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PF 2008
Vážení a milí čtenáři
Zpravodaje,

předvánoční shon, ale i  
sváteční dny pohody doma i 
v duši, to byly příznaky 
uplynulých dní. 

Stojíme na prahu nového roku, do něhož bych vám 
ráda popřála mnoho dnů prožitých ve zdraví, štěstí, 
spokojenosti a toleranci.

Šťastný rok 2008 vám všem přeje

Dagmar Slaninová

 Život po reformě

Co se tedy hlavního a zásadního změní od nového 
roku?

Zákon o sociálních službách
Využívání příspěvku na péči někdy neodpovídá 
účelu, pro nějž je poskytován, a míjí se tak 
účinkem. Část příjemců odmítá uvést způsob jeho 
využití, protože jej vnímají jako dávku 
„odškodňovací“. Významná část spoluobčanů bere 
tento příspěvek na péči spíše jako vítané 
přilepšení čistých příjmů rodiny, případně své 
vlastní, než jako částku určenou na nákup 
sociálních služeb.

Je odstraněno zdvojení výplaty dávek - po dobu 
hospitalizace nebo pobytu v zařízení určeném pro 
výkon trestu či nařízené ústavní léčby, který trvá 
celý kalendářní měsíc, je výplata příspěvku na péči 
zastavena. 

Zpřísní se kontrola využívání příspěvku na péči -           
v případě neuvedení způsobu využití této dávky je 
její výplata po předchozím písemném upozornění 
zastavena do doby, než oprávněná osoba uvede 
odpovídající způsob jejího využití. Rovněž je 
doplněno ustanovení týkajícího se okruhu 
pracovníků působících v oblasti sociálních služeb 
a ustanovení o odborné způsobilosti. Současné 

vymezení pracovníků v sociálních službách 
nepostihuje řadu činností, které jsou nedílnou 
součástí sociálních služeb. Dojde k rozšíření 
okruhu osob, na které přechází nárok na 
nevyplacené částky příspěvku na péči v případě 
úmrtí oprávněné osoby, o osoby blízké, které sice 
v době smrti nežily s oprávněnou osobou                     
v domácnosti, avšak o tuto osobu pečovaly.

Komentář MPSV:
Příspěvek na péči je poskytován přímo osobám, 
které pomoc potřebují. Člověk může z příspěvku 
hradit profesionální sociální službu nebo jej použít 
k pokrytí nezbytných nákladů při zajištění péče              
v rodině. Dávka je poskytována ve 4 stupních 
podle péče, kterou člověk potřebuje. Míru potřeb 
posuzuje sociální pracovník a posudkový lékař.

Výše dávky měsíčně činí:

I. stupeň 2 000 Kč (pro nezletilé 3 000 Kč),
II. stupeň 4 000 Kč (pro nezletilé 5 000 Kč),
III. stupeň 8 000 Kč (pro nezletilé 9 000 Kč),
IV. stupeň 11 000 Kč.

Zákon, který byl připravený v minulém volebním 
období a platí od 1. ledna 2007, je sice krokem 
správným směrem, ovšem vykazuje četné 
nedostatky. Především je mnohem nákladnější, 
než se očekávalo.

Příspěvek na péči v současnosti dostává 230 tisíc 
osob. Za rok 2007 má být vyplaceno až 15 mld. 
Kč. Zákon je velmi komplikovaný a při uvádění do 
praxe se ukázal částečně jako neefektivní a 
nehospodárný. Především se to projevilo při 
vyplácení příspěvku na péči a poskytování dotací 
určených na zajištění provozu sociálních služeb. 
Zároveň kvůli mnohem vyššímu počtu žádostí, než 
se předpokládalo, je posudkoví lékaři nestíhají 
vyřizovat v předepsaných lhůtách.

Příspěvek na péči je někdy čerpán neodůvodněně, 
protože zákon nezohledňuje situace, kdy je 
příjemci dávky potřebná péče zajišťována jiným 
způsobem, než je poskytování sociálních služeb 
(např. v případě pobytu v nemocničním či jiném 
zařízení). Dochází tak ke zdvojenému financování 
takové péče. Využívání příspěvku na péči někdy 
neodpovídá účelu, pro nějž je poskytován, a míjí 
se tak účinkem. Část příjemců odmítá uvést 
způsob jeho využití, protože jej vnímají jako dávku 
„odškodňovací“. Významná část spoluobčanů 
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bere tento příspěvek na péči spíše jako vítané 
přilepšení čistých příjmů rodiny, případně své 
vlastní, než jako částku, která je určena na 
nákup sociálních služeb.

Za chybu považujeme i to, že ze systému vypadly 
některé nemocné děti, například s metabolickými 
chorobami, leukemií apod.

Pokud by nedošlo ke změnám, mohl by tento vývoj 
v dohledné době přinést mimořádné finanční 
komplikace. Schválené změny sociálních systémů 
přinášejí první kroky ke zlepšení současného 
stavu. Hlavními principy jsou přesnější vymezení 
práv a povinností okruhu příjemců při využívání 
příspěvku na péči a efektivnější pojetí financování 
sociálních služeb prostřednictvím dotací z 
veřejných rozpočtů. Tato opatření nemají negativní 
dopad na příjemce příspěvku na péči ani na 
poskytovatele sociálních služeb. Jde především o 
hospodárnější nakládání s veřejnými prostředky. 
Přesto vývoj ukazuje, že budou nezbytné další 
změny zákona o sociálních službách.                      

Daň z příjmů fyzických osob
Zavádí se jednotná 15 % sazby daně z příjmů 
fyzických osob pro rok 2008 a 12,5 % od roku 
2009. Základem daně z příjmů ze závislé činnosti 
bude hrubá mzda zvýšená o příspěvek 
zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění a 
nesnížená o pojistné zaplacené zaměstnancem.

Slevy na daních
Nové slevy na dani platí až za rok 2008:
- každý si odečítá na sebe 2 070 Kč měsíčně,

dosud to bylo 600 Kč; tuto částku si mohou 
nově odečíst i důchodci, kteří si přivydělávají 

- na manžela(ku) bez příjmu si můžete odečíst 
také 2 070 měsíčně; podmínkou je, aby si 
manžel(ka) nevydělal(a) víc než 38 040 Kč za 
rok 

- sleva na dítě se také zvyšuje, z 500 Kč na 890
měsíčně

- pokud jste částečný (či úplný) invalidní
důchodce, započtete si navíc 210 (420) Kč

- vlastníte-li průkaz ZTP/P, snížíte si daň                  
o 1 345 Kč

- jste-li student, daň klesne o dalších 335 Kč
měsíčně 

Od nového roku se ruší společné zdanění manželů 
a minimální základ daně u podnikatelů.
Osvobození příjmů z prodeje akcií a ostatních 
investičních instrumentů obchodovaných na 
veřejném trhu a cenných papírů kolektivního 
investovaní (např. podílových listů) po 6 měsících 
od jejich nabytí zůstává zachováno, avšak pouze 
za podmínky podílu na společnosti nepřevyšující 5 
%. U ostatních cenných papírů (např. akcií 
neobchodovaných na veřejném trhu) se lhůta pro 
uplatnění osvobození prodlužuje na 5 let.
U osob samostatně výdělečně činných se ruší 
odčitatelnost sociálního a zdravotního pojištění ze 
základu daně.

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění 
a životní pojištění budou při splnění stanovených 
podmínek na straně zaměstnance osvobozeny až 
do částky 24 000 Kč ročně.
Zároveň jsou modifikována některá další 
osvobození na straně zaměstnanců (např.
přechodné ubytování).

Odvody na sociální a zdravotní pojištění
Od 1. ledna 2008 dojde k zavedení jednotného 
ročního stropu pro vyměřovací základ pro placení 
sociálního a zdravotního pojištění jak pro 
zaměstnance, tak pro osoby samostatně 
výdělečně činné, ve výši 48násobku měsíční 
průměrné mzdy v národním hospodářství. 

Limit pro odvody je stanoven na roční úroveň, tzn. 
že osvobození od odvodů bude až od 
následujícího měsíce od měsíce, ve kterém 
poplatník dosáhl ročního stropu, do té doby bude 
hradit odvody ze super hrubé mzdy ve výši 35 % 
beze stropu.

Daň z přidané hodnoty
Dochází ke zvýšení snížené sazby daně na 9 %
(potraviny, bytová výstavba). Návrh zákona 
stanovuje zavedení skupinové registrace k DPH 
pro skupiny kapitálově spojených osob se sídlem, 
místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku. 
Na základě této skupinové registrace smějí 
společnosti v takové skupině vystupovat pod 
jedním identifikačním číslem a plnění mezi členy 
skupiny nepodléhá DPH. Návrh zákona dále 
vymezuje podmínky pro uplatnění snížené sazby 
daně u sociálního bydlení.

Daň z příjmů právnických osob
Na základě návrhu zákona dojde k postupnému 
snižování sazby daně z příjmů právnických osob 
na 21 % v roce 2008, 20 % v roce 2009 a 19 %          
v roce 2010. Sazby srážkových daní (s výjimkou 
přeshraničního finančního leasingu) se sjednocují 
na 15 %. Od roku 2009 se některé sazby dále 
snižují na 12,5 %.

Hypotéka a stavební spoření
Čerpá-li jeden z manželů hypoteční úvěr či úvěr ze 
stavebního spoření na zajištění vlastního bydlení, 
může si zaplacené úroky až do výše 300 tis. Kč na 
domácnost odečíst od základu daně. Potíž 
nastává, je-li dlužníkem jeden z manželů, který 
nemá dostatečný příjem na efektivní odečtení 
úroků od základu daně. 

Daňové odpočty úvěrů na bydlení
Ty se sice formálně nemění, ale pro lidi                       
v daňových pásmech 25 % a 32 % znamená 
snížení sazby daně na 15 % také snížení přínosu 
odpočtu úroků. To platí zejména pro rodiny 
s jedním vydělávajícím manželem, které navíc 
využívaly společného zdanění manželů. Hypotéky 
naopak mohou ještě podražit vlivem zrušení 
osvobození výnosů z hypotečních zástavních listů 
od daně z příjmů. I u životního pojištění a 
penzijního připojištění může dojít k obdobné 
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situaci jako u hypotéky, byť ztráta v tomto případě 
bude dosahovat maximálně „jen“ 3 600 Kč za 
domácnost a rok. Uzavřel-li např. vydělávající 
manžel své manželce na mateřské či v domácnosti 
rezervotvorné životní pojištění s motivem získat 
vyšší daňovou úlevu v rámci společného zdanění, 
po novele bude mít smůlu – a bude moci uplatnit 
pouze své odčitatelné položky. Má-li klient 
současnou mezní sazbu 32 %, ušetří na penzijním 
připojištění a životním pojištění díky daňovému 
zvýhodnění ročně až 7 680 Kč (platí-li 12 tis. Kč na 
životní pojištění a 18 tis. Kč na penzijní 
připojištění). Snížením daňové sazby na 15 % 
ušetří na daných produktech jen 3 600 Kč a v roce 
2008 po snížení sazby daně na 12,5 % pouhé 
3 000 Kč. Sloučení limitu na daňový odpočet 
životního pojištění a penzijního připojištění  
umožnilo klientům vybrat si pouze jeden z těchto 
produktů a omezit tak své náklady na spoření –
dnes totiž musí pro plné využití odpočtů mít dva 
produkty, každý se svými náklady.

Přídavky na děti
Přídavky na děti stát zatím poskytuje všem 
rodinám, které o ně zažádaly a jejich čistý příjem 
se pohybuje v rozmezí 1,5–4násobku životního 
minima. Výše přídavku je odstupňována podle 
příjmu rodiny. Na dávky tak má nárok téměř 90 %
českých rodin, to reforma změní. Od příštího roku 
na přídavky dosáhnou jen rodiny s příjmy do 
2,4násobku životního minima. Měsíční dávky 
budou vypláceny v pevné výši podle věku dítěte. 
Na dítě do 6 let můžete od Nového roku získat 500 
Kč, na školáka do 15 let 610 Kč a student do 26 let 
má nárok na 700 Kč. Tříčlenná rodina s 5letým 
dítětem nyní dostává přídavky jen v případě, že 
nemá více než 28 320 Kč čistého. Od roku 2008 již 
přídavky nedostane, nárok na ně bude mít jedině 
v případě, že její příjem nedosáhne 17 tisíc Kč.

Rodičovský příspěvek ve třech rychlostech
Rodiče, kteří budou s dítětem doma 3 roky, na tom 
budou obdobně jako teď. Současná výše 
rodičovského příspěvku je 7 582 Kč, po reformě to 
bude 7 600 Kč. Novinkou je takzvaná 
vícerychlostní struktura čerpání. S dítětem můžete 
doma zůstat jen 2 roky, pak každý měsíc od státu 
dostanete 11 400 Kč. Naopak, když budete na 
rodičovské 4 roky, do 21. měsíce věku dítěte 
budete brát 7 600 Kč, ale pak dávka klesne                  
na polovinu – 3 800 Kč. Reforma také na 28 týdnů 
po porodu sjednotila vyplácení peněžité pomoci           
v mateřství, lidově mateřské, bez ohledu na to, 
jestli je matka vdaná nebo svobodná. Nárok                
na dávku po dobu 37 týdnů budou mít jen 
maminky s vícerčaty. Za trojčata po reformě 
dostanete o 40 tisíc méně.

Příspěvek na zvýšené životní náklady 
Příspěvek je zrušen. Dávka byla nenároková a 
mohla být poskytována osobám používajícím 
trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné 
pomůcky na zvýšené výdaje související s jejich 

používáním. Dále se mohla poskytovat úplně nebo 
prakticky nevidomým občanům, kteří byli 
soustavně pracovně činní, nebo se připravovali na 
pracovní uplatnění pracovním výcvikem nebo 
studiem, nebo kteří byli poživateli sirotčího 
důchodu. Neposkytovala se však úplně nebo 
prakticky nevidomým, kteří měli invalidní důchod.  
Maximální výše dávky byla 200 Kč měsíčně. 

Porodné
Od příštího roku namísto současných 18 tisíc Kč
rodička dostane 13 tisíc za každé dítě. Navíc 
stávající zákon zvýhodňuje maminky, které porodí 
vícerčata. Za dvojčata dostanou v současnosti 53 
120 Kč a za trojčata dokonce 79 680 Kč. Od roku 
2008 bude na každé dítě 13 000 bez ohledu, zda-li 
se jedná o dvojčata, trojčata ….

Pastelkovné
Dávku, kterou poslanci nakonec přece jen 
zachovali, je pastelkovné. O příspěvek 1 000 Kč 
pro prvňáčka mohou rodiče požádat na úřadu 
práce. 

Pohřebné jen výjimečně
Dávkou, která reformu nepřežila, je pohřebné. Byla 
to vůbec nejdéle vyplácená dávka v zemi a na 
pohřeb stát přispíval částkou 5 000 Kč. 
Pětitisícovku na vypravení pohřbu dostanou jen 
rodiny s nezaopatřenými dětmi (student do 26 let) 
v případě, že by zemřel některý rodič nebo dítě.

Nemocenská 
Účinnost nového zákona o nemocenském pojištění 
je odložena o další rok, tj. na 1. 1. 2009. 
Pro rok 2008 nebudou zvýšeny redukční hranice, 
nadále budou platit stávající ve výši 550 Kč a 
790 Kč. Pro výši nemocenského a podpory při 
ošetřování člena rodiny se i od 15. kalendářního 
dne do 1. redukční hranice započítává 90 % 
denního vyměřovacího základu (DVZ). Za první 3 
kalendářní dny pracovní neschopnosti se 
neposkytuje nemocenská (plat, služební příjem). 
Výše nemocenského činí 
 60 % DVZ pro 4. až 30. kalendářní den 

pracovní neschopnosti 
 66 % DVZ pro 31. až 60. kalendářní den 

pracovní neschopnosti 
 72 % DVZ od 61. kalendářního dne pracovní 

neschopnosti 
Výše podpory při ošetřování člena rodiny činí 60 % 
DVZ.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi
Zpřísňují se podmínky pro osoby, které pobírají 
dávky pomoci v hmotné nouzi, jsou dlouhodobě 
nezaměstnané a jejich aktivita k získání příjmu 
vlastní prací je nízká nebo žádná. U těchto osob, 
nepracují-li 12 měsíců a déle, se při stanovení 
výše dávky bude vycházet pouze z částky 
existenčního minima, stanovené zákonem  o 
životním a existenčním minimu na úrovni 
umožňující přežití (2 020 Kč). To má motivovat k 
získávání příjmu a zabezpečování svých potřeb 
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vlastní prací. Zároveň se ale zohlední ztížené 
postavení některých osob na trhu práce, a proto se 
nebude vztahovat na osoby starší 55 let, osoby 
částečně invalidní a rodiče pečující o dítě mladší 
12 let. Zruší se 600 Kč, které dostávali 
nezaměstnaní po 12 měsících nezaměstnanosti 
jako dávku pomoci v hmotné nouzi. Toto 
ustanovení má demotivující charakter a naopak 
uchazeče o zaměstnání spíše nabádá, aby bez 
práce setrvali déle. Zároveň je diskriminační vůči 
těm starým nebo invalidním občanům, kteří jsou 
také dlouhodobě v hmotné nouzi, ale dávku jim 
nelze zvýšit, neboť nemohou být vedeni v evidenci 
uchazečů o zaměstnání. 

Částky životního a existenčního minima
od 1. 1. 2008

Životní minimum v Kč měsíčně pro:
- jednotlivce 3 126
- první dospělou osobu v domácnosti 2 880
- druhou a další dospělou osobu                           

v domácnosti 2 600
- nezaopatřené dítě ve věku

- do 6 let 1 600
- 6 až 15 let 1 960
- 15 až 26 let (nezaopatřené) 2 250

Příklady:
- Jednotlivec 3 126
- 2 dospělí 2 880 + 2 600 = 5 480
- 1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let                            

2 880 + 1 600 = 4 480
- 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let                             

2 880 + 2 600 + 1 600 = 7 080
- 2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let                     

2 880 + 2 600 + 1 960 + 2 250 = 9 690
- 2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let                   

2 880 + 2 600 + 1 600 + 1 960 + 2 250 = 11 290

Existenční minimum v Kč měsíčně: 2 020

Zrušení automatické valorizace všech
sociálních dávek kromě důchodů
To znamená, že se například přídavky na děti, 
existenční minimum, porodné nebo dávky 
pěstounské péče už nebudou navyšovat, když se 
změní částka životního minima, ale budou pevně 
stanovené. Podle zprávy ministerstva práce a 
sociálních věcí by změny měly lidi motivovat           
k tomu, aby raději šli do práce a nežili z dávek. 

Zákon o důchodovém pojištění, veřejném 
zdravotním pojištění
Dochází k rozšíření náhradní doby stanovené pro 
účely důchodového pojištění o dobu péče o dítě 
mladší 10 let, které je podle zákona o sociálních 
službách závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. 
Podle původní právní úpravy byla náhradní dobou 
doba péče o dítě do 4 let věku. Rozšířil se i okruh 
pojištěnců, za které hradí zdravotní pojištění stát, o 
osoby pečující o dítě mladší 10 let, které je podle 
zákona o sociálních službách závislé na pomoci 

jiné osoby ve stupni I. Podle původní právní 
úpravy byla hrazena doba péče o dítě poživatelům 
rodičovského příspěvku, tj. maximálně do 7 let 
věku.

Zvýšení důchodů
Důchody starobní, plně invalidní, částečně 
invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí se zvyšují od
1. 1. 2008 následovně: základní výměra na 1 700 
Kč, procentní výměra se zvyšuje o 3%.

Víte, kolik let máte skutečně pojištěných pro 
důchodové účely?

1x ročně si můžete zažádat Českou správu 
sociálního zabezpečení (odbor správy údajové 
základny) o zaslání informativního osobního listu
důchodového zabezpečení.

Tento list obsahuje přehled dob důchodového 
zabezpečení, popřípadě náhradních dob pojištění, 
které jsou uloženy v evidenci ČSSZ. Za dobu od 
roku 1986 obsahuje také přehled vyměřovacích 
základů a vyloučených dob. ČSSZ ho žadateli 
zašle do 90 dnů od doručení jeho žádosti (§ 40a 
zákona č. 585/1991Sb.). Žádost musí obsahovat
rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné 
příjmení a adresu, na kterou má být osobní list 
zaslán.

Zvýšení náhrad za nemoc z povolání 
Náhrady za ztrátu výdělku za nemoc po pracovním 
úrazu, při nemoci z povolání nebo invaliditě se od 
ledna zvednou o 3 %. Stejně porostou také 
náhrady nákladů na výživu pozůstalých po lidech, 
kteří zahynuli v zaměstnání či na následky práce. 

Přísnější postižení výkonu nelegální práce
Doposud uchazeč o zaměstnání, který vykonával 
nelegální práci, je z evidence uchazečů o 
zaměstnání vyřazen, ale jedinou sankcí je to, že 
se mu v následující evidenci zkracuje podpůrčí 
doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti 
o dobu jeho vyřazení z evidence, maximálně o 3 
měsíce. O zařazení do  evidence však mohl
požádat třeba již druhý den poté, co byl vyřazen. 
Nově uchazeč vyřazený z evidence z důvodu 
výkonu nelegální práce bude moci znovu požádat 
o zařazení do evidence uchazečů až po uplynutí 6 
měsíců ode dne vyřazení. Krácení podpůrčí doby 
zůstává zachováno. Na první pohled by se mohlo 
zdát, že při stejné daňové sazbě není rozhodující, 
zda společné zdanění manželé uplatňují či nikoli. 
Vždyť hlavní výhodou při jeho zavádění bylo 
především převedení příjmů od toho z manželů, 
který je zatížen vyšší mezní sazbou, k manželovi, 
který platí nižší daňovou sazbu. 

 Reforma v otázkách a odpovědích

Mohu příští rok využít společné zdanění 
manželů?
Společné zdanění manželů, které bylo výhodné 
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hlavně pro páry s výrazně rozdílnou výší příjmů, 
reforma zrušila. Příští rok však budete podávat 
daňové přiznání za rok 2007, to znamená, že 
příjmy ještě naposledy společně zdanit můžete.

Kdy si manžel nebo manželka můžou na svého 
partnera uplatnit slevu na dani?
Slevu si můžete nárokovat v případě, že si váš 
partner nevydělá za rok víc než 38 040 Kč. To 
zůstalo stejné, ale slevu reforma zvýšila na 24 840 
Kč (z původních 4 200 Kč). Jen dejte pozor na to, 
že do příjmu se počítá i rodičovský příspěvek.

Kolik budu platit u doktora, co se započítává 
do limitu příspěvků, a co ne?
Za každou návštěvu lékaře zaplatíte 30 Kč, za den 
strávený v nemocnici 60 Kč, návštěvu pohotovosti 
90 Kč a za každou položku na receptu dalších 30 
Kč. Platit budete až do doby, než váš účet 
přesáhne v jednom roce 5 000 Kč, každá další 
platba už půjde na pojišťovnu. Do ročního limitu se 
nepočítají peníze, které dáte za pobyt v nemocnici 
ani za návštěvu pohotovosti. V případě léků 
pojišťovna započítá jen doplatek na nejlevnější 
hrazený lék, pokud berete dražší léky se stejnou 
účinnou látkou, máte smůlu.

Jak to bude s léky a co se počítá do limitu?

Od ledna 2008 bude občany chránit roční limit

- do limitu se počítají regulační poplatky                         
i doplatky na léky

- limit se nevztahuje na poplatek za den                      
v nemocnici a pohotovost

- doplatky na léky se započítávají do limitu jen             
ve výši doplatku na nejlevnější přípravek se 
stejnou účinnou látkou a stejnou lékovou 
formou, skupin léků zůstává 300 a v každé je 
nejméně jeden plně hrazený ze zdravotního 
pojištění

- lékárník může na žádost pacienta zaměnit 
předepsaný lék za jeho levnější variantu se 
stejnou účinnou látkou, pokud to lékař 
nezakázal

- limit 5 000 Kč za rok se nevztahuje na doplatky 
na léky, jejichž úhrada z veřejného zdravotního
pojištění je nižší než 30 % maximální ceny léků

- limit se nevztahuje na doplatky na léky určené 
pouze k podpůrné nebo doplňkové léčbě, 
například vitaminy

- ceny léků i jejich úhrady od zdravotních 
pojišťoven bude výhradně stanovovat Státní 
ústav pro kontrolu léčiv

Jak poznám, že jsem už zaplatil pět tisíc a platit 
by měla pojišťovna?
Účet sleduje pojišťovna, a pokud strop 5 000 Kč 
překročíte, upozorní vás. Nemusíte si tedy 
schovávat účtenky a počítat, kolik už jste u doktora 
utratili. Problém je v tom, že limity budou 
pojišťovny kontrolovat čtvrtletně. To, co případně 

stihnete zaplatit navíc, vám pojišťovna musí vrátit 
do 60 dnů od konce čtvrtletí, ve kterém jste limit 
vyčerpali.

Víte, kolik korun hradí Vaše zdravotní 
pojišťovna vašim ošetřujícím lékařům a 
lékárníkům?

Napište si 1x do roka své zdravotní pojišťovně o 
zaslání výpisu uhrazených zdravotnických úkonů. 
Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné 
příjmení, rodné číslo a adresu. Tato služba je 
zdarma.

Budou u lékaře platit i děti?
O to, jestli mají za lékařskou péči platit i děti, se 
vedly největší boje. Nakonec zvítězil návrh, že 
budou platit všichni. Výjimkou jsou jen děti                    
z dětských domovů, výchovných ústavů a děti, 
které jsou dlouhodobě vážně nemocné.

O kolik klesne nemocenská?
První tři dny marodění budou od roku 2008 
neplacené. Peníze dostanete až od čtvrtého dne. 
Nemocenská od 4. do 30. dne nemoci bude 60 % 
hrubé mzdy, od 31. do 60. dne vzroste na 66 % a 
od 61. dne dál dosáhne 72 %. Denní maximum 
410 Kč se nemění. Při kratší nemoci se dávky 
sníží, naopak při delší nemoci vzrostou.

Kolik bude porodné?
Porodné reforma upravila na jednotných 13 000 Kč 
za každé dítě bez ohledu na to, jestli jde o 
dvojčata nebo trojčata.

Jak to dopadlo s pastelkovným a pohřebným, 
co bude a co reforma zruší?
Reforma definitivně zrušila vyplácení 5 000 Kč 
pohřebného se dvěma výjimkami. Nárok na dávku 
má nezaopatřené dítě, kterému zemřou rodiče. 
Dostanou ji i rodiče, pokud zemře jejich 
nezaopatřené dítě. Pastelkovné oproti původním 
plánům zůstane zachováno.

Co všechno podraží kvůli zvýšení daně                   
z přidané hodnoty?
Od ledna 2008 se spodní sazba daně z přidané 
hodnoty zvedne z 5 na 9 %. Podraží např. 
potraviny, nealkoholické nápoje, knihy, časopisy i 
noviny, léky, živá zvířata, rostliny, cestování 
vlakem, autobusem i hromadnou městskou 
dopravo u, ubytování v hotelech a penzionech, 
permanentka na vlek, vstupné na výstavy, 
koncerty, do kina, ale i na sportovní utkání, do 
bazénu, posilovny nebo zoologické zahrady. 

Vzroste i daň na tabák, o kolik cigarety 
podraží?
Ano, zvedne se spotřební daň na cigarety a 
krabička podraží o 7 Kč. Podraží i tabák ke 
kouření, balíček až o 20 Kč. 

O kolik se kvůli reformě zvedne cena energií?
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Kvůli nově zavedené ekologické dani vzroste pro 
domácnosti cena elektřiny o 1 %, uhlí a koks 
podraží o 9 %. Pokud topíte zemním plynem, 
placení daně se vyhnete, platby se tedy nezdraží.

Jak se reforma dotkne důchodců?
Reforma počítá s valorizací důchodů, která by 
měla vyvážit zdražení potravin, dopravy, léků nebo 
zavedení poplatků u lékaře. Důchody by od ledna 
měly vzrůst přibližně o 500 Kč. Pracující důchodci 
na reformě vydělají – nově budou moci uplatnit 
roční slevu na dani ve výši 24 840 Kč. 

Je pravda, že reforma ruší darovací daň?
Ano, příbuzní v první i druhé příbuzenské skupině 
budou od darovací daně osvobozeni. V první 
skupině jsou manželé, děti, vnoučata, rodiče, 
prarodiče, ve druhé pak sourozenci, synovci, 
neteře, strýcové a tety. Na druhou skupinu 
příbuzných bylo rozšířeno také osvobození od 
dědické daně, to dosud mohli uplatnit jen přímí 
dědici.

Co přinese reforma živnostníkům?
Živnostníci příští rok zaplatí na dani z příjmu stejně 
jako zaměstnanci – jednotných 15 %. Nižší daně a 
slevy na dani by jim mělo kompenzovat zvýšení 
limitu pro odvody pojistného i to, že si zdravotní a 
sociální pojištění už nebudou moct dávat do 
nákladů. Reforma ruší registrační pokladny, 
minimální základ daně a povinnost vést podvojné 
účetnictví posunuje na hranici obratu 25 milionů 
ročně. 

 Ochrana osob se zdravotním postižením 
na trhu práce

Úřad práce je povinen osobám se zdravotním 
postižením věnovat zvýšenou pomoc, tito lidé mají 
právo na pracovní rehabilitaci, která spočívá 
v poradenství, přípravě na zaměstnání, 
zprostředkování, udrženi nebo změně zaměstnáni 
a vytvářeni vhodných podmínek pro výkon 
zaměstnání. Pracovní rehabilitace se může 
uskutečnit i v době dočasné pracovní 
neschopnosti, když tomu zdravotní stav nebrání.

Pracovní rehabilitace - souvislá činnost 
zaměřená na získání a udržení vhodného 
zaměstnání osoby se zdravotním postižením, 
kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady 
práce a hradí náklady s ní spojené. Úřad práce 
v součinnosti s osobou se zdravotním postižením 
sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. 

Příprava k práci - zapracování osoby se 
zdravotním postižením na vhodné pracovní místo 
na základě dohody s úřadem práce. Příprava 
k práci může být prováděna s podporou asistenta. 
Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. 

Specializované rekvalifikační kurzy - jsou 
uskutečňovány za stejných podmínek jako ostatní 
rekvalifikace. 

Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní 
dílna - chráněné pracovní místo je pracovní místo 
vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se 
zdravotním postižením na základě písemné 
dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo 
musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode 
dne sjednaného v dohodě. Chráněná pracovní 
dílna je pracoviště zaměstnavatele, kde je 
zaměstnáno nejméně 60 % zaměstnanců se 
zdravotním postižením. 

Příspěvky pro zaměstnavatele - úřad práce 
může poskytnout příspěvek zaměstnavateli na 
vytvoření chráněného pracovního místa 
a chráněné dílny. Zaměstnavateli, který provádí na 
svém pracovišti přípravu k práci osob se 
zdravotním postižením, může úřad práce uhradit 
náklady na přípravu k práci těchto osob. 
Zaměstnavateli, zaměstnávajícímu více než 50 % 
osob se zdravotním postižením z celkového počtu 
svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na 
podporu zaměstnávání těchto osob.

Povinný podíl zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením - zaměstnavatelé s více 
než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou 
povinni zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých 
zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání 
v pracovním poměru, odběr výrobků a služeb nebo 
odvod do státního rozpočtu, jsou považovány za 
rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat. 

 Plný invalidní důchod 

Souběh s výdělečnou činností je možný, i když to
zákon neupravuje. Poživatel plného invalidního 
důchodu (PID) je schopen být zaměstnán 
v rozsahu zbylé schopnosti výdělečné činnosti 
určené mírou poklesu této schopnosti. Výše 
výdělku se nesleduje.

Pokud se člověk s tímto typem důchodu rozhodne 
pracovat, předpokládá se, že bude realizovat svůj 
zbylý pracovní potenciál, což je cca 30 %. 
Odhadem se jedná o práci na úrovni třetiny dne, 
třetiny výdělku, nebo třetiny týdenní pracovní doby. 
Znamená to, že člověk se zdravotním postižením 
bude chodit do práce na dvě hodiny denně nebo 
na 13 hodin týdně.

Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů nahlásit 
příslušné správě sociálního zabezpečeni, že přijal 
osobu, která pobírá plný invalidní důchod. Tím se 
OSSZ doví, že poživatel plného invalidního 
důchodu pracuje. Pokud někdo realizuje svůj 
zbytkový zachovaný pracovní potenciál, neměl by 
to být důvod ke snížení stupně invalidity a tím 
i důchodu.

Pokud však někdo pracuje 8 hodin denně 
a vydělává prakticky normální mzdu, tak v tomto 
případě může dojít k přehodnocení např. na 
částečnou invaliditu a pak následně i na částečný 
invalidní důchod.
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 Příspěvek na opatření zvláštních 
pomůcek 

Pomůcky by měly pomáhat odstraňovat, zmírňovat 
nebo překonávat následky postižení. Zdravotně 
postiženým občanům mohou obce s rozšířenou 
působností poskytnout příspěvek na pomůcku, 
která jim umožní sebeobsluhu, samostatný pohyb, 
popř. na pomůcku nutnou k přípravě a realizaci 
pracovního uplatnění. Podmínkou přiznání
příspěvku je, že pomůcku plně nehradí ani
nezapůjčuje příslušná zdravotní pojišťovna. Výčet 
pomůcek, na něž se příspěvek poskytuje, a jeho 
maximální výši (příspěvek může být i nižší) tvoří 
přílohu č. 4 vyhlášky č. 182/1991 Sb.:

Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro 
tělesně postižené občany
Název pomůcky (nejvyšší výše příspěvku z ceny)
1. Polohovací zařízení do postele (100%)
2. Obracecí postel (50 %)
3. Vodní zvedák do vany (50%)
4. vypuštěno
5. Přenosný WC (100 %)
6. Psací stroj se speciální klávesnicí (50 %)
7. Motorový vozík pro invalidy (50 %)
8. Židle na elektrický pohon (50 %)
9. Přenosná rampa pro vozíčkáře (100 %)
10. Zvedací zařízení vozíku na střechu automobilu 

(100 %)
11. Zařízení pro přesun vozíčkáře do automobilu 

(100 %)
12. Individuální úpravy automobilu (100 %)
13. vypuštěno
14. Dvoukolo (50 %)
15. Šikmá schodišťová plošina (100 %)
16. Signalizační pomůcka SYM-BLIK (80 %)
17. Koupací lůžko (50 %)
18. Nájezdové ližiny pro vozíčkáře (100 %)

Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro 
sluchově postižené občany
Název pomůcky (nejvyšší výše příspěvku z ceny)
1. Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené 

děti (100 %, max. 3 000 Kč)
2. Signalizace bytového a domovního zvonku 

včetně instalace (100 %)
3. Signalizace telefonního zvonku (100 %)
4. Světelný nebo vibrační budík (50 %)
5. Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro 

nedoslýchavé vč. světelné indikace zvonění 
(75 %, max. 7 000 Kč)

6. Psací telefon pro neslyšící včetně světelné 
indikace zvonění*) (75 %)

7. Přídavná karta k PC a programové vybavení 
emulující psací telefon pro neslyšící*) (75 %)

8. Fax**) (75 %)
9. Faxmodemová karta k počítači a programové 

vybavení emulující fax**) (75 %)
10. Videorekordér (50 %, max. 7 000 Kč)
11. Televizor s teletextem (50 %, max. 7 000 Kč)
12. Doplnění stávajícího televizoru o dekodér 

teletextu včetně montáže (50 %)

13. Přenosná naslouchací souprava s rádiovým 
nebo infračerveným přenosem (75 %)

14. Přístroj k nácviku slyšení (50 %)
15. Bezdrátové zařízení umožňující poslech TV

nebo jiného zdroje zvuku (50 %)
16. Individuální přenosný naslouchací přístroj 

(nejde o elektronické sluchadlo) (50 %)
17. Individuální indukční smyčka (50 %)
18. Indikátor hlásek pro nácvik v rodině (75 %)

*) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu                 
z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7
**) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu                  
z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9

Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro 
zrakově postižené občany
Název pomůcky (nejvyšší výše příspěvku z ceny)
1. Kancelářský psací stroj (50 %)
2. Slepecký psací stroj (100 %)
3. Magnetofon, diktafon (100 %, max. 4 500 Kč)
4. Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým 

výstupem (100 %)
5. Digitální čtecí přístroj pro nevidomé                        

s hlasovým výstupem (100 %)
6. Kamerová zvětšovací televizní lupa (100 %)
7. Digitální zvětšovací televizní lupa (100 %)
8. Adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé 

(100 %)
9. Programové vybavení pro digitální zpracování 

obrazu (100 %)
10. Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé (100 

%)
11. Jehličková jednobarevná tiskárna (50 %)
12. Zařízení pro přenos digitálních dat (100 %)
13. Elektronický zápisník pro nevidomé                    

s hlasovým nebo hmatovým výstupem (100 %)
14. Elektronická komunikační pomůcka pro 

hluchoslepé (100 %)
15. Kapesní kalkulátor s hlasovým výstupem (100 

%)
16. Slepecké hodinky a budíky s hlasovým nebo 

hmatovým výstupem (50 %)
17. Měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým 

nebo hmatovým výstupem (50 %)
18. Indikátor barev pro nevidomé (100 %)
19. Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé 

a hluchoslepé (100 %)
20. Dvoukolo (50 %)

Srovnatelné pomůcky
Pokud jste pomůcku, kterou potřebujete, ve výčtu 
nenašli, nezoufejte a zkuste o příspěvek zažádat. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž                      
s ohledem na rychlý technický pokrok v oblasti 
kompenzačních pomůcek doporučuje úřadům, aby 
některé pomůcky, které nejsou v tabulce, 
považovaly za srovnatelné a příspěvek přiznaly. 
Toto doporučení je uvedeno v § 33 v odst. 6                  
a konkrétní příklady uvádí komentář MPSV č. 
4/2000. Srovnatelné pomůcky nejsou ve vyhlášce
uvedeny a někdy záleží i na domluvě s příslušnou 
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sociální pracovnicí na obci s rozšířenou 
působností a na její vstřícnosti.

Polohovací zařízení do postele – lze ho srovnat               
s rehabilitačním lůžkem výškově nastavitelným 
pomocí kličky (vhodné pro Vojtovu metodu, cena 
je cca 14 000 Kč).
Vodní zvedák do vany – je srovnatelný se 
stropními bytovými, tj. systémy pro zvedání a 
přepravu osob. Současně lze za tyto systémy              
v individuálních případech uznat i zařízení pro 
přesun vozíčkáře do automobilu. S vodním 
zvedákem do vany je možné srovnat i elektrický 
vakový zvedák Trixie (tento zvedák má tři vaky, 
které suplují vodní zvedák do vany, přenosné WC 
a zařízení pro přesun vozíčkáře do auta, tudíž 
tento zvedák je srovnatelný i s jinými pomůckami
z přílohy č. 4 – přenosným WC a zařízením pro 
přesun do auta).
Přenosné WC – za něj lze uznat individuálně 
vyráběné podložky a podstavce k WC míse, dále 
nástavec pro spastické děti s upínacími popruhy. 
Za srovnatelné lze považovat i sprchové a toaletní 
vozíky.
Psací stroj se speciální klávesnicí – za srovnatelný 
lze uznat počítač v případě, že bude používán          
k přípravě budoucího povolání nebo k pracovní 
činnosti. V případě potřeby lze přispět i na pořízení 
speciálních úprav ovládacích prvků počítače.
Motorový vozík pro invalidy – za srovnatelnou 
pomůcku lze považovat jakoukoli tříkolku a 
čtyřkolku poháněnou pomocí spalovacího nebo 
elektrického motoru. Dále jsou to přídavná zařízení 
s elektrickým nebo spalovacím motorem                    
k mechanickému vozíku.
Dvoukolo – je srovnatelné s rehabilitačními 
pomůckami pro udržování a rozvoj hybnosti a pro 
posilování postižených částí organismu. Jsou to 
pohybové trenažéry, speciální individuálně 
upravené tříkolky pro děti i dospělé, chodítka
(Rehatom DRP1, Moto-med, Holly Bike).
Šikmá schodišťová plošina – s ní je srovnatelný 
výtah nebo schodolez.
Signalizační pomůcka SYM-BLIK – místo ní je 
možné přispět na signalizační pomůcky, které                 
v krizové situaci umožní přivolat pomoc, předat 
zprávu (bezdrátový domácí telefon, hlasový 
telefon, Medick alarm, Voice transmiter).
Za srovnatelnou pomůcku se nepovažuje mobilní 
telefon!
Přístroj Magic Clean bidet SB 620 je srovnatelný             
s položkou Přenosné WC.

Další informace související s poskytováním 
příspěvků na opatření zvláštních pomůcek
Příspěvky lze poskytovat i na pomůcky, které byly 
zakoupeny v cizině. Žadatel o přiznání této dávky
v takovém případě musí předložit účtenku na 
zakoupenou pomůcku, přičemž pro stanovení výše 
dávky se použije kurs pro nákup dané měny platný 
v den předložení žádosti (kursovní lístek ČNB). 
Fakultativnost příspěvku, případné omezení jeho 
maximální výše a potřeba předložit další 

požadované doklady zůstávají stejné jako             
u pomůcek nakupovaných v tuzemsku. Bylo by 
však vhodné, aby v případě, že občan zamýšlí 
zakoupit určitou pomůcku v cizině, předem o tomto 
záměru informoval příslušný referát pověřeného 
úřadu. Pro poskytnutí příspěvku na opatření 
zvláštních pomůcek zakoupených v tuzemsku není 
rozhodující, zda pomůcka byla zakoupena jako 
nová od prodejce nebo výrobce, či občan zakoupil 
starší používanou pomůcku od jiného občana,           
z bazaru, zastavárny apod. Pokud se v případě 
určité pomůcky nabízí srovnání s více pomůckami 
uvedenými v příloze č. 4, měl by úřad při svém 
rozhodování o srovnatelnosti vzít v úvahu rozsah 
a užití pomůcky a např. podle nejčastějšího užití 
pak rozhodnout o srovnatelnosti. Pokud příslušná 
zdravotní pojišťovna hradí potřebnou pomůcku 
částečně, přihlédne se v souladu s ustanovením 
33 odst. 1 vyhlášky MPSV ČR k této skutečnosti. 
Míra a způsob přihlédnutí nejsou vyhláškou MPSV 
ČR blíže definovány. Doporučuje se, aby                    
při stanovení výše příspěvku bylo vycházeno              
z ceny pomůcky snížené o úhradu pojišťovnou.
Vzhledem ke skutečnosti, že pracovní desky                 
k vozíku lze jen obtížně přirovnat k některým               
z pomůcek uvedených v příloze č. 4, doporučuje 
se pracovní desky s ohledem na účel používání 
považovat za úpravu bytu – 34 odst. 3 písm. b) 
vyhlášky MPSV ČR – „úprava kuchyňské linky, 
popř. dalšího nábytku“.

Výběr pomůcky
Důležitý je výběr pomůcky. Mějte vždy na paměti, 
že sociální odbor vám nemůže vybrat firmu, která 
vám pomůcku dodá. To je vaše právo. Je dobré
oslovit minimálně dvě firmy, které pomůcky 
dodávají, nechat si udělat nabídku a zvolit tu, která 
vám bude více vyhovovat. Dalším důležitým 
faktorem je platba firmě. Neschvalujte odeslání 
peněz na účet firmy před dodáním a vyzkoušením
pomůcky! Z praxe jsou známy případy, kdy firma 
dostala zaplaceno předem a pomůcku ne dodala či 
dodala nevyhovující zařízení. Potom jste                       
v neřešitelné situaci, kdy jste bez pomůcky, 
sociální odbor po vás chce zpět příspěvek, ale vy 
ho nemůžete vymoci zpět od firmy. A nový 
příspěvek můžete dostat až po vrácení toho 
původního.

Zdroj: Nápadník 2007

ZDRAVOTNĚ-RELAXAČNÍ CVIČENÍ

Úterý 16:30 - 17:30 h 

Cvičení probíhá v tělocvičně ZŠ U Hřiště v Opavě-
Kylešovicích. 

Poplatek činí 10 Kč/h pro členy a 15 Kč/h pro 
nečleny.
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 Občanská sdružení nebudou muset být 
označena o. s.

Názvy jednotlivých sdružení už nebudou muset 
obsahovat označení občanské sdružení nebo 
zkratku o. s. Nedávno o tom rozhodli poslanci 
sněmovny. Pokud k normě nevysloví své výhrady 
Senát a nevrátí ji prezident, měla by začít platit 
dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Podle doposud platné úpravy, která se novelou 
mění, musela občanská sdružení, založená podle 
zákona o sdružování občanů, obsahovat ve svém 
názvu buď označení občanské sdružení nebo 
zkratku o. s. Tato povinnost se podle starší úpravy 
vztahovala nejen na nově registrovaná občanská 
sdružení, ale též na ta již existující, kterým starší 
právní úprava stanovovala povinnost uvést svůj 
název do souladu se zákonem o sdružování 
občanů nejpozději do 3. července 2009.

Splnění této zákonné povinnosti bylo přitom 
spojeno se změnou stanov a jejich následnou 
registrací u ministerstva vnitra – tedy s 
administrativní zátěží. V současné době navíc 
ministerstvo vnitra registruje více než 66 tisíc 
sdružení, z nichž většina požadavkům starší verze 
zákona o sdružování občanů nevyhovovala.

KLUB PŘÁTEL 

1. A 3. PONDĚLÍ 10:00 – 12:00 h

V klubu se můžete naučit zajímavé výtvarné a
rukodělné techniky (batika, aranžování apod.), 
ale hlavně navázat nová přátelství.

Pro zdravotně postižené vstup volný.

VOLNÝ PŘÍSTUP K POČÍTAČI VČETNĚ INTERNETU

ÚTERÝ 08:00 – 16:00 h, 
příp. v jiné dny, kdy není 
klubovna využívána k 
jinému účelu

Nabízíme zájemcům z řad osob se 
zdravotním postižením využít zdarma 
internet či počítač k dalším účelům (napsat text, upravit digitální 
fotky apod.). V případě potřeby je k dispozici rada a pomoc 
pracovníka Centra. 

Pro zdravotně postižené vstup volný.

U KAFÍČKA 

STŘEDA 10:00 – 12:00 h

Přijďte mezi nás! Můžeme si jen tak 
popovídat, poslechnout si přednášku na 
aktuální téma, besedu se zajímavou osobností nebo shlédnout pěkný 
film. Program si vytváříme sami.

Pro zdravotně postižené vstup volný.

CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH (JÓGA)

ČTVRTEK 10:00 - 11:00 h 

Nenáročná forma cvičení je vhodná především pro 
osoby s těžkým postižením pohybového aparátu. 

Pro zdravotně postižené vstup volný.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA OBSLUHY PC

PÁTEK 10:00 - 12:00 h (pouze 
pro objednané)

Cílem je seznámit zájemce s počítačem a 
jeho základním ovládáním, naučit je 
pracovat s nejpoužívanějšími programy. 

Výuka je určena především úplným 
začátečníkům, kteří dosud s počítačem nepracovali nebo lidem, kteří 
sice již nějaké zkušenosti s prací na počítači mají, ale s počítačem 
spíše bojují nebo si chtějí prohloubit své znalosti či procvičit jeho 
ovládání.

Pro zdravotně postižené vstup volný.

HARMONOGRAM SCHŮZÍ

1. PONDĚLÍ v měsíci 13:30-16:00 OV STP
3. PONDĚLÍ v měsíci 13:00-15:00 MO Opava 1
1. ÚTERÝ v měsíci 10:00-12:30 OV SPCCH

13:00-15:30 ZO Opava
2. ÚTERÝ v měsíci 10:00-12:30 MO Opava
3. ÚTERÝ v měsíci 14:00-16:00 MO Opava 7
1. STŘEDA v měsíci 15:00-17:00 MO Opava 5
1. ČTVRTEK v měsíci 17:00-19:00 ZO Opava 6
4. ČTVRTEK v měsíci 09:00-11:00 ZO SNN

13:00-16:00 ZO Onko Isis

AKTUÁLNÍ INFORMACE
NA WWW.CZP-MSK.CZ NEBO       

TEL. 553 734 109
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