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 Změny v sociálním zabezpečení v roce 
2007

Od 1. ledna 2007 se mění celá řada právních 
předpisů, které se vztahují k sociálnímu 
zabezpečení. 

Příspěvek na péči
K 31. 12. 2006 zaniklo zvýšení důchodu pro 
bezmocnost, které vyplácela Česká správa 
sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ). Místo něj 
budou lidé dostávat příspěvek na péči. Vyplácet ho 
budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 
Příspěvek na péči nahradí také příspěvek při péči 
o blízkou nebo jinou osobu. Výše příspěvku na 
péči se bude odvíjet od stupně závislosti na 
pomoci jiné fyzické osoby. Vyplývá to ze zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Příspěvek na péči upravují v zákoně o sociálních 
službách §11 - §29. Základní rozdělení výše 
příspěvku podle stupně závislosti je toto:

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za 
kalendářní měsíc:
a) 3000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
b) 5000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká 

závislost)
c) 9000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
d) 11000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let věku činí 
za kalendářní měsíc:
a) 2000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
b) 4000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká 

závislost)
c) 8000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
d) 11000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Za příspěvek si budete moci zaplatit péči, kterou 
potřebujete, a sice od osoby z vašeho okolí nebo 
od poskytovatele sociálních služeb. Možná je i 
kombinace více osob a poskytovatelů.

Jak příspěvek získat?
a) bezmocnost k důchodu jste pobíral(a) do 

konce roku 2006
V tomto případě jste již z ČSSZ obdržel(a) 
informační dopis, ve kterém jste se dozvěděli, že 
v prosinci vám byla částka za bezmocnost 
vyplacena naposledy. Z obce s rozšířenou 
působností (Opava, Hlučín, Kravaře, Vítkov) 

obdržíte druhý dopis, který vás bude informovat o 
tom, že na základě pobírání bezmocnosti máte 
nárok na určitý stupeň příspěvku na péči, a to 
takto:
�částečná bezmocnost = 2000 Kč (I. stupeň)
�převážná bezmocnost = 4000 Kč (II. stupeň)
�úplná bezmocnost = 8000 Kč (III. stupeň)
V dopise budou uvedeny vaše osobní údaje, které 
si zkontrolujete, uvedete, kdo vám bude 
poskytovat péči a jakým způsobem si přejete 
příspěvek na péči vyplácet. Tento dopis 
podepíšete a do 15 dnů odešlete zpět na obec 
s rozšířenou působností. Pokud nebudete žádat o 
vyšší stupeň závislosti, pak nic jiného nebudete 
muset vyřizovat. V případě, že budete chtít 
požádat o vyšší stupeň příspěvku, učiňte to co 
nejdříve. Budete pozváni k posudkové komisi, a 
pokud vám bude vyšší stupeň příspěvku přiznán, 
rozdíl vám bude vyplácen od data podání žádosti.

19.9.-29.9. – 9900 Kč (letecky)
29.9.-10.10., 5900 Kč (letecky tam, busem zpět)
Kontakty: Hana Bambušková, tel. 553 732 545

Dagmar Slaninová, tel. 553 734 109

b) nepobíral(a) jsem bezmocnost k důchodu
Jestliže jste bezmocnost nepobírali, ale péči druhé 
osoby potřebujete, o příspěvek požádejte na 
sociálním odboru místně příslušné obce 
s rozšířenou působností. V případě, že vám 
příspěvek bude přiznán, bude vám vyplacen 
zpětně od podání žádosti.

c) měl(a) jsem bezmocnost k důchodu a byl 
na mě pobírán příspěvek na péči o osobu 
blízkou (PPOB)

Pokud je vám více než 80 let, měli jste částečnou 
bezmocnost a někdo na vás pobíral PPOB, náleží 
vám příspěvek na péči ve výši 4000 Kč. Pokud jste 
měli převážnou nebo úplnou bezmocnost a někdo 
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na vás pobíral PPOB, náleží vám příspěvek na 
péči ve výši 8000 Kč.

d) starám se o postižené dítě a pobíral(a) jsem 
příspěvek při péči o osobu blízkou

Ze sociálního odboru obdržíte dopis, který vás 
bude informovat o tom, že na základě pobírání 
PPOB máte jako zákonný zástupce dítěte nárok 
na III. stupeň příspěvku na péči ve výši 9000 Kč 
měsíčně. V případě, že budete chtít požádat o 
vyšší stupeň příspěvku na vaše dítě, učiňte tak co 
nejdříve. Budete pozváni k posudkové komisi, a 
pokud vám bude vyšší stupeň příspěvku přiznán, 
rozdíl vám bude vyplacen od data podání žádosti.
V případě, že budete i nadále pečovat o své dítě, 
bude za vás stát platit pojištění jako doposud. 
Změnou je to, že již nebude finančně omezen váš 
příjem ani čas, který vaše dítě může strávit ve 
školce nebo jiném zařízení.

e) starám se o postižené dítě a nepobíral(a) 
jsem příspěvek při péči o osobu blízkou

Požádejte o příspěvek na péči na sociálním 
odboru, a to co nejdříve. Budete pozváni 
k posudkové komisi, a pokud vám bude příspěvek 
na péči přiznán, příspěvek vám bude vyplacen 
zpětně od data podání žádosti. V případě, že 
budete i nadále pečovat o své dítě, bude za vás 
stát platit pojištění jako doposud. Změnou je to, že 
již nebude finančně omezen váš příjem ani čas, 
který vaše dítě může strávit ve školce nebo jiném 
zařízení.

Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku 
na péči je možný takto:
� je-li dítěti přiznán příspěvek na péči ve stupni 

závislosti II, III nebo IV aspoň po část 
kalendářního měsíce, náleží rodiči rodičovský 
příspěvek ve výši poloviny rodičovského 
příspěvku, tj. v roce 2007 ve výši 3791 Kč. 

�v případě, že dítěti je příspěvek na péči přiznán 
v I. stupni závislosti ve výši 3000 Kč, náleží 
rodiči rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi 
rodičovským příspěvkem a příspěvkem na péči, 
tj. v roce 2007 ve výši 4582 Kč. 

POZOR - pokud je vaše dítě ve školce či v jiném 
zařízení, je bohužel nutné se řídit limitujícími 
podmínkami pro pobírání rodičovského příspěvku.

Pojištění pečující osoby
Pokud budete dávat příspěvek na péči osobě, 
která o vás pečuje, může za ni v některých 
případech být placeno pojištění státem. Nárok na 
úhradu zdravotního pojištění vzniká podle zákona 
č. 48/1997, §7, odst. 1, písm. g) a na sociální 
pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., §5, odst. 
1. Jedná se o osoby, které s vámi žijí ve společné 
domácnosti (nemusí to být osoby blízké), anebo o 
osoby blízké, i když žijí mimo vaši domácnost. 
Podmínkou je, že pečují o osoby, které pobírají 
příspěvek na péči ve stupni II, III nebo IV.

POZOR! – za pečující osoby, které se starají o 
postiženého, který je zařazen do I. stupně 
závislosti, není hrazeno sociální ani zdravotní 
pojištění. Do této kategorie patří:
� ti, kteří do 31.12.2006 pobírali částečnou 

bezmocnost a automaticky jsou od ledna 2007 
přeřazeni do I. stupně příspěvku a dostávají 
částku 2000 Kč,

� ti, kteří jsou starší 80 let a do 31.12.2006 
pobírali částečnou bezmocnost + někdo na ně 
pobíral příspěvek při péči o osobu blízkou. 
V tomto případě sice pobírají na základě výjimky 
ze zákona (§120) částku 4000 Kč, která 
odpovídá II. stupni závislosti, ale zákon je 
považuje za závislé pouze v I. stupni.

Upozornění pro pečující osoby – z doby péče se 
vám do důchodu plně započítává jen prvních 5 let 
péče a další roky pouze z poloviny. Jestliže jste do 
konce roku 2006 pobírali příspěvek při péči o 
osobu blízkou, pobírání příspěvku na péči o osobu 
blízkou, pobírání příspěvku na péči na tuto dobu 
navazuje. Od ledna 2007 se vám nezačíná znovu 
počítat prvních 5 let péče.

Změny ve vyhlášce č. 182/1991 Sb.
Prováděcí vyhláška č. 506/2006 Sb. upravuje tato 
ustanovení vyhlášky č. 182/1991 Sb.:
�zrušuje §32  - jednorázové dávky pro těžce 

zdravotně postižené občany a staré občany, 
kteří jsou sociálně potřební

�upravuje §35, který se týká příspěvku na 
zakoupení motorového vozidla. Doposud bylo 
povinností příjemce příspěvku prodat staré auto 
do 2 měsíců ode dne vyplacení příspěvku na 
zakoupení nového. Od nového roku se tato 
lhůta mění na 2 měsíce od zakoupení nového 
vozidla. Lhůta na zakoupení vozu od data, kdy  
bylo vydáno rozhodnutí o přiznání příspěvku, 
zůstává 6 měsíců.

�zrušuje §38 - příspěvek na rekreaci a 
lázeňskou péči

�zrušuje §39 – příspěvek na topnou naftu a na 
zakoupení topných těles

�zrušuje §40 – příspěvek na zřízení a změnu 
připojení telefonní účastnické stanice

�zrušuje §41 - příspěvek na provoz telefonní 
účastnické stanice

�zrušuje §48 – příspěvek na společné stravování
�zrušuje §58 – od 1.1.2007 již nebudou poskyto-

vány bezúročné účelově vázané půjčky (např. 
na koupi ledničky, pračky). Podle nového znění 
§57 odst. 1 může bezúročnou půjčku do výše 
40000 Kč získat pouze žadatel, kterému byl 
přiznán příspěvek na zakoupení motorového 
vozidla a půjčku využije na jeho zakoupení.

Životní minimum
Od 1. ledna 2007 se výrazně změnil způsob 
výpočtu životního minima (ŽM) domácnosti. 
Zatímco dřív bylo rozděleno ŽM do dvou skupin –
ŽM domácnosti, které se počítalo podle počtu 
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osob žijících ve společné domácnosti, a ŽM na 
osobní potřeby, které se určovalo podle věku 
posuzované osoby, od roku 2007 se ŽM 
domácnosti bude počítat jako součet částek ŽM 
všech osob v domácnosti. 

Aktuální částky ŽM:
�3126 Kč pro jednotlivce
�2880 Kč pro 1. dospělou osobu v domácnosti
�2600 Kč pro každou další dospělou osobu
�1600 Kč pro nezaopatřené dítě do 6 let
�1960 Kč pro nezaopatřené dítě od 6 – 15 let
�2250 Kč pro nezaopatřené dítě od 15 – 26 let

ŽM se tedy v důsledku změn snížilo přibližně o 30
%. Příklady změn ŽM pro vybrané domácnosti:

SLOŽENÍ
DOMÁCNOSTI

ŽM
2007

ŽM
2006

ZMĚNA
ŽM

Jednotlivec 3126 4420 -1294 71 %
2 dospělí 5480 7430 -1950 74 %
1 dospělý + dítě 
do 6 let

4480 6780 -2300
66 %

2 dospělí + dítě 
do 6 let

7080 9810 -2730
72 %

2 dospělí + 2 
děti (8 a 16 let)

9690 12540 -2850
77 %

Novinkou je zavedení "existenčního minima", 
které je pro rok 2007 stanoveno ve výši 2020 Kč.

Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu 
dietního stravování
Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní 
stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného 
odborného lékaře zvýšené náklady na dietní 
stravování, měsíčně o částku, kterou pro jednotlivé 
typy diet stanoví prováděcí právní předpis. 
Zvýšení činí:
a) u diety nízkobílkovinné o 850 Kč
b) u diety při dialýze o 850 Kč
c) u diety pankreatické o 900 Kč
d) u diety nízkocholesterolové, při hypercholeste-

rolemii nebo hyperlipoproteinemii o 900 Kč
e) u diety diabetické o 1000 Kč
f) u diety při onemocnění fenylketonurií o 2000 Kč
g) u diety při onemocnění celiakií o 2400 Kč.

Důchodové pojištění
Od nového roku se zvýšily všechny důchody                  
z českého důchodového pojištění. Tedy řádné                       
i předčasné důchody starobní, plné i částečně 
invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. 
Základní výměra důchodu, která je společná pro 
všechny důchody, se zvýšila o 100 Kč, tj. ze 
současných 1470 Kč na 1570 Kč. 

Procentní výměra důchodu se zvýšila o 6,6 %, 
pokud byl důchod přiznán před 1. lednem 1996
nebo o 5,6 %, pokud byl důchod přiznán po 31. 
prosinci 1995. Za důchody přiznané před 1. 
lednem 1996 se považují i pozůstalostní důchody 

přiznané po osobě, které byl důchod přiznán před 
1. lednem 1996, pokud nárok na tento důchod trval 
ke dni její smrti, nebo po osobě, která zemřela 
před 1. lednem 1996.
Zároveň se mění výše všeobecného vyměřovacího 
základu a redukčních hranic nutných pro výpočet 
důchodu. Všeobecný vyměřovací základ za rok 
2005 činí 18809 Kč. Aby upravené vyměřovací 
základy pojištěnce odpovídaly mzdové úrovni v 
kalendářním roce, který bezprostředně předchází 
roku, kdy mu byl přiznán důchod, je třeba použít 
přepočítací koeficient. Jeho hodnota činí 1,0707. 
Zvýšeny jsou i tzv. redukční hranice pro stanovení 
výpočtového základu. První redukční hranice se 
zvýšila z 9100 Kč na 9600 Kč, druhá redukční
hranice z 21800 Kč na 23300 Kč.

Od ledna 2007 se o 6,1 % zvýšily také příplatky k 
důchodu vyplácené podle zákona č. 357/2005 Sb. 
a nařízení vlády č. 622/2004 Sb. perzekuovaným 
osobám z období komunistického režimu a 
účastníkům národního boje za vznik a osvobození 
Československa a některým pozůstalým po nich.

Pojistné na sociální zabezpečení
Od 1. ledna 2007 je vyměřovacím základem 
zaměstnance (tedy částkou rozhodnou pro 
výpočet důchodu) úhrn příjmů, které jsou 
předmětem daně z příjmů fyzických osob a 
zaměstnavatel je zaměstnanci zúčtoval v 
souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast 
na nemocenském pojištění. Vyplývá to ze zákona 
č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s novým zákoníkem práce.

Jak žádat o důchod v roce 2007 
Od počátku letošního roku všechny žádosti o 
důchod sepisují pro budoucí důchodce pracovníci 
okresní správy sociálního zabezpečení. Žádost o 
důchod je možné podat nejdřív tři měsíce před 
požadovaným dnem jeho přiznání. Do konce 
loňského roku v organizacích s více než 25 
zaměstnanci sepisovali tyto žádosti pracovníci 
personálního oddělení.

Průměrná doba vnitrostátního důchodového řízení 
byla na konci září 2006 zhruba 72 dnů. Délka 
vyřízení žádosti závisí, zda jsou v evidenci ČSSZ 
všechny potřebné doklady. Při došetřování 
chybějících dob zaměstnání potenciálního 


Občanské sdružení Fokus Opava nabízí práci lidem 
s duševním onemocněním, kteří jsou poživateli plného 
invalidního důchodu. Jedná se o navlékání korálků. 
Můžete si přivydělat, ale také si popovídat, najít zde 
kamarády a tak strávit několik příjemných hodin ve 
společnosti.

Kontakt: Fokus Opava, Hradecká 16, 746 01 Opava,
tel.: 553 652 433
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důchodce trvá 90 dnů. Ve výjimečných případech 
poskytuje ČSSZ žadateli před přiznáním důchodu 
zálohu.
Od 1. 1. 2006 mohou lidé sami jednou ročně 
požádat ČSSZ o zaslání Informativního osobního 
listu důchodového pojištění, což je výpis informací 
z jejich individuálního konta pojištěnce. Kromě 
informací o dobách pojištění a náhradních dobách 
pojištění list obsahuje také přehled vyměřovacích 
základů, z nichž se důchod vypočítává. Budoucí 
důchodce také zjistí, zda v evidenci ČSSZ některé 
údaje nechybí a může si včas opatřit chybějící 
doklady. Žádost o informativní list musí obsahovat 
rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné 
příjmení a adresu, na kterou má být list zaslán. Je 
třeba ji podat písemně nebo elektronicky se 
zaručeným elektronickým podpisem. Evidence 
ČSSZ neobsahuje údaje o době péče o dítě, o 
vojenské službě a studiu, které se zpravidla 
prokazují až při podání žádosti o důchod.

V roce 2006 ČSSZ nově přiznala celkem 205000 
starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. 
To je o 16300 nově přiznaných důchodů více než v 
roce 2005. Průměrná výše starobního důchodu k 
31. prosinci 2006 byla 8187 Kč, přitom ženy měly 
průměrný starobní důchod 7431 Kč a muži pobírali 
průměrně o 1726 Kč více. 

Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho 
zákonnému zástupci. A to v hotovosti 
prostřednictvím pošty nebo bankovním převodem 
na účet. Formu výplaty si při podání žádosti o 
důchod volí sám žadatel.  

Minimální mzda
Od 1.1.2007 činí základní sazba minimální mzdy 
částku 8000 Kč za měsíc (pro stanovenou týdenní 
pracovní dobu 40 hodin) nebo 48,10 Kč za hodinu.
Sazby minimální mzdy při omezeném pracovním 
uplatnění zaměstnance, při jiné délce stanovené 
pracovní doby a další podrobnější informace o 
minimální mzdě v roce 2007 najdete na webových 
stránkách MPSV ČR pod odkazem "Příjmy a 
životní úroveň - Minimální mzda".

Cestovní náhrady 
a) výše stravného

trvá-li pracovní cesta 5 – 12 h 58-69 Kč
trvá-li pracovní cesta 12 – 18 h 88-106 Kč
trvá-li pracovní cesta nad 18 h 138-165 Kč

b) základní sazby za 1 km jízdy
u jednostopých vozidel a tříkolek 1 Kč
u osobních motorových vozidel 3,80 Kč

c) průměrné ceny pohonných hmot
Speciál 27,80 Kč
Normal 27,90 Kč
Super 28,10 Kč
Super plus 31,10 Kč
Nafta 28,10 Kč
  

Zdroje: MPSV, ČSSZ, Vozka, internet 

 Slevy na telefon pro zdravotně 
postižené poskytují všichni operátoři

Na základě rozhodnutí, kterými v září 2006 Český 
telekomunikační úřad (ČTÚ) uložil společnostem 
Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone povinnost 
poskytovat službu tzv. "Zvláštních cen a cenových 
plánů osobám s nízkými příjmy, se zvláštními 
sociálními potřebami a zdravotně postiženým 
osobám", zahájily 1. ledna 2007 poskytování této 
služby společnosti Telefónica O2 a Vodafone.
Společnost T-Mobile využila možnosti odkladu a 
poskytování služby zahájila dnem 1. února 2007.

Telefónica O2 nabízí státní příspěvek 200 Kč na 
celkové vyúčtování cen u služeb mobilních i 
pevných sítí. Zdravotně postiženým navíc přidává 
další slevu z měsíčního paušálu nad rámec 
nařízení ve výši 85,60 Kč na provoz mobilního 
telefonu nebo 203,40 Kč na provoz pevné linky. Z 
této nabídky si však mohou vybrat pouze jednu 
slevu. Pro zdravotně postižené, kteří do 1. ledna 
2007 využívali cenový plán O2 Mini a O2 Expres 
Mini, nabízí společnost slevu z měsíčního paušálu 
ve výši 36,80 Kč. 

Vodafone odečítá zdravotně postiženým osobám 
a sociálně slabým osobám státní příspěvek 200 Kč 
od měsíčního paušálu u tarifů Nabito 300, Nabito 
600, Nabito 1000 a Nabito 1800.

T-Mobile státní příspěvek poskytuje za podmínky 
paušálního tarifu vyššího než 200 Kč (to se netýká 
tarifů Internet 4G a Data SMS). Dále všem 
zájemcům, kteří jsou zdravotně postižení, připravil 
speciální nabídku. Tito zákazníci obdrží navíc 20 
volných minut do sítě T-Mobile nebo na pevnou 
linku a 20 volných SMS do všech sítí měsíčně k 
volným jednotkám daného tarifu. 

Výše uvedené slevy se týkají: 
�osob s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními 

potřebami, 
�zdravotně postižených, kteří jsou držiteli 

průkazu ZTP (z důvodu praktické nebo úplné 
hluchoty) nebo ZTP/P, 

�osob, kterým byl přiznán příspěvek na péči,
�osob, jež osobně pečují o nezletilou osobu, 

která jim byla svěřena do péče nahrazující péči 
rodičů na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu, je-li osoba, o niž pečují, držitelem 
průkazu ZTP (sluch. post.) či ZTP/P.

Svaz tělesně postižených v ČR, OkO Opava
pořádá od 7. – 16. září 2007 zájezd do chorvatského 
Trogiru. Ubytování je zajištěno 50 m od moře, 
v apartmánech s kuchyňkou. 

Cena: 6000 Kč (včetně polopenze a pojištění)
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 Změna ohledně osvobození od placení 
dálničního poplatku

Podle v současnosti platné úpravy obsažené v 
§20a zákona č. 13/1997 Sb. jsou osvobozena od 
dálničního poplatku vozidla přepravující osobu, jíž 
byly přiznány mimořádné výhody II. stupně s 
výjimkou postižených úplnou nebo praktickou 
hluchotou nebo III. stupně. To znamená, že pokud 
v automobilu taková osoba není, osvobození se na 
povinnost mít dálniční známku nevztahuje. To je 
rozdíl oproti dřívější úpravě, která stanovila, že 
osvobozena jsou vozidla používaná k dopravě 
výše uvedených osob. Z toho vyplývá, že dřívější 
úprava přítomnost postižené osoby nevyžadovala. 
V praxi to nyní znamená, že vezete-li v autě 
postiženou osobu s průkazem např. do lázní či 
nemocnice a zpět se vracíte bez ní, již musíte 
platit dálniční známku. 

Zdroj: NRZP

 Výstava NON-HANDICAP 2007

Ve dnech 17. – 20. dubna 2007 proběhne na 
pražském Výstavišti již 11. ročník této tradiční, 
specializované výstavy pro zdravotně postižené, 
která se každoročně stává místem setkání 
výrobců, dovozců a prodejců pomůcek pro osoby 
se zdravotním postižením, dobrovolných 
organizací, ale i široké odborné a laické veřejnosti.
Součástí každého ročníku je i odborný doprovodný 
program, který bude letos zajišťovat Národní rada 
zdravotně postižených ČR. 
Odkaz na webové stránky, kde se dozvíte i více 
informací je http://www.incheba.cz.

MO STP KATEŘINKY
zve na                                          

konaný v pátek  23. března od 17.00 h                           

* HUDBA * OBČERSTVENÍ * TOMBOLA *

VSTUPNÉ 50 KČ

 Abilympiáda

Kdo rád soutěží, může se i letos vydat do Pardubic 
na národní abilympiádu. Významná přehlídka 
pracovních i volnočasových schopností a 
dovedností zdravotně postižených lidí se bude 
konat ve dnech 25. - 26. května. Většina disciplín 
se odehraje v malé hale ČEZ arény.

1. Košíkářství 19. Aranž. květin (záp. styl)
2. Výroba nábytku 20. Aranž. květin (ikebana)
3. Montáž počítače 21. Aranž. suchých květin

4. Tvorba www stránek 22. Vyšívání
5. PC editace textu 23. Háčkování
6. PC sazba a grafika 24. Pletení
7. Řízení automobilu 25. Drhání
8. Keramika 26. Batika
9. Malba na hedvábí 27. Zdobení kraslic
10. Šití dámského oděvu 28. Paličkování
11. Vyřezávání ovoce 29. Malba na sklo
12. Mechanická montáž 30. Výroba svíček
13. Elektronická montáž 31. Studiová fotografie
14. Návrh plakátu 32. Drátování
15. Technická ilustrace 33. Malování na kameny
16. Dřevořezba 34. Zpracování dat
17. Cukrářství 35. Patchwork
18. Studená kuchyně

Zájemce si může vybrat pouze jeden hlavní obor a 
jeden náhradní. Přihlášku je nutné zaslat poštou či 
e-mailem do 20. dubna na adresu Česká 
abilympijská asociace, Rokycanova 2654, 530 02 
Pardubice, e-mail: abilinfo@abilympics.cz.

 ČSOB poskytne nábytek a kancelářskou 
techniku neziskovým organizacím

ČSOB se během letošního roku stěhuje ze svých 
současných budov v centru Prahy do nového 
ústředí v Praze 5 - Radlicích. Jelikož banka 
dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem, 
rozhodla se, že nábytek, kancelářské vybavení a
výpočetní techniku (vše v dobrém stavu) poskytne 
charitativním organizacím.

K dispozici jsou PC sestavy, monitory (1280 ks), 
tiskárny (590 ks). Veškerá technika je cca 4 roky 
používaná v běžném kancelářském provozu. K PC 
sestavám jsou k dispozici periferní zařízení 
(klávesnice a myši). Počítače jsou distribuovány 
bez operačního systému. Cena jednoho monitoru 
je 60 Kč, tiskárny 120 Kč.

Minimální odběr pro organizaci činí 3 ks. 
Odběrateli mohou být pouze neziskové 
organizace. Kancelářskou techniku je nutno 
závazně objednat již nyní, k dispozici bude na 
přelomu dubna a května 2007.

V případě zájmu zašlete závaznou objednávku na 
adresu akce.csob@icn.cz. Na základě této 
závazné objednávky budete kontaktováni s dalšími 
informacemi.

Zdroj: www.neziskovky.cz

 Jak darovat peníze neziskové organizaci

Pojem sponzorství a dárcovství 
Sponzorováním se ve spojení s neziskovými 
organizacemi v širším slova smyslu chápe 
jakákoliv finanční, materiální či jiná podpora. 
Rozlišujeme v zásadě dvě formy takovéto činnosti: 
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sponzorství a darování. Hned zpočátku našich 
úvah o případném příspěvku neziskové organizaci, 
je třeba zvážit, který je pro nás (zejména z 
daňového hlediska) výhodnější. 
Darem rozumíme bezúplatný převod majetku 
(peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo 
jiný majetkový prospěch, který realizujeme na 
základě darovací smlouvy dle občanského 
zákoníku § 628 a násl.). Dar nemusí být určen na 
přesně vymezený účel, ale v určitých situacích je 
vhodné účel definovat - např. i pro potřeby 
zdanění. Od darování je nutné odlišit 
sponzorování, které je založeno na poskytnutí 
propagační, reklamní služby neziskovou 
organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je 
chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. 
Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, 
ale smlouvou o reklamě, př. o spolupráci podle 
obchodního zákoníku. Nesporně je velice těžké 
určit hranici, za kterou se již zveřejňování 
informací o dárci/sponzorovi považuje za jeho 
propagaci - reklamu. Jedním z charakteristických 
znaků darování je absence protislužby, 
protihodnoty od neziskové organizace, přičemž za 
protislužbu se nepovažuje vyjádření vděčnosti, 
poděkování apod. O darování půjde, jestliže 
nezisková organizace zveřejní obchodní jméno, 
sídlo firmy, druh a cenu daru. O sponzorování 
půjde, bude-li se oznámením o sponzorovi 
propagovat jeho předmět podnikání a jeho 
produkt. Roli však nehraje jen obsah informací, ale 
také jejich umístění a další podrobnosti zveřejnění. 
Pro budoucí daňové řízení před finančním úřadem 
je na neziskové organizaci, aby prokázala, že 
přijala dar v případě darování a neposkytla žádné 
protiplnění. 

Aplikace daňových zákonů 
Podle charakteru vztahu a smlouvy (jak bylo 
naznačeno v předešlé části) se odvíjí i zdanění 
příjmu neziskové organizace a posouzení výdajů či 
nákladů nebo nárok na odčitatelnou položku "dary 
na veřejně prospěšné účely" u sponzora. 
Při zdanění sponzorských příspěvků aplikujeme 
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí (ve znění 
pozdějších předpisů) a zákon č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů (ve znění pozdějších předpisů). 

Dárcovství z hlediska dárce
V případě darování může dárce (fyzická i 
právnická osoba) použít odčitatelnou položku 
snižující základ daně z příjmů. Tuto položku je 
možné použít, pokud bude dar určen na taxativně 
vyjmenované účely (zákon č. 586/1992 Sb., §15, 
odstav. 8 nebo §20 odstav.8). 

�Dárce - fyzická osoba může použít 
odčitatelnou položku, pokud celková hodnota 
darů v daném roce je větší než 2 % základu 
daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od 

základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % 
hodnoty základu daně. 

�Dárce - právnická osoba má nárok na 
odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho 
daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude 
činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit 
nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce 
plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné 
odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. 
Tato DPH je pro dárce dalším nákladem 
spojeným s darem. 

Sponzorství z hlediska sponzora
Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově 
uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši 
zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné 
položky "dary" tak sponzorský příspěvek snižuje 
základ daně v plné výši. Pokud je nezisková 
organizace plátcem DPH, musí "cena" za reklamu 
obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

 Nadace

V případě, že i po využití možností příspěvků od 
státu a od zdravotní pojišťovny vám stále chybí 
peníze na pořízení kompenzační pomůcky, zkuste 
se obrátit se žádostí na některou z nadací. Žádost 
by měla obsahovat vaše základní údaje, stručný 
popis vaší životní situace, zdravotního stavu, na co 
příspěvek žádáte a co vám případný příspěvek od 
nadace pomůže ve vašem životě vyřešit či zlepšit. 
Přiložte i fotokopii průkazu mimořádných výhod. 

Příspěvky na kompenzační pomůcky poskytují: 
�Nadace Charty 77, Konto Bariéry, 

Melantrichova 5, Praha 1, 110 00, tel.: 
224230216, 224214452, e-mail: 
charta77@mbox.vol.cz, www.bariery.cz 

�Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové, 
Senovážné nám. 2 , Praha 1, 111 21, tel.: 
800111010, 224217331, e-mail: 
vdv@telecom.cz, www.vdv.cz 

�Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 
97, Voršilská 10, Praha 1, 110 00, tel.: 
234097811, e-mail: nadace@vize.cz, 
www.vize.cz 

�Nadační fond Václava Klause, Politických 
vězňů 10, Praha 1, 110 00, tel.: 222192409, 603 
522 544, e-mail: bachora@volny.cz

ZO SPCCH – HANDICAP KYLEŠOVICE zve na                                   

konaný v pátek  30. března od 16.00 h  v sále 
Zemědělské a.s., Opava 6, Bílovecká 167

* HUDBA QUISS * SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASKU * TOMBOLA *

VSTUPNÉ 60 KČ
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Pokud v souvislosti s novým zákonem o 
sociálních službách uvažujete, že příspěvek na 
péči využijete právě na osobní asistenci, můžete 
se obrátit na Centrum pro zdravotně postižené, 
kde vám poradíme a pomůžeme zajistit 
vhodného osobního asistenta. 
Díky dotaci MPSV a grantu Magistrátu města 
Opavy můžeme částečně hradit i jeho mzdu. 

Bližší informace podá D. Slaninová v CZP nebo
na telefonním čísle 553 734 109, popř. e-mailu
czp.opava@centrum.cz. 

 Spoje MHD s nízkopodlažními vozidly

Městský dopravní podnik Opava, a.s. zavádí 
v městské hromadné dopravě garantované spoje 
obsluhované nízkopodlažními vozidly. Nejen 
handicapovaní cestující, ale i starší občané nebo 
maminky s kočárky, tak budou mít jistotu, že 
přijede vůz, který jim umožní pohodlnější nástup i 
výstup.

Od 5. 2. 2007 tyto speciální spoje najdou opavští 
cestující v pracovní dny na linkách 201, 203 a 208, 
dále o víkendech na linkách 206, 208 a 209.                    
V jízdních řádech na zastávkách budou tyto spoje 
označeny symbolem vozíčku. Linka č. 221 bude 
obsluhována výhradně nízkopodlažními vozidly.                  
S obměnou vozového parku se počet linek                       
s nízkopodlažními vozy bude postupně rozšiřovat.

 Osobní asistence                                        
(zák. 108/06 Sb., §39, vyhl. 505/06 Sb., §5)

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez 
časového omezení, v přirozeném sociálním 
prostředí osob a při činnostech, které osoba 
potřebuje.

Základní činnosti při poskytování osobní asistence 
se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu:

�pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
�pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek,
�pomoc při prostorové orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
�pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně:
�pomoc při úkonech osobní hygieny,
�pomoc při použití WC,

c) pomoc při zajištění stravy:
�pomoc při přípravě jídla a pití,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
�pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a 

osobních věcí,
�nákupy a běžné pochůzky,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
�pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
�pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 

s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování 
osob,

�pomoc s nácvikem a upevňováním 
motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností,

f) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím: 

�doprovázení do školy, školského zařízení, 
�zaměstnání, 
�k lékaři, 
�na zájmové a volnočasové aktivity, 
�na orgány veřejné moci a instituce poskytující 

veřejné služby a doprovázení zpět,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí:

�pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování 
práv a oprávněných zájmů,

�pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Maximální výše úhrady za poskytování osobní 
asistence činí 85 Kč za hodinu, podle skutečně 
spotřebovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů; pokud poskytování služby, včetně času 
nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, 
výše úhrady se poměrně krátí.

 Pracovní rehabilitace                                     
(zák. 435/04 Sb., §7, §69 - §74)

Úřady práce (ÚP) vytvářejí za účelem posouzení 
vhodné formy pracovní rehabilitace osob se 
zdravotním postižením (ZP) odborné pracovní 
skupiny, složené zejména ze zástupců organizací 
ZP a zástupců zaměstnavatelů zaměstnávajících 
více než 50 % osob se ZP. 
Osoby se ZP mají právo na pracovní rehabilitaci. 
Pracovní rehabilitaci zabezpečuje ÚP místně 
příslušný podle bydliště osoby se ZP ve spolupráci 
s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na 
základě písemné dohody pověřit zabezpečením 
pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo 
fyzickou osobu.
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená 
na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby 
se ZP, kterou na základě její žádosti zabezpečují 
ÚP a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se 
ZP obsahuje její identifikační údaje; součástí 
žádosti je doklad osvědčující, že je osobou se ZP.
Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména 
poradenskou činnost zaměřenou na volbu 
povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné 
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činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro 
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, 
zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, 
změnu povolání a vytváření vhodných podmínek 
pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné 
činnosti.
ÚP v součinnosti s osobou se ZP sestaví 
individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem 
na její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat 
soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou 
činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci na trhu 
práce; přitom vychází z vyjádření odborné 
pracovní skupiny (§ 7 odst. 5).
Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě 
doporučení ošetřujícího lékaře vydaného jménem 
zdravotnického zařízení zařazeny fyzické osoby, 
které jsou uznány za dočasně neschopné práce. 
Zařazení této fyzické osoby na pracovní 
rehabilitaci nesmí být v rozporu s její zdravotní 
způsobilostí; ÚP je povinen zařazení ohlásit 
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Příprava k práci je cílená činnost směřující k 
zapracování osoby se ZP na vhodné pracovní 
místo a k získání znalostí, dovedností a návyků 
nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo 
jiné výdělečné činnosti. Tato příprava trvá nejdéle 
24 měsíců.

Příprava k práci osoby se ZP se provádí:
a) na pracovištích jejího zaměstnavatele 

individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu 
této osoby; příprava k práci může být prováděna 
s podporou asistenta,

b) v chráněných pracovních dílnách a na 
chráněných pracovních místech právnické nebo 
fyzické osoby, 

c) ve vzdělávacích zařízeních státu, územních 
samosprávných celků, církví a náboženských 
společností, občanských sdružení a dalších 
právnických a fyzických osob.

O přípravě k práci uzavírá ÚP s osobou se ZP
písemnou dohodu, která obsahuje:
a) identifikační údaje účastníků dohody,
a) obsah přípravy k práci,
b) dobu a místo konání přípravy k práci,
c) způsob jejího zabezpečení a způsob ověření 

získaných znalostí a dovedností,
d) ujednání o vypovězení dohody.

Dokladem o absolvování přípravy k práci je 
osvědčení vydané právnickou nebo fyzickou 
osobou, u níž byla příprava k práci prováděna.
Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá 
dávky nemocenského pojištění, starobní důchod 
nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), 
náleží po dobu přípravy k práci na základě 
rozhodnutí ÚP podpora při rekvalifikaci. Podpora 
při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba 
není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. 
Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti 
přípravu k práci osob se ZP, může ÚP uhradit 

náklady na přípravu k práci těchto osob. O 
přípravě k práci prováděné na pracovišti 
zaměstnavatele uzavírá ÚP se zaměstnavatelem 
písemnou dohodu.

 Výhody pro držitele průkazů ZTP a 
ZTP/P u Kooperativy

Od 1. 10. 2006 pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P 
připravila výrazná zvýhodnění u těchto pojištění:

Pojištění motorových vozidel
Obdržíte slevu 10 % na povinné ručení, a to na víc 
vedle bonusu, který jste si již vyjezdil(a).

Pojištění domácnosti
1. Získáte slevu 10 % z ročního pojistného.
Pokud zvolíte roční frekvenci placení pojistného, 
budete mít pojistné ještě o 5 % nižší. Pokud si 
pojistíte také nemovitost, kde se vaše domácnost 
nachází, získáte ještě další slevu 10 %.
2. Používáte-li ortopedický vozík nebo jiné 
kompenzační, rehabilitační či zdravotní pomůcky, 
je pro Vás důležité, že tyto věci budou pojištěny: 
� nejen v bytě, jeho příslušenství a společných 

nebytových prostorách budovy, ale i mimo tyto 
prostory – na území celé České republiky;

� na novou cenu – tzn., že v případě jejich ztráty 
nebo zničení obdržíte takové plnění, za které 
si budete moci pořídit tyto věci nové;

� proti škodám vzniklým prostou krádeží nebo 
nezjištěným vandalem.

3. Za stejných podmínek bude pojištěn i Váš vodicí 
nebo asistenční pes. Horní hranice pojistného 
plnění za škodu vzniklou na psu činí 100 000 Kč.
4. Za výhodných podmínek Vám pojistíme 
dopravní mechanismy připojené k budově, které 
slouží pro usnadnění přístupu pojištěného do jeho 
bytu (plošina, individuální výtah). Budou 
automaticky pojištěny také proti škodám 
způsobeným nezjištěným vandalem a strojními 
riziky.
5. Uzavřete-li pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v běžném občanském životě, bude se 
toto pojištění také vztahovat na škodu způsobenou 
na zapůjčeném ortopedickém vozíku nebo na 
zapůjčených rehabilitačních či jiných zdravotních 
pomůckách.


Projekt přehledu přístupnosti frekventovaných míst v ČR pro 
handicapované nabízí práci vozíčkářům, kteří by byli 
ochotni navštěvovat vytipované místa v rámci svého bydliště 
a hodnotit jejich dostupnost. Přístup k internetu je 
potřebný. Pracovní poměr lze uzavřít řádnou pracovní 
smlouvou na plný nebo částečný úvazek. Nástup ihned. 
Zájemci, hlaste se na tel. 777 306 079 (Po-Pá 8:00-16:30), 
e-mail: svestkova@hewer.cz, www.hewer.cz
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Pojištění nemovitosti
Získáte slevu 10 % z ročního pojistného. Pokud 
budete pojistné platit ročně, budete mít pojistné 
ještě o 5 % nižší.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 
způsobenou zaměstnavateli
Připravili jsme cenové zvýhodnění ve výši 15 %             
z ročního pojistného.

Potřebujete vědět víc?
Rádi Vás uvítáme v kterémkoli z našich více než 
300 obchodních míst. Naše bezplatná Zelená linka 
800 105 105 je Vám k dispozici 24 hodin denně, 
365 dní v roce. Přehledné informace naleznete 
také na internetových stránkách www.koop.cz. 
Naši obchodní zástupci jsou připraveni vás kdykoli 
navštívit i doma.

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OPAVA

srdečně zve zájemce na                                           

konaný v úterý 15. května 2007 v 15 h 
v aule Církevní varhanní školy na Beethovenově ulici 

Na programu je přednáška MUDr. Hartmanové na téma  Vysoký 
krevní tlak, prezentace tlakoměrů a vitamínů společnosti Walmark, 

možnost změření hladiny krevního cukru a tlaku.

 Počítačová výuka pro ženy zdarma

Vážené ženy, chcete

� získat základní dovednosti práce s počítačem?
� vytvářet a upravovat text a tabulky?
� posílat a přijímat emailové zprávy?
� vyhledávat na internetu informace?
� využívat internet při podnikání?

Pak právě pro Vás jsou určeny bezplatné 
počítačové kurzy pro ženy pořádané v rámci 
projektu „WWW pro ženy“.

Nabízíme:
�Základní kurz (základní dovednosti práce 

s počítačem a s kancelářskými aplikacemi Word 
a Excel)

� Internetový kurz (využití internetu v běžném 
životě)

Výhody:
�bezplatná účast
�doprovodná opatření (občerstvení atd.)
� individuální a citlivý přístup

Místo konání: Opava, počítačová učebna AP 
NETSOFT, s r.o., Hradecká 15.

Termín konání: Kurzy budou probíhat v období 
březen až květen 2007 a budou organizovány jako 
půldenní, vždy v úterý a čtvrtek od 15 do 19 hod.

Informační schůzka se bude konat dne 7. 3. 2007
od 15 hod. v Opavě, Knihovna Petra Bezruče, sál 
č. 21, Nádražní okruh 27. 

Přihlášky a bližší informace: 
� Institut komunitního rozvoje, Stodolní 9, 

Ostrava, Šárka Bindačová, tel: 739 630 808, E-
mail: sarka.bindacova@ikor.cz

�Krajská hospodářská komora MSK, Výstavní 8, 
Ostrava, Markéta Pekaríková, tel: 597 479 330, 
E-mail: m.pekarikova@khkmsk.cz

 Internet - výhoda pro znevýhodněné

Ve znamení motta Internet – výhoda pro 
znevýhodněné probíhá jubilejní 10. ročník projektu 
Březen měsíc internetu. Záštitu nad ním převzal 
předseda Senátu PČR a jako hlavní partneři jej 
podpoří IBM ČR a MPSV. Více než 370 knihoven 
po celé republice nabídne široké veřejnosti 
možnost seznámit se s internetem  a zvláště se 
soustředí na osoby se zdravotním postižením, 
seniory, matky na mateřské dovolené, 
nezaměstnané. Pro účastníky akcí v knihovnách 
vytisklo Ministerstvo vnitra ČR leták s popisem 
nejdůležitějších internetových zdrojů zaměřených 
na znevýhodněné skupiny.

 Poradna pro vás - účetnictví

Předpisy pro účetnictví neziskových organizací 
jsou komplikované a mnohdy nesystémové. 
Pravidla, ať jsou jakákoli, se ale nemění snadno a 
rychle, a tak nezbývá nic jiného, než se jimi 
prokousávat, snažit se je pochopit, a hlavně se jimi 
řídit. Na zpravodajském portálu OS Noviny pro vás 
připravili možnost konzultovat problémy spojené s 
účetnictvím a daňovými předpisy. Služba je bez-
platná! Na webové adrese http://osnoviny.qcm.cz
je poradna k dispozici pod odkazem Fundraising.

Prodám Fiat Punto Dynamic, rok výroby 2004, najeto 10 tis. 
km, barva stříbrozelená, automatická převodovka, náhradní 
zimní gumy, cena dohodou. Kontakt: 603 975 995.

Vydává Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Opava, 
Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice, tel./fax: 553 734 109, e-mail: czp.opava @ centrum.cz.

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

Vychází 4x do roka.Toto číslo vyšlo v březnu 2007. Neprodejné.
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