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111 let od založení 

Článek vyšel v Chrudimském deníku: 
V poslední době řešila léčebna dvě základní otázky těsně se dotýkající i podmí-
nek léčby všech pacientů v Hamzově léčebně. Protože jde o kroky důležité pro 
celou léčebnu, vznikají logicky nejrůznější dohady. Zeptali jsem se proto přímo 
ředitele HL v Luži Košumberku Václava Volejníka, CSc., co nového se v tomto 
největším léčebném rehabilitačním zařízení v České republice chystá. Přinášíme 
jeho odpověď.  
Jednak musí léčebna musí ještě letos zahájit rekonstrukci sociálních zařízení 
a opravu technického vybavení v pavilónu C. Kdo léčebnu zná, tak ví, že to je 
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dosud jediný pavilón, kde nebyly provedeny potřebné modernizace a úpravy v posledních 30 letech. Tato 
rekonstrukce bude zahájena 21.12.t.r. (tedy těsně před Vánocemi) a měla by skončit koncem března příštího 
roku. Protože půjde o stavební úpravy, které budou provázeny velkým hlukem, a došlo by tím k významné-
mu snížení komfortu pro pacienty, bude nutno přesunout zde léčené pacienty do jiného vhodného pavilónu. 
Po stránce všech bezpečnostních předpisů nejlépe vyhovuje pavilón B. Samozřejmě, že nesmí být ale v této 
době významněji omezena léčba převážně neurologických pacientů v omto pavilónu. Budou proto přijata 
opatření na maximální využití všech dalších léčebných objektů, aby nedošlo k snížení kvality poskytované 
léčebné péče i pro tuto skupinu pacientů včetně pobytů dětí s doprovodem . 
S tím vším je spojena snaha léčebny o pružné reagování na požadavky poskytování léčebné péče typu re-
habilitačního ošetřovatelství, která je právě zajišťována v pavilónu C. Bylo proto rozhodnuto, po již proběhlých 
jednáních s VZP, že počet těchto lůžek bude zvýšen na cca 80, což znamená plnou kapacitu pavilónu C. Vý-
sledkem celé této akce, která bude ukončena v dubnu 2013 by mělo být postupné naplňování celého objektu 
pavilónu C do plného počtu lůžek pro pacienty s programem „rehabilitační ošetřovatelství". Pro stavební úpra-
vy předpokládá léčebna i částečnou finanční podporu z Programu pro vyrovnání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením.  
Veškeré ostatní činnosti a léčebné programy ve všech našich pavilónech samozřejmě budou dále naplňová-
ny ve stejném rozsahu a věříme, že Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé bude stále dobrým mís-
tem pro pacienty, kteří potřebují léčbu a pomoc při svých obtížích s poruchami hybnosti různého druhu.  
Úplnou novinkou je navíc rozhodnutí, že po dobu vánočních svátků a konce roku 2012 nebude provoz léčeb-
ny omezen, a že v této době bude poskytována léčebná péče v plném rozsahu. Jde o významnou změnu 
oproti zvyklostem v minulých desetiletích. Léčebna tak reaguje na skutečné potřeby léčených pacientů a sna-
ží se o optimální nabídku svých služeb i v tomto období. S tím souvisí také i nabídka pobytů pro samoplátce 
a další i jednotlivé procedury ,či balíčky procedur přímo hrazené klientem a to včetně ubytování a stravová-
ní.Věříme, že tyto kroky povedou i ke zvýšení dobrého jména naší léčebny a samozřejmě především k plné 
spokojenosti našich pacientů. S přáním všeho dobrého   MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel léčebny  



Předčasný starobní důchod 
(starobní důchod před dosa-
žením důchodového věku) 
je poskytován z průběžného 
důchodového systému.  

Nárok na něj vzniká za spl-
nění podmínek zákona 
o důchodovém pojištění. 
Občan splní podmínky náro-
ku na předčasný starobní 
důchod, pokud získá potřeb-
nou dobu pojištění stanove-
nou pro řádný starobní dů-
chod a do dosažení důcho-
dového věku mu ode dne, 
od něhož se starobní dů-
chod přiznává, chybí nejvý-
še: 

• 3 roky, pokud je jeho 
důchodový věk nižší než 63 
let nebo 
 5 let, pokud jeho důchodový 
věk činí alespoň 63 let a do-
sáhl věku alespoň 60 let 
(týká se nejdříve mužů naro-
zených v roce 1953 a žen 
narozených v roce 1956, 
které nevychovaly žádné 
dítě). 

Předčasný starobní dů-
chod je krácen a jeho při-
znání vylučuje žádat o řád-

Stránka 2 
Zpravodaj Hamzovy léčebny - září 2012 

 

Rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a tzv. předdůchodem 

ný starobní důchod, což 
v praxi znamená, že krácení 
za předčasný odchod je tr-
valé i po dosažení věku 
na řádný starobní důchod. 
Výše krácení (srážky) je zá-
vislá na délce doby, která 
chybí do dosažení řádného 
důchodového věku. Před-
časný starobní důchod lze 
přiznat nejdříve ode dne 
podání žádosti o tento dů-
chod. 
Výplata předčasného sta-
robního důchodu se při sou-
běžném výkonu výdělečné 
činnosti, která zakládá 
účast na pojištění, pozasta-
vuje do data dosažení dů-
chodového věku nebo ukon-
čení výdělečné činnosti. Vý-
plata nenáleží při pobírání 
podpory v nezaměstnanosti 
či podpory při rekvalifikaci.  
Avšak výplatě předčasného 
starobního důchodu nebrání: 

• tzv. zaměstnání malého 
rozsahu, kdy rozhodný 
(sjednaný i skutečně dosa-
žený) příjem nedosahuje 2 
500 Kč/měsíc, 

• činnost vykonávaná na 
základě dohody o provedení 
práce pokud výše započita-
telného příjmu v měsíci ne-
přesahuje částku 10 000 Kč, 

výkon samostatné výděleč-
né činnosti (podnikání) 
v rozsahu, který nezaloží 
účast na pojištění (tj. v roce 
2012 do výše ročního příjmu 
60 329 Kč). 
Připravená právní úprava - 
zákon o doplňkovém pen-
zijním spoření – má zavést 
od 1. 1. 2013 možnost před-
časného čerpání naspoře-
ných prostředků formou tzv. 

předdůchodu, a to až 5 let 
před dosažením důchodo-
vého věku. Pro občany, 
kteří si dobrovolně do 
penzijního fondu pro-
střednictvím penzijní spo-
lečnosti spoří formou dů-
chodového připojištění, mů-
že být čerpání předdůchodu 
variantou, jak řešit situaci 
několik let před dosažením 
věku na řádnou penzi.  
Předdůchod je produktem 
penzijního připojištění 
(doplňkového penzijního 
spoření), tudíž není dáv-
kou důchodového pojištění 
vyplácenou státem 
(ČSSZ). Vysvětlení podmí-
nek čerpání předdůchodu 
podávají pracovníci penzij-
ních společností, u kterých 
má klient uzavřenou smlou-
vu o penzijním připojištění 
(doplňkovém penzijním 
spoření). 
Pobírání předdůchodu 
bude pro výpočet řádného 
starobního důchodu hodno-
ceno při stanovení výpočto-
vého základu jako vylouče-
ná doba, takže nebude mít 
negativní dopad na jeho 
výši. Příjemci předdůchodu, 
kteří budou zároveň výdě-
lečně činní, budou mít mož-
nost volby mezi hodnoce-
ním doby pobírání předdů-
chodu jako vyloučené doby 
nebo hodnocením vyměřo-
vacích základů z výdělečné 
činnosti.  
ČSSZ bude pobírání před-
důchodů zohledňovat při 
výpočtu starobního dů-
chodu.  
(Zdroj: ČSSZ),  

Zpracoval: JUDr. M. Chudoba 

 
Právní poradna: 

Dotazy na možnosti předčasného starobního důchodu či tzv. předdůchodu patří 
k těm nejčastějším, které lidé pracovníkům okresních správ sociálního zabezpečení 
kladou. Přestože názvy jsou podobné, předčasné starobní důchody a předdůchody 
nejsou totéž.  



Schlosser Milan  technický pracovník OPT 
Kostelecká Šárka  zdravotnický asistent pavilónu G 
Burešová Lenka  sestra pavilónu C 
Tichá Lenka   dělník v prádelně 
Tichá Zdenka  kuchař OVS 

MUDr. Agartanova Evgeniya  lékař pavilónu E 
Bc. Kubíčková Marcela  fyzioterapeut pavilónu M 
Sikrenerová Helena   kuchař OVS 
Drahošová Pavlína   sestra pavilónu C 
Paskalev Sotir   fyzioterapeut pavilónu G 
 

Ing. Petra Koblížková, vedoucí PER, PaM 
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Nástupy do pracovního poměru v září: 

Personální oddělení informuje: 

Ukončení pracovních poměrů v srpnu:  

Změna loga Hamzovy léčebny 

Logo "základní verze" postupně nahradí stávající logo tak, 
že při opravě, výměně či na nově vznikajícím tiskopisu, do-
kumentu, nápisu či textu bude použito toto nové logo. Logo 
tvoří symbol postavy, sedící na invalidním vozíku. Pod 
symbolem je umístěn nápis:  

rehabilitační ústav 
HL Luže - Košumberk 

 
Dosud používané logo zůstane platné. Bude používáno jako logo doplňkové, 

v případech, kdy půjde o zdůraznění činnosti léčebny jako 
zdravotnického zařízení (příkladem je logo na vjezdové brá-
ně). O užití doplňkového loga rozhodne V PRAV na návrh 
referenta PR. Rozhodnutí odsouhlasí Ř HL. 
Všechny potřebné informace, týkající se Jednotného firem-
ního stylu najdete v Dokumentech na Portálu  léčebny pod 
následujícími čísly: 

 
• M 05 004)1) Jednotný firemní styl 
• M 05 004(1) Jednotný firemní styl - manuál 
• formulář  M 05004-1  Organizační zajištění akcí v HL 
 

Došlo také ke změně hlavní firemní barvy.  
V důsledku těchto změn byla vytvořena nová šablona powerpointové prezenta-
ce, která je umístěna rovněž na Portálu HL.  

Jana Zavřelová, referent PR 

V souladu se vznikem Grafického manuálu jednotného firemním stylu 
bylo vytvořeno nové logo, které výstižněji charakterizuje činnost 
Hamzovy léčebny. 



Pardubický kraj se v letošním roce rozhodl ve spolupráci s Pardubickou kraj-
skou radou osob se zdravotním postižením udělit 
Cenu hejtmana za činnost ve prospěch osob se 
zdravotním postižením. Oceněni budou organizace a 
jednotlivci, kteří se profesně nebo osobně věnují po-
moci lidem s handicapem, usilují o zlepšení jejich ži-
votních podmínek a pomáhají při odstraňování spole-
čenských i jiných bariér. 

Do tohoto projektu se Hamzova léčebna rovněž za-
pojila. Předložený projekt byl odbornou komisí vybrán mezi prvních pět nej-
lepších. O konečném výsledku vás budeme informovat v příštím vydání 
Zpravodaje. 

Mgr. Dita Dušková, PVK 
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Týden se  zdravotními klauny 

 

ozvalo se ve čtvrtek 13. září v Konferenčním sálu pavilónu F, kde 
vyvrcholil týden, který strávily naši dětští pacienti s dvojicí zdravot-
ních klaunů. Toto "cirkusové představení" pro léčebnu i pro veřejnost 
si nenechalo ujít početné obecenstvo z řad personálu a pacientů 

Hamzovy léčebny. 

CIRKUS PACIENTO  

byl vícedenní socializační 
a aktivizační program pro 
naše dětské pacienty, který 
probíhal ve dnech od 10. do 
13. září. Dvoučlenný tým 
terapeutů zkoušel společně 
s pacienty a rodiči(oddělení 
rooming-in) tři dny rozličná 
cirkusová vystoupení. Děti 
kouzlily, žonglovaly….. 

Jana Zavřelová, referent PR 

Cena hejtmana za činnost ve prospěch osob se zdravotním 
postižením 


