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 Částky životního minima platné od 1. 1.
2005 (nařízení vlády č. 664/2004 Sb.)
Měsíční částka potřebná k zajištění výživy a
ostatních základních osobních potřeb:






pro dítě do 6 let
od 6 do 10 let
od 10 do 15 let
od 15 do 26 let (nezaopatřené)
pro ostatní občany

1 720,1 920,2 270,2 490,2 360,-

Měsíční částka potřebná k zajištění nezbytných
nákladů na domácnost (společných potřeb
domácnosti):





pro jednotlivce
pro dvoučlennou rodinu
pro tří nebo čtyřčlennou rodinu
pro pěti a více člennou rodinu

1 940,2 530,3 140,3 520,-

Nároky na příjmově testované dávky státní sociální
podpory podle násobku ŽM (max. hranice pro
poskytnutí dávky):
 přídavek na dítě se vyplácí na nezaopatřené
děti v rodinách s příjmem do 3násobku ŽM
 sociální příplatek je určen pro rodiny s dětmi,
zvláště pak zdravotně postiženými, s příjmem
do 1,6násobku ŽM
 příspěvek na bydlení pomáhá nájemcům a
vlastníkům bytů s příjmem do 1,6násobku ŽM
Zvýšení ŽM se projeví také ve zvýšení důchodů pro
bezmocnost:
 částečná bezmocnost vzroste o 8 Kč,
tj. z dosavadních 464 Kč na 472 korun měsíčně,
 převážná bezmocnost vzroste o 16 Kč,
tj. z dosavadních 928 Kč na 944 Kč měsíčně,
 úplná bezmocnost naroste o 30 Kč,
tj. z dosavadních 1740 Kč na 1770 Kč měsíčně.
Hromadnou úpravu zvýšení důchodů pro
bezmocnost provede Česká správa sociálního
zabezpečení během dubna až května letošního
roku, a to automaticky. Spolu s úpravou ČSSZ
rozešle důchodcům také rozhodnutí o zvýšení a
zpětně i odpovídající doplatek.
Zdroj: Web MPSV

 Zvýšení důchodů
S platností od 1. ledna 2005 schválila Vláda ČR
také zvýšení starobních, invalidních a dalších
důchodů. Důchody se zvyšují takto:
 základní výměra se zvyšuje o 90 Kč, tedy
z 1310 na 1400 Kč,
 procentní výměra se zvyšuje o 5,4 %.

Občanská sdružení mohou nadále účtovat
v jednoduchém účetnictví

Parlament ČR a posléze prezident republiky
schválili další novelu zákona o daních z příjmů, na
základě které byl novelizován též zákon o
účetnictví. Podle § 38a občanská sdružení, jejich
organizační jednotky, které mají právní subjektivitu,
církve a náboženské společnosti nebo církevní
instituce, které jsou církevní právnickou osobou a
honební společenstva, které ke dni 31. prosince
2004 vedly účetnictví v soustavě jednoduchého
účetnictví, mohou vést účetnictví podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č.
117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č.
492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a ve znění
zákona č. 437/2003 Sb., až od 1. ledna 2007.
Do této doby se na ně vztahují ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích
právních předpisů, která upravují účtování
v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění
účinném k 31. prosinci 2003.

 Vláda schválila zvýšení minimální mzdy
Od 1. ledna 2005 se zvýší minimální mzda o 7,2 %.
Měsíčně tak budou lidé, kteří pobírají minimální
mzdu, dostávat místo současných 6 700 Kč částku
7 185 Kč. Minimální hodinová mzda vzroste z
39,60 Kč na 42,50 Kč.
Nařízení, jehož návrh předložilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí (MPSV), vychází z Programového
prohlášení vlády. Schválená úprava posiluje
motivační funkci minimální mzdy. Postupně by
měla být minimální mzda tak vysoká, aby se lidem
vyplatilo pracovat.
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osobu se zdravotním postižením může činit
maximálně 8násobek a pro člověka s těžším
zdravotním
postižením
pak
maximálně
12násobek průměrné mzdy v národním
hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího
kalendářního roku.

Počet příjemců minimální mzdy bude i po jejím
zvýšení poměrně nízký. MPSV odhaduje, že
minimální mzdu budou v České republice nadále
pobírat asi 2 % zaměstnanců.
Autor: Bc. Kateřina Beránková, tisk. mluv. MPSV
Zdroj: Noviny MPSV

Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody
s úřadem práce 10 a více pracovních míst v
chráněné pracovní dílně, může příspěvek na
vytvoření jednoho pracovního místa pro zdravotně
postiženého zaměstnance činit maximálně
10násobek a pro pracovníka s těžším zdravotním
postižením maximálně 14násobek výše uvedené
průměrné mzdy.

 Novinky v zákoně o daních z příjmů s
účinností od 1. 10. 2004
Podle § 24 odst. 2 písm. m) zákona o daních z
příjmů je daňovým výdajem odvod do státního
rozpočtu z titulu plnění povinného podílu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
podle zvláštního právního předpisu.

Úřad práce může na základě dohody se
zaměstnavatelem poskytnout i příspěvek na
částečnou úhradu provozních nákladů na
chráněné pracovní místo obsazené osobou se
zdravotním postižením. Roční výše tohoto
příspěvku může činit maximálně 3násobek
průměrné mzdy v národním hospodářství za první
až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Tímto zvláštním právním předpisem je § 81
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který v
odstavci 1 stanoví, že zaměstnavatelé s více než
25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve
výši povinného podílu těchto osob na celkovém
počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný
podíl činí 4 %.

Dále může úřad práce na základě dohody se
zaměstnavatelem poskytnout příspěvek na
částečnou
úhradu
provozních
nákladů
chráněné pracovní dílny. Výše tohoto příspěvku
může činit maximálně 4násobek výše uvedené
průměrné
mzdy
na
jednoho
zdravotně
postiženého zaměstnance a maximálně 6násobek
výše uvedené průměrné mzdy na pracovníka s
těžším zdravotním postižením.

Poplatníkům - fyzických a právnickým osobám se
podle § 35 odst. 1 zákona snižuje daň o:
 částku 18 tisíc Kč za každého zaměstnance se
zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance
s těžším zdravotním postižením, příp. o
poměrnou část z této částky,
 částku 60 tisíc Kč za zaměstnance s těžším
zdravotním postižením, případně o poměrnou
část z této částky,
 polovinu daně u poplatníků - právnických osob,
zaměstnávajících nejméně 25 zaměstnanců, u
nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením činí více než 50 %
průměrného ročního přepočteného počtu všech
jejich zaměstnanců.

Autor: red
Zdroj: Noviny MPSV

 Odvod pojistného na zdravotní pojištění
Možná jste slyšeli, že se chystá nová právní
úprava odvodu pojistného na zdravotní pojištění,
podle níž prý zdravotně postižení občané budou
muset platit vyšší zdravotní pojistné. Tento článek
přináší upřesnění a bližší informace.

Autor: Marta Buršíková, daňový poradce
Zdroj: Nové Přerovsko

 Zaměstnávání zdravotně postižených se
vyplatí

Tato úprava se nechystá, je již v účinnosti od
1. srpna 2004. Zákonem č. 436/ 2004 Sb. došlo
totiž k některým zásadním změnám zákona č.
592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění.

Prostředků na finanční podporu zaměstnávání
handicapovaných lidí je dostatek a jsou k
dispozici. Chceme vyvrátit informace, že úřady
práce nemají dostatek financí na příspěvek
firmám, které zaměstnávají více než 50 % osob se
zdravotním postižením.

Podle stávající právní úpravy (do 31. 7. 2004) bylo
možné snížit vyměřovací základ pro výpočet
odvodu pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění o částku 3520 Kč (tato částka je
průběžně valorizována dle vývoje cenové úrovně
a růstu průměrných mezd) u kategorií pojištěnců,
za něž je plátcem pojistného stát.

Kromě výše uvedeného příspěvku mohou
zaměstnavatelé dostat od úřadu práce příspěvek
na vytvoření chráněného pracovního místa a
příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny.
Příspěvek
na
vytvoření
chráněného
pracovního místa v chráněné pracovní dílně pro
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Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997
Sb. se jedná o tyto pojištěnce:
2
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mezi částkou 252 Kč a 94 Kč je navýšení odvodu
 nezaopatřené děti (studenti až do 26 let věku);
pojistného, které při stejné výši mzdy postihne
 poživatelé
důchodů
z
důchodového
zaměstnance.
zabezpečení;
 příjemci rodičovského příspěvku;
V obou případech odvádí pojistné ve výši 13,5 %,
 ženy na mateřské a rodičovské dovolené;
tj. 475 Kč z částky 3520 Kč za tohoto
 uchazeči o zaměstnání včetně uchazečů, kteří
zaměstnance i stát, bez ohledu na jeho
přijali krátkodobé zaměstnání;
výdělečnou činnost.
 osoby pobírající dávky sociální péče z důvodu
sociální potřebnosti;
Pokud má zdravotně postižený zaměstnanec
 osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby
přiznánu pouze změněnou pracovní schopnost,
pečující o převážně nebo úplně bezmocnou
nepatří do kategorie osob, za něž je plátcem
osobu;
pojistného stát, k žádným změnám ve výši odvodu
 osoby pečující o dlouhodobě těžce zdravotně
pojistného od 1. srpna 2004 u něj proto
postižené dítě vyžadující mimořádnou péči;
nedochází.
 osoby konající základní (civilní)
vojenskou službu a osoby
30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ
Obdobně jako u zaměstnanců
povolané k vojenskému cvičení;
SEKTOR
dochází ke zrušení odpočtu i u
 osoby ve vazbě nebo ve výkonu
osob
samostatně
výdělečně
trestu odnětí svobody;
1. února – 2. března 2005
činných (OSVČ), za které je
 osoby celodenně osobně a
plátcem pojistného stát. Zrušení
řádně pečující alespoň o jedno
Téma kampaně:
odpočtu se v tomto případě
dítě do 7 let věku nebo nejméně
Individuální dárcovství
projeví až při podání "Přehledu za
o 2 děti do 15 let věku, pokud se
rok 2004", při výpočtu případného doplatku
nejedná o příjemce rodičovského příspěvku,
pojistného, tj. až počátkem roku 2005. V roce
ženy na mateřské dovolené nebo o ženy či
2004 se zrušení odpočtu u osob samostatně
muže na rodičovské dovolené, a to za dalších
výdělečně činných projeví pouze v případě, pokud
podmínek stanovených zákonem.
tato osoba požádá o snížení zálohy na odvod
pojistného.
Pokud výše uvedené osoby mají příjmy ze
zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné
Autor: JUDr. Emil Malach
činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.
Zdroj: Gong
Zásadní změna spočívá v tom, že od 1. srpna
2004 již není možné provádět odpočet částky, ze
které odvádí pojistné za tyto kategorie pojištěnců
 Občan se změněnou pracovní
stát (v současné době 3520 Kč). Poprvé se
schopností
absence odpočtu této částky projevila u
zaměstnanců při platbě pojistného za měsíc srpen
S přijetím nového zákona č. 435/2004 Sb., o
2004, tj. v září 2004.
zaměstnanosti, a následného zákona č. 436/2004
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
Příklady:
s
přijetím zákona o zaměstnanosti, došlo ke
Zaměstnanec pobírající částečný nebo plný
změně
pojmového označení osob se změněnou
invalidní důchod bude mít hrubou mzdu za
pracovní
schopností včetně jejich kategorizace,
červenec 3500 Kč, za srpen rovněž 3500 Kč. Za
což
ovlivnilo
i příslušná ustanovení dalších
měsíc červenec se žádné pojistné neodvádí, od 1.
zákonů,
které
se
právní úpravou osob se ZPS
srpna 2004 však zaměstnavatel vypočte pojistné
rovněž zabývají. Stěžejním právním předpisem
ve výši 13,5 % z částky 3500 Kč, tj. 473 Kč.
pro tyto změny je ovšem nový zákon o
Třetinu strhne zaměstnanci ze mzdy (158 Kč) a
zaměstnanosti, který nabyl účinnosti 1. října 2004.
zbývající dvě třetiny uhradí zaměstnavatel.
Ustanovení o minimálním vyměřovacím základu
pro odvod pojistného (ve výši minimální mzdy)
zde neplatí.

Jaká právní úprava platila do 30. 9. 2004?
Podle dosavadní právní úpravy (do 30. září 2004)
zákonem č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, byly v
ustanovení § 21 tohoto zákona definovány tři
kategorie občanů se změněnou pracovní
schopností následujícím způsobem:

Zaměstnanec pobírající částečný nebo plný
invalidní důchod bude mít hrubou mzdu za
červenec 5600 Kč, za srpen rovněž 5600 Kč.
Zaměstnavatel v červenci vypočte pojistné ve výši
13,5 % z částky 2080 Kč (5600 - 3520), tj. 281 Kč,
třetinu srazí zaměstnanci ze mzdy (94 Kč) a dvě
třetiny odvede ze svého. Za měsíc srpen vypočte
pojistné již z celé hrubé mzdy 5600 Kč, tj. 756 Kč,
třetinu srazí zaměstnanci (252 Kč) a zbytek
odvede zaměstnavatel. Rozdíl ve výši 158 Kč
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1) Občanem se změněnou pracovní schopností
(ZPS) je občan, který má pro dlouhodobě
nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou
možnost
pracovního
uplatnění,
popřípadě
přípravy k pracovnímu uplatnění; občany se ZPS
jsou též poživatelé důchodů podmíněných
3
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dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem,
pokud jim zachovaná pracovní schopnost
dovoluje pracovní uplatnění nebo přípravu pro
toto uplatnění.

2) Osoby se zdravotním postižením jsou fyzické
osoby,
které
byly
orgánem
sociálního
zabezpečení uznány částečně invalidními (dříve
občané se ZPS).

Občanem se změněnou pracovní schopností
(ZPS) je vždy občan, který:
 je
poživatelem
částečného
invalidního
důchodu, nebo
 byl uznán částečně invalidním, i když mu
nevznikl nárok na částečný invalidní důchod,
nebo
 mu vznikl nárok na částečný invalidní důchod,
avšak tento důchod se pro souběh s příjmem z
výdělečné činnosti nevyplácí.

3) Osoby zdravotně znevýhodněné jsou fyzické
osoby, které byly rozhodnutím orgánu sociálního
zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými
(dříve občané se ZPS jen na základě rozhodnutí
orgánu sociálního zabezpečení, tj. bez přiznání
jakéhokoliv stupně invalidity).
(Poznámka
autora:
příslušným
orgánem
sociálního zabezpečení je posudková komise
okresní správy sociálního zabezpečení).
Za zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje
fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu
zdravotního stavu, při které má zachovánu
schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo
jinou výdělečnou činnost, ale její možnosti být
nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat
dosavadní povolání nebo využít dosavadní
kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně
omezeny
z
důvodu
jejího
dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu.

2) Občanem se změněnou pracovní schopností s
těžším zdravotním postižením (ZPS/TZP) je
občan, který má mimořádně omezenou možnost
pracovního uplatnění, včetně přípravy k němu a
může se uplatnit jen ve zcela úzkém okruhu
zaměstnání, popřípadě v zaměstnání za
mimořádně upravených pracovních podmínek.
Občanem se změněnou pracovní schopností s
těžším zdravotním postižením (ZPS/TZP) je vždy:
 občan plně invalidní, který je schopen
vykonávat soustavné zaměstnání jen za zcela
mimořádných podmínek, a dále
 občan, který se může pro svůj dlouhodobě
nepříznivý zdravotní stav připravovat na
budoucí povolání jen za zcela mimořádných
podmínek.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se
považuje nepříznivý stav, který podle poznatků
lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a
podstatně omezuje psychické, fyzické nebo
smyslové schopnosti, a tím i možnost pracovního
uplatnění.
Jak se tyto změny promítly do souvisejících
zákonů?

3) Ostatní, na které se nevztahují výše uvedené
zdravotní podmínky, jsou občany se změněnou
pracovní schopností, respektive občany se
změněnou pracovní schopností s těžším
zdravotním postižením jen na základě rozhodnutí
příslušného státního orgánu, tj. posudkové
komise místně příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení.

1) Zákon o sociálním zabezpečení: Nová právní
úprava:
Jestliže
se
osoba
zdravotně
znevýhodněná nepodrobí vyšetření zdravotního
stavu nebo jinému odbornému vyšetření,
nepovažuje se ode dne uvedeného v rozhodnutí
orgánu sociálního zabezpečení za osobu
zdravotně znevýhodněnou; podmínkou však je, že
na tuto možnost byla osoba zdravotně
znevýhodněná nebo její zákonný zástupce
upozorněn.

Jaké změny obsahuje nová právní úprava od
1. 10. 2004?

Podle nového zákona č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti, který nabyl účinnosti 1. října 2004,
došlo k přejmenování osob se změněnou
pracovní
schopností,
které
zákon
nově
terminologicky označuje jako "osoby se
zdravotním postižením". Namísto pojmu "občan"
se nově používá pojem "fyzická osoba".

2) Zákon o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení:
Nová právní úprava:
 Okresní
správy
sociálního zabezpečení
rozhodují
o
zdravotním
znevýhodnění,
popřípadě o tom, že občan se nepovažuje za
osobu zdravotně znevýhodněnou.
 Orgány sociálního zabezpečení mohou vyzvat
občana, který je uznán za osobu zdravotně
znevýhodněnou a občana, který žádá o uznání
za osobu zdravotně znevýhodněnou, aby se
podrobil vyšetření zdravotního stavu, popřípadě
jinému odbornému vyšetření.

Podle ustanovení § 67 tohoto zákona jsou
osobami se zdravotním postižením fyzické osoby,
rozdělené do tří kategorií takto:
1) Osoby s těžším zdravotním postižením jsou
fyzické osoby, které byly orgánem sociálního
zabezpečení uznány plně invalidními (dříve
občané se ZPS/TZP).
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Do kdy je občan se ZPS považován za
fyzickou osobu zdravotně znevýhodněnou, a
do kdy je občan se ZPS/TZP, který není plně
invalidní, považován za osobu s těžším
zdravotním postižením?

Žádat znovu proto není třeba, což je také
odpověď na poslední dvě otázky.
Autor: JUDr. Emil Malach
Zdroj: Gong

Fyzické osoby, které byly rozhodnutím okresní
správy sociálního zabezpečení uznány za osoby
se změněnou pracovní schopností, se po dobu
platnosti tohoto rozhodnutí, maximálně však po
dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
(tj. maximálně do 30. 9. 2007), považují za osoby
zdravotně znevýhodněné podle tohoto zákona.

 Příspěvek při péči o osobu blízkou
Minule zmiňované zvýšení příspěvků při péči o
osobu blízkou nebude bohužel aktuální již od
nového roku, ale s největší pravděpodobností až
od 1. 3. 2005. Na vině je zdlouhavý legislativní
schvalovací proces.

Fyzické osoby, které byly rozhodnutím okresní
správy sociálního zabezpečení uznány za osoby
se změněnou pracovní schopností s těžším
zdravotním postižením a nejsou podle posudku
orgánu sociálního zabezpečení uznány plně
invalidními, se po dobu platnosti tohoto
rozhodnutí, maximálně však po dobu 3 let ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považují za
osoby s těžším zdravotním postižením podle
tohoto zákona.

Autor: Hana Valová
Zdroj: Vozka

 Daňové a poplatkové úlevy pro držitele
průkazů mimořádných výhod
a) osvobození od daně ze staveb dle zákona č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, § 9, pro:
 držitele průkazů ZTP a ZTP/P, pokud jsou
uznáni sociálně potřebnými, u obytných domů
ve vlastnictví fyzických osob,
 u rekreačních staveb pro držitele průkazu ZTP
a ZTP/P, pokud jsou uznáni sociálně
potřebnými,
 u rekreačních staveb pro držitele průkazu
ZTP/P.

Jaké závěry vyplývají z nové úpravy pro
stávající občany se ZPS?

U osob, které byly uznány částečně nebo plně
invalidními, se nic nemění, tyto budou nadále
posuzovány jako fyzické osoby se zdravotním
postižením, respektive jako fyzické osoby s
těžším zdravotním postižením tak dlouho, dokud
jim bude přiznána částečná či plná invalidita,
respektive pokud budou pobírat částečný či plný
invalidní důchod.

b) úleva na dani z příjmu podle zákona
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 15. Základ
daně lze snížit u zdravotně postižených o
tyto částky:

Změna se týká třetí kategorie osob se změněnou
pracovní schopností, kterým nebyl přiznán žádný
stupeň invalidity, a změněná pracovní schopnost
jim byla přiznána pouze rozhodnutím posudkové
komise okresní správy sociálního zabezpečení.
Tyto osoby budou považovány za fyzické osoby
zdravotně znevýhodněné maximálně do doby 3
let od účinnosti zákona, tj. do 30. 9. 2007. Totéž
platí pro osoby se změněnou pracovní schopností
s těžším zdravotním postižením, které nebyly
uznány plně invalidní - po uplynutí 3 let (od 1. 10.
2007) již nebudou tyto osoby považovány za
fyzické osoby s těžším zdravotním postižením
podle tohoto zákona. Budou- li tyto osoby chtít
získat
status
fyzické
osoby
zdravotně
znevýhodněné nebo fyzické osoby s těžším
zdravotním postižením i nadále, budou muset
před uplynutím stanovené doby 3 let podstoupit
nové lékařské vyšetření a jejich zdravotní stav
bude znovu posouzen posudkovou komisí okresní
správy sociálního zabezpečení. K novému
vyšetření a posouzení zdravotního stavu budou
občané, kterých se tato změna týká, okresní
správou sociálního zabezpečení včas vyzváni.
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 25 560,- Kč ročně na vyživované dítě žijící
v domácnosti s poplatníkem. Jde-li o dítě, které
je držitelem průkazu mimořádných výhod III.
stupně – průkaz ZTP/P, zvyšuje se tato částka
o dvojnásobek,
 21 720,- Kč ročně na manželku (manžela) žijící
s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá
vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období
38 040,- Kč; je-li manželka (manžel) držitelem
průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 21 720,- Kč
na dvojnásobek,
 14 280,- Kč ročně, pobíráte-li plný ID,
 7 140,- Kč ročně, pobíráte-li ČID,
 50 040,- Kč ročně, jste-li držitelem průkazu
ZTP/P.
c) správní poplatky dle zákona č. 368/1992 Sb.,
příloha – sazebník správních poplatků:

 položka č. 16 – poplatek za vydání stavebního
povolení neplatí držitelé průkazu ZTP a ZTP/P,
kteří mají trvalý pobyt v domě, ve kterém se
dělají stavební úpravy z důvodu ztíženého
užívání tohoto domu (jedná se o bezbariérové
úpravy, vestavbu výtahu apod.),
5
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 položka č. 25 – poplatek za zápis prvního a
dalšího držitele motorového vozidla, které je
povinně opatřeno státní poznávací značkou
neplatí držitelé průkazu TP a ZTP/P,
 položka č. 26 – poplatek za schválení technické
způsobilosti motorového nebo přípojného
vozidla, které se neshoduje se schváleným
typem vozidla, jde-li o motocykl
včetně
motorové tříkolky, jiné motorové vozidlo nebo
přípojné vozidlo, neplatí držitelé průkazu ZTP a
ZTP/P,
 položka č. 27b – poplatek za vydání řidičského
průkazu
(nezaměňovat
s poplatkem
za
autoškolu!) neplatí držitelé průkazu ZTP a
ZTP/P,
 položka č. 28 – poplatek za povolení
individuálního výcviku žadatele o řidičské
oprávnění skupin A, B, a M včetně rozšiřujícího
výcviku k získání těchto skupin řidičského
oprávnění neplatí držitelé průkazu ZTP a
ZTP/P,
 položka č. 34a – poplatek za vydání povolení
ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní
komunikace.
d) místní poplatky dle zákona č. 565/1990 Sb.:
 § 2 – poplatek ze psů starších 6 měsíců neplatí
vlastnící psů používaných k doprovázení nebo
ochraně osob nevidomých, bezmocných a
držitelů průkazu ZTP/P,
 § 3 – poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné
a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci,
 § 4 – poplatku za užívání veřejného
prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého
parkovacího
místa
nepodléhají
osoby
zdravotně postižené,
 § 10 – poplatek za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst a
částí města neplatí držitelé průkazu ZTP/P a
jejich průvodci.
Autor: Hana Valová
Zdroj: Vozka

 Kampaň 30 dní pro neziskový sektor
Prvním únorem 2005 startuje osmý ročník mediální
kampaně 30 dní pro neziskový sektor, která opět
ověří, jak neziskové organizace dokáží oslovit
veřejnost.
Téma nadcházejícího ročníku je individuální
dárcovství. Individuální dárcovství není v České
republice na uspokojivé úrovni. Podle výzkumu
zaměřeného
na
financování
neziskových
organizací, který provedlo občanské sdružení

Spiralis v červenci 2003 a kterého se zúčastnilo
455 respondentů, podpora individuálních dárců
tvoří 7 % rozpočtů neziskových organizací a
směřuje nejvíce do oblasti charity (církevní
právnické osoby). S individuálním dárcovstvím
nemá žádnou zkušenost 51 % organizací, pro 42 %
představuje malou, pro 6 % velkou část příjmů.
Anonymní sbírky pokrývají rozpočty organizací ze 2
%. Využívá jich asi čtvrtina neziskových organizací.
Společnost není tomuto způsobu dárcovství ještě
úplně nakloněna a neziskové organizace zase
přesně neví, jak na to. Osmý ročník kampaně bude
reagovat právě na tuto situaci.

 Vychází nové Sociálně právní minimum
V aktuálním vydání této známé a užitečné
publikace, kterou si můžete zakoupit v Centru
pro zdravotně postižené, najdete mnoho
významných úprav v legislativě z poslední doby,
např. změny v zákoně o sociální potřebnosti, nové
koeficienty platné pro výdělky částečných
invalidních důchodců v roce 2005, důležité pasáže
z nového zákona o zaměstnanosti a plný text
prováděcí vyhlášky. Sociálně právní minimum
obsahuje také vzor správní žaloby jako opravného
prostředku proti rozhodnutí ve správním řízení a
vzor přihlášky na důchodové pojištění z důvodu
péče o osobu blízkou.
MO STP Opava – Kateřinky srdečně zve na

41. SPOLEČENSKÝ PLES
který se koná v sobotu 12. února od 19 h v sále
Kulturního domu v Brance. Vstupné 70 Kč.
Doprava autobusem do Opavy je zajištěna
v době od 1:00 do 3:00 h.

 Klub přátel
Z iniciativy členek MO Opava 1 a ZO Handicap
Kylešovice vznikl v lednu klub, který bude fungovat
každý první a třetí čtvrtek v měsíci od 10 hodin
v klubovně OV SZdP a je přístupný všem
zájemcům, kteří se chtějí zapojit do společenství,
pobavit se, naučit se něco nového nebo si jen
popovídat. V rámci klubu plánujeme např. kurz ke
zdokonalení
paměť ových
a
motorických
schopností,
předvedení
zajímavých
technik
z oblasti ručních prácí, přednášky, aj. podle zájmu.
Klub je volně přístupný, bez jakýchkoliv podmínek,
poplatků a formalit. Přijďte se podívat a uvidíte.
Těšíme se na vás.

V y dá vá Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Opava,
L iptovská 2 1 , 7 4 7 0 6 Opava 6 - K y lešovice, tel. / f ax : 5 5 3 7 3 4 1 0 9 , e-mail: czp. opava@volny.cz
D istrib uce prostř ednictví m př edsedů org anizač ní ch složek S vazu tělesně postižený ch, S vazu postižený ch civilizač ní mi chorob ami
a S vazu nesly ší cí ch a nedoslý chavý ch v rá mci b ý valého opavského okresu.
V y chá zí 4 x do roka. T oto č í slo vy šlo v ú noru 2 0 0 5 . N eprodejné.
6
Z pravodaj 1 / 2 0 0 5

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Opava

Z pravodaj 1 / 2 0 0 5

7

