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� Od května začnou lidé dostávat 

zvýšené důchody pro bezmocnost 
 

Od května začnou důchodci, kteří jsou částečně, 
převážně nebo úplně bezmocní dostávat vyšší 
důchody. Nařízením vlády č. 664/2004 Sb., se totiž 
od ledna letošního roku zvýšily částky životního 
minima a s nimi i částka, podle které se vypočítává 
navýšení důchodů pro bezmocnost. O zvýšení       
za první čtyři měsíce tohoto roku důchodci 
nepřijdou. ČSSZ jim finanční prostředky 
automaticky doplatí, o doplatek tedy není třeba 
žádat.  

Vzhledem k tomu, že vláda schválila nařízení, 
kterým se zvyšují částky životního minima těsně 
před koncem roku 2004, nebylo možné, aby Česká 
správa sociálního zabezpečení zajistila úpravu 
zvýšení důchodů pro bezmocnost od ledna 2005.  

ČSSZ proto provede hromadnou úpravu 
zvýšení důchodů pro bezmocnost v květnu          
a rozešle důchodcům rozhodnutí o navýšení 
jejich důchodu a o doplatcích za leden, únor, 
březen a duben 2005.  

Naposledy se důchody pro bezmocnost zvyšovaly 
podle nařízení vlády č. 333/2001 Sb., které 
vstoupilo v platnost 1. října 2001. Částka, podle 
které se upravuje výše důchodů pro bezmocnost 
tehdy činila 2.320 Kč. V letošním roce byla 
navýšena o 40 Kč a činí 2.360 Kč. Zvýšení 
důchodů pro bezmocnost se stanovuje z této 
částky. U částečné bezmocnosti tvoří navýšení 
20 % z 2.360 Kč, u převážné bezmocnosti 40 %           
a u úplné bezmocnosti 75 %.  

Výše zvýšení důchodů pro bezmocnost platná 
od ledna 2005: 

Částka zvýšení důchodů pro částečnou 
bezmocnost vzroste o 8 Kč, tj. z dosavadních 464 
Kč na 472 Kč měsíčně.  

Částka zvýšení důchodů pro převážnou 
bezmocnost vzroste o 16 Kč, tj. z dosavadních 
928 Kč na 944 Kč měsíčně.  

Částka zvýšení důchodů pro úplnou bezmocnost 
vzroste o 30 Kč, tj. z dosavadních 1.740 Kč            
na 1.770 Kč měsíčně.  

Počty důchodců, kteří pobírají důchod zvýšený 
o bezmocnost: 

K 31. prosinci 2004 vyplácela ČSSZ celkem 2 625 
685 důchodců, z toho 172 963 důchodců 
dostávalo navýšený důchod pro bezmocnost.  

Zvýšený důchod pro částečnou bezmocnost 
pobíralo celkem 93 042 důchodců, z toho 27 079 
mužů a 65 963 žen.  

Zvýšený důchod pro převážnou bezmocnost 
pobíralo celkem 64 434 důchodců, z toho 23 036 
mužů a 41 398 žen.  

Zvýšený důchod pro úplnou bezmocnost 
pobíralo celkem 15 487 důchodců, z toho 5 621 
mužů a 9 866 žen.  

 

� Přidáno dostanou i pečující a 
nezaměstnaní  

 
Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu  

Tato dávka je určena lidem, kteří se starají o své 
zdravotně postižené děti, rodiče či další blízké 
osoby. Získat ji lze na sociálních odborech 
městských úřadů a úřadů městských obvodů.  
 
S novým rokem 2005 se dávka zvyšuje 
následovně:  
� péče o 1 osobu - zvyšuje se z 3.712 Kč           

na 3.776 Kč, tj. o 64 Kč měsíčně,  
� péče o 2 a více osob - zvyšuje se z 6.380 Kč 

na 6.490 Kč, tj. o 110 Kč měsíčně. 
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Současně se zvyšuje i hranice, kterou si člověk 
pečující o svého blízkého může přivydělat, aniž 
by ztratil nárok na tento příspěvek; konkrétně        
z částky 3.480 Kč na 3.540 Kč čistého 
měsíčně, tj. o 60 Kč. Pro měsíce, ve kterých 
příjem člověka pečujícího o blízkou nebo jinou 
osobu tuto hranici překročí, pak příspěvek 
samozřejmě nenáleží.  
 
Životní minimum  
Zvýšení životního minima se přímo dotýká také 
oblasti podpor z Úřadů práce, které jsou 
poskytovány nezaměstnaným. Především 
dochází ke zvýšení maximální podpory, tj. 
částky, kterou může podpora dosahovat 
maximálně, a to z 10.250 Kč na 10.750 Kč 
měsíčně. Také podpora při rekvalifikaci má svoji 
maximální výši, která nyní vzrostla z 11.480 Kč 
na 12.040 Kč. V některých případech se podpora 
v nezaměstnanosti či podpora při rekvalifikaci 
vypočítává přímo z životního minima, zejména 
když: žadatel splnil potřebnou dobu zaměstnání 
(1 rok v posledních 3 letech) a jako poslední 
zaměstnání (to, ze kterého se vypočítává 
podpora) je u něj doba vojenské služby, doba 
pobírání plného invalidního důchodu či doba 
péče o dítě do 4 let, o zdravotně postižené dítě 
do 18 let nebo doba péče o bezmocnou blízkou 
osobu, u žadatele nelze stanovit vyměřovací 
základ nebo výdělek, ze kterého se podpora 
počítá nebo tyto údaje nemůže zaměstnavatel ne 
svoji vinou doložit. V těchto případech se pak 
podpora počítá z částky životního minima           
pro jednotlivce, tj. z 4.300 Kč. V prvních 3 
měsících je to 2.150 Kč (předtím 2.050 Kč)             
a po zbývající dobu pak 1.935 Kč (předtím 1.845 
Kč). Podpora při rekvalifikaci nyní v těchto 
případech dosahuje 2.580 Kč (původně 2.460 
Kč) měsíčně. Jak je vidět, životní minimum 
zasahuje do nejrůznějších oblastí sociálního 
zabezpečení, ba i do občanského práva. Protože 
jeho zvýšení nebylo významné, je i růst 
následných dávek spíše symbolický. Přesto je 
možné říct, že i toto malé zvýšení je pořád 
zvýšením.  
 
Autor: Ludmila Řezníčková 
Zdroj: Penize.cz 
 

� Postavení lidí pečujících o osobu 
blízkou se zlepší 

 
Poslanecká sněmovna schválila zákon, kterým 
se mění zákon č. 100/1998 Sb., o sociálním 
zabezpečení, zákon 463/1991 Sb., o životním 
minimu, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře. Nová právní úprava podstatně 
vylepšuje finanční situaci občanů pečujících          
o blízkou nebo jinou osobu a upravuje pravidla 
pro používání omezujících opatření v ústavech 
sociální péče. Novela také zavádí do systému 

dávek státní sociální podpory novou dávku 
„příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc“. 
 
Nový zákon přinese lepší podmínky rodičům 
pečujícím osobně, celodenně a řádně                    
o dlouhodobě těžce zdravotně postižené 
nezletilé dítě, které vyžaduje mimořádnou péči. 
Zároveň zlepší podmínky těm, kteří se starají         
o zletilé nebo staré osoby (jedná se o osoby 
převážně nebo úplně bezmocné, resp. starší 80 
let a částečně bezmocné).  
 
Na základě rozhodnutí poslanců se zvýší 
příspěvek při péči o jednu blízkou osobu              
ze současných 3.776 Kč na 5.310 Kč měsíčně. 
Pokud občan pečuje o dvě a více osob, bude 
pobírat místo současných 6.490 Kč 9.086 Kč 
měsíčně. Novela zákona pamatuje také                  
na případy, kdy si občané při pobírání tohoto 
příspěvku přivydělávají. V současné době si 
mohou maximálně přivydělat 3.480 Kč čistého 
příjmu měsíčně, aniž by o příspěvek přišli. Nová 
právní úprava zvyšuje tuto částku na 5.800 Kč. 
 
Novela výrazně podpoří rodiny, které mají dítě        
v pěstounské péči. Tyto rodiny budou moci 
pobírat příspěvek a zároveň dostávat odměnu 
pěstouna, aniž by ztratili nárok na jednu z dávek. 
Oproti současnému stavu budou moci pobírat 
příspěvek i ti, kteří pečují o osobu blízkou 
(například babičku) a zároveň pobírají rodičovský 
příspěvek při péči o dítě ve věku do čtyř 
(případně sedmi) let. I v tomto případě novela 
umožní souběh těchto dávek. Podmínkou je, aby 
se oba příspěvky nevztahovaly na jednu osobu. 
Nová právní úprava zároveň umožňuje souběh 
pobírání příspěvku s vdovským a vdoveckým 
důchodem.  
 
Občanům, kteří pobírají vedle příspěvku při péči 
o blízkou nebo jinou osobu dávky sociální péče 
(jsou vázány na sociální potřebnost), budou 
úřady při hodnocení jejich příjmu podle zákona      
o životním minimu započítávat tento příspěvek 
pouze z poloviny, což opět povede ke zlepšení 
jejich finanční situace. 
 
K tomu, aby rodič mohl pobírat příspěvek při péči 
o osobu blízkou, musí splňovat mimo jiné 
podmínku celodenní péče. Aby mohla být péče 
kvalitní, musí rodiče také odpočívat. S ohledem 
na tuto potřebu rodičů pečujících o postižené 
dítě se podmínka celodenní péče považuje          
za splněnou i v případech, kdy takové dítě bude 
ve školní družině, školním klubu nebo středisku 
zájmové činnosti. 
 
Náklady ze státního rozpočtu na výše uvedené 
úpravy by neměly překročit 1 mld. Kč ročně. 
 
Novela zavádí do systému dávek státní sociální 
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podpory novou dávku „příspěvek na péči o dítě   
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“. 
Tu bude dostávat dítě pobývající v uvedeném 
zařízení na přechodnou dobu. Tedy dokud 
příslušné orgány nerozhodnou o jeho dalších 
výchovných poměrech. Výše měsíčního 
příspěvku odpovídá devítinásobku příslušné 
částky na výživu a ostatní osobní potřeby dítěte 
podle zákona o životním minimu. Jedná se            
o přibližně 15 - 22 tis. Kč měsíčně, a to podle 
věku dítěte. Za předpokladu, že by děti v těchto 
zařízeních měly pobývat v průměru maximálně tři 
měsíce, náklady na novou dávku nepřekročí 30 
mil. Kč ročně. 
 
Nová právní úprava ošetřuje také problematiku 
používání restriktivních opatření v ústavech 
sociální péče a domovech pro seniory, kde bude 
vždy nezbytné vyjádření lékaře. Vedení ústavu 
bude muset v takových případech informovat 
zákonného zástupce klienta. Zákon také zavádí 
povinnost evidovat tyto úkony.  
 
Novelu zákona musí ještě posoudit a schválit 
Senát a podepsat prezident republiky. Nová 
právní úprava by měla nabýt účinnosti 
prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího vyhlášení.  
 
Autor: Bc. Beránková Kateřina, tisk. mluv. MPSV 
Zdroj: Noviny MPSV 
 

 
CESTOVNÍ NÁHRADY  

od 1. 1. 2005 
 
Vyhláškou MPSV ČR č. 647/2004 Sb. se, 
s platností od 1. ledna 2005, stanovují cestovní 
náhrady takto:  

§ 1 
Sazby stravného 

a) 58–69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5–12 hodin, 
b) 88–106 Kč, trvá-li pracovní cesta 12–18 hodin, 
c) 138–165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 

hodin. 
 

§ 2 
Sazby základní náhrady za 1 km jízdy činí 

a) 1 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek, 
b) 3,80 Kč u osobních silničních motorových 

vozidel. 
 

§ 3 
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné 

hmoty činí 
a) 27,10 Kč u benzinu 91 O Speciál, 
b) 27,50 Kč u benzinu 91 O Normál, 
c) 27,40 Kč u benzinu 95 O Super, 
d) 31,00 Kč u benzinu 98 O Super plus, 
e) 26,60 Kč u motorové nafty. 
 

� Dárce rehabilitačních a protetických 
pomůcek si může snížit základ daně  

 
Od roku 2005 lze dary poživatelům částečného 
nebo plného invalidního důchodu na rehabilitační    
a protetické pomůcky za splnění podmínek § 15 
odst. 5 zákona o daních z příjmů odečíst                
od základu daně. 

Podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona o daních 
z příjmů, ve znění platném pro zdaňovací období 
2005, lze od základu daně odečíst hodnotu darů 
poskytnutých obcím, krajům, organizačním 
složkám státu, právnickým osobám se sídlem        
na území České republiky, jakož i právnickým 
osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek 
podle zvláštního zákona, a to na tyto účely:  

� financování vědy a vzdělání,  
� financování výzkumných a vývojových účelů,  
� financování kultury,  
� financování školství,  
� na policii,  
� na požární ochranu,  
� na podporu a ochranu mládeže,  
� na ochranu zvířat a jejich zdraví,  
� na účely sociální, zdravotnické a ekologické, 

humanitární, charitativní, náboženské              
pro registrované církve a náboženské 
společnosti, tělovýchovné a sportovní,  

� činnost politických stran a hnutí,  
� fyzickým osobám s bydlištěm na území České 

republiky provozujícím školská a zdravotnická 
zařízení a zařízení na ochranu opuštěných 
zvířat nebo ohrožených druhů zvířat,                 
na financování těchto zařízení,  

� fyzickým osobám s bydlištěm na území 
České republiky, které jsou poživateli 
částečného nebo plného invalidního 
důchodu, na rehabilitační a protetické 
pomůcky nehrazené zdravotními 
pojišťovnami a na majetek usnadňující 
těmto osobám vzdělání a zařazení                
do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota darů 
ve zdaňovacím období přesáhne 2 %               
ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč.  

 
V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu 
daně. Obdobně se postupuje u darů                       
na financování odstraňování následků živelné 
pohromy, ke které došlo na území České 
republiky. Jako dar na zdravotnické účely se 
hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového 
dárce oceňuje částkou 2.000 Kč.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že v § 15 odst. 5 
zákona o daních z příjmů byl rozšířen dosavadní 
výčet předmětu darů, jejichž hodnotu lze odečíst 
od základu daně. Podle názoru MF není důvod 
v doplněném výčtu předmětů darů chápat funkci 
spojek "a" jinak než v textu dosavadního § 15 
odst. 5 zákona o daních z příjmů, a nejde tedy 
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o současné (kumulativní) splnění podmínek.         
Pro úplnost ještě podotýkáme, že musí jít 
o takové pomůcky, které nejsou zdravotními 
pojišťovnami hrazeny vůbec (to znamená, že 
nemůže jít o zdravotní pomůcky hrazené 
pojišťovnami pouze zčásti).  
Pro úplnost informace uvádíme, že v současné 
době není v žádném právním předpisu podána 
definice "protetické pomůcky" ani "rehabilitační 
pomůcky". Proto je třeba vycházet zřejmě 
z charakteru těchto pomůcek. To znamená, že 
"rehabilitační pomůcky" slouží ke zlepšení nebo 
odstranění určitého deficitu zdravotního stavu 
(např. invalidní vozík). "Protetické pomůcky" slouží 
k náhradě části orgánu (např. protézy, ortézy, 
naslouchací zařízení apod.).  
V rámci novely zákona o daních z příjmů, která by 
měla vstoupit v účinnost dnem 1. ledna 2006, by 
předmětné ustanovení mělo být upraveno v tom 
smyslu, že půjde o "zdravotnické prostředky, které 
jsou definovány v zákoně č. 123/2000 Sb., 
o zdravotnických prostředcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 336/2004 
Sb“.  
Skutečnost, že vynaložené prostředky se týkaly 
příslušných účelů, prokazuje poplatník správci 
daně v daňovém řízení. Jako důkaz lze předložit 
např. potvrzení o převodu (bezhotovostním 
i učiněném v hotovosti) finančních prostředků. 
I jiné důkazní prostředky mohou být správci daně 
předloženy. Musí však z nich být zřejmé, kdo byl 
obdarován, že jde o účel uvedený 
v ustanovení, jaká byla výše daru a datum, kdy 
byl dar učiněn.  
 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR 
 

� Výhody zvláštního označení O1 
 
Držitelé mimořádných výhod II. a III. stupně (ZTP, 
ZTP/P), s výjimkou sluchově postižených, mají 
nárok na vydání zvláštní označení O1 (bílý vozík      
v modrém poli). Označení smějí užívat jen osoby, 
které jej obdrží od místně příslušného obecního 
úřadu s rozšířenou působností (tzv. "malý okres"). 
Problematiku vozidel označených speciálním 
označením O1 (vozidlo přepravující osobu těžce 
postiženou na zdraví) řeší zákon č. 361/2000 Sb., 
§ 67, odst. 3, 4, 5. 
 
a) Zvláštní označení O1 smí být používáno jen 

na vozidle, které zajišťuje přepravu postižené 
osoby, to znamená, že pokud vozidlo 
nezajišťuje přepravu postižené osoby, nemůže 
být označeno zvláštním označením O1. 

b) Pokud postižená osoba bývá přepravována 
několika vozidly, zajistí, aby vydaným 
zvláštním označením O1 bylo označeno jen 
vozidlo, kterým je právě přepravována. 

c) Umístění vydaného označení na vozidle musí 
být na z vnějšku dobře viditelném místě, aby 

bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje postiženou 
osobu a má zvláštní práva. 

d) Vozidla označená zvláštním označením O1 
mohou: 

- v jednotlivých případech, a je-li to 
naléhavě nutné, po dobu nezbytně 
potřebnou nedodržovat zákaz 
zastavení a zákaz stání vyplývající 
z dopravní značky „Zákaz stání“, 
přičemž nesmí být ohrožena 
bezpečnost a plynulost provozu           
na pozemních komunikacích. 

- vjíždět na vyhrazená parkoviště,         
na něž je vozidlu bez zvláštního 
označení O1 vjezd zakázán. 

e) Osoba, které bylo vydáno zvláštní označení 
O1, může požádat o zřízení vyhrazeného 
parkoviště v místě bydliště podle zvláštního 
právního předpisu (§ 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích ve znění 
zákona č. 102/2000 Sb.). 
 

Držitelé zvláštního označení O1 jsou 
osvobozeni od placení poplatku za užívání 
dálnice a rychlostní silnice (nemusí si 
pořizovat dálniční známku). Tato výhoda 
vyplývá přímo z označení. 
 

� Vozíčkář na prodej 
 
Parkovat na zákazu stání, aniž by policie odtáhla 
váš vůz? Jednoduché. Stačí si sehnat kartu 
vozíčkáře. Prodávají se za několik stovek              
a policie jejich zneužívání málokdy odhalí. 
Ministerstvo dopravy o situaci ví, ale nápravu 
zatím nechystá. 
 
Řidič zastaví na parkovacím místě vyhrazeném 
pro osoby s těžkým postižením a odchází           
na tenis. Za oknem auta má modrobílou kartičku        
s obrázkem vozíčkáře. Podobnou značku mají         
v Česku desetitisíce lidí; někteří legálně, jiní 
nelegálně. Řidičům umožňuje parkovat nejen      
na místech vyhrazených pro handicapované, ale 
za určitých okolností dokonce tam, kde platí 
zákaz stání či zastavení. Městská ani státní 
policie nesmí dát vozu botičku. Pokud 
neohrožuje bezpečnost a plynulost provozu        
na silnici, nemůže jej ani odtáhnout. Výhody 
karty, oficiálně nazývané speciální označení O1 
pochopili a využívají mnozí zdraví řidiči. Sehnat 
kartu není těžké. Za dnešních technických 
možností lze snadno vytvořit věrohodnou kopii; 
za několik sto až tisícikorun se dá získat karta 
originální. Policie může řidiče, kteří známku 
zneužívají, odhalit jenom těžko. Databáze, v níž 
by bylo možné okamžitě ověřit, zda je karta         
na autě oprávněně, neexistuje.  
 
Zneužívání speciálního označení pro lidi                
s těžkým zdravotním postižením si všimli 
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odborníci. "Zaznamenali jsme dokonce případ, 
kdy majitelka průkazky ZTP/P prodala parkovací 
místo taxikáři," tvrdí Zdeněk Hrubý z Centra 
dopravního výzkumu, státní instituce zabývající 
se dopravou. Zneužívání karet potvrzuje přímo 
ministerstvo dopravy. "Víme o tom, že se tyto 
kartičky prodávají za stovky až tisíce korun," 
uvádí tisková mluvčí ministerstva dopravy 
Marcela Švejnohová. Princip je jednoduchý: 
kartu do auta vydávají zdarma obecní úřady          
s rozšířenou působností na základě průkazky        
o udělení mimořádných výhod II. a III. stupně 
(ZTP a ZTP/P). "Stačí nahlásit ztrátu, úřad vydá 
bezplatně kartu novou a původní se prodá 
zájemcům z řad zdravých řidičů," říká 
Švejnohová. Počty řidičů, kteří speciální 
označení zneužívají, se nikdo neodváží ani 
tipovat. Mohou jich být stovky až tisíce. 
 
Zamezit zneužívání speciálních karet mělo 
ustanovení v novele zákona o provozu                 
na pozemních komunikacích. "V průběhu 
projednávání novely v Poslanecké sněmovně ale 
ze zákona vypadlo," tvrdí Švejnohová.                
Na dnešním stavu se tak v nejbližší době nic 
nezmění. Policisté sice mohou požádat řidiče, 
aby prokázal, že označení užívá oprávněně; 
strážci zákona ale jen těžko mohou čekat              
u každého podezřelého zaparkovaného auta, až 
přijde majitel. Policie přiznává, že nemá možnost 
ověřit si na místě, zda karta patří k danému autu 
právem; to je možné zjistit jen písemným 
dotazem na příslušném úřadě obce s rozšířenou 
působností. Policisté se prý setkávají častěji se 
zneužíváním originálních karet, padělky 
zaznamenali pouze minimálně. "Ale samostatně 
se tyto případy statisticky nesledují," říká Lucie 
Uhlířová z tiskového oddělení Policejního 
prezidia ČR. Případné zneužití známky se 
považuje za přestupek, padělání karty není 
trestné vůbec. Nejde totiž o veřejnou, ani               
o úřední listinu. Při dopadení by mohla policie 
postihnout pachatele také za špatné parkování.  
 
Autor: Lenka Kabeláčová 
Zdroj: Týden 
 

� Kontakty na nejznámější nadace  
 
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry 
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1 
tel.: 224 214 452 
charta77@mbox.vol.cz 
www.bariery.cz 
        
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
Senovážné nám. 2, 111 21 Praha 1 
tel.: 224 216 883 
vdv@telecom.cz 
www.vdv.cz 
 

Nadace Dagmar a Václava Havlových - Vize 97 
Voršilská 10, 110 00 Praha 1 
tel.: 234 097 811 
nadace@vize.cz 
www.vize.cz 
        
Nadační fond Václava Klause 
Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1 
tel.: 222 192 409 
        
Nadační fond manželů Livie a Václava 
Klausových 
119 08 Praha 1 – Hrad 
tel.: 224 373 701 
info@nadacnifondklausovych.cz 
www.nadacnifondklausovych.cz 
 
Svaz paraplegiků – Centrum paraple 
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 
tel.: 274 771 478 
www.paraple.cz 
 
Nadace divoké husy 
Domažlická 15, 130 00 Praha 3 
tel.: 222 584 342 
 
Nadační fond Českého rozhlasu 
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 
tel.: 221 551 218 
        
Nadace Pro Futuro 
Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1 
 
Nadace Syner 
Rumunská 655/9, 460 01  Liberec 4 
 
Nadace Českého Telecomu 
Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 
www.telecom.cz 
 
Nadace Eurotel 
Vyskočilova 1442/1b, 140 21 Praha 4 
tel. 267 011 173 
info@nadace-eurotel.cz 
 
Nadace Duhová energie 
Severomoravská energetika, a.s. 
28. října 3123/152, 709 02 Ostrava 
tel. 596 671 111 Ing. Renata Skupníková 
www.duhovaenergie.cz 
  
Většina nadací má určité zaměření, ostatní 
každoročně vypisují konkrétní programy, jež 
hodlají podpořit. Proto je důležité se předem          
na podmínky informovat. Všechny potřebné 
informace většinou najdete na Internetu, ale 
můžete samozřejmě zvolit i písemný nebo 
telefonický kontakt.   
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� Regionální granty Nadace Eurotelu 
 
Již 4. ročník programu "Regionální granty" 
vyhlásila Nadace Eurotelu. 
Program je určen nestátním neziskovým 
organizacím z celé České republiky, které realizují 
projekty na podporu znevýhodněných dětí                
a mládeže.  
V každém z osmi regionu (dva kraje) bude 
rozdělen 1.250.000 Kč. Žadatelé se mohou 
ucházet o grant ve výši až 400.000 Kč. V rámci 
cele České republiky bude letos rozděleno 10 
milionu Kč. 
 

� Český Telecom bude pomáhat formou 
drobných darů 

 

Pod názvem Fond drobného dárcovství vyhlásila 
v letošním roce společnost ČESKÝ TELECOM, 
a.s., ve spolupráci s Informačním centrem 
neziskových organizací, o.p.s. (ICN) program, 
který je určen na podporu neziskových organizací 
a fyzických osob. Formou drobných darů chce 
tento Fond pomáhat co nejširšímu okruhu 
neziskových organizací a potřebných osob             
ve všech regionech České republiky.  

O příspěvek z Fondu mohou žádat neziskové 
organizace, které působí v sociálně zdravotní 
sféře, v oblasti životního prostředí, vzdělávání, 
kultury a památek nebo se věnují volnočasovým 
aktivitám. Fyzické osoby budou z Fondu 
podpořeny výhradně v sociálně zdravotní oblasti. 
Vybrané projekty získají z Fondu částky ve výši 
od 10.000 Kč do 40.000 Kč, maximální příspěvek 
pro fyzické osoby činí 20.000 Kč. Žádosti je možné 
zasílat po celý rok, přičemž výběrová komise 
doporučí k podpoře každý čtvrtrok minimálně 
jeden projekt z každé oblasti podpory. 

Podrobné informace včetně formuláře s žádostí       
o podporu z Fondu jsou k dispozici na 
internetových stránkách společnosti Český 
Telecom www.telecom.cz a na stránkách ICN 
www.neziskovky.cz. Na obou zmíněných 
internetových stránkách budou také zveřejňovány 
výsledky výběrového řízení. 
 

� Nadace Duhová energie je připravena  
v roce 2005 rozdělit 100 milionu korun 

 
Nadace Duhová energie počátkem února 
vyhlásila nová grantová témata pro rok 2005. 
Jedna z největších nadací v zemi podporuje 
prioritně projekty pro děti a mládež a na pomoc 
handicapovaným, a to jak na celostátní, tak 
regionální úrovni. 
 
Základní grantové okruhy tak podpoří výstavbu 
Duhových hřišť, nákup Duhových aut pro převoz 

seniorů a handicapovaných či vybavení 
Duhových dílen na základních a mateřských 
školách a v dětských domovech. Speciálně 
upravené Duhové kolo bude opět celý rok 
putovat po festivalech a veletrzích, kde s jeho 
pomocí může každý zájemce "našlapat" finanční 
částku určenou vybraným neziskovým 
organizacím. Například na podporu Duhových 
hřišť vyčlení 24 milionů korun. Expertní skupina 
nadace pro tyto účely vypracovala i novou studii 
dětského Duhového hřiště, která zohledňuje 
nejnovější poznatky v oblasti bezpečné hry            
a podpory dětské kreativity. 
 
Zdroj: Kapitál 
 

� Změna v koncepci veletrhů Rehaprotex 
a Mefa 

 
Již jsme si zvykli hledat potřebné informace          
na zdravotnických veletrzích REHAPROTEX               
a MEFA v Brně. Pro všechny, kteří si rezervují 
svůj čas již tradičně na první listopadový týden, 
přichází změna. 
 
Zdravotnické veletrhy Rehaprotex a Mefa mění 
svoji koncepci a přecházejí pod nový projekt 
HOSPIMedica/Reha+. Projekt se týká 
zdravotnické techniky, rehabilitace, protetiky          
a zdraví. 
 
Termín konání: 13. - 16. 9. 2005 
 
Veletrh bude umístěn v nejmodernějších 
bezbariérových pavilonech brněnského 
výstaviště. Jeho součástí zůstává tradiční 
prezentace nestátních neziskových organizací - 
Pro Váš úsměv. 
 
Autor: Jana Vařachová 
Zdroj: Internet 
 

� Autoškola pro tělesně postižené 
 
Autoškola Peml Pavel v Přelouči vedena snahou 
pomoci našim spoluobčanům, kteří z jakéhokoliv 
důvodu mají omezené možnosti kvalifikovaného 
uplatnění na trhu práce, zejména pro absenci 
motoriky, zřídila ve svých prostorách výcvikové 
středisko pro tělesně postižené uchazeče                 
o získání řidičského průkazu za současného 
vzdělávání v základech ekonomiky a využívání 
počítačové techniky. Toto spojení však není 
podmínkou. Jsme připraveni i na variantu vedoucí 
jen k získání řidičského oprávnění. Varianta počítá 
s pobytem 15 dnů bez přerušení. Ubytovací 
kapacita je 10 lůžek v prvotřídně vybavených 
pokojích s bezbariérovým vstupem                           
a bezbariérovým  sociálním zázemím. 
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Uchazeči o řidičské oprávnění mají k dispozici 
nejmodernější techniku jak pro výuku teorie, tak 
pro praktický výcvik v řízení včetně pedagogů, 
kteří již s výukou tělesně postižených mají dobré 
zkušenosti z doby, kdy naše autoškola prováděla 
výcvik těchto uchazečů sólově bez soustředění. 
 
Úhrada dle druhu poskytnutých služeb:  
�   8.000 Kč bez požadavku na další služby, 
� 12.000 Kč s ubytováním, 
� 15.500 Kč s ubytováním a s plnou penzí. 
 
Zájemci o instalaci ručního ovládání vlastního 
vozidla bude tento výkon zabezpečen autoškolou 
již v průběhu studia. Veškerý studijní materiál je 
uchazečům zapůjčen zdarma na celou dobu 
studia. 
 
Zájemci o studium v našem výcvikovém zařízení 
při přihlašování uvedou o jaký druh studia mají 
zájem, zda jen o získání řidičského průkazu bez 
požadavků na ostatní služby, to je s ubytováním 
bez stravování nebo s ním, nebo včetně základů 
ekonomiky a počítačové techniky. Pro úplnost je 
třeba i uvádět, zda již vlastní automobil s ručním 
ovládáním, nebo bude-li mít zájem o instalaci 
tohoto zařízení. 
 
Kursovné podle výběru zájemce je splatné ve dvou 
fázích, a to jedna polovina při nástupu                    
do výcvikového zařízení a druhá poslední výukový 
den před vykonáním zkoušky. 
 
Kontaktní adresa: 
Autoškola Peml Pavel 
Pražská 12, 535 01 Přelouč 
tel./fax: 466 95 33 33 
mobil: 602 36 88 77  
www.peml.preloucsko.cz 
e-mail: ppeml@volny.cz 
 

� Webový portál Pečující on-line 
 
Webový portál www.pecujici.cz je určen především 
laickým pečovatelům – rodinným příslušníkům, 
starajícím se o starší chronicky nemocné.  
 
Po zkušenostech s ohlasem příruček                     
pro pečovatele vydaných Ambulancí pro poruchy 
paměti je zřejmé, že webový portál bude využíván 
i profesionálními pečujícími ze zdravotní i sociální 
sféry. 
 
Webové stránky navrhla Ambulance pro poruchy 
paměti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady      
a Ústavu lékařské etiky UK v Praze spolu 
s občanskými sdruženími HESTIA a ECONNECT 
a Českou asociací pečovatelské služby Praha.  
 
Zdroj: www.ecn.cz 
 

� Handicap - postžiro pro handicapované 
 
Poštovní spořitelna uvedla od 1. února na trh 
nový produkt - Postžiro Handicap, účet určený 
pro handicapované. Jeho majitelem se může stát 
pouze občan, který je držitelem některého             
z průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P.  
 
Jaké výhody proti klasickému postžirovému 
účtu nabízí? 
� vedení účtu včetně měsíčních výpisů 15 

korun (o 8 korun méně) 
� výběr hotovosti Maxkartou 6 Kč (o 2 Kč 

méně) 
� jednorázový příkaz k úhradě do jiné banky 6 

Kč (o 4 koruny méně) 
� převod v rámci ČSOB na základě trvalého 

příkazu zadaného dokladem 2 Kč (o 3 
koruny méně) 

� došlá platba z cizí banky 4 Kč (o 2 Kč méně) 
� převod do jiné banky na základě trvalého 

příkazu zadaného dokladem 4 Kč (o 3 Kč 
méně)  

� platba na základě SIPO v rámci ČSOB 2 Kč 
(o 2 koruny méně) 

� vedení úvěrového přečerpání zdarma (o 9 
korun méně) zřízení povoleného přečerpání 
zdarma (o 200 korun méně) 

 
Proti běžnému sporožirovému účtu je vedení 
Postžira Handicap rozhodně výhodnější. Jeho 
náklady jsou shodné s Postžirem Senior, které je 
určené osobám starším 55 let. 
 
Obdobu účtu pro handicapované nabízí také 
Česká spořitelna v rámci Senior konta, které si 
vedle osob starších 65 let a mladších starobních 
důchodců mohou zřídit osoby pobírající invalidní 
důchod. 
 
Autor: Petr Zámečník 
Zdroj: Lidové noviny 
 

Na vydávání zpravodaje v roce 2005 poskytly 
příspěvek tyto organizace: 

� MO STP Budišov n. B. 
� ZO SPCCH Dolní Benešov 
� MO STP Hlučín 
� MO STP Kobeřice 
� MO STP Ludgeřovice 
� MO STP Opava 1 
� MO STP Štěpánkovice 
� ZO SPCCH Vítkov 
� ZO SPCCH Onko Isis Opava 
� MO STP Automotoklub invalidů Opava 
� Slezský svaz zdravotně postižených    

v Hradci n. M. 

Děkujeme. 
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� Nabídka celostátních akcí Svazu 
postižených civilizačními chorobami 

 
1. Rekondiční pobyt kardiaků  

Termín: 30. 7. - 10. 8. 2005 
Místo: hotel Junior v Poděbradech 
Cena: 3.850 Kč 

 
2. Léčebně rehabilitační tábor pro alergické      

a astmatické děti 
Termín: 13. 7. - 1. 8. 2005 
Místo: Norsko, Storsand (asi 50 km         

od Osla) 
Cena: 11.900 Kč 

 
Bližší informace a přihlášky na obě akce 
získáte na okresním výboru SPCCH v Opavě, 
tel. 553 734 109. 

 

� Víme o sobě, držíme spolu,  
pomáháme si 

 
Pod tímto názvem pořádá Liga proti rakovině 
v sobotu 28. května 2005 celostátní akci, do které 
se zapojí také Onko klub Isis z Opavy a Onko klub 
Niké z Krnova.  
Akce bude probíhat ve dvou fázích. Smyslem té 
první, ve které pojedou na kolech 5členná družstva 
z Opavy do Krnova a naopak, je podání 
sportovního výkonu a zároveň předání poselství 
„Víme o sobě, držíme spolu, pomáháme si“.  
Druhá část je určena pro širokou veřejnost. 
Místem konání bude Areál chovatelů 
v Kylešovicích, kde se všichni zájemci mohou 
registrovat od 10 – 15 h a pomoci místnímu klubu 
v najetí co nejvíce kilometrů na kole. Trasa povede 
po cyklostezce z Kylešovic do Branky u Opavy, 
zdatnější mohou pokračovat na Chvalíkovice,          
a zpět. Klub s největším počtem najetých kilometrů 
bude odměněn finančním bonusem hlavního 
sponzora firmy Roche.  
Přímo v areálu bude od 10 hodin probíhat 
doprovodný program, např. kulturní vystoupení 
dětí z místních škol, bude prezentována činnost 
Onko klubu Isis a budou rozdávány různé letáčky 
o prevenci.  
Přijďte nás podpořit! 
 
Marie Laníková, předsedkyně Onko klubu Isis 
 

� Přihlášky na národní abilympiádu 
 
Již 13. ročník národní abilympiády se uskuteční 
24. a 25. června v Salesianském středisku 
mládeže v Pardubicích.  
 

Přihlásit se lze písemně, e-mailem nebo 
telefonicky do 6. května na adresu České 
abilympijské asociace (CAA), Rokycanova 2654, 
530 02 Pardubice, tel.: 466 304 366. 
 

� Inzerce 
 
� Nabízíme pracovní uplatnění poživatelům 

plných  invalidních důchodů v chráněné dílně 
v Opavě. Nabízená pracovní činnost spočívá 
v kompletování výrobků, polepování štítky, 
balení do obalů a jiné činnosti podle zakázek. 
Jedná se vesměs o nenáročné činnosti 
s respektováním možností a schopností 
pracovníků.  
Kontakt: FROS ZPS s.r.o., Chráněná dílna 
invalidů, Těšínská 29, 746 01 Opava, tel. 
553 625 252 

 
� Koupím starší mechanickou tříkolku             

pro dospělou osobu. 
Kontakt: p. Wallik, Liptovská 8, 747 06 Opava 
6, tel. 553 734 535 
 

� Koupím starší tříkolku s elektromotorkem. 
Kontakt: p. Müller, tel. 553 718 672 
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0 7 . 0 5 .  Šac hový  turnaj 
K lub ovna O V  S Z dP , 
L iptovská  2 1 , O pava 6  

0 9 . -
1 6 . 0 5 .  

R ekondic e pro kardiaky  S alajka, H orní  L omná  

1 6 . -
2 3 . 0 5 .  

R ekondic e pro tělesně 
postižené 

S alajka, H orní  L omná  

2 3 . -
3 0 . 0 5 .  

R ekondic e pro diab etiky  S alajka, H orní  L omná  

2 4 . 0 5 .  B ezplatná  prá vní  poradna 
Centrum pro zdrav. post. , 
L iptovská  2 1 , O pava 6  

2 7 . 0 5 .  D en zdravotně postižený c h L udg eř ovic e 
2 8 . 0 5 .  
1 0  h 

V í me o sob ě, drží me spolu, 
pomá há me si 

A reá l c hovatelů , O pava-
K y lešovic e 

0 4 . 0 6 .  
9  h 

D ětský  den 
A reá l c hovatelů , O pava-
K y lešovic e 

1 1 . -
1 8 . 0 6 .  

R ekondic e pro vozí č ká ř e 
R ajská  b ouda, 
Malenovic e 

1 4 . 0 6 .  
O kresní  shromá ždění  
S P CCH  

P enzió n, H lavní  ulic e, 
O pava-K y lešovic e 

2 4 . -
2 6 . 0 6 .  

S raz zdravotně postižený c h 
motoristů  

V elké S edlo, K ružb erk 

2 8 . 0 6 .  B ezplatná  prá vní  poradna 
Centrum pro zdrav. post. , 
L iptovská  2 1 , O pava 6  

B ližší  inf ormac e V á m rá di posky tneme v Centru pro zdravotně 
postižené, L iptovská  2 1 , 7 4 7  0 6  O pava 6 , tel.  5 5 3  7 3 4  1 0 9 .  
 

V y dá vá  Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované prac oviště O pava,  
L iptovská  2 1 , 7 4 7  0 6  O pava 6  - K y lešovic e, tel. / f ax :  5 5 3  7 3 4  1 0 9 , e-mail:  c zp. opava@volny.cz 

D istrib uc e prostř ednic tví m př edsedů  org anizač ní c h složek S vazu tělesně postižený c h, S vazu postižený c h c ivilizač ní mi c horob ami 
a S vazu nesly ší c í c h a nedoslý c havý c h v rá mc i b ý valého opavského okresu.  

V y c há zí  4 x  do roka. T oto č í slo vy šlo v dub nu 2 0 0 5 .  N eprodejné.  



Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované prac oviště O pava 
 

 
Z pravodaj 2 / 2 0 0 5  9 

 

 

 

 
 

� Zaměstnat handicapované, nebo raději 
státu zaplatit? 

 
Firmy, které zaměstnávají více než 25 lidí, mají 
povinnost zaměstnávat také osoby se 
zdravotním postižením. Podíl těchto osob na 
celkovém počtu zaměstnanců přitom musí činit 
čtyři procenta. 
 
Pokud však firma nemůže handicapovaného 
pracovníka přijmout, může povinnost, kterou jí 
ukládá zákon o zaměstnanosti, splnit jinak. 
 
Může například odebírat výrobky nebo služby 
od firem, které zaměstnávají více než 50 
procent pracovníků se zdravotním 
postižením. Další variantou je zadávání zakázek 
těmto zaměstnavatelům. 
 
Možné je i odebírání výrobků z chráněné dílny 
provozované občanským sdružením, církví nebo 
obecně prospěšnou společností, případně 
zadávání zakázek těmto subjektům. 
 
Lze také odebírat výrobky a služby nebo zadávat 
zakázky přímo handicapovaným osobám, které 
samy podnikají a nezaměstnávají žádné 
zaměstnance. 
 
V případě, že firma pracovníky se zdravotním 
postižením nezaměstnává, ani od nich 
neodebírá žádné výrobky, přichází v úvahu 
povinný odvod do státního rozpočtu.  
 
Samozřejmě jsou možné různé kombinace 
uvedených způsobů plnění. 
 
Výše odvodu činí za každou osobu se 
zdravotním postižením, kterou by společnost 
měla zaměstnat, 2,5násobek průměrné 
měsíční mzdy v národním hospodářství za 
první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v 
němž povinnost plnit povinný podíl osob se 
zdravotním postižením vznikla. Její výši 
pravidelně vyhlašuje Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. Za první až třetí čtvrtletí roku 
2004 tato průměrná mzda činila 17.418 korun. 
 
Vypočtenou částku je pak nutné odvést státu 
prostřednictvím příslušného úřadu práce do 15. 
února. 
 
Autor: Lenka Stuchlová 
Zdroj: Hospodářské noviny 
 
Konzultant bezbariérovosti 

 


