ni, bo do drótów wody nie naleją. 
A potym, starziku, ani petryłola nalywać nie 
trzeba, ani celindrów pucować. Prowda, że to 
je lepsze z tą elektryką?

- To wiysz, że lepsze, miyni starości, a na ty 
oczy też to nic nie szkodzi, bo jakosik lepi 
widzę. Weź oto tą starą lampe a wyniysz do 
kumory, bo mi dycki od tego petryłola tak ręce 
smerdzą, że se ani do fajfky ni mogę nałożyć.

A od tego czasu stary Marekwica ni może se 
nachwolić tej elektryki. A jak wóm we żni-
wa prziwiyźli tą wielką młóckarnie a zaczli 
elektryką młócić, to wóm jyny stoł z fajfkom 
w gębie, ręce na zadku zakłodoł, uśmiychoł 
sie a mówił:

- Widzicie, jo wóm to prawił, że ta elektryka je 
strasznie dobro! Gdybych jo był jakim mini-
strym, tobych kozoł i tym owieczkóm do ko-
szora na Girową tą elektryke naciągnąć, aby 
sie też miały dobrze.

Karol Piegza, Sękaci ludzie,  
Profil, Ostrava 1979, kráceno , M. Křenková

PŘIPOMÍNÁME…
Každé první úterý v měsíci budou pracovníci obecního úřadu odkalovat vodo-

vodní řády Jestřábí, Křínov, Ondráše.

Prosíme občany o strpení z důvodu poklesu tlaku ve vodovodních řádech.

Obecní úřad

PLUŽENÍ ZAJIŠŤUJE…
V zimním období 2022 provádí zimní údržbu komunikací:

Z centra obce směr Kantontořonki – pan Daniel Krzok ( 737 443 245),

z centra obce směr Závodí – pan Vítězslav Krzok  (725 496 913) .

Posypový materiál zajišťuje  - pan roman Martynek  (603 216 738).

V případě naléhavé potřeby ohledně posypového materiálu  
můžete volat i panu Pavlu Rylkovi (606 655 716). 
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Očkování psů proti vzteklině 
 

V sobotu 30.4.2022 bude v obci Dolní Lomná 

prováděno  očkování psů proti vzteklině. 

 
Očkování bude probíhat na těchto místech: 

 
 aut.zastávka „Mlýny“                    9.00 hod 
 aut.zastávka „Zátoka“                   9.15 hod 
 čp.29 u p.Jopka                               9.30 hod 
 aut.zastávka „hotel Pod Akáty“    10.00 hod 
 aut.zastávka „Jestřábí“                  10.30 hod 

 
Dle zákona o veterinární péči 166/99 Sb.je každý majitel psa povinen 
nechat ho naočkovat proti vzteklině od stáří 3 měsíců a pak pravidelně dle 
vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny. 
 
Zároveň bude možnost nechat psy naočkovat proti ostatním psím 
nemocem a zakoupit přípravky na odčervení a proti blechám a klíšťatům. 
 

 
Očkování se platí na místě ve výši 150,-Kč 

 
Vakcinaci bude provádět MVDr.Pavlína Gajdošová 

tel.737 720 957 
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Vyzkoušejte naši novou Informativní důchodovou aplikaci (IDA) a zjistěte,  
zda a odkdy máte nárok na starobní důchod a jak vysoký by mohl být. 

 Službu naleznete na ePortálu ČSSZ:  
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace 

  
TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Praha 30. 12. 2021 

 

Změny v otcovské a dlouhodobém ošetřovném od 1. 1. 2022 

Zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 
účinný od 1. 1. 2022, přináší změny u dvou dávek nemocenského pojištění, a to u 
otcovské a dlouhodobého ošetřovného. 

 

Otcovská 

U dávky otcovské poporodní péče, otcovské, se od 1. 1. 2022 prodlužuje podpůrčí doba, po kterou 

náleží otcovská, z dosavadního jednoho týdne na dva týdny, (tj. na 14 kalendářních dnů). Nadále 

však platí, že otcovskou nelze přerušovat, je nutné ji vyčerpat v celé délce. 

V některých případech se také prodlužuje období, po které lze na otcovskou nastoupit. Doposud bylo 

možné nastoupit pouze do 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nově se v případě hospitalizace dítěte ze 

zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky toto období prodlužuje o dny pobytu 
v nemocnici, které spadají do šestinedělí. Pokud by doba šestinedělí uplynula v průběhu 

hospitalizace dítěte, lze nastoupit na otcovskou po skončení hospitalizace, a to v období, které trvá 

tolik dnů, kolik trvala hospitalizace v období šestinedělí (nejdéle však do jednoho roku věku dítěte). Za 

„hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte“, o kterou se období 

pro nástup na otcovskou prodlužuje, se však nepovažuje pobyt matky s dítětem v porodnici po 
porodu, při kterém je poskytována standardní péče (tj. obvykle 3-5 dnů).  

Prodloužení podpůrčí doby o týden (včetně možnosti prodlouženého nástupu z důvodu hospitalizace) 

se uplatní i v případě dítěte, které se narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona 

(tj. 21. 11. 2021 a později). I pokud pojištěnec u takového dítěte již do konce roku 2021 týden 

otcovské vyčerpal, může si ještě o další týden standardním způsobem požádat a na dávku po novém 

roce nastoupit za podmínek novelizované právní úpravy (nástup nejdéle do konce šestinedělí, 

případně později, pokud doloží potvrzením hospitalizaci matky nebo dítěte). Zaměstnavatel již k této 

dodatečné žádosti nepřikládá tiskopis „Příloha k žádosti o dávku“, při výplatě zbývajícího týdne se 
použijí parametry již vyplacené dávky.  

Stejně jako doposud platí, že na otcovskou lze bez dalšího nastoupit během šestinedělí i v situaci, kdy 

je matka nebo dítě v nemocnici, zde k žádné změně nedošlo. Smyslem úpravy je však nabídnout 

pojištěnci, který chce otcovskou čerpat, aby tak mohl učinit v časovém období šesti týdnů 

nezkrácených pobytem v nemocnici. 
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Vyzkoušejte naši novou Informativní důchodovou aplikaci (IDA) a zjistěte,  
zda a odkdy máte nárok na starobní důchod a jak vysoký by mohl být. 

Službu naleznete na ePortálu ČSSZ: 
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace 

Pokud pojištěnec využije možnosti dle nové úpravy a nastupuje na otcovskou v období po uplynutí 6 

týdnů ode dne narození dítěte, musí doložit potvrzení lékaře o době hospitalizace dítěte ze 

zdravotních důvodů dítěte nebo matky, o které se toto období prodlužuje. K tomu slouží tiskopis 

„Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky“, který bude od 1. 

1. 2022 přístupný na ePortálu ČSSZ. 

 

Dlouhodobé ošetřovné 

U dávky dlouhodobého ošetřovného dochází od 1. 1. 2022 k úpravě podmínek a postupu pro 

vystavování rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče při hospitalizaci ošetřované osoby a dále se nově 

bude moci čerpat dlouhodobé ošetřovné při poskytování dlouhodobé péče u osob v inkurabilním 

(nevyléčitelném) stavu, bez předchozí hospitalizace ošetřované osoby. 

V případě nároku na dávku dlouhodobého ošetřovného při péči po propuštění z hospitalizace se 

podmínka spočívající v potřebné době hospitalizace, při níž je poskytována léčebná péče, upravuje tak, 
že se tato doba zkracuje  z původních 7 kalendářních dnů na 4 kalendářní dny po sobě jdoucí. 

Dále bude možnost požádat o vystavení rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče zpětně, pokud 

nebylo vydáno v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. O vystavení lze požádat do 8 

kalendářních dnů ode dne propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. Ošetřující lékař na základě 

této žádosti vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče do 3 pracovních dnů. 

Zpětné vystavení rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče je umožněno také u případů, kdy propuštění 

z hospitalizace do domácího prostředí spadá do období 15 kalendářních dnů přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona (musí však být splněna podmínka ještě 7 dnů hospitalizace). Žádost o 
vystavení rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, tj. do 15. 1. 2022.  

Jak bylo uvedeno výše, je nově zavedena možnost čerpat dávku dlouhodobého ošetřovného v případě 

péče o osobu v inkurabilním stavu, který vyžaduje poskytování paliativní péče a dlouhodobé péče 

v domácím prostředí. Podmínka předchozí hospitalizace se v tomto případě nevyžaduje. 

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče u osoby v inkurabilním stavu vystavuje ošetřující lékař, který 

poskytuje pro inkurabilní stav zdravotní služby. O potřebě dlouhodobé péče rozhodne ošetřující lékař 

ode dne, v němž tuto potřebu zjistil, a to na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, 
opatrovníka nebo jiné osoby určené ošetřovanou osobou. 

 
 
             Oddělení komunikace ČSSZ 
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