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 Co dělat se zákonem o sociálních 
službách

Zákon o sociálních službách přináší největší 
změnu v sociální oblasti od dob Marie Terezie. 
Tato změna nastane 1. ledna 2007. Pro uživatele 
je v zákoně 31 nových typů sociálních služeb, 
které dosud nebyly uzákoněny (včetně osobní 
asistence). Uživatel dostane v hotovosti příspěvek 
na péči, s jehož pomocí si bude moci sociální 
služby nakupovat.

Kdo má nárok na příspěvek na péči?
Nárok na příspěvek na péči má každý, kdo je                
v nepříznivé sociální situaci. To není hmotná 
nouze (nedostatek peněz), ale znamená to, že 
člověk potřebuje fyzickou pomoc nebo dohled 
druhé osoby nebo sociální službu k tomu, aby 
mohl žít ve společnosti způsobem, který je běžný. 
Dítě do 1 roku na příspěvek na péči nárok nemá, 
ačkoliv výše uvedenou pomoc také potřebuje.                
O příspěvku na péči rozhoduje obecní úřad obce  
s rozšířenou působností.

Jak se posuzuje nárok na příspěvek na péči?
Jak moc je sociální situace nepříznivá, se odrazí           
v tom, do jakého stupně závislosti je žadatel 
zařazen. Při posuzování se bere v úvahu 
nepříznivý zdravotní stav žadatele. Na základě 
vyjádření praktického i odborných lékařů, případně 
funkčního vyšetření, jej vyhodnotí lékař úřadu 
práce v místě bydliště žadatele. Dále obecní úřad 
obce s rozšířenou působností provádí sociální 
šetření, při němž sociální pracovník v domácím 
prostředí zkoumá, jak je žadatel soběstačný a 
schopný samostatného života. Potřeba pomoci, 
tedy míra závislosti, při tom vychází z úkonů 
běžného každodenního života, při nichž potřebuje 
žadatel pomoc nebo dohled. Úkony, které se 
posuzují, jsou vyjmenovány v zákoně a podrobněji 
uvedeny ve vyhlášce takto:

1. Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely 
stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost 
zvládat tyto úkony:

a) příprava stravy,
b) podávání, porcování stravy,
c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu,
d) mytí těla,
e) koupání nebo sprchování,
f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení,

g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny,
h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě,
j) stání, schopnost vydržet stát,
k) přemisťování předmětů denní potřeby,
l) chůze po rovině,
m) chůze po schodech nahoru a dolů,
n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného 

vrstvení,
o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání,
p) orientace v přirozeném prostředí,
q) provedení si jednoduchého ošetření,
r) dodržování léčebného režimu.

2. Při posuzování soběstačnosti pro účely 
stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost 
zvládat tyto úkony: 

a) komunikace slovní, písemná, neverbální,
b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a 

mimo přirozené prostředí,
c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi,
d) obstarávání osobních záležitostí,
e) uspořádání času, plánování života,
f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících 

věku,
g) obstarávání si potravin a běžných předmětů 

(nakupování),
h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla,
i) mytí nádobí,
j) běžný úklid v domácnosti,
k) péče o prádlo,
l) přepírání drobného prádla,
m) péče o lůžko,
n) obsluha běžných domácích spotřebičů,
o) manipulace s kohouty a vypínači,
p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken 

a dveří,
q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání                

s odpady, další jednoduché úkony spojené               
s chodem a udržováním domácnosti.

Pokud je žadatel schopen zvládnout některý               
z úkonů jen částečně, považuje se takový úkon 
pro tohoto žadatele za nezvládnutelný. 

Počet úkonů, které žadatel nezvládne, určuje,                  
do jakého stupně bude zařazen:

�stupeň I (lehká závislost): 12 úkonů,
�stupeň II (středně těžká závislost): 18 úkonů,
�stupeň III (těžká závislost): 24 úkonů,
�stupeň IV (úplná závislost): 30 úkonů.
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Jak příspěvek na péči získá žadatel, který jej 
sice potřebuje, ale nemá přiznané žádné 
zvýšení pro bezmocnost a není nositelem 
průkazky pro osoby se zdravotním postižením?
Žadatel požádá na obecním úřadě obce s 
rozšířenou působností o příspěvek. Obecní úřad 
obce s rozšířenou působností zašle příslušnému 
úřadu práce žádost o posouzení stupně závislosti 
žadatele; součástí této žádosti je písemný záznam 
o sociálním šetření a kopie žadatelovy žádosti o 
příspěvek. Poté, co žadatele úřad práce, kam 
podle bydliště patří, vyzve, podrobí se výše 
uvedenému posuzování, a to ve lhůtě, kterou úřad 
práce určí. Žadatel je povinen jednak na výzvu 
obecního úřadu osvědčit skutečnosti, které mají 
vliv na rozhodnutí o příspěvku, a jednak do 8 dnů 
hlásit změny, které v nich případně nastaly.

Jak příspěvek na péči získá žadatel, kterému již 
zvýšení důchodu pro bezmocnost přiznáno 
bylo?
Když ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 
žadateli náleželo zvýšení důchodu pro bezmoc-
nost, je automaticky zařazen, tj. bez posouzení, 
následujícím způsobem:

�ve stupni I (lehká závislost), 
jde-li o osoby částečně bezmocné (příspěvek 
ve výši 2 000 Kč měsíčně);

�ve stupni II (středně těžká závislost), 
jde-li o osoby převážně bezmocné (příspěvek 
ve výši 4 000 Kč měsíčně);

�ve stupni III (těžká závislost), 
jde-li o osoby úplně bezmocné (příspěvek        
ve výši 8 000 Kč měsíčně).

To, že je žadatel zařazen automaticky do stupně 
závislosti, neznamená, že vše ostatní bude také 
probíhat automaticky!

O vyplácení příspěvku se musí žádat.
Žádat se bude na formulářích MPSV, které budou 
k vyzvednutí na obecním úřadě. Na žádosti musí 
být zejména uvedeno: sdělení, že jde o žádost o 
příspěvek na péči; jméno, příjmení, datum 
narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou 
adresu pro doručování; místně příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností; označení toho, 
kdo žadateli poskytuje nebo bude poskytovat péči, 
pokud je tato skutečnost známa při podání žádosti; 
určení, jakým způsobem má být příspěvek 
vyplácen. K žádosti bude třeba přiložit potvrzení o 
tom, že žadateli bylo zvýšení důchodu pro 
bezmocnost vypláceno, a to v poslední prosincové 
splátce. Potvrzení by měla vydat Česká správa 
sociálního zabezpečení. O vydání tohoto dokladu 
bude nutné ČSSZ také požádat.

Je zvláštní postup také u osob, které sice mají 
přiznaný stupeň bezmocnosti, avšak jsou 
úplně závislé?
Jde o osoby, které mají obvykle přiznaný 3. stupeň 
bezmocnosti, takže budou automaticky zařazeny 
do III. stupně závislosti. Pokud však usoudí, že 

jejich potřeba péče je ještě vyšší, mohou požádat 
o posouzení stupně závislosti. Potom už je postup 
stejný. IV. stupeň závislosti bude žadateli přiznán, 
jestliže potřebuje každodenní pomoc nebo dohled 
při více než 30 úkonech péče, a bude dostávat 
příspěvek 11 000 Kč.

U dětí do 18 let věku je to jinak.
Děti nemají zvýšení důchodu pro bezmocnost, 
takže jim nemůže být přiznán stupeň závislosti 
automaticky. Za dítě musí o příspěvek na péči 
žádat rodiče nebo zákonný zástupce. Požaduje se 
méně úkonů:

�stupeň I (lehká závislost): 5 úkonů,
�stupeň II (středně těžká závislost): 10 úkonů,
�stupeň III (těžká závislost): 15 úkonů,
�stupeň IV (úplná závislost): 20 úkonů.

Vyplácí se jiná částka:

�3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
�5 000 Kč, jde-li o st. II (středně těžká závislost),
�9 000 Kč, jde-li o st. III (těžká závislost),
�11 000 Kč, jde-li o st. IV (úplná závislost).

Jak postupovat, když o žadatele pečovala 
osoba blízká, která pobírala příspěvek při péči 
o osobu blízkou nebo jinou (PPOB)?
Osobám starším 80 let, které mají zvýšení 
důchodu o částečnou bezmocnost a o něž pečuje 
fyzická osoba pobírající příspěvek při péči                    
o blízkou a jinou osobu, náleží příspěvek na péči 
podle stupně závislosti II (středně těžká závislost). 
Osobám převážně bezmocným, o něž pečuje 
fyzická osoba, náleží namísto PPOB po dobu 2 let 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příspěvek 
na péči podle stupně závislosti III (těžká závislost). 
Po uplynutí 2 let náleží osobám popsaným                   
v předchozím odstavci příspěvek na péči ve výši 
podle stupně závislosti stanoveného na základě 
kontroly posouzení zdravotního stavu. Na těchto 
případech bude nutné doložit, že: zvýšení důchodu 
pro bezmocnost žadateli náleželo k datu účinnosti 
zákona, pečující osobě byl vyplácen PPOB. Toto 
potvrzení je oprávněn vydat obecní úřad                       
s rozšířenou působností – o doklad bude nutné 
požádat.

U dětí do 18 let věku je to opět jinak.
Dítě, jehož rodiče pobírají PPOB, se považuje za 
osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 
stupni III (těžká závislost). Zde také postačuje 
potvrzení obecního úřadu s rozšířenou působností. 
Totéž se vztahuje i na opatrovníky osob, které byly 
zbaveny či mají omezení způsobilosti k právním 
úkonům, a na zákonné zástupce nezletilých dětí. 
Také oni musí o příspěvek zažádat. Obecní úřad s 
rozšířenou působností totiž zahajuje řízení z moci 
úřední jen v případech, kdy osoba není schopna 
samostatně jednat a nemá zástupce. Stejný 
postup by měli volit rodiče, jejichž dítě se 
zdravotním postižením dosáhne v letošním roce 
zletilosti.
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Důležité rady:
Ti, kdo nesplňují ani jednu z uvedených podmínek, 
si mohou ještě letos požádat o zvýšení důchodu 
pro bezmocnost nebo o PPOB, případně o obě 
tyto dávky. Jejich situace pak bude stejná jako ve 
shora uvedených případech. Když ten, kdo pobírá 
příspěvek při péči, uvede na žádosti jako pečující 
osobu někoho, kdo s ním bydlí ve společné 
domácnosti, obecní úřad obce s rozšířenou 
působností vydá pečujícímu na jeho žádost 
potvrzení prokazující dobu této péče pro účely 
zdravotního a důchodového pojištění.

Jsou to sice dodatky, ale důležité:
�Proti postupům a výsledkům posuzování a 

rozhodnutí se lze odvolat. Žadatel to může učinit 
na krajském úřadě. 

�Příspěvek na péči může být přiznán a vyplácen 
nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve 
kterém bylo zahájeno řízení o jeho přiznání. 
Nevyplácí se zpětně od vzniku nároku. 
Příspěvek na péči vyplácí obec s rozšířenou 
působností měsíčně, a to v kalendářním měsíci, 
za který náleží. 

�Výplata příspěvku na péči může být po 
předchozím písemném upozornění zastavena, 
příspěvek na péči může být odňat nebo přiznán, 
jestliže žadatel o příspěvek, oprávněná osoba 
nebo jiný příjemce příspěvku nesplní některou 
povinnost uvedenou v zákoně. 

�Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
kontroluje, zda příspěvek na péči byl využit na 
zajištění pomoci a zda osobě, které byl 
příspěvek přiznán, je poskytována pomoc 
odpovídající stanovenému stupni závislosti.

�Příspěvek na péči se nezapočítává do příjmu 
osoby.

�Příspěvek na péči se bude valorizovat.

Autor: Ing. Jana Hrdá
Zdroj: Noviny Můžeš 2/2006

 Můžete si přivydělat libovolnou částku

Od letošního února si může osoba, která pobírá 
částečný invalidní důchod, ještě vydělat libovolnou 
částku. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, byl novelizován zákonem č. 24/2006 Sb. 
a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, již nenařizuje sledování 
příjmů částečně invalidního důchodce. Jako osoba 
částečně invalidní tak má od 1. února 2006 nárok 
na celou výši částečného invalidního důchodu bez 
ohledu na příjem z výdělečné činnosti.

Úpravu důchodů provede Česká správa sociálního 
zabezpečení automaticky, nemusí se o ni žádat, a 
mělo by to být od května 2006. Doplatek za únor 
až duben bude vyplacen spolu s upraveným 
důchodem. Jsou ovšem ještě další změny, které 
se týkají zaměstnaných invalidních důchodců            
v cizině.

Dříve takový důchodce invalidní důchod 
nedostával, ovšem podle nové právní úpravy není 
již výdělečná činnost v cizině překážkou pro 
výplatu plného nebo částečného invalidního 
důchodu. Nutno ovšem podotknout, že podmínkou 
nároku na plný či částečný invalidní důchod je i 
nadále zdravotní stav občana. Invaliditu posuzují 
lékaři České správy sociálního zabezpečení.

Autor: JUDr. Josef Veselý
Zdroj: Boleslavský deník - právní poradna

Od 1. 7. 2006 vzroste minimální mzda o 5,1 %, tj. 
ze současných 7 570 Kč na 7 955 Kč. Minimální 
hodinová mzda vzroste ze 44,70 Kč na 48,10 Kč.

 Hrozí vám vyhazov?

Pobírám částečný invalidní důchod, mám 
změněnou pracovní schopnost. Pracuji podle 
svých fyzických možností, ale mám pocit, že 
kolegům začínám vadit. Za jakých podmínek mě 
může firma propustit?

Zaměstnanci se změněnou pracovní schopností, 
až na výjimky, může zaměstnavatel dát výpověď z 
pracovního poměru stejně jako zdravým 
zaměstnancům, a to bez předchozího souhlasu 
státního orgánu nebo odborů.

V úvahu by mohla přicházet výpověď nejspíše 
proto, že máte neuspokojivé pracovní výsledky, 
takzvaně svou práci nezvládáte. Nestíháte plnit 
své úkoly tak rychle či kvalitně, jak by si 
zaměstnavatel představoval a potřeboval. 
Podmínkou, abyste z tohoto důvodu mohl dostat 
výpověď, je, že jste byl v době posledních 12
měsíců vedením na nedostatky ve své práci 
upozorněn. Nutné je písemné vyzvání k tomu, 
abyste tyto nedostatky odstranil. Často se toto 
upozornění označuje jako "vytýkací dopis".

Pokud byste i přes výzvu nezačal pracovat dle 
představ zaměstnavatele, pak by vám mohl dát 
výpověď, a to bez nároku na odstupné. Výpovědní 
doba by činila 2 měsíce a začala by běžet prvním 
dnem měsíce následujícím po měsíci, ve kterém 
vám byla písemná výpověď doručena. Pokud by 
vás zaměstnavatel na nedostatky neupozornil, 
byla by výpověď neplatná.

Šéfové často zaměstnancům, kteří neodvádějí 
práci zcela podle jejich představ, dávají výpověď 
pro takzvanou nadbytečnost. Pracovníkům se 
změněnou pracovní schopností zákoník práce 
poskytuje v případě výpovědi pro nadbytečnost 
ochranu. Zaměstnavatel jim je povinný zajistit nové 
vhodné zaměstnání. Bez toho, aby občan se 
změněnou pracovní schopností, který dostal 
výpověď pro nadbytečnost, získal nové 
zaměstnání, pracovní poměr neskončí.

Autor: Markéta Millerová
Zdroj: Mladá fronta DNES
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 Nezaplacením pojistného si 
komplikujeme důchod

V poslední době se objevují případy, kdy Česká 
správa sociálního zabezpečení nemůže žadatelům 
přiznat plný invalidní důchod. Tito lidé totiž nebyli 
zákonem stanovenou dobu pojištění.

"Čtyřicetiletý muž se stal plně invalidní letos 19. 
února. V rozhodném období 10 let od 19. února 
1996 do 31. prosince 2003 podnikal, ale neplatil si 
pojistné na sociální zabezpečení. Od roku 2004 do 
dne vzniku invalidity byl veden v evidenci 
uchazečů o zaměstnání. Celkem tak získal v 
rozhodném období 10 let pouze 770 kalendářních 
dnů pojištění, tedy 2 roky a 50 dnů. Žádost o plný 
invalidní důchod musela Česká správa sociálního 
zabezpečení zamítnout, protože nesplnil podmínky 
nároku na přiznání důchodu," uvedla příklad 
mluvčí Štěpánka Mikešová s tím, že podle platné 
legislativy by musela ČSSZ zamítnout tuto žádost i 
tehdy, kdyby muž získal třeba 4 roky a 363 dnů 
pojištění, tedy nikoli celých 5 let.

Podle zákona o důchodovém pojištění vzniká 
nárok na plný invalidní důchod v případě, že je 
člověk plně invalidní, získá potřebnou dobu 
pojištění a ke dni vzniku invalidity ještě nesplňuje 
podmínky nároku na starobní důchod. Nárok má 
také ta osoba, která se stala plně invalidní 
následkem pracovního úrazu nebo nemoci z 
povolání. Minimální doba pojištění nutná k přiznání 
plného invalidního důchodu vždy závisí na věku 
žadatele. Dlužno také dodat, že pokud muž, o 
jehož nesnázích se hovořilo o pár řádků výše, 
zemře, nelze po jeho úmrtí pozůstalé manželce 
přiznat ani vdovský důchod.

Jak dlouho je třeba být pojištěn?

�Platí, že u pojištěnce do 20 let je potřebná doba
pojištění méně než 1 rok,

�u pojištěnce od 20 do 22 let je potřebná doba 
pojištění 1 rok,

�u pojištěnce od 22 let do 24 let činí potřebná 
doba pojištění 2 roky,

�u pojištěnce od 24 let do 26 let je potřebná doba 
pojištění 3 roky,

�u pojištěnce od 26 do 28 let se jedná o 4 roky,
pojištěnec nad 28 let musí být v posledních 10
letech důchodově pojištěn 5 let.

Autor: (mar)
Zdroj: Kolínský deník

 Označení aut pro zdravotně postižené 
se často zneužívá

Symbol invalidního vozíčku v modrém poli 
umístěný za oknem auta oznamuje, že ve voze 
jede zdravotně postižený občan. Často se však 
stává, že to vůbec není pravda. S auty klidně jezdí 
zdraví členové rodiny postiženého, kteří se mylně 

domnívají, že mají právo označené auto řídit i ve 
chvíli, kdy nemocný příbuzný sedí doma.

"Velmi často se setkávám s tím, že je ten znak 
zneužíván, že s označeným autem jede osoba 
evidentně zdravá. Vídám, jak na vyhrazeném 
parkovacím místě z auta vyběhne mladý 
sportovec. A troufnu si říci, že poznám, jestli je ta 
osoba nějak handicapovaná, nebo ne," sdělil
předseda Národní rady zdravotně postižených             
v ČR (NRZP) Václav Krása.

Připustil, že mnozí členové rodiny postiženého si 
ani neuvědomují, že takovým chováním porušují 
zákon. "Možná někdo v rodině má označení opráv-
něně, ale oni si neuvědomí, že pokud parkují na 
vyhrazeném místě, či jedou s označeným vozem, 
aniž by v něm seděl handicapovaný člověk, 
dopouštějí se zneužití označení a porušují zákon."

Krása v té souvislosti připomněl nová pravidla, 
která začnou pro řidiče platit od července: 
"Někomu by takové chování mohlo od července 
přinést několik trestných bodů. Takže je potřeba, 
aby si to všichni uvědomili," zdůraznil Krása.

Speciální označení auta může podle Krásy dostat 
jen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, tedy člověk 
se zdravotním postižením. "A pouze k tomuto 
průkazu může být vydáno označení na auto. Bez 
průkazky ZTP či ZTP/P nemohu mít označení. 
Pokud někdo má označení a nemá k němu 
průkazku, je to podvodník," prohlásil šéf NRZP.

Auto označené symbolem zdravotně postižené 
osoby má proti neoznačeným řadu práv, která 
stanoví zákon o provozu na pozemních komu-
nikacích. Např. může vjet do některých částí obcí, 
kam jiná vozidla nemohou - především tam, kde je 
povolen jen vjezd dopravní obsluze a zásobování.

Mohou také stát na zákazu stání. Ale zákaz 
zastavení platí i pro ně. "Na zákazu zastavení 
nesmí zastavit ani držitel průkazky ZTP či ZTP/P. 
Ani on nemůže ohrozit ostatní účastníky silničního 
provozu," říká Krása. Držitel označení si nemusí           
v České republice kupovat dálniční známku. To 
však platí jen v případě, že je ve voze převážen 
zdravotně postižený, nebo že cesta po dálnici se 
koná v souvislosti s přepravou takové osoby.               
V zahraničí musí mít dálniční známku                         
i zdravotně postižený.

Lidé s označeným autem mohou také využívat 
parkovací místa určená pro zdravotně postižené. 
Nemohou ale stát na místě, které je označeno 
přímo poznávací značkou jiného vozu.

Krása připomněl, že stále existují řidiči, kteří když 
vidí mezeru mezi dvěma vozy pro handicapované, 
"vecpou se do ní". Jenže zdravotně postižení 
opravdu potřebují víc místa. A jak upozornil Krása, 
nejde jen o vozíčkáře. "Lidé, kteří nepoužívají 
vozík, ale špatně se jim chodí, potřebují otevřít 
dveře auta dokořán, jinak se z vozu ani do něj 
nedostanou. Totéž platí, pokud je někdo 



Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Opava

Zpravodaj 2/2006 5

nevidomý. Jestliže ho má někdo vést, potřebuje 
prostor. Místo je opravdu potřeba, to není zbytečný 
výmysl," upozornil Krása. Dodal, že šíře stání je 
vypočítána právě na široce otevřené dveře u obou 
vedle sebe stojících aut.

Pokud je ve městech vytvořen systém parkovacích 
zón pro rezidenty, tedy pro obyvatele konkrétních 
částí města, pak na takovém místě může 
zdravotně postižený občan s autem zastavit na 
nezbytně nutnou dobu. Nemůže tady ale parkovat.

Na placených parkovištích záleží podle Krásy na 
provozovateli, zda poskytne zdravotně postižené-
mu slevu. "On sám nemůže uplatňovat nárok na 
slevu," zdůraznil.

Na dotaz, zda by se v pravidlech mělo něco 
změnit, předseda NRZP ČR odpověděl: "Bylo by 
dobré udělat jednotnou evropskou úpravu. Dnes i 
lidé s handicapem poměrně hodně jezdí do 
zahraničí, ale naše ustanovení nelze jinde než u 
nás použít. V zahraničí se musíme chovat, jako 
bychom označení neměli." Podle Krásy by tedy 
jednotná evropská úprava mohla pomoci rozvoji 
cestovního ruchu lidí se zdravotním postižením.

Autor: Hana Kadečková
Zdroj: Právo

 Český Telecom umožňuje telefonovat 
opravdu všem

Český Telecom již řadu let poskytuje postiženým 
spoluobčanům pronájem speciálně vybaveného 
koncového zařízení za cenu standardního nebo 
slevy při zřízení telefonní stanice. Navíc díky 
telefonickému centru Českého Telecomu mohou 
sluchově postižení komunikovat s okolním světem. 
Komunikace probíhá prostřednictvím faxů, PC a 
speciálních telefonů. Stačí jen bezplatně vytočit           
tel. číslo 800 147 147 (pro fax), 800 143 143                         
(pro neslyšící volající) a 800 142 142 (volání 
slyšícího k neslyšícímu).

Pro nedoslýchavé osoby připravil Český Telecom
nabídku dvou speciálních přístrojů, telefon 
Concorde 520B má kromě všech standardních 
funkcí také optickou indikaci zvonění a kromě 
nedoslýchavých osob ho mohou využívat i lidé 
slabozrací, nevidomí či osoby s motorickou vadou 
horních končetin. Další možností pro 
nedoslýchavé osoby je pořízení telefonního 
přístroje Mirafon OP201, jehož výjimečnost 
spočívá v přenosu zvuku přes kostní indukci 
sluchového smyslu prostřednictvím pulzního 
vibrátoru umístěného v horní části sluchátka. 
Samozřejmostí je rovněž optická indikace zvonění 
nebo funkce hands-free. Zcela neslyšícím osobám 
nabízí Český Telecom v současnosti dvě koncová 
zařízení - Telefax Philips Magic 3 Voice a Telefax 
Philips PTF531 Magic 3 Primo. Oba dva modely 
jsou multifunkční zařízení, což znamená, že kromě 

klasického telefonu kombinují funkce faxu, 
záznamníku a kopírky.

Pokud máte zájem o tyto přístroje, navštivte 
prodejny Telepoint.

Zdroj: GONG

Český Telecom oznámil v dubnu změnu účtování 
volání ze svých veřejných telefonních automatů. 
Minimální částka, kterou budete muset vhodit do 
automatu, se od 21. května zvýšila ze 4 na 10 Kč. 

 Povinnosti malého občanského 
sdružení

Občanské sdružení je právnickou osobou. 
Všechny právnické osoby, které mají sídlo na 
území České republiky, jsou povinny vést 
účetnictví (dříve účetnictví podvojné). Jednoduché 
účetnictví již zákon nezná. Občanské sdružení 
patří mezi účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání. Proto se na 
něj kromě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, vztahuje také vyhláška 
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pro tyto 
účetní jednotky vydalo Ministerstvo financí ČR 
České účetní standardy č. 401 – 414, které sice 
nejsou právním předpisem, ale použití standardů 
účetními jednotkami se považuje za plnění 
ustanovení o účetních metodách, dle zákona o 
účetnictví. Účetnictví sdružení vést musí, ale není 
složité. Musí účtovat o příjmech z členských 
příspěvků, o výdajích, o případných darech ...

Registrovat na finančním úřadě se musí pouze v 
případě, že začne pobírat příjmy podrobené dani, 
pak tak musíte učinit do 30 dnů. Pokud vznikne jen 
nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost, pak 
není potřeba se registrovat.

Co se týká daňového přiznání k dani z příjmu, 
poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za 
účelem podnikání, podávají přiznání pouze v 
případě, že mají nějaké příjmy, které jsou 
předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny, a 
také z nich ani nebyla daň vybrána srážkou podle 
zvláštní sazby daně. Například nejsou předmětem 
daně úroky z vkladů na běžném účtu. Osvobozeny 
jsou např. členské příspěvky podle stanov. 
Předmětem daně také nejsou příjmy z činností 
vyplývajících z poslání sdružení za podmínky, že 
náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona 
v souvislosti s prováděním těchto činností jsou 
vyšší. Každá jednotlivá činnost se posuzuje co do 
ziskovosti či ztrátovost samostatně a již                        
v účetnictví má být takové rozlišení podchyceno. 
Pokud by nastala situace, že by příjmy byly vyšší, 
muselo by sdružení podat přiznání, ale kladný 
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základ daně by se kompenzoval odpočtem ve výši 
minimálně 300 000 Kč.

Při bezúplatném nabytí majetku na humanitární 
nebo charitativní účely se daňové přiznání 
nepodává (§ 20 odst. 4 zákona č. 357/1992 Sb., o 
dani dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů).                
K tomu je třeba poznamenat, že o dar jde tehdy, 
když sdružení obdrží lidově řečeno „něco za nic“ 
ať by to bylo nazváno jako dar. Darovací smlouva
nemůže obsahovat protislužbu. Pak jde o příjem 
za službu, např. za reklamu, podléhající dani z 
příjmů. Za reklamu se však většinou nepovažuje 
umístění loga dárce, jež nemá propagovat výrobky 
či služby dárce. 

Podáním přiznání k dani darovací k obdrženému 
daru uplatňuje sdružení nárok na osvobození 
podle § 20 zákona č. 357/1992 Sb., tudíž je 
povinno přiznání podat, přesahuje-li hodnota daru 
nebo i součet darů 20 000 Kč podle § 11 odstavce 
4 zákona č. 357/1992 Sb.

Autor: Ing. Martina Jeřábková
Zdroj: Neziskovky.cz

 Bezbariérové ubytování v Praze

�Sdružení zdravotně postižených v ČR nabízí 
bezbariérové ubytování v Praze 8 na 
Karlínském náměstí 12. V nabídce je šest 
dvoulůžkových pokojů. Cena za jednu noc za 
pokoj  pro držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P
 při obsazení jednoho lůžka    150 Kč
 při obsazení obou lůžek         100 Kč za os.

Ostatní zdravotně postižení platí
 při obsazení jednoho lůžka    250 Kč
 při  obsazení obou lůžek         200 Kč za os.

Maximum ubytování je 7 dnů. Výjimky se 
povolují individuálně. 
Rezervace na  tel. 221 890 411.

�Jedličkův ústav nabízí v době prázdnin 
ubytování ve svých budovách v centru Prahy:
 Domov dětí Topolka, Na Topolce 1, Praha 4

Na pokojích sprcha a WC. Vzdálenost od 
metra C "Vyšehrad" 10 min. pěšky. Počet 
pokojů 19 (3 x 2lůžkový, 16 x 3lůžkový). 

 Domov mládeže TAP, Na Pankráci 13, 
Praha 4. Vzdálenost od metra C "Vyšehrad" 
5 min. pěšky. 17 dvoulůžkových pokojů. 
Sprcha a WC společné na patrech. 

Ceník ubytování za 1 noc:
 zdrav. postižení a jejich asistenti     150 Kč 
 ostatní   400 Kč

V případě Vašeho zájmu kontaktujte:
Jedličkův ústav a školy, V Pevnosti 4, 128 41 
Praha 2, Tel./fax: 261 225 261, 261 211 583

 Úraz má větší váhu než nemoc?

Ačkoliv trpíte těžkou chronickou chorobou, 
nemusíte průkaz postiženého obdržet vůbec.
Zdravotně postižení lidé se cítí být diskriminováni. 
Na vině je novela vyhlášky zpřísňující vydávání 
průkazů ZTP (zdravotně těžce postižený) a ZTP/P 
(zdravotně těžce postižený s průvodcem), jež 
vstoupila v platnost od ledna letošního roku.

"Zcela z ní totiž vypadla část, jež sem řadila 
chronické vady a nemoci interního charakteru 
trvale značně ztěžující pohybovou schopnost," 
vysvětluje pracovník pardubického Centra pro 
zdravotně postižené František Moudr.

Podle jeho slov se tato změna týká v podstatě 
všech lidí s omezenou schopností pohybu a 
orientace, která není způsobena úrazem. 
Například u lidí trpících roztroušenou sklerózou. 
Tím pádem novelou ztrácejí tyto osoby nárok na 
vydání těchto průkazek, jež jim umožňovaly určité 
výhody při začlenění do běžného života, jako je 
doprava do zaměstnání zdarma nebo se slevou, či 
zvýhodnění v přístupu ke komplexní rehabilitační 
péči.

Autor: Jiřina Mikešová
Zdroj: Pardubické noviny

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 28. 12. 2005,           
č. 506/2005 (účinnost od 1. 1. 2006):

Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se 
přiznávají zejména v těchto případech postižení:
a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné

omezení funkce horní končetiny (např. na 
podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, mízního 
edému),

b) anatomická ztráta několika prstů na obou nohou 
nebo ztráta nohy v kloubu Lisfrankově nebo 
Chopartově a výše, až po bérec včetně,

c) podstatné omezení funkce 1 dolní končetiny 
(např. na podkladě funkčně významné parézy, 
artrózy kolenního a kyčelního kloubu nebo 
ztuhnutí kolenního nebo kyčelního kloubu, stav 
po endoprotéze, pakloub bércové nebo stehenní 
kosti),

d) omezení funkce 2 končetin (např. na podkladě 
lehké hemiparézy nebo paraparézy, artrotického 
postižení nosných kloubů obou dolních 
končetin, těžší formy osteoporózy, 
polyneuropathií, nestability kloubů nebo 
zánětlivého postižení kloubů,

e) zkrácení 1 dolní končetiny přesahující 5 cm,
f) onemocnění páteře, stavy po operacích a 

úrazech páteře s přetrvávajícími projevy 
nervového a svalového dráždění, insuficiencí 
svalového korzetu a omezením pohyblivosti 
dvou úseků páteře,

g) postižení cév 1 dolní končetiny s těžkou 
poruchou krevního oběhu (např. s trofickými 
změnami, mízním edémem, klaudikacemi, s 
těžkým varikosním komplex),
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h) záchvatová onemocnění různé etiologie spojená 
s opakovanými poruchami vědomí, závrativé 
stavy.

Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) se 
přiznávají zejména v těchto případech postižení:
a) anatomická ztráta 1 dolní končetiny v kolenním 

kloubu nebo ve stehně,
b) anatomická ztráta 2 dolních končetin v úrovni 

Lisfrankova nebo Chopartova kloubu a výše
c) funkční ztráta 1 dolní končetiny (např. těžké 

ochrnutí nebo plegie této končetiny, těžké 
poruchy dvou nosných kloubů se ztrátou oporné 
funkce končetiny, stav po implantaci 
endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu 
s výrazně porušenou funkcí operované 
končetiny,

d) současné funkčně významné anatomické ztráty 
části 1 dolní a 1 horní končetiny nebo obou 
horních končetin v úrovni bérce a předloktí,

e) podstatné omezení funkce dvou končetin se 
závažnými poruchami pohybových schopností 
při neurologických, zánětlivých, degenerativních 
nebo systémových onemocněních pohybového 
aparátu, např.na podkladě středně těžké 
hemiparézy nebo paraparézy, podstatného 
omezení hybnosti kyčelních a kolenních kloubů 
zpravidla o polovinu rozsahu kloubních exkurzí,

f) onemocnění páteře, stavy po operacích a 
úrazech páteře se středně těžkými parézami, 
výraznými svalovými atrofiemi nebo se 
závažnými deformitami páteře s omezením 
exkurzí hrudníku, ztuhnutím tří úseků páteře,

g) těžké obliterace cév obou dolních končetin 
s výrazným trofickým postižením a výrazným 
funkčním postižením hybnosti,

h) chronické vady a nemoci interního charakteru 
značně ztěžující pohybovou schopnost (např.
vady a nemoci srdce s recidivující oběhovou 
nedostatečností trvající i při zavedené léčbě, 
dechová nedostatečnost těžkého stupně, 
selhání ledvin ve stadiu dialýzy, provázené 
závažnými tělesnými komplikacemi, onkologická 
onemocnění s nepříznivými průvodními projevy 
na pohybové a orientační schopnosti), 

i) oboustranná praktická hluchota nebo 
oboustranná úplná hluchota, kterou se rozumí 
celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a 
více, více než 70 dB,

j) kombinované postižení sluchu a zraku 
(hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné 
středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí 
ztráta slyšení podle Fowlera 40-65 %, a 
oboustranné silné slabozrakosti, kterou se 
rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou 
korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší 
než 6/60  a minimum rovné nebo lepší než 3/60, 
nebo oboustranné koncentrické omezení 
zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když 
centrální ostrost není poškozena,

k) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se 
rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum 
je menší než 3/60, minimum rovné nebo lepší 
než 1/60.

Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) 
se přiznávají v těchto případech postižení:
a) anatomická  ztráta  dolní končetiny vysoko ve 

stehně s anatomicky nepříznivým pahýlem nebo 
v kyčli,

b) anatomická ztráta obou končetin v bércích a 
výše nebo ztráta podstatných částí horní a dolní 
končetiny v úrovni pažní a stehenní kosti nebo 
obou horních končetin v úrovni paže,

c) funkční ztráta jedné dolní a jedné horní 
končetiny (např. hemiplegie nebo těžká 
hemiparéza) nebo obou dolních končetin (např.
paraplegie nebo těžká paraparéza, těžká 
destrukce kolenních a kyčelních kloubů),

d) těžká porucha pohyblivosti na základě 
závažného postižení několika funkčních celků 
pohybového ústrojí s odkázaností na vozík pro 
invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, 
páteř, pánev, končetina, 

e) disproporční poruchy růstu provázené 
závažnými deformitami končetin a hrudníku, 
pokud tělesná výška po ukončení růstu 
nepřesahuje 120 cm, 

f) dlouhodobé multiorgánové selhávání dvou a 
více orgánů, pokud podstatně omezuje 
pohybové nebo orientační schopnosti,

g) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou 
se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou 
korekcí  1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení 
zorného pole do 5 st. kolem centrální fixace, i 
když centrální ostrost není postižena, nebo 
úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí 
ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty 
světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou 
světelnou projekcí,

h) oboustranná praktická hluchota nebo 
oboustranná úplná hluchota u dětí do ukončení 
povinné školní docházky, 

i) střední, těžká a hluboká mentální retardace 
nebo demence, je-li IQ horší než 50, psychické 
postižení s dlouhodobými těžkými poruchami 
orientace a komunikace, 

j) kombinované těžké postižení sluchu a zraku 
(hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné 
těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se 
rozumí ztráta slyšení podle Fowlera horší než 
65 %, a oboustranné těžké ztráty zraku.

Mimořádné výhody I. - III. stupně lze přiznat také u 
nemocí a vad neuvedených v bodech 1 až 3, 
pokud podstatně omezují pohybovou nebo 
orientační schopnost, a to podle rozsahu a tíže 
funkčních důsledků srovnatelných s indikacemi 
uvedenými v bodech 1 až 3.

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.

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 červnu 2006. Neprodejné.
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 Nabídka brigády

Hledáme vozíčkáře pro prodej dětských 
cyklovozíků, které se používají i jako kočárky do 
města a do přírody. 
Co nabízíme?
Provize 500 až 2 000 Kč za prodej 1ks 
cyklovozíku. Provize se zvyšuje od počtu 
prodaných cyklovozíků. 2ks cyklovozíků v hodnotě 
21 tis. Kč, spolu s propagačním materiálem, 
dodáme zdarma na zkušebních 14 dní.
Kontakt:
Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek
Centrum COMEBACK
Malý Koloredov 811, Místek 
Tel./fax: 558 628 836, Mobil: 775 559 661
E-mail: skvfm@skvfm.com


