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� Vyšší příspěvky na dopravu 
 
Občané se středně těžkým a těžkým zdravotním 
postižením (držitelé průkazu ZTP či ZTP/P) budou 
z důvodu zvýšení cen pohonných hmot dostávat 
vyšší sociální dávky na dopravu.  
 
Od ledna 2006 se příspěvek na provoz 
motorového vozidla či individuální dopravu zvýší 
až o 776 Kč ročně. 
 
Od roku 1998 připadá na držitele průkazu ZTP 
příspěvek na provoz motorového vozidla ve výši 
5624 korun ročně, od ledna 2006 se tato částka 
zvýší na rovných 6000 korun. Držitelé průkazu 
ZTP/P dostávají dosud 9124 korun, od příštího 
roku to bude 9900 korun. 
 

� Vláda schválila valorizaci důchodů 
 
Od lednové splátky důchodu v roce 2006 se zvýší 
všechny důchody (starobní, plné invalidní, 
částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí) 
přiznané před 1. lednem 2006 téměř o 5 %. 
Průměrný starobní důchod by měl činit 8128 Kč.  
 
Podle zákona o důchodovém pojištění se důchod 
skládá z procentní a základní (je jednotná                 
pro všechny důchodce) výměry.  
 
Procentní výměra důchodů „starodůchodců“ 
(důchody přiznané před 1. lednem 1996) se zvýší 
o 6 %. Procentní výměra důchodů „novodůchodců“ 
(důchody přiznané po 31. prosinci 1995) vzroste         
o 4 %. Tímto krokem dojde ke snížení rozdílů mezi 
důchody obou skupin důchodců o 109 Kč na 240 
Kč.  
 
Základní výměra důchodu (v současné době 1400 
Kč) se zvýší o 70 Kč, tj. o 5 %, na 1470 Kč. 
Vzhledem k tomu, že výše základní výměry 
důchodu je jednotná pro všechny důchodce, bude 
se její zvýšení týkat i důchodů přiznaných po 31. 
prosinci 2005.  
 
Na základě rozhodnutí vlády se starobní 
důchody zvýší průměrně o 380 Kč, tedy o 4,9 
%. Jejich reálná hodnota bude v roce 2006 činit 
105,3 % reálné hodnoty průměrného vypláceného 
starobního důchodu v roce 1989 a bude tak o 2 

procentní body vyšší než v roce 2005. Průměrná 
výše starobního důchodu vyplaceného v srpnu 
2005 byla 7735 Kč (tento průměr se do konce roku 
ještě o více než 10 Kč zvýší).  
 
Na zvýšení důchodů bude potřeba v příštím roce 
vyčlenit ze státního rozpočtu více než 12 mld. Kč. 
Náklady plně pokryjí příjmy z pojistného                      
na důchodové pojištění. 
 
V souvislosti s valorizací důchodů v příštím roce 
se zvýší o 4,9 % také příplatek k důchodu 
občanům, kteří byli v době od 25. února 1948              
do 31. prosince 1989 odsouzeni a vykonali trest 
odnětí svobody, jeho část nebo vazbu pro trestný 
čin, za který byli soudně rehabilitováni nebo jejichž 
odsouzení bylo zrušeno, a kteří pobírají starobní 
nebo plný invalidní důchod z českého 
důchodového pojištění. Výše příplatku je                      
v současné době 50 Kč za každý započatý měsíc 
výkonu trestu odnětí svobody, jeho části nebo 
výkonu vazby. Zvýšen bude i příplatek                         
k vdovskému a vdoveckému důchodu přiznanému 
po uvedených osobách.  
 
O valorizaci důchodů rozhoduje vláda svým 
nařízením. Zákonné podmínky pro zvyšování 
důchodů stanoví § 67 zákona č. 155/1995 Sb.,               
o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 
264/2002 Sb. Minimální výše valorizace je podle 
zákona o důchodovém pojištění 3,1 %. Vládou 
schválená valorizace o 4,9 % je tedy výrazně 
vyšší.  
 
Schválená úprava naplňuje základní sociální cíle 
stanovené v čl. 136 Smlouvy o založení ES, tj. 
zlepšování životních podmínek a poskytování 
náležité sociální ochrany. Návrh je v souladu s 
ústavním pořádkem České republiky.  
 
Autor: Mgr. Beránková Kateřina, tisk.mluv. MPSV 
Zdroj: Noviny MPSV 
 

� Souběh PID a výdělečné činnosti 
 
Přímo v zákoně nelze nalézt jednoznačnou 
odpověď, zda souběh plného invalidního důchodu 
a výdělečné činnosti je možný – souběh legislativa 
šalamounsky nezakazuje ani nepovoluje… Přitom 
pro poživatele invalidního důchodu je to zásadní 
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otázka a mnohdy z opatrnosti a obavy z reakce 
správy sociálního zabezpečení nabízenou práci 
odmítají. 
 
Praxe ovšem říká, že pokud byl přiznán invalidní 
důchod podle písmene a), neměli byste 
pracovat na plný či poloviční úvazek, avšak 
úvazek na jednu třetinu, a to i v pracovním poměru 
na dobu neurčitou, by neměl způsobovat 
problémy. Rovněž samostatná výdělečná činnost 
vykonávaná v uvedeném rozsahu by neměla být 
důvodem ke změně posouzení z plné na 
částečnou invaliditu. Tento rozsah lze doporučit            
i pro dohody o pracovní činnosti. Dohody                        
o provedení práce lze uzavírat prakticky                     
bez omezení. 
 
Pro výdělečnou činnost je lepší, pokud máte PID 
přiznaný podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) – 
u tohoto typu neplatí žádná omezení.  
 
Ať už vám byl ale důchod přiznán podle zákona           
č. 155/1995 Sb., § 39, písm. a) nebo b) , nemusíte 
se obávat nastoupit do jakéhokoliv zaměstnání.           
O důchod vás může připravit pouze zlepšení 
zdravotního stavu, což jistě není možnost, proti niž 
byste něco namítali.  
 
Autor: Hana Valová 
Zdroj: Vozka 
 

 

A K T U Á L N Ě : 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 
dne 27. 10. 2005 poslanecký návrh na změnu 
zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. 
 

Návrh zákona ruší omezení výdělku 
 při částečném invalidním důchodu 

a současně by měla poživatelům těchto důchodům 
odpadnout povinnost hlásit výši výdělků na Českou 
správu sociálního zabezpečení. Poživatelům 
částečných invalidních důchodů, kterým byla 
výplata důchodu zastavena, nebo jimž byl důchod 
krácen, se navrhuje ode dne účinnosti zákona 
obnovit vyplácení důchodu ve výši v níž náleží.  
 
Návrh ještě musí schválit Senát a podepsat 
prezident. Účinnost se navrhuje od 1. 1. 2006. 
 
Zdroj: www.nrzp.cz 
 

 

� Vláda schválila zvýšení redukčních 
hranic pro výpočet důchodů 

 
Od 1. ledna 2006 se zvýší všeobecný vyměřovací 
základ a redukční hranice nutné pro výpočet výše 
důchodu. Rozhodla o tom vláda. 

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2004 činí 
17882 Kč (rok 2003 16769 Kč). Schválená úprava 
odpovídá průměrné hrubé měsíční mzdě zjištěné 
Českým statistickým úřadem za rok 2004.  
 
K tomu, aby upravené vyměřovací základy 
pojištěnce odpovídaly mzdové úrovni                             
v kalendářním roce, který bezprostředně předchází 
roku, kdy mu byl přiznán důchod, je třeba použít 
ještě přepočítací koeficient. V příštím roce bude 
jeho hodnota činit 1,0532.  
 
Podle zákona o důchodovém pojištění se 
procentní výměra starobních, plných invalidních           
a částečných invalidních důchodů stanoví 
příslušnou procentní sazbou z výpočtového 
základu (ten se zjišťuje z hrubých ročních příjmů 
od roku 1986 do roku, který předchází přiznání 
důchodu). Přitom se bere v potaz to, jak dlouho 
člověk během svého života odváděl pojištění                
a v jaké výši. Započítávají se i náhradní doby 
pojištění (např. péče o dítě do čtyř let věku, doba 
nemoci nebo výkon základní vojenské služby).  
 
Doba pojištění se započítává nejen před vznikem 
nároku na důchod, ale v případě přesluhování i              
po vzniku nároku. Pokud člověk odejde                        
do důchodu při dosažení důchodového věku, 
započítává se mu 1,5 % výpočtového základu            
za každý celý rok pojištění. Pokud dále pracuje 
bez pobírání důchodu, započte se mu ještě 1,5 % 
výpočtového základu za každých 90 kalendářních 
dnů odpracovaných po dosažení věkové hranice. 
Rozhodne-li se pro předčasný starobní důchod, 
pak se výše procentní výměry důchodu naopak 
snižuje, a to o 0,9 % výpočtového základu                   
za každých i započatých 90 kalendářních dnů 
předčasného odchodu do starobního důchodu.  
 
Při stanovení výpočtového základu se berou                 
v potaz tzv. redukční hranice. O jejich valorizaci 
rozhoduje vláda svým nařízením.  
 
V současné době činí výše redukčních hranic 8400 
Kč a 20500 Kč. Pro výpočet důchodu se 
započítává částka do 8400 Kč plně.  
Pokud se vyměřovací základ pojištěnce pohybuje 
v rozmezí 8400 Kč až 20500 Kč, započítává se 
částka, která převyšuje 8400 Kč, z 30 %.  
V případě, že je vyměřovací základ vyšší než 
20500 Kč, částka, která převyšuje horní redukční 
hranici, se započítává z 10 %.  
 
Vláda rozhodla o změně redukčních hranic 
následovně:  
 
� částky 8400 Kč se zvyšují na 9100 Kč,  
� částky 20 500 Kč stoupnou na 21 800 Kč.  
 
Zvýšení redukčních hranic zákon kabinetu 
neukládá a ani neurčuje žádné limitující podmínky 
pro jejich zvýšení.  
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V souladu se zákonem o důchodovém pojištění by 
tedy případně bylo i ponechání současných 
redukčních hranic beze změny. Bez zvýšení 
redukčních hranic by ale byly důchody přiznané            
v roce 2006 výrazně nižší než důchody přiznané          
v roce 2005.  
 
Schválená úprava naplňuje ustanovení Úmluvy 
Mezinárodní organizace práce č. 128 o invalidních, 
starobních a pozůstalostních dávkách, kterou je 
Česká republika vázána. Ratifikovaná část Úmluvy 
požaduje, aby podíl výše nově přiznaného 
starobního důchodu a průměrné čisté mzdy 
kvalifikovaného dělníka v roce, který předchází 
roku odchodu do důchodu, činil alespoň 45 %.  
 
Zvýšení redukčních hranic a výpočtového základu 
nebude mít žádné zvláštní dopady na státní 
rozpočet. Změny vyplývají ze současného 
právního stavu a jsou zahrnuty do výdajů                    
na důchodové pojištění v návrhu státního rozpočtu 
na rok 2006.  
 
Schválená úprava naplňuje základní sociální cíle 
stanovené v čl. 136 Smlouvy o založení ES,                  
tj. zlepšování životních podmínek a poskytování 
náležité sociální ochrany, a je v souladu                          
s ústavním pořádkem České republiky.  
 
Autor: Mgr. Beránková Kateřina, tisk.mluv. MPSV 
Zdroj: Noviny MPSV 
 

� Výpověď  z pracovního poměru                      
z důvodu nadbytečnosti zdravotně 
postiženému 

 
Jaké podmínky musí splnit zaměstnavatel, aby 
mohl dát platnou výpověď  z pracovního poměru z 
důvodu nadbytečnosti zdravotně postižené osobě? 
 
Pracovněprávní předpisy vytvářejí legislativní 
předpoklady k tomu, aby se osoby se zdravotním 
postižením mohly zapojovat do pracovního 
procesu, a zajišťují jim zvýšenou ochranu při 
rozvazování pracovního poměru ze strany 
zaměstnavatele. Zejména se jedná o zákoník 
práce a o nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 
Sb., který s účinností od 1. října 2004 upravuje 
problematiku zaměstnávání těchto osob v souladu 
se směrnicí č. 2000/78/ES. Novela zákoníku práce 
č. 46/2004 Sb., s účinností od 1. března 2004, 
zrušila povinnost zaměstnavatele vyžadovat si k 
výpovědi z pracovního poměru osoby se 
zdravotním postižením podle § 46 odst. 1 písm. c) 
zák. práce (nadbytečnost zaměstnance v důsledku 
organizačních změn) předchozí souhlas 
příslušného úřadu práce. I nadále zůstaly v 
platnosti všechny hmotně právní podmínky pro 
platnost výpovědi z pracovního poměru. Zejména 
se jedná ochranu zaměstnanců se zdravotním 
postižením v tom smyslu, že není - li tato osoba 

zabezpečena důchodem, je zaměstnavatel 
povinen zajistit těmto zaměstnancům nové vhodné 
zaměstnání, a to podle potřeby i s pomocí svého 
nadřízeného orgánu, pokud existuje. Je 
samozřejmé, že v těchto případech by měl 
zaměstnavatel úzce spolupracovat s úřadem 
práce. Výpovědní doba skončí teprve tehdy, až 
zaměstnavatel tuto povinnost splní, pokud se 
zaměstnancem nedohodne jinak. 
 
Autor: JUDr. Ladislav Jouza 
Zdroj: Rovnost - Brněnský deník 
 

� Pendolino začne pravidelně jezdit                
do Ostravy od 11. prosince 

 
Rychlovlak Pendolino začne 11. prosince konečně 
jezdit na pravidelné lince z Prahy do Ostravy. 
Cesta mu potrvá 3 hodiny a 22 minut, což 
představuje absolutně nejrychlejší variantu 
pozemního spojení mezi oběma městy. Cestující 
za lístek ve druhé třídě zaplatí 500 Kč.  
 
Vlak pojede z pražského holešovického nádraží, 
respektive z hlavního nádraží v Ostravě šestkrát 
denně. První spoj pojede z prahy v 5:56, další pak 
v 7:56, 9:56, 13:56, 15:56 a 18:56 hod. Ostravy 
zpět pak ve 4:00, 5:45, 9:45, 11:45, 13:45 a 17:45 
hod. Vlaky budou zastavovat v Pardubicích, 
Olomouci a Ostravě-Svinově.  
 
Pendolino je vybaveno dvěma místy pro vozíčkáře 
na vozících, kteří si mohou přesednout na křesla, 
a prostorným bezbariérovým WC. Vstup do vozu 
pomocí mobilní zdvižné plošiny. 
 
Zdroj: Novinky.cz 
 

� Průvodce ve vlaku příplatek neplatí 
 
České dráhy od 1. 8. 2004 neopodstatněně a 
neoprávněně vybírají příplatek za průvodce 
držitele průkazu ZTP/P ve vlacích vyšší kvality. 
Zpoplatnění dopravy průvodce vychází                         
ze záměrného zneužití terminologické nepřesnosti 
v „určených podmínkách“ v příloze č. 6 výměru MF 
č. 01/2005 (a výměrů předchozích). Výsledkem 
toho je nesprávná interpretace „určených 
podmínek“ Českými drahami, která je v rozporu 
s přílohou č. 3 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., 
odst. 3, písm. b). 
 
Proto Ministerstvo financí ve spolupráci 
s Ministerstvem dopravy explicitně doplnilo 
„určené podmínky“. Od 1. 7. 2005 nabyl účinností 
výměr MF č. 02/2005, kde je v příloze č. 6, části 
IV., článku 2.3, bodu 6 doplněn text: „Průvodce 
držitele průkazu ZTP/P neplatí příplatek                    
ve vlaku vyšší kvality“. 
 
Autor: Václav Krása, předseda NRZP ČR 
Zdroj: Vozka 
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� Časté dotazy k sociálním službám 
 
Přestože zákon o sociálních službách je                       
v současnosti teprve ve druhém čtení                              
v Poslanecké sněmovně, již nyní přicházejí                  
do Národní rady dotazy na toto téma. Je to nejen 
pochopitelné, ale i potěšující. Některé závažné 
dotazy jsem vybral a spolu s odpověďmi zahrnul 
do tohoto článku.  
 
Ani nejvyšší možná přiznaná částka nově 
zavedeného příspěvku na péči, tedy 
avizovaných 11 tisíc korun, nebude stačit 
klientovi aby si zaplatil měsíční pobyt v ústavu. 
Je přece notoricky známé, že pobyt klienta 
vyjde měsíčně s tát na částku kolem třiceti tisíc 
korun. Odkud dostane ústav další finanční 
prostředky? 
Zákon počítá s více zdrojovým financováním 
sociálních služeb. Kromě příspěvku na péči se 
počítá s dotacemi pro registrované poskytovatele a 
s možností využívat programy financované v rámci 
strukturálních fondů a dalších programů 
Evropských společenství. 
 
Moje dítě, které má nejvyšší stupeň 
zdravotního postižení, dostane hypoteticky 
nejvyšší možnou částku na úhradu péče, tedy 
zhruba jedenáct tisíc korun. Já budu 
rozhodovat o její útratě za služby: stacionář, 
moji péči, asistenta atd. Pokud i nadále 
zůstanu doma, bude mi stát hradit zdravotní a 
sociální pojištění a vypočítá můj event. důchod 
(tak jako dnes) ze zákonem stanovené 
minimální mzdy? 
Nejprve je nutno sdělit tazateli, že oněch 11 tisíc 
korun nebude dítě dostávat hned, jakmile zákon o 
sociálních službách vstoupí v účinnost. Zákon 
počítá s tím, že po dobu, než bude osoba 
posouzena podle v něm uvedených kritérií, budou 
děti, o něž je pečováno podle zákona č 100/1988 
Sb. (příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu), 
zařazeny do stupně III. (těžká závislost) s výší 
příspěvku na péči 9000 Kč měsíčně. 
Podle chystaného doprovodného zákona, kterým 
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o sociálních službách, bude za pečující 
osoby platit zdravotní pojištění stát a doba péče 
bude započítávána do důchodového pojištění. 
Zákony nepočítají se změnou způsobu výpočtu 
výše důchodu oproti současnému stavu. 
 
Pokud se mi podaří uchytit se na pracovním 
trhu, budu si moci vydělat neomezenou částku, 
aniž by můj syn přišel o svůj příspěvek                      
na péči? 
Zánikem příspěvku při péči o blízkou a jinou osobu 
zaniknou i omezení, která v tomto směru dosud 
existují, mj. i v oblasti výše výdělku. Je 
pochopitelně nutné, aby péče byla zajištěna                  
na patřičné úrovni. 
 

V jaké části zákona je uvedeno, jaké služby 
budu moci svému synovi koupit? 
Služby sociální péče jsou upraveny v § 32 až 52 
zákona. Jedná se o následující služby: osobní 
asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, 
průvodcovské a předčitatelské služby, podpora 
samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra 
denních služeb, denní stacionáře, týdenní 
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem, sociální služby poskytované 
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. 
 
Existuje nějaká pojistka proti tomu, aby služby 
nebyly předražené? Aby například stacionář             
z dnešních třech tisíc korun nestál najednou 
osm? 
Ano. U pobytových služeb s výjimkou týdenních 
stacionářů je výše úhrady totožná s výší 
příspěvku; u těchto služeb v týdenních 
stacionářích činí maximálně 75 % přiznaného 
příspěvku. U pobytových služeb se počítá i                       
s úhradou za pobyt a stravu: její výši stanoví 
prováděcí předpis. Také u ostatních služeb 
poskytovaných za úplatu stanoví nejvyšší cenu 
prováděcí předpis. 
 
Počítá se s valorizací příspěvku na péči? 
Ano. Částky příspěvku vláda zvyšuje nařízením                  
v pravidelném termínu od 1. ledna, a to podle růstu 
indexu spotřebitelských cen sociální péče                     
ve stanoveném rozhodném období za podmínky, 
že tento růst dosáhne od počátku rozhodného 
období alespoň 5 %. 
 
Co se stane s bezmocností?  
Ke dni účinnosti zákona zanikne institut zvýšení 
důchodu pro bezmocnost. Do doby posouzení 
podle nového zákona budou osoby, kterým ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona náleželo zvýšení 
důchodu pro bezmocnost podle dosavadních 
právních předpisů, ode dne jeho účinnosti 
považovány za osoby závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby 
a) ve stupni I (lehká závislost), jde-li o osoby 
částečně bezmocné, 
b) ve stupni II (středně těžká závislost), jde-li o 
osoby převážně bezmocné, 
c) ve stupni III (těžká závislost), jde-li o osoby 
úplně bezmocné. 
 
Jaká je výše příspěvku u dětí a jaká                          
u dospělých? 
Výše příspěvku je upravena v § 11 následovně: 
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí                 
za kalendářní měsíc 

a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 
b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká 
závislost), 
c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 
d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 
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Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí                    
za kalendářní měsíc 

a) 1 500 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká 
závislost), 
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 
d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 
 
Autor: JUDr. Jan Hutař 
Zdroj: www.nrzp.cz 
 

� Postižení si nepolepší  
(komentář na aktuální téma) 

 
Není se co divit, že Václav Krása jásá nad novým 
zákonem o sociálních službách (HN 27. září). Více 
než deset let o něj bojuje a těžko si přizná, že nový 
zákon (prošel prvním čtením) je od původní ideje 
hodně daleko a není moderní. 
 
Záměr reformovat sociální služby počítal s tím, že 
každý, kdo potřebuje pomoc, si sám vybere, chce-
li žít v ústavu, nebo s pomocí profesionálů a rodiny 
doma. Po reformě sociálních služeb v Británii klesl 
počet lůžek v ústavech o osmdesát procent. 
Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach 
před projednáváním českého zákona řekl: "Zákon 
nepovede k výraznému snížení kapacity ústavní 
péče" (iHNed 29. srpna). Už z této věty je jasné, 
že k žádné průlomové změně ani dojít nemá. 
 
Pro vozíčkáře, který má již nyní asistenta, chodí     
na rehabilitace a dovede hospodařit, přinese nový 
zákon jistě více peněz a větší svobodu. Ale kvalita 
sociální služby se nejlépe pozná na těch, kteří jsou 
na ni nejvíce odkázáni. Klient ústavu s mentálním 
postižením, který má za opatrovníka (zvláštní 
příjemce peněz za nesvéprávné) zaměstnance 
ústavu, zůstane zavřený v chráněném lůžku               
do smrti. Zákon je špatný v tom, že nejvíce 
podporuje ty nejschopnější. 
 
Nový zákon říká, že člověk v nepříznivé sociální 
situaci bude v případě potřeby pomoci                         
při soběstačnosti dostávat v hotovosti příspěvek 
na péči v rozmezí od 1500 do 11000 korun. 
Příjemce bude povinen využívat příspěvek                     
k zajištění péče o svou osobu prostřednictvím 
rodinných příslušníků nebo prostřednictvím 
sociálních služeb. 
 
Zákon tak dává na jednu rovinu péči své o blízké          
s odbornými službami. V ústavu stojí jedno lůžko 
více než 30 tisíc korun měsíčně a zřizovatel 
(nejčastěji kraj) na něj bude nadále doplácet                  
z veřejných peněz. Ostatní poskytovatelé služeb 
mimo ústav budou moci získat od klientů nejvíce 
třetinu této částky. Jejich nerovné postavení tak 
zůstane zachováno. Klient, kterému peníze 
stanovené zákonem nebudou na nákup služeb 
mimo ústav stačit, bude odkázán opět na ústav. 

Odborná péče by měla být taková, kterou ani                
s láskou a nasazením není rodič (či jiná přirozeně 
pečující osoba) schopen zajistit. Odborné sociální 
služby musí poskytovat profesionálové, chceme po 
nich vzdělání, dodržování standardů, akreditace. 
Pokud dokáží pečovat o stejného klienta jako 
ústav v jeho přirozeném prostředí, máme jim 
zaplatit podobně jako ústavům (nemusí to 
znamenat víc, ústavům můžeme ubrat). Pak by 
vzniklo konkurenční prostředí. Na takovou službu 
by klient dostal poukaz, nemohl by ho využít na nic 
jiného a vytvářel by tlak na zřizování služeb podle 
svých potřeb. 
 
Použití poukazů (voucherů) na nákup odborné 
péče není vyjádření nedůvěry, jak píše Václav 
Krása. Domácí péči máme skutečně zaplatit                  
v penězích osobám, které pečují o své blízké, tak 
jak navrhuje zákon. Nemá však smysl kontrolovat 
jejich využití. Když peníze utratí za dovolenou                
u moře, žádná kontrola jim nedokáže, že to nebylo 
zrovna to nejlepší, co mohli pro své dítě                         
s postižením udělat. 
 
U profesionálních sociálních služeb je naopak 
naplňování standardů kvality zásadní věcí, a 
jestliže není zaručena jejich kontrola, jsou na nic. 
Ústavy budou kontrolovat kraje, tedy sami 
zřizovatelé. Proč by si škodily upozorňováním              
na chyby, za které nesou odpovědnost? Stát by si 
měl nechat kontrolu kvality ve své pravomoci. 
 
Cílem plnění standardů kvality je podporovat 
uživatele, aby nebyl na sociální službě závislý. 
Zatímco rodič se bude vždy snažit, aby jeho dítě 
co nejvíce handicapů překonalo, a bude mu jedno, 
že se tím připraví o část sociálního příspěvku 
(každý člověk je obodován podle míry závislosti, 
čím větší závislost, tím více peněz), u ústavních 
zařízení to tak samozřejmé není. Je-li cílem klient, 
který služby nebude potřebovat, proč by se 
snažily? Řešením je podporovat rodiny a terénní 
služby před ústavní péčí. 
 
Věcný záměr zákona dával naději na opravdovou 
změnu, paragrafové znění vypadá spíš jak úlitba 
našemu svědomí, přidáme lidem s postižením pár 
miliard. Na to, aby mohli žít podobný život, jaký 
žijeme my, si budou muset počkat. Mezitím 
vybudujeme další krásné ústavy. Minulý pátek byl 
slavnostně položen základní kámen ústavu 
sociální péče pro sto uživatelek v Opočně. Bude 
stát 158 miliónů korun, otevřen by měl být v roce 
2007. Podle nového zákona se už nebude 
jmenovat ústav, ale domov. 
 
Autor: Ludvík Hradílek 
Zdroj: Hospodářské noviny 
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� Programy a služby pro neziskové 
organizace 

 
Jsme přesvědčeni, že dnes každá nezisková 
organizace bez ohledu na svojí velikost potřebuje 
ke své práci počítač, základní software umožňující 
běžné kancelářské úkony, elektronickou poštu, 
vedení podvojného účetnictví, antivirovou ochranu 
apod. To vše bez problémů zvládne náš kvalitní 
repasovaný hardware který je v záruce celé dva 
roky - s nainstalovanou sadou softwarového 
vybavení. Tyto dotované PC komplety (kvalitní 
počítač vč. operačního systému Windows XP, 
kancelářského software MS Office 2003, 
podvojného účetnictví Money S3 s Adresářem pro 
členy a dárce, antivirovým nástrojem AVG 7 plus 
monitor 17", klávesnice a myš) najdete v našem 
hlavním programu. Stejně tak si zde můžete 
zakoupit samostatné PC či komplety včetně 
monitoru, samotný software (Windows XP, Office 
2003, Money, AVG 7.0), vše dle Vašich možností 
a zájmu. 
 
V našem dalším programu si pak můžete vybrat ze 
speciální nabídky kompletního HW pro neziskový 
sektor fy Hewlett-Packard, najdete zde i kompletní 
nabídku kancelářského, hygienického a 
zdravotnického zboží fy Büroprofi, rovněž                      
ve speciálních cenách jen pro neziskovky. Dále 
Vám nabízíme základní i speciální internetové 
služby, e-learningové kurzy a vzdělávání, 
vytvoření vlastních webových stránek... 
 
Proč jsme vznikli? Komu poskytujeme pomoc? 
Centrála IT, o.p.s., nabízí všem nestátním 
neziskovým organizacím v České republice kvalitní 
hardware, software i další potřebné výrobky a 
služby za nekomerční ceny. Naším odběratelem a 
zákazníkem může být jakákoliv NNO, která doloží 
svoji činnost a tím i neziskové zaměření. Pokud 
tedy jste: 

-  občanské sdružení 
- veřejná církevní právnická osoba  
- obecně prospěšná společnost  
- nadace či nadační fond  

 
Podrobné podmínky naleznete na www.centralait. 
cz. 
 
Zdroj: Centrála IT 
 

� Televizní poplatky 
 
Moderátor (František Lutonský): 
U telefonu mluvčí České televize Martin Krafl. 
Dobrý den. Dva dotazy se sešly na osvobození od 
placení poplatků za televizi v případě nevidomých. 
Kdy platit nemusí, jak to České televizi mají 
oznámit a je potřeba ten zdravotní handicap 
opětovně dokazovat? 

 
Host (Martin Krafl): 
Osvobozeny jsou ty osoby, které prokáží úplnou 
nebo praktickou slepotu obou očí a nebo 
oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotu. 
Stačí, aby nám to oznámili pouze jednou a to na 
oddělení televizních poplatků. 
 
Moderátor (František Lutonský): 
Další dotaz se týká dvaaosmdesátiletého muže. 
Má ZTP. Ta odpověď asi už byla řečena. Na 
televizi vůbec nevidí, jenom částečně poslouchá. 
Musí tato domácnost platit? 
 
Host (Martin Krafl): 
Pokud prokáže, že má úplnou nebo praktickou 
slepotu, tak nemusí. 
 
Moderátor (František Lutonský): 
Další dotazy. Lidé, kteří televizi nemají, jak mají 
České televizi oznámit tento fakt? Vyřídit si 
osvobození od placení? 
 
Host (Martin Krafl): 
Já bych doporučoval vyčkat výzvy České televize. 
Nicméně mohou tak samozřejmě učinit už nyní. 
Stačí se zkontaktovat s oddělením poplatků České 
televize. Informace najdou na webových stránkách 
www.tvpoplatky.cz a nebo na telefonní lince 
261133885. 
 
Zdroj: Radiožurnál - Relace: Vaše téma 
 

� Zapojte se do přípravy právních norem, 
které ovlivní činnost Vaší organizace 

 
Občanské sdružení Fórum dárců, jehož hlavním 
posláním je rozvoj filantropie v ČR, zprovoznilo               
v uplynulých dnech nové Legislativní centrum              
na svých webových stránkách www.legislativa. 
donorsforum. cz. 
 
Najdete na něm jednak právní normy, které 
ovlivňují činnost neziskového sektoru a které jsou 
ve fázi příprav, dokument Cesta zákona, který 
srozumitelně popisuje legislativní proces, on-line 
právnickou poradnu, kompletní znění zákonů z 
oblasti NNO a další zajímavé odkazy. Fórum dárců 
vytváří expertní základnu, která bude aktivně 
připomínkovat stávající a navrhovat novou 
legislativu dotýkající se činnosti NNO. 
 
Sledováním http://www.legislativa.donorsforum.cz 
získáte přehled o tom, jaké legislativní normy 
ovlivňující Vaši činnost existují a jaké změny 
přicházejí, a budete mít šanci se k jejich podobě 
vyjádřit buď formou diskuse, nebo oficiálního 
připomínkového řízení. 
 
Autor: Simona Pohlová, Fórum dárců 
Zdroj: e-Informační Bulletin 
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� Týden s SPCCH v ČR od 17. – 23. 10. 
 
Do této celostátní akce, která se konala u 
příležitosti 15. výročí vzniku Svazu postižených 
civilizačními chorobami, se aktivně zapojilo 122 
organizačních jednotek SPCCH v ČR (krajské, 
okresní a základní organizace). 
 
Opavský okresní výbor SPCCH v jeho rámci 
uspořádal následující aktivity: 
 
Datum Akce 

17.10. Soutěž v bowlingu 

18.10. Den otevřených dveří 
19.10. Soutěž v kuželkách 

20.10. „Zdravá výživa“ - přednáška                 
RNDr. Oliveriusové 

21.10. Klub přátel - soutěž v netradičních 
disciplínách 

22.10. Vycházka historickou Opavou 
(prohlídka Slezského muzea, výhled 
z věže Hlásky aj.) 

30.10. Operetka „Lehká kavalérie“ 
 
Mezi hosty, kteří přijali pozvání okresního výboru 
SPCCH na slavnostní zahájení Dne otevřených 
dveří, byl také opavský primátor, ing. Stanjura. 
Pan primátor se nejprve seznámil se zázemím 
svazu a shlédl prezentační nástěnky. Poté 
v klubovně tři čtvrtě hodiny naslouchal a velice 
pozitivně reagoval na podněty členů okresního 
výboru, kteří ve svých vystoupeních představovali 
jednotlivé činnosti, jimž se svaz věnuje, ale také 
žádali pana primátora, jako představitele Města, o 
podporu konkrétních aktivit a záměrů. Zmíněná 
byla také problematika grantů z rozpočtu MMO. 
Pan primátor v tomto ohledu přislíbil svou podporu. 
V příštím roce bude - z jeho iniciativy - jedno 
představení v opavském divadle (dle našeho 
výběru) věnováno našim členům. Náklady uhradí 
v plné výši opavský magistrát.   
 
Do Týdne s SPCCH přispěly svou troškou                      
do mlýna také mnohé základní organizace a kluby 
SPCCH na Opavsku, které se veřejnosti 
prezentovaly zejména dny otevřených dveří, 
výstavkami, informačními panely v různých 
veřejných budovách, přednáškami apod. Pro členy 
navíc připravily různá společenská a sportovní 
setkání, výlety a zájezdy.  
 

� Ve zkratce 
 
• Zdravotně-relaxační cvičení 

probíhá každou středu od 16:30 do 17:30 h 
v tělocvičně ZŠ U Hřiště v Opavě-Kylešovicích. 
Poplatek činí 10 Kč/h pro členy a 15 Kč/h pro 
nečleny.  
 

• Cvičení jógy pro zdravotně postižené 

probíhá každý pátek od 14:00 do 15:30 h 
v tělocvičně Hotelové školy v Opavě, sady 
Svobody 2 (u Jelena).  
Měsíční poplatek činí 80 Kč. Vítáni jsou všichni 
zájemci. 

 
• Granty Statutárního města Opavy 

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy 
schválilo na svém jednání dne 20. 9. 2005 
grantové okruhy pro rok 2006 s termínem 
odevzdání žádostí do 31. prosince včetně. 
Oproti grantům pro rok 2005 došlo k těmto 
změnám: 
a)     byla stanovena maximální spoluúčast 

(dotace) Statutárního města Opavy na 
jeden projekt v daném programu 

b)     byly stanoveny dva nové programy 
v grantovém okruhu „Kultura“ (2.3. a 2.4.) 

Formuláře včetně bližších informací jsou 
k dispozici na www.opava-city.cz nebo 
podatelně MMO.  
Každá žádost o grant musí být povinně 
odevzdána ve dvojím provedení: 

1x v tištěné podobě  
1x v elektronické podobě na e-mail: 
granty@opava-city.cz  
  

• Přestěhování sociálního odboru MMO 
S platností od 1. listopadu t.r. bude sociální 
odbor Magistrátu města Opavy působit 
v budově bývalého Okresního úřadu                         
na Bezručově náměstí 14, a to v levé části 
prvního podlaží. V jeho dřívějším působišti                  
na Jánské 2 bude sídlit nově zřízený Státní 
úřad inspekce práce.  

 
• Program Klubu přátel v klubovně OV SZdP 

14. 11. od 10 h - výroba vánočních ozdob 
/hvězd/ - p. Blokschová 

21. 11. od 10 h -  výroba vánočních perníků 
– p. Kratochvílová 

Přístupno všem zájemcům, a to bezplatně. 
 
• Vstupenky na Čardášovou princeznu 

STP zajišťuje v neděli 27. 11. 2005 
v ostravském Divadle Jiřího Myrona návštěvu 
operety Čardášová princezna. Vstupenky si 
můžete vyžádat u předsedů svých organizací. 
Doprava autobusem je zajištěna. 

 
 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝ C H  V Č R  

OK R ESNÍ  VÝ B OR  OPAVA 
z v e  n a                                               

 
 v  p á t e k  1 8 .  l i s t o p a d u  2 0 0 5  o d  1 6  h   

v  So k o l o v n ě  v e  Vá v r o v i c í c h  
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� Turnaj v bowlingu – 17. 10. 2005  
 
Turnaje, který se konal v rámci Týdne s SPCCH, 
se zúčastnilo celkem 32 členů ze 7 organizací /23 
mužů a 9 žen/. 
 
MUŽI 

1 . V Í CH A  T heodor Opava 6  2 94  b odů  
2 . H A N Z L Í K  L eo K ob eř ice 2 3 4  b odů  
3 . K U Z N Í K  Miroslav Opava 5 2 1 8  b odů  

 
ŽENY 

1 . K A N OV S K Á  A nna Opava 1  1 8 2  b odů  
2 . V Í CH OV Á  J aroslava Opava 6 1 7 2  b odů  
3 . K R A V A R OV Á  A nna Opava 1  1 69 b odů  

 

� Výsledky turnaje v kuželkách O putovní 
pohár OV SZdP Opava 

 
Za účasti 61 soutěžících (24 žen a 37 mužů) se ve 
středu 19. října uskutečnil již 9. ročník turnaje 
v kuželkách O putovní pohár OV SZdP Opava.  
 
JEDNOTLIVCI - MUŽI 
1 . J A N A L Í K  A ntoní n B udišov n./ B ud. 2 04  b odů  
2 . CH OD U R A  Q uido Opava 5 2 00 b odů  
3 . B E Č I CA  Z b y něk B udišov n./ B ud. 1 98  b odů  

 
DRUŽSTVA - MUŽI 

1 . Opava 5 

V á vra R udolf   
Chodura Q uido 
N ová k J . 
W idhalm E mil 

7 7 2  b odů  

2 . B udišov n./ B ud. 

H anzlí k A ntoní n 
B eč ica Z b y něk  
P í rek Miloš  
V ajč ner J iř í  

7 66 b odů  

3 . Opava 6 

I llí k Oldř ich 
T omaní k S tanislav  
J oppa Michal 
F enko R adoslav 

7 03  b odů  

 
JEDNOTLIVCI - ŽENY 
1 . K A L U S OV Á  S tanislava Opava 5 2 1 4  b odů  
2 . H OR N U N G OV Á  Marie Opava 5 1 8 9 b odů  
3 . B A MB U Š K OV Á  H ana Opava 1  1 7 4  b odů  

 
DRUŽSTVA - ŽENY 

1 . Opava 5 

H ornung ová  Marie  
Mošová  J indř iška 
K alusová  S tanislava 
K ociá nová  D ana 

7 1 4  b odů  

2 . Opava 1  

B amb ušková  H ana  
K anovská  A nna 
K ravarová  A nna 
P lač ková  D raha 

62 2  b odů  

3 . Opava 6 

R y chtá ř ová  Marie  
I llí ková  Marie 
J oppová  L ib uše 
L amichová  L udmila 

599 b odů  

 

� Výsledky šachového turnaje O putovní 
pohár OV SZdP Opava 

 
V sobotu 22. října se uskutečnil 3. ročník turnaje 
v šachu jednotlivců pod názvem O putovní pohár 
OV SZdP Opava – memoriál Jany Kleinové, který 
uspořádal Svaz neslyšících a nedoslýchavých – 
základní organizace nedoslýchavých Opava. 
 

P o ř a d í  J m é n o  M O ,  Z O  

1 . T E S Á R E K  A dolf  H radec n./ Mor. 
2 . V A L E N T A  J iř í  Opava 6 
3 . Š I D L E J A  Oldř ich B udišov n./ B ud. 
4 . V A V R OŠ  Miroslav D olní  B enešov 

5.-6. ME T E L K A  V ladimí r B udišov n./ B ud. 
 H R B Á Č  J iř í  Opava 5 
7 . W A N D E R A  J an H radec n./ Mor. 
8 . D I H E L  R udolf  D olní  B enešov 
9. T OMA N Í K  S tanislav Opava 6 
1 0. F R I Č  S tanislav Opava 1  
1 1 . P Í R E K  Miloš B udišov n./ B ud. 

1 2 .-1 3 . ON D E R K A  J an D olní  B enešov 
 K I T T E L  E mil Opava 5 

1 4 . K L E I B L  J an D olní  B enešov 
 

� Inzerce 
 
� Prodám zánovní schodolez na mechanický 

vozík za symbolickou cenu 5.000 Kč 
(pořizovací cena 160.000 Kč).  
Kontakt: 553 651 559 p. Miková (k večeru) 

 
� Přijmeme osobní asistentku ze Žimrovic a 

okolí. Pracovní doba od 15:00 – 22:00 hodin.  
Upřednostňujeme uchazeče se zdravotním 
vzděláním nebo praxí v pečovatelské či 
asistenční službě. 
Kontakt: Centrum pro zdravotně postižené, 
Liptovská 21, 747 06 Opava 6, tel. 
553 734 109 D. Slaninová 
 

 
Nové webové stránky Centra pro zdravotně 

postižené naleznete na   
 

http://czp.wz.cz 
 

Máte-li zájem přijímat novinky našeho webu, 
zaregistrujte se nahlášením Vašeho e-mailu. 

 

V y dá vá  Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Opava,  
L iptovská  2 1 , 7 4 7  06 Opava 6 - K y lešovice, tel./ f ax :  553  7 3 4  1 09, 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 listopadu 2 005. N eprodejné. 
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