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 Některé důležité změny platné                  
od 1. ledna 2006

Důchodové pojištění
Od nového roku se zvýšily všechny důchody                  
z českého důchodového pojištění. Tedy řádné           
i předčasné důchody starobní, plné i částečně 
invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. 
Základní výměra důchodu, která je společná               
pro všechny důchodce, se zvýšila o 70 Kč,                     
tj. z původních 1 400 Kč na částku 1 470 Kč. 
Procentní výměra důchodu u důchodů přiznaných 
před 1. lednem 1996 se zvýšila o 6 %, u ostatních 
důchodů pak o 4%.

Zároveň se mění výše všeobecného vyměřovacího 
základu a redukčních hranic nutných pro výpočet 
důchodu. Všeobecný vyměřovací základ za rok 
2004 činí 17 882 Kč. Aby upravené vyměřovací 
základy pojištěnce odpovídaly mzdové úrovni                 
v kalendářním roce, který bezprostředně předchází 
roku, kdy mu byl přiznán důchod, je třeba použít 
přepočítací koeficient. Jeho hodnota bude činit 
1,0532. Zvýšeny budou i tzv. redukční hranice                
pro stanovení výpočtového základu.První redukční 
hranice se zvyšuje z 8 400 Kč na 9 100 Kč, druhá 
redukční hranice z 20 500 Kč na 21 800 Kč. 

Rovněž se valorizovaly částky zvýšení důchodů 
pro bezmocnost.

 Částka zvýšení důchodů pro částečnou 
bezmocnost vzrostla o 8 Kč, tj. z dosavadních 
472 Kč na částku 480 korun měsíčně. 

 Částka zvýšení důchodů pro převážnou 
bezmocnost vzrostla o 16 Kč,                                     
tj. z dosavadních 944 Kč na částku 960 korun 
měsíčně.

 Částka zvýšení důchodů pro úplnou 
bezmocnost vzrostla o 30 Kč,                                     
tj. z dosavadních 1 770 Kč na částku 1 800 
korun měsíčně. 

Zvýšily se také o 4,9 % příplatky k důchodům, 
které jsou vypláceny podle nařízení vlády č. 
622/2004 Sb., bývalým politickým vězňům z let 
1948 – 1989 či jejich pozůstalým a také podle 
zákona č. 357/2005 Sb., účastníkům národního 
boje za vznik a osvobození Československa                          
a pozůstalým po nich.

Zvýšení příspěvku na provoz motorového 
vozidla
Od ledna 2006 budou lidé, kteří pobírají příspěvek 
na provoz motorového vozidla, dostávat až o 776 
Kč více. Nově bude činit pro osoby s průkazem 
ZTP 6 000 Kč. Držitelé průkazu ZTP/P budou 
dostávat příspěvek ve výši 9 900 Kč ročně. Pokud 
jsou vlastníky nebo držiteli jednostopého 
motorového vozidla, bude příspěvek pro osoby                 
s průkazem ZTP činit 2 300 Kč a pro držitele 
průkazu ZTP/P 4 200 Kč. 

V dávce je zahrnut jak příspěvek na úhradu 
spotřebovaných pohonných hmot, tak i příspěvek 
na pojištění zákonné odpovědnosti za provoz 
motorového vozidla. Pokud dotyčný najezdí více 
než 9 000 km ročně, dostává ještě za každých 
dalších započatých 500 km částku navíc –                       
v případě, že je držitelem průkazu ZTP, 200 Kč,              
a pokud je držitelem průkazu ZTP/P, 400 Kč.

Zároveň s tímto příspěvkem se zvyšuje                              
i příspěvek na individuální dopravu těžce 
zdravotně postiženým občanům, kteří se 
pravidelně individuálně dopravují a nejsou 
vlastníky nebo provozovateli motorového vozidla. 
Od nového roku tato částka vzrostla o 500 Kč                   
a činí 6 500 Kč na kalendářní rok.

Za příspěvek na vydávání Zpravodaje      
v roce 2005 děkujeme

místním organizacím STP: Budišov n. B., Hlučín, 
Kobeřice, Ludgeřovice, Opava 1, Opava 7, AMKI, 
Štěpánkovice

základním organizacím SPCCH: Dolní Benešov, 
Handicap Kylešovice, Onko Isis, Opava a Vítkov

Slezskému svazu zdr. postižených  v Hradci n. M.

      Z kladných ohlasů, jež zaznamenáváme v naší 
poradně, ale i na členských schůzích MO a ZO, 
doufám, že se vám Zpravodaj CZP líbí a je pro vás 
užitečným průvodcem jak v sociálně právní oblasti, tak 
spolkové a zájmové činnosti pro zdravotně postižené.

       V této souvislosti věřím, že tomuto čtvrtletníku 
zachováte přízeň a podle svého uvážení na jeho 
vydávání přispějete i v letošním roce.

S díky Dagmar Slaninová
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Cestovní náhrady od 1. 1. 2006
Nástupem nového roku se zvýšily ceny pohonných 
hmot pro účely výpočtu cestovních náhrad. V praxi 
tento krok znamená především zvýšení nároku 
zaměstnance na náhradu při použití soukromého 
motorového vozidla pro účely pracovních cest. 

Průměrné ceny pohonných hmot od 1. 1. 2006:

 u benzinu 91 O Speciál 30,10 Kč
 u benzinu 91 O Normal 29,50 Kč
 u benzinu 95 O Super 30,40 Kč
 u benzinu 98 O Super plus 34,40 Kč
 u motorové nafty 29,50 Kč

Náhrady za používání vlastního vozidla:

 jednostopá vozidla a tříkolky 1,00 Kč
 osobní motorová vozidla 3,80 Kč

Výše stravného na pracovních cestách:

 05 – 12 hod.              58 – 69 Kč
 12 – 18 hod.       88 – 106 Kč
 nad 18 hod.     138 – 165 Kč

Minimální mzda
Příjmy lidí pracujících jen za státem garantované 
minimum se od ledna zvýšily o 5,4 % ze 7 185 na 
7 570 korun hrubého. Minimální hodinová mzda 
vzrostla ze 42,50 Kč na 44,70 Kč. Druhé zvýšení –
o 5,1 % – nastane od 1. července 2006. Měsíční 
minimální mzda bude od tohoto data činit 7 955 Kč
a hodinová minimální mzda 48,10 Kč.

Schválená úprava posiluje motivační funkci 
minimální mzdy. Postupně by měla být tak vysoká, 
aby byly příjmy ze zaměstnání atraktivnější než 
příjmy ze sociálních dávek. Kromě pozitivních 
dopadů z hlediska zaměstnanosti a sociálních 
dávek by měla také zajistit lidem s nižší kvalifikací 
zvýšení objemu prostředků nutných k pokrytí 
rostoucích nákladů (např. na bydlení)                            
a k zabezpečení dalších životních potřeb.

„V roce 1998 byla úroveň čisté minimální mzdy                   
o 30 % nižší než životní minimum samostatně žijící 
osoby. V současné době přesahuje minimální 
mzda v čistém vyjádření životní minimum o 35 %, 
což je bezesporu pozitivní fakt. Lidem by se mělo 
vyplatit pracovat. Neměli by spoléhat na příjmy                 
ze sociálních dávek,“ říká místopředseda vlády ČR 
a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk 
Škromach.

Česká republika by se měla jako členský stát EU
postupně přibližovat situaci ve vyspělých státech 
západní Evropy, kde je obvyklé, že minimální 
mzda dosahuje přibližně poloviny průměrné mzdy, 
zabezpečuje nezbytný základní životní standard 
(životní minimum) čtyřčlenné rodiny a je přibližně 
dvakrát vyšší než životní minimum jednotlivce. 

Počet příjemců minimální mzdy je po celou 
dobu od jejího zavedení poměrně nízký. Podle 
Informačního systému MPSV o ceně práce, který 
zahrnoval ve 2. čtvrtletí 2005 odměňování cca 
1,82 mil. zaměstnaných osob (tj. cca 46 % všech 

zaměstnanců ČR), pobíralo platnou minimální 
mzdu pouze 0,57 % pracovníků. 

Životní minimum vyšší o 120 korun 
Změny od nového roku postihly i životní minimum. 
To se skládá ze dvou částí, které se sčítají. Částky 
určené na výživu a ostatní základní osobní potřeby
se zvýšily o 1,7 % a částky na domácnost o 4 %. 
Minimum jednotlivce vzrostlo o 120 Kč na částku
4 420 Kč. Pro čtyřčlennou rodinu vzrostlo o 260 až 
280 Kč podle věku dětí na 11 560 až 13 120 Kč.
ŽM bezdětného páru se zvýšilo o 180 Kč na 7 430 
Kč. Matkám samoživitelkám s jedním dítětem 
vzrostlo ŽM podle věku dítěte o 170 – 180 Kč, tedy 
na 6 780 – 7 560 Kč, úplným rodinám s jedním 
dítětem pak podle věku dítěte o 230 – 240 Kč             
na 9 810 – 10 590 Kč. Celková úroveň ŽM úplné 
čtyřčlenné rodiny s nezaopatřenými dětmi se 
měsíčně zvýšila podle věku dětí o 260 – 280 Kč 
na 11 560 – 13 120 Kč, pětičlenné úplné rodině           
s nezaopatřenými dětmi pak o 310 – 340 Kč                  
na 13 710 – 16 050 Kč. 

Jak se změnilo životní minimum 

Na výživu a ostatní základní osobní potřeby

. r. 2005 nově

Dítě do 6 let 1720 1750

od 6 do 10 let 1920 1950

od 10 do 15 let 2270 2310

od 15 do 26 let 2490 2530

Ostatní občané 2360 2400

Na nezbytné náklady na domácnost

. r. 2005 nově

Domácnost s 1 osobou 1940 2020

se 2 osobami 2530 2630

se 3 nebo 4 osobami 3140 3260

s 5 nebo více osobami 3520 3660

(Zdroj: MPSV) 

Ve druhém pololetí 2006 by měl vstoupit v platnost 
nový zákon o životním a existenčním minimu                
a zákon o pomoci v hmotné nouzi. Tyto právní 
normy, které v současné době projednává 
Parlament, přinesou podstatnou změnu systému 
sociálních dávek.

Sociální příplatek na dítě
Protože dávky životního minima ovlivňují i výši 
sociálních dávek, vzrostou i ty. Ale ne o mnoho. 
Například nejčastěji vyplácený přídavek na dítě se 
zvýší o čtyři až třináct korun podle příjmu rodiny         
a věku dítěte.
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Změna sociálního příplatku na dítě 
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do 6 let 645 657 430 438 215 219

6-10 let 720 732 480 488 240 244

10-15 let 852 867 568 578 284 289

15-26 let 934 949 623 633 312 317

Pozn: Podle příjmu úplné rodiny (oba rodiče) 
v násobcích životního minima a věku dítěte od 1. 
ledna 2005 a od 1. ledna 2006 měsíčně v Kč 
(bez přihlédnutí k sociálním situacím rodiny). 

ŽM = životní minimum rodiny 

Sociální příplatek určený nejchudším 
domácnostem vzrostl podle příjmu rodiny a stáří 
dětí o čtyři až patnáct korun. 

Příspěvek na bydlení se zvýšil až o 53 Kč. Ovšem 
i u této dávky rozhoduje o její výši příjem rodiny a 
také počet osob žijících v domácnosti.

Přídavky na děti stouply jen mírně
O 13 Kč se zvýšil přídavek dětem od 10 do 26 let 
žijícím v rodinách s nejnižšími příjmy. Měsíční 
dávka pro nejchudší děti ve věku 10 až 15 let se 
zvýšila ze 727 Kč na 740 Kč a pro nezaopatřené 
děti od 15 do 26 let ze 797 na 810 Kč.

Naopak jen 4 Kč navíc dostanou malé děti do 10
let z rodin s příjmy od 1,8násobku jejich životního 
minima po trojnásobek. Dětem do 6 let se přídavek 
zvýšil z 241 Kč na 245 korun a dětem od 6 do 10
let z 269 Kč na 273 Kč.

Jak se změnil základní přídavek na dítě (v Kč) 

2005 2006

Dítě do 6 let 482 490

6 až 10 let 538 546

10 až 15 let 636 647

15 až 26 698 709

Rodina, jejíž příjem je nižší než 1,1násobek jejího 
životního minima, dostane vyšší přídavky.
Základní přídavek dostává rodina, jejíž příjem je
nad 1,1 do 1,8násobku jejího životního minima.
Snížený přídavek je pro rodinu s příjmem nad 1,8                     
do trojnásobku jejího životního minima.

Zdroj: MPSV

Většině lidem se sníží daně
Už při první výplatě v novém roce - za leden -
pocítí většina zaměstnanců snížení daní z příjmů. 
Obdobně se dotkne i podnikatelů, kteří ale úlevy 
pocítí až v daňovém přiznání za rok 2006.

Výjimkou jsou živnostníci a další osoby 
samostatně výdělečně činné, kteří uplatní svoje 
výdaje paušálním procentem z příjmů. Paušály                 
na výdaje se totiž zvyšují se zpětnou účinností,           
a tudíž je lze použít v daňovém přiznání již                    
za letošní rok.

Slevy pro všechny stejné
Snížení daní z příjmů fyzických osob je největší            
za posledních 13 let. Může za to snížení sazby 
u prvního daňového pásma z 15 na 12 %                       
a u druhého z 20 na 19 %. Zbylé dvě sazby 
zůstaly stejné. Současně se rozšiřuje první daňové 
pásmo ze 109 200 na 121 200 korun.

K tomu přibylo ještě jedno důležité opatření. 
Všechny zbylé odpočitatelné daňové položky se 
převádějí na systém slev na dani. Sleva na dani se 
uplatňovala dosud jen pro vyživované děti, a to              
od ledna 2005.

Zvláště toto opatření způsobuje, že měsíčně 
nejvíce ušetří na daních lidé s nízkým daňovým 
základem. Jde o to, že slevy na dani, které se 
odečítají až od vypočtené daně, (nikoli od základu 
daně jako dosavadní odpočitatelné položky), mají 
stejnou nominální hodnotu pro všechny.                     
Pro bohaté lidi byl výhodnější dosavadní systém 
odpočitatelných položek od základu daně.

Také proto, že se kromě sazeb daně změní 
způsob, kterým se uplatňují různé úlevy, například
na studium poplatníka či na manželku (manžela)            
a podobně. Zatímco v roce 2005 měly tyto položky 
charakter odpočtu a snižovaly výdělek ještě                
před výpočtem daně, nově se budou odpočítávat 
až od samotného odvodu, a budou tedy jakousi 
slevou na dani. 

Změny v položkách, které snižují daně 

 Na poplatníka 7 200 Kč
 Na manžela (manželku) 4 200 Kč
 Na manžela (manželku) ZTP/P 8 400 Kč
 Na částečnou invaliditu 1 500 Kč
 Na plnou invaliditu 3 000 Kč
 Pro držitele průkazu ZTP/P 9 600 Kč
 Na studium 2 400 Kč

* V roce 2005 měly tyto úlevy charakter odčitatelné 
položky, která snižuje výdělek před výpočtem 
daně. Letos se však budou tyto částky odčítat 
přímo od výše odvodu.

Novela však přináší další zajímavé výhody, z nichž
řadu mohou poplatníci využít zpětně, už za rok 
2005. Například podnikatelé budou moci použít 
takzvaných zvýšených paušálních výdajů (tedy 
procento z příjmů, kterým vykáží výdaje namísto 
skutečných) už na loňský rok. Nejvíce na změně 
vydělají zemědělci, kterým se toto procento 
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zvyšuje z 50 na 80 %. Více živnostníků se navíc 
bude moci vyhnout nepříjemnému vypisování                   
v kolonkách daňového přiznání a požádat                           
o stanovení daně paušální částkou. Zatímco dříve 
této možnosti mohli využít jen podnikatelé, kteří 
nevydělali ročně více než jeden milión korun, nově 
se tato možnost otevřela pro ty, kteří si vydělají až
5 miliónů. S tím také padlo omezení, že                            
o stanovení daně paušální částkou nesmí požádat 
plátce daně z přidané hodnoty. Navíc se tato 
možnost otevřela i spolupracujícím osobám.

V roce 2006 se však nesníží daně pouze fyzickým 
osobám. Obchodním společnostem a dalším 
právnickým osobám se sazba daně snižuje z 26   
na 24 %. 

Změny v odpočtech
V případě penzijního připojištění bude nutné 
dodanit čerpané výhody, pokud poplatníkovi 
penzijní připojištění zaniklo bez nároku na penzi 
nebo jednorázové vyrovnání a současně mu bylo 
vyplaceno odbytné. 

Limit odpočtu úroků na bytové potřeby zůstává             
na 300 tisících korunách. Mění se však podmínky, 
za jakých mohou zaměstnanci uplatnit nárok                 
na odpočet u svého zaměstnavatele. 

Platy zaměstnanců státu se zvednou rozdílně
Základní platy státních zaměstnanců vzrostou               
od ledna o 5 %, tedy v průměru o 770 korun.
Dotkne se to 750 tisíců učitelů, zdravotníků, 
policistů, hasičů, úředníků a dalších profesí. 
Uvedeného průměru ale nedosáhne každý.

Výše tarifního platu (v Kč) 

profese platová 
třída

plat 
dosud

od 
ledna 

učitel 11 16 800 17 650

lékař 13 20 380 23 060

všeobecná sestra 8 14 600 15 340

úředník 
v samosprávě

8 14 600 15 340

úředník ve státní 
správě

10 17 200 18 060

mzdová účetní 
v kultuře

8 11 300 11 870

pracovník sociální
péče

5 10 300 10 820

policista 10 19 530 20 510

hasič 8 16 580 17 410

Pozn: Vždy jde o zaměstnance s 15 lety praxe. 
V tabulce je uveden základní (tarifní) plat. 

Zdroj: MPSV

Průměrný plat ve veřejné sféře ve 2. čtvrtletí 2005 
dosáhl podle Českého statistického úřadu 18 425 
Kč. Průměrná mzda ve státě pak činila 18 763 Kč.

Ze zvýšeného průměrného výdělku se znovu 
stanoví výše náhrady za ztrátu na výdělku, 
náhrada nákladů na výživu pozůstalých příslušející 
podle pracovněprávních předpisů a náhrada                  
za ztrátu na výdělku příslušející podle 
občanskoprávních předpisů. 

Podle zákoníku práce může vláda vzhledem                   
ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové 
úrovně, upravit podmínky, výši a způsob náhrady 
za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům              
po skončení pracovní neschopnosti vzniklé 
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Stejný 
postup je i u náhrady nákladů na výživu 
pozůstalých. Obdobné ustanovení obsahuje                      
i občanský zákoník.

Vláda zvyšuje uvedené náhrady v závislosti                  
na zvýšení procentní výměry důchodů. 

Zvýšení náhrady se bude týkat všech 
poškozených a pozůstalých podle 
pracovněprávních předpisů a poškozených podle 
občanskoprávních předpisů, kterým vznikl nárok 
na náhradu před 1. lednem 2006. Pokud nárok              
na náhradu vznikl po 31. prosinci 2005, průměrný 
výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu 
na výdělku a pro výpočet náhrady nákladů                      
na výživu pozůstalých se zvyšovat nebude. 

Oblast zaměstnanosti
Od nového roku se do náhradních dob zaměstnání 
pro účely vzniku nároku na podporu                                  
v nezaměstnanosti započítává i doba soustavné 
přípravy na budoucí povolání, a to v maximálním 
rozsahu 6 měsíců. Tato změna se dotýká
především čerstvých absolventů, kteří se zaevidují 
na úřadech práce po 1. 1. 2006.

Uchazeči o zaměstnání jsou nově povinni oznámit 
úřadu práce svůj nástup do zaměstnání nejpozději 
v pracovní den, který předchází dni nástupu, a tuto 
skutečnost do 8 kalendářních dnů doložit. 

Lidé starší 50 let, kteří se zaevidují na úřadu 
práce, už nebudou muset prokazovat délku účasti 
na důchodovém pojištění pro účely prodloužení 
podpůrčí doby. K tomu, aby mohli pobírat podporu 
v nezaměstnanosti déle (uchazeči nad 50 let 9 
měsíců, uchazeči nad 55 let 12 měsíců), bude 
úřad práce brát v potaz jen jejich věk.

Zvyšuje se maximální částka, kterou mohou úřady 
práce poskytnout zaměstnavateli na vyhrazení 
společensky účelného pracovního místa pro 
konkrétního uchazeče o zaměstnání. Dosavadní 
hranice se ruší a příspěvek budou moci úřady 
práce poskytovat až do výše skutečně 
vyplacených mzdových nákladů včetně 
pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti a pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění. Příspěvek mohou 
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zaměstnavatelé dostávat až 6 měsíců. V případě 
rizikových skupin uchazečů o zaměstnání (osoby 
se zdravotním postižením, mladí lidé do 25 let 
věku, absolventi vysokých škol po dobu 2 let po 
úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let 
věku, a osoby starší 50 let) se tato doba 
prodlužuje na 12 měsíců.

Rozšiřuje se okruh skutkových podstat přestupků              
a správních deliktů. Za neplnění oznamovacích 
povinností nebo nevedení evidencí stanovených               
v zákoně o zaměstnanosti může úřad práce uložit 
viníkovi pokutu až do výše 500 tis. Kč.

Zpřísní se také podmínky pro dlouhodobě 
evidované uchazeče o zaměstnání. Ti, kteří 
budou v evidencích úřadů práce déle než jeden 
rok, budou muset přijmout zaměstnání sjednané 
na dobu kratší než tři měsíce nebo to, které budou 
vykonávat v rozsahu odpovídajícím minimálně 50 
% stanovené týdenní pracovní doby. 

Nemocenské pojištění
Od 1. ledna 2006 se zvýšila redukční hranice              
pro výpočet nemocenských dávek. Částka 480 Kč 
se zvýšila na 510 Kč, částka 690 Kč stoupla                
na 730 Kč. Denní vyměřovací základ tak je o 36 
Kč vyšší než dosud a bude činit maximálně 642 
Kč. Zvýšení redukčních hranic se týká i osob, které 
začaly pobírat dávky nemocenského pojištění     
před 1. lednem 2006 a jejichž nárok na tyto dávky 
trval i po tomto datu. Například pokud 
zaměstnanec pobírá průměrnou mzdu 18 333 Kč 
měsíčně, bude nemocenská od 1. 1. 2006 při 30 
denní pracovní neschopnosti činit 10 757 Kč.

Osoby samostatně výdělečně činné
V roce 2006 se mění výše záloh na pojistné                 
na sociální zabezpečení u osob samostatně 
výdělečně činných (OSVČ). Níže uvedené nové 
zálohy bude OSVČ platit až po podání Přehledu 
příjmů a výdajů OSVČ za rok 2005.

OSVČ hlavní bude po podání Přehledu za rok 
2005 platit minimální zálohy na důchodové 
pojištění ve výši 1 394 Kč měsíčně. Dosud to bylo
minimálně 1 192 Kč. Platba záloh na pojistné na 
důchodové poj. je v případě SVČ hlavní povinná 
vždy, tedy i v případě, že je OSVČ ve ztrátě.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude              
po podání Přehledu za rok 2005 minimální záloha 
na pojistné na důchodové pojištění činit 558 Kč 
(dosud to bylo minimálně 530 Kč). OSVČ vedlejší 
bude v roce 2006 platit zálohy na pojistné, jestliže 
se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2006 nebo 
pokud její příjem po odpočtu výdajů v roce 2005 
byl alespoň 42 922 Kč.

Účast na nemocenském pojištění u SVČ zůstává 
nadále dobrovolná. Mění se ale minimální pojistné. 
U SVČ hlavní činí bude po podání Přehledu za rok 
2005 činit 208 Kč měsíčně, u SVČ vedlejší pak 83 
Kč měsíčně. Dosud to bylo u SVČ hlavní 178 Kč 
měsíčně, u SVČ vedlejší pak 79 Kč měsíčně. 

Od února budou moci děti starší 3 let, o které 
rodič osobně celodenně a řádně pečuje, 
navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné 
zařízení každý den, a to maximálně na čtyři 
hodiny, aniž by jejich rodiče ztratili nárok                       
na rodičovský příspěvek. Umožní to novela zákona 
o státní sociální podpoře.

Zdroj: Noviny MPSV a Zákon o daních z příjmů

 Kvůli slevám na telefon pro bezmocné 
občany vydává ČSSZ speciální 
potvrzení

Bezmocní občané, kteří k žádosti o slevu                     
na telefonní stanice Českého Telecomu, a.s. 
potřebují kopii rozhodnutí o přiznání zvýšení 
důchodu pro bezmocnost od České správy 
sociálního zabezpečení, se mohou obrátit na 
kterékoliv pracoviště ČSSZ. 

Správa jim vyhotoví potvrzení, které opatří 
hranatým razítkem. Dokument, z něhož je patrná 
výplata zvýšení důchodu pro bezmocnost, uznává 
Český Telecom jako doklad pro přiznání slevy. 

Potvrzení plně nahrazuje úředně ověřenou kopii 
rozhodnutí o přiznání zvýšení důchodu                       
pro bezmocnost, kterou požadoval Český Telecom 
původně, aniž by o tom informoval ČSSZ. 

Přestože je rozhodnutí ČSSZ o přiznání zvýšení 
důchodu pro bezmocnost plně v souladu                       
s ustanovením § 86 odst. 1 zákona č. 582/91 Sb.   
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 
jeho kopii často notáři a matriky nechtějí úředně 
ověřovat. Veškeré údaje na rozhodnutí ČSSZ jsou 
vytištěné, a proto matriky a notáři nemohou 
potvrdit, že jde o originál a tedy ani ověřit jeho 
kopii. 

Docházelo tak často k nesrovnalostem, kdy se 
bezmocní lidé obraceli na ČSSZ se žádostí                    
o pomoc. ČSSZ se proto obrátila na Český 
Telecom, aby svým klientům pomohla co nejdřív 
situaci vyřešit. Výsledkem jednání je vydávání 
výše uvedených potvrzení. 

Zdroj:   www.cssz.cz

 Krátký komentář k vládnímu návrhu 
zákona o sociálních službách

Návrh zákona kodifikuje sociální služby vzniklé             
po roce 1989, snaží se nově koncipovat 
financování a nezbytný rámec pro poskytování 
sociálních služeb, vymezuje odpovědnosti                       
a kompetence ministerstva, krajů, obcí, 
poskytovatelů. V několika zásadních otázkách 
však tento návrh zákona vzbuzuje výrazné 
rozpaky. Na prvním místě vyvolává otázku, zda je 
nápomocný reformě sociálních služeb, a k čemu 
směřuje.

Největší úskalí vládního návrhu zákona:
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1. Financování
Zásadní změnou je zakotvení příspěvku na péči. 
Peníze by měly jít přímo za uživatelem – uživatel 
rozhoduje o jejich použití, používá je pro řešení 
své situace. Problémem je posuzování, na jehož 
základě se určuje výše příspěvku. Bezesporu zde 
lze vystopovat znevýhodnění lidí se smyslovým 
postižením a duševními onemocněními. Obavy 
můžeme mít z vlastního procesu posuzování. 
Každé posuzování okruhu oprávněných                            
a neoprávněných osob tématizuje zneužití 
příspěvku. Kromě toho příspěvek na péči nebere     
v úvahu měnící se situací uživatelů a míru podpory 
v závislosti na okolních zdrojích a prostředí,                 
ve kterém uživatel žije. Příspěvek sám nepokryje 
náklady na potřebnou službu, zejména u lidí                    
s velkou mírou potřeb péče. Sociální služby budou 
muset být tak jako tak dofinancovány, nejspíše 
granty z krajských dotací. Rovný přístup 
poskytovatelů k veřejným prostředkům zákon 
neřeší. Naopak upevňuje střet zájmů, neboť kraje, 
které zřizují (a budou financovat) část 
poskytovatelů (především nákladné rezidenční 
služby), podle návrhu zákona mohou, ale nemusí 
financovat další poskytovatele (nestátních, 
převážně terénních služeb). Spolu s navrhovanou 
odpovědností krajů za registrace a inspekce se tím 
až příliš kumuluje moc krajů. Lze předpokládat, že 
důsledkem výše uvedeného bude ještě větší 
preferování rezidenčních, „péčových“ služeb                
před terénními a ambulantními službami. To je                
v rozporu s deklarovaným záměrem politiky 
sociálního začleňování.

2. Vymezení sociálních služeb
Návrh zákona vyjmenovává již existující služby –
tedy konečně je právně zakotvuje, ale uzavírá se 
novým službám, které teprve vznikají či budou 
vznikat. Konkrétní obsah služby tedy nebude 
určovat potřeba klienta, ale zákon, který stanoví, 
co vše je třeba v rámci služby poskytovat.                     
Ze zákona mezi sociální služby spadá také 
sociální péče ve zdravotnických zařízeních.                 
To vypadá, že se tím bude řešit problém 
financování zdravotnictví a v jiném kontextu zase 
problematiky bydlení. 

3. Ochrana práv uživatelů
Zákon dává větší odpovědnost a větší prostor              
pro rozhodování uživatelům, především však těm, 
kteří jsou připraveni a schopni nést tuto roli –
rozhodovat o sobě. Ostatní klientela není návrhem 
zákona natolik ošetřena.

Zákon zavádí povinné registrace poskytovatelů            
a jejich povinnosti naplňovat standardy kvality 
sociálních služeb. Standardy jsou postaveny 
především pro ochranu uživatelů sociálních služeb 
a mají vést k základnímu cíli – sociálnímu 
začleňování uživatelů. Inspekce má následně 
kontrolovat soulad poskytované služby se 
standardy. Na rozdíl od jiných nezávislých orgánů 
inspekcí je tato inspekce podřízena krajskému 

úřadu a dostává se do střetu zájmů při posuzování 
vlastních zařízení, ale i jiných v kraji. Pro splnění 
účelu inspekce je třeba mít kvalitně proškolené, 
nezávislé (a akreditované) inspektory, dokonale 
obeznámené s praxí sociálních služeb.

Velkým problémem návrhu zákona je uzákonění 
restriktivních opatření. Lidská práva a základní 
svobody jsou zaručeny všem bez rozdílu 
sociálního statusu či zdravotního stavu a jejich 
ochrana náleží soudní moci. V zákoně však použití 
omezujících opatření konstituuje jakýsi výkon 
veřejné moci donucení svěřený vedení ústavu. 
Jako naprostá nezbytnost se proto jeví začlenění 
soudní kontroly zákonnosti provedeného opatření 
a dosažení žádoucí úrovně právní ochrany. 
Obdobně zákon neřeší situace střetu zájmů u lidí, 
kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům 
a mají soudem ustanoveného opatrovníka –
ředitele ústavu.

Zdroj: SKOK

 NON-HANDICAP 2005

10. ročník specializovaného veletrhu pro zdravotně 
postižené NON-HANDICAP 2005 proběhne od 4. 
– 7. dubna 2006 v Křižíkových pavilonech „B“
a „E“ na pražském Výstavišti v Holešovicích, 
které byly v předešlých letech zrekonstruovány           
a vycházejí vstříc také handicapovaným občanům. 
Pro veletrh byl od prvopočátku používán název 
HANDICAP, v letošním roce došlo ke změně 
názvu na NON-HANDICAP. 

Výstava je cíleně zaměřena především                        
na zdravotně postižené občany. Letos jsme 
rozšířily výstavu o jeden pavilon. Vystavovatelé se 
tak budou moci prezentovat na celkové ploše 
1.349 m2, celkem 96 vystavovatelů, z toho 43 
obchodních firem a 53 neziskových organizací. 
Křižíkův pavilon 2E se stane místem setkání 
obchodních firem, které představí své novinky -
výrobky a služby pro „snadnější a kvalitnější 
život“ lidí se zdravotním postižením. V druhém 
Křižíkově pavilonu 2B, ve větším rozsahu než 
v loňském roce, představí svoji rozsáhlou činnost 
neziskové organizace (chráněné dílny, sdružení, 
nadace, výrobní družstva a jiné odborné spolky), 
které pomáhají handicapovaným občanům v jejich 
každodenní činnosti. Některé zajímavé výrobky 
z těchto dílen budou prodejné.

Vstupenka na veletrh NON-HANDICAP je
zdarma, obdržíte ji v Křižíkově pavilonu 2E a je 
určena pro celý komplex zdravotnických veletrhů 
PRAGOMEDICA.

Po celou dobu výstav bude v provozu zvláštní 
kyvadlová autobusová doprava, linka č. 751,                
ze stanice Nádraží Holešovice (trasa Metra C). 
Autobus doveze návštěvníky přímo ke Křižíkovu 
pavilonu E holešovického Výstaviště. Vzhledem 
k zaměření výstavy bude autobus bezbariérový.
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 Nabídka invalidních mechanických 
vozíků

Nabízíme repasované vozíky z Německa. Vozíky 
jsou úplné a ve výborném stavu. U všech vozíků 
jsou odnímatelné područky a podnožky.

Cena za jeden zánovní (repasovaný) vozík je           
do 3 250 Kč (včetně poštovného). V případě 
vlastní dopravy, cena vozíku nepřesáhne 3 000
Kč. Při odběru nad 10 ks je vždy 1 ks zdarma.

Vozíky:

 Tour light Ortopedia - š. 46, bubnové brzdy 
jsou ovládané doprovodem i pacientem, plná 
zadní i přední kola

 Impuls by Ortopedia - š. 44, přítlačné brzdy, 
možnost seřízení výšky sedu

 Ortopedia chrom - š. 45, přítlačné brzdy, 
nafukovací kola

 Meyra Formát 1.900 - š. 40, bubnové brzdy 
ovládané doprovodem i pacientem, plná zadní 
i přední kola

 Meyra Eurochair 1 850,- /HEMI/ - montáž 
zařízení pro scalamobil s výložníkem, 
rychloupínací kola, dvojitý kříž, přítlačné brzdy

 Meyra chrom - š. 43, montáž pro scalamobil, 
rychloupínací kola, přítlačné brzdy, plná přední 
kola

 Meyra /HEMI/ - odlehčený hliníkový vozík, 
možná úprava výšky i délky vozíku, úprava 
těžiště, rychloupínací kola, vyklápěcí područky

 Meyra - š. 43, bubnové brzdy ovládané 
doprovodem i pacientem, dvojitý kříž

 PomReha - š. 45, přítlačné brzdy

 Uniroll - š. 43, bubnové brzdy ovládané 
doprovodem i pacientem, dvojitý kříž

 Carters - š. 43, nafukovací kola, přítlačné 
brzdy

A další vozíky, které můžeme připravit na přání.

Můžeme také opravit Vaše vozíky u Vás doma
nebo v naší servisní dílně. 

Nabízíme sítěnky na vozíky, hustilky, 
bezpečnostní pásy, stavitelné podnožky, vanové 
zvedáky hydraulické, kolečkové toaletní židle, 
4kolečková chodítka brzděná a výškově stavitelná, 
transportní vozíky, vozíky s naklápěcími zády aj.

Můžeme také nabídnout vanové zvedáky, toaletní 
židle na kolečkách, chodítka 4kolečkové, lůžka 
mechanická a elektrická polohovací, vyšetřovací            
a masérská (vše nové) a úplný koupelnový 
program. Doporučujeme osobní výběr. 

Kontakt: Karel Bublák, mobil 728 467 316
Mlýnská 22, Rýmařov

 Nabídky pracovního uplatnění

 Firma Unex Servis s.r.o., která je dceřinou
společností strojírensko - slévárenského 
komplexu UNEX a.s. se sídlem v Uniově, 
hledá uchazeče s plným invalidním důchodem, 
jejichž postižení jim umožňuje práci na PC            
a kteří by měli zájem s námi spolupracovat. 
V případě Vašeho zájmu Vám nabízíme 
pracovní poměr na dobu neurčitou se 
zkušební dobou 3 měsíce na pozici 
pozorovatele - analytika. Budete vybaveni 
technikou, potřebným softwarem a proškoleni 
v jeho používání. Běžná práce bude vypadat 
následovně: Jednou týdně dostanete poštou 
DVD disk s nasnímanými záběry z výrobních 
procesů a Vaším úkolem bude s pomocí 
nainstalovaného programu prohlédnout 
záznamy a v intervalu každých 5 minut 
zaregistrovat stav na sledovaném pracovišti, 
který je pro snadnější analýzu předdefinován 8 
kódy: 1 Pracuje, 20 Nepracuje, 21 Diskutuje 
22 Čeká na jeřáb, 23 Kouří, 24 Telefonuje, 25 
Sedí a kouká, 3 Není přítomen. Program 
umožňuje zrychlený posun a není proto nutné 
sledovat celý záznam. Standardní výkon 
pozorovatele - analytika je stanoven tak, aby 
za 7,5 hodiny analyzoval 8 hodin záznamu 
z jednoho pracoviště. Výsledky sledování 
zapisuje pozorovatel do připravené tabulky            
a jednou týdně data zaznamenaná na disketě 
zasílá zpět. Základní mzda pozorovatele je 
stanovena na 6 000 Kč.

Kontakt: Ing. Lenka Procházková 
personální poradce Unex a.s.  
aknelproch@seznam.cz
+420 777 610 617

 Regionální Televizní Agentura, a.s. v tomto 
roce plánuje vytvořit nových 10 pracovních 
pozic v ČR. Kvalifikační požadavky jsou velmi 
podobné s nabídkou firmy Unex a.s., zahrnují 
navíc i schopnost kultivovaného telefonického 
hovoru. Tato práce bude poněkud kreativnější, 
bude např. vyžadovat aktivní vyhledávání 
informací – telefonické dotazy na krajské 
úřady, do regionálních spolků a sdružení apod.

Kontakt: Karolína Hloušková
Česká média, s.r.o.
hlouskova@ceska-media.cz
+420 606 688 775
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Vydává Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Opava, 
Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice, tel./fax: 553 734 109, e-mail: czp.opava @ volny.cz.

Distribuce prostřednictvím předsedů organizačních složek Svazu tělesně postižených, Svazu postižených civilizačními chorobami
a Svazu neslyšících a nedoslýchavých v rámci bývalého opavského okresu.

Vychází 4x do roka.Toto číslo vyšlo v únoru 2006. Neprodejné.
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