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Kluci, tak už pojďte! 
A kam to vlastně jdeme? 

No přeci vstříc důchodové reformě… 

 



2 
 
 

                                           

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR podepsalo smlouvu s 

vítězem obchodní soutěže o 

nejvhodnější návrh na uzavření 

smlouvy o zajištění administrace 

výplaty nepojistných dávek a 

dávek z oblasti státní politiky 

zaměstnanosti a provozování 

karty sociálních systémů. Stala 

se jím Česká spořitelna, a.s., 

která začne od konce června 

2012 vydávat karty sociálních 

systémů, tedy tzv. sKarty. 

 

 

Vážení čtenáři, 
 

dovolte mi reagovat na Hymnu života Matky 

Terezy. Pár slov neskromně umístěných vedle této 
Hymny bych nazvala Naděje. Máme za sebou rok 

2011, pro někoho dobrý, pro jiného zlý. Co 
silvestrovská předsevzetí? Máme naději, že 

některé z nich splníme? Konec světa v roce 2012? 

Máme naději, že se konat nebude?  Naopak podle 
čínského kalendáře vstupujeme do roku Draka, 

který je energeticky nejsilnějším obdobím z celého 
cyklu zvěrokruhu. V něm se říká, že nás čeká 

návrat k nedoceněným hodnotám našich předků 
včetně vzájemné mezilidské úcty a úcty k přírodě, 

takže máme naději! A co v osobním životě?  
Nemáme práci, nejsme zdraví, vadí nám 

všudypřítomná nespravedlnost, nejsme šťastní? 
Ale pokud si pozorně přečteme Hymnu života od 

ženy, která o spravedlnosti a starostech určitě 
věděla víc než kdokoliv z nás, pořád máme naději, 

že nám život má pořád co nabídnout. Proto Vám 
všem do roku 2012 přeji, aby ta nabídka byla co 

nejpříznivější.  
 

Jana Zavadilová 
 

 

 

3P POPULARIS 
SOCIÁLNÍ REVUE 

ČTVRTLETNÍK PRO KAŽDÉHO 

Máte-li zájem o zasílání časopisu, neváhejte nás 

kontaktovat na adrese: Wuchterlova 11, Praha 

6, 160 00 či e-mailu:  pujcovna.czp@centrum.cz.  

Platíte pouze poštovné. 

 Časopis je pro Vás připravován zdarma díky 

grantu Ministerstva pro místní rozvoj 
„Dotace nestátním neziskovým organizacím - rok 2012“ 

 
 

 

HYMNA ŽIVOTA 
 

Život je šance - využij ji 

Život je krása - obdivuj ji 

Život je blaženost - užívej ji 

Život je sen - uskutečni ho 

Život je výzva - přijmi ji 

Život je povinnost - naplň ji 

Život je hra - hrej ji 

Život je bohatství - ochraňuj ho 

Život je láska - potěš se s ní 

Život je záhada - pronikni ji 

Život je slib - splň ho 

Život je smutek - překonej ho 

Život je hymna - zpívej ji 

Život je boj - přijmi ho 

Život je štěstí - zasluž si ho 

Život je život - žij ho. 

 

Matka Tereza 
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UPOZORNÉNÍ 
K výměně parkovacích průkazů je nutné 

předložit: občanský průkaz, průkaz mimořádných 
výhod (ZTP nebo ZTP/P), fotografii formátu 35x45 

mm odpovídající současné podobě, stávající 
zvláštní označení do vozidla pro parkování O1. 

 

mailto:pujcovna.czp@centrum.cz
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VÝPŮJČKA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKY 
 
 

Příspěvek na zvláštní pomůcku se neposkytuje na pořízení: 

stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, 
schodolezu.  

Tyto zvláštní pomůcky se poskytují na základě smlouvy 
o výpůjčce podle občanského zákoníku, a to osobě starší 

tří let, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového 
ústrojí uvedenou v příloze k zákonu o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením v bodě 1 písm. a), b) 
nebo d) až i), a to na její žádost. 

Konkrétní zvláštní pomůcku určuje krajská pobočka úřadu 

práce, se kterým se také uzavírá písemná smlouva. 
Příspěvek na instalaci zvláštní pomůcky se poskytuje pouze 

osobám, které nemají dostatek finančních prostředků 
k úhradě instalace zvláštní pomůcky. Spoluúčast osoby je 

vždy stanovena na minimální částku 1 000 Kč. 
 

 

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má: 

 těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí 
 těžké sluchové postižení 

 těžké zrakové postižení 
 

Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo, má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku 

osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo 

hlubokou mentální retardaci. 
Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku a zdravotní stavy 

vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením. 
 

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že: 
 Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku 

(všechny ostatní pomůcky). 
 Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci 

pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, 
vzdělávání anebo ke styku s okolím. 

 Osoba může zvláštní pomůcku využívat. 
 Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen 

z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní 

pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen 
z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu 

nedostatečné zdravotní indikace. 
 Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně 

v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je 
schopna být vozidlem převážena. 

 Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen 
ve vyhlášce. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena 

není, a to za podmínky, že ji krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou 
s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je. 

 

 Zdroj: MPSV 
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OBSTARÁVÁNÍ POHŘBU 
 

Na přání odpovídáme na nejčastější otázky vážící se k těm nejsmutnějším stránkám 

lidského života.  
 

Jaké doklady musíme mít s sebou při objednání pohřbu? 

 občanský průkaz zesnulé osoby (pokud je k dispozici) 
 občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu 

 rodný a oddací list zesnulé osoby (pokud je k dispozici) 
 oblečení pro zesnulého k uložení do rakve, prádlo a vrchní oblečení, nikoli obuv) 

 fotografii zemřelé (ho), chceme-li ji použít například na parte nebo při samotném 
obřadu 
 

Kdo může čerpat pracovní volno na pohřeb blízké osoby  

Na pohřební obřad je možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy dle 
příbuzenského vztahu. Dva dny je možné čerpat při úmrtí jednoho z manželů, druha, 

družky nebo dítěte. Jeden je možné čerpat k účasti na pohřbu rodiče a sourozence či 
rodiče a sourozence manžela/manželky. Nárok na jeden den má také manžel/manželka 

dítěte nebo manžela/manželky sourozence.  
Ten, kdo obstarává pohřeb (obstaravatel), má nárok na den volna. 

Právní úpravou této oblasti je zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 
zákonů ve znění zák. č. 479/2001 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 112/2004 Sb. a 67/2006 
Sb. (dále jen zákon o pohřebnictví). 

Zdroj: MMR 

 

 

PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU 

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka určená osobě starší 1 roku: 
 která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo 

orientace (nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to 
po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015) 

 která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována 

 které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních 
službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, 

v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. 
 

Výše dávky: 400 Kč měsíčně. 
 

Zdroj: MPSV 
 
 

              Částky životního minima platné od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc 

pro jednotlivce 3 410 

pro první osobu v domácnosti 3 140 

pro druhou a další osobu v domácnosti, která není 

nezaopatřeným dítětem pro nezaopatřené dítě ve věku 
2 830 

do 6 let 1 740 

6 až 15 let 2 140 

15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450 

Částka existenčního minima platná od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc je 2 200 Kč 
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CO SI S SEBOU VZÍT DO NEMOCNICE? 
 

Nastupujete-li do nemocnice na plánovaný zákrok či svoji hospitalizaci 

předpokládáte, vezměte si s sebou:  
 občanský průkaz 

 průkaz zdravotní pojišťovny 
 jméno a adresu vašeho ošetřujícího lékaře 

 potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud Vám bylo vystaveno) 
 doporučení k přijetí a výsledky vašich vyšetření 

 osobní potřeby 
 toaletní potřeby 

 přezůvky 
 chcete-li i pyžamo/noční košili, župan, ponožky apod. 

V případě akutní hospitalizace požádejte o jejich dodání své blízké! 
Do nemocnice byste si však neměli s sebou brát, pokud možno, cenné věci, šperky, vkladní 
knížky nebo větší finanční obnos. Ve výjimečných případech je možno cennosti uložit v 
ústavním trezoru. 
Ústavní prádlo je předepsané v případě hospitalizace na oddělení nukleární medicíny z důvodů 
radiace, která se v prádle udržuje.   

 

 

 

 

 

JAK JE TO S NÁJEMNÍMI BYTY 
 

 

Nájemní byty jsou pronajímány na základě smluvního vztahu mezi dvěma subjekty, 

které se na předmětném nájmu dohodnou. Na jedné straně vždy stojí nájemce a na 
druhé vlastník bytu, který může být soukromou či právnickou osobou, ale i obec.  

Stále přetrvává laický názor, že obec přiděluje byty, avšak již řadu let tento princip 
fakticky neexistuje, stejně jako nárok na nájemní byt. 

Máte-li důvody a chcete-li bydlet v obecním bytu, musíte jednat pouze s obcí, kde 

podáte svoji žádost, kterou dostatečně zdůvodníte.  Podle zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o 

hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů patří hospodaření s nemovitostmi 
ve vlastnictví obce do její samostatné působnosti. Každá obec či městská část si 

stanovuje svá pravidla či postupy pro hospodaření s obecními byty. Zájemce o 
nájemní byt musí stanovená pravidla či postupy naplňovat. Status „oprávněného 

žadatele“ však nezakládá žádného nároku na uzavření nájemní smlouvy.  
Obec dále postupuje dle stanovených pravidel a v souladu s místními předpoklady 

a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 
uspokojování potřeb svých občanů. Faktem však zůstává, že obce bohužel disponují 

minimálním množstvím „volných bytů“, ale faktem je i to, že řada žadatelů nesplňuje 
významnou část podmínek pro uzavření nájemní smlouvy. 

Obec stanovuje minimální a maximální hranici příjmu rodiny, popřípadě jednotlivce, 
kterou je nutné prokazatelně doložit společně se žádostí. Obec by měla přednostně 

uzavírat nájemní smlouvy s osobami s nízkými příjmy, které však musí dosahovat 

stanovené minimální hranice.  
 

Bc. Lenka Žáčková 
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SOCIÁLNÍ DÁVKY SPOJENÉ S BYDLENÍM 
 
           

  

 

 

Sociální dávky náleží kompetenčně Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). 
Žádosti se podávají na místně příslušných Úřadech práce. Nutnými doklady jsou 

prokázání příjmů a nákladů na bydlení. U nájemních bytů je nutno mít buď oznámení o 
jednostranném zvyšování nájemného, nebo nájemní smlouvu, ze které bude patrná 

výměra bytu a výše nájemného. 
Doplňkovým systémem podpory, který poskytují přímo obecní nebo městské úřady a 

jejich sociální odbory, je tzv. Doplatek na bydlení, který je poskytován v režimu 

hmotné nouze. 
 

Příspěvek na bydlení 
Příspěvek na bydlení je určen na pokrytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům 

s nízkými příjmy. Pro přiznání dávky se posuzuje příjem rodiny za předchozí kalendářní 
čtvrtletí, včetně přídavku/ů na dítě/děti a rodičovského příspěvku, pokud je rodina 

pobírá.  
Další nezbytnou podmínkou pro přiznání příspěvku na bydlení je to, že žadatel je 

vlastníkem nebo nájemce bytu, v němž je přihlášen k trvalému pobytu a jeho náklady 
na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na 

území hl. m. Prahy koeficientu 0,35). Podstatné je, aby součin rozhodného příjmu 
v rodině a koeficientu 0,30 (na území hl. m. Prahy koeficientu 0,35), aby nebyl vyšší 

než částka normativních nákladů na bydlení.  
Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle 

velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného 

v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné 
náklady.  

Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný 
počet osob v nich trvale bydlících. Zahrnují také ceny energií, vodné, stočné, odpady, 

vytápění a služby. 
Omezení výplaty příspěvku na bydlení je časově omezeno na 84 měsíců v období 

posledních 10 kalendářních let (lhůta se začíná počítat od 1. 1. 2012). Toto omezení 
neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se 

zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech.  

  Bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné 

od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v Kč měsíčně 

Počet 
osob v 

rodině  

Počet obyvatel obce 

Praha 
nad 100 tis. 

obyvatel 

50 000 - 99 

999 obyvatel 

10 000 - 49 

999 obyvatel 

do 9 999 

obyvatel 

1 7 068 5 616 5 352 4 563 4 379 

2 10 144 8 157 7 796 6 715 6 464 

3 13 813 11 214 10 742 9 330 9 001 

4 a více 17 269 14 135 13 565 11 862 
11 66 
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Domov - vždycky to budu opakovat - není prostor, ale proces. Tady se schovávám před 

deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji 
tvořím léty, trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost. 

 

Miroslav Horníček 

 

      Bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků 

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků 

platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v Kč měsíčně 

Počet 
osob v 

rodině  

Počet obyvatel obce 

Praha 
nad 100 tis. 

obyvatel 

50 000 - 99 

999 obyvatel 

10 000 - 49 

999 obyvatel 

do 9 999 

obyvatel 

1 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053 

2 6 042 6 042 6 042 6 042 6 042 

3 8 421 8 421 8 421 8 421 8 421 

4 a více 10 699 10 699 10 699 10 699 
10 99 

 

Doplatek na bydlení  
Je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a 

příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné 
náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení 

odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za 

dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. Podmínkou nároku na 
doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. 

Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt a jehož 
příjem/příjem společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na 

bydlení nižší než částka jeho živobytí/částka živobytí společně posuzovaných osob. 
Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení je stejný jako pro 

účel příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. 
V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi 

rozhodnout, že za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě 
užívající jinou než nájemní formu bydlení.  Nárok na doplatek na bydlení má také 

nezletilé nezaopatřené dítě, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro 
péči o děti nebo mládež nebo které žije v náhradní rodinné péči, na které přešlo 

vlastnictví nebo nájem bytu a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě 
odůvodněných nákladů na bydlení. 
Omezení výplaty doplatku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 
kalendářních let (lhůta se začíná počítat od 1. 1. 2012). Toto omezení neplatí pro domácnosti 

sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí 

v pro ně postavených nebo upravených bytech.  
Formulář Příspěvek na bydlení či Doplatek na bydlení lze stáhnout na stránce formulářů 

Ministerstva práce a sociálních věcí na internetové adrese:  

Formulář na Doplatek na bydlení: http://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/ 
Formulář Příspěvek na bydlení: http://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/ 
 

Zdroj: MPSV 
 

Bc. Lenka Žáčková 
 

http://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/
http://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/
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O PRŮKAZECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 

 

Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod (průkazy TP, ZTP 
a ZTP/P) vydané podle předpisů účinných do konce roku 2011 zůstávají v platnosti do 

uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. 12. 2015.  
V současné době zákon umožňuje dva způsoby vydání průkazu pro osoby se 

zdravotním postižením, a to automaticky s přiznáním příspěvku na péči nebo 
v souvislosti s přiznáním příspěvku na mobilitu a samostatně. 

Osoby, které nechtějí pobírat příspěvek na péči či příspěvek na mobilitu, ale chtějí mít 
průkaz osoby se zdravotním postižením, mohou o něj požádat na krajské pobočce ÚP. 
 

Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány 

pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká 
závislost). Pokud by však tyto osoby byly neschopné zvládat základní životní potřeby 

v oblasti mobility nebo orientace, náleží jim průkaz ZTP/P. Výjimkou jsou osoby starší 
18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo 

orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (těm náleží průkaz ZTP). 
Držitel průkazu TP má nárok na: vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních 

prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních 
prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky, přednost při 

osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména 
stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani 

obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních. 
 

Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách 

považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve 
stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny 

zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo 

praktické hluchoty. Pokud osoba ve stupni závislosti II není schopná zvládat základní 
životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, náleží jí průkaz ZTP/P (opětovně se 

nesmí jednat o zletilou osobu, která tuto schopnost nemá díky úplné nebo praktické 
hluchotě). 

Držitel průkazu ZTP má nárok na: vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních 
prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních 

prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky, přednost při 
osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména 

stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani 
obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních, 

bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob 
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové 

třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných 
vnitrostátních spojích autobusové dopravy. 
 

Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách 

považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve 
stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) a osobám, u kterých bylo 

pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní 
potřeby v oblasti mobility nebo orientace (s výjimkou zletilých osob, které nejsou 

schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace kvůli 
sluchovému postižení). 
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Držitel průkazu ZTP/P má nárok na: vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních 
prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních 

prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky, přednost při 
osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména 

stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani 
obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních, 

bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob 

(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové 
třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných 

vnitrostátních spojích autobusové dopravy, bezplatnou dopravu průvodce veřejnými 
hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné 

dopravě, bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud 
ji nedoprovází průvodce. 
 

Držitelům průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může 
být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné 

kulturní a sportovní akce. Vždy je však vhodné se předem informovat, zda pořadatel 
(realizátor) tuto slevu (benefit) poskytuje, neboť se nejedná o nárokovou, ale jen 

dobrovolnou slevu.  
Nároky držitelů průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P upravují právní předpisy, kterými jsou 

např.: zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních 
poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti. 
 

Zdroj: MPSV 
 

Bc. Lenka Žáčková 

 
 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU 
 

Je-li pořizovací cena zvláštní pomůcky nižší než 24 000 Kč, může být příspěvek 

poskytnut jen osobě, která má příjem nižší než 8násobek životního minima jednotlivce 

nebo životního minima společně posuzovaných osob. Spoluúčast osoby činí 10 % z  
ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Žádá-li osoba opakovaně o příspěvek 

na různé zvláštní pomůcky v ceně do 24 00 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když 
příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený 

násobek životního minima (případ vhodný zřetele). 
Přesahuje-li cena zvláštní pomůcky částku 24 000 Kč, spoluúčast osoby činí 10 % z  

ceny. Pokud žadatel/ka nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, může 
krajská pobočka úřadu práce určit nižší míru spoluúčasti, s přihlédnutím k míře 

využívání zvláštní pomůcky, k příjmu žadatele/žadatelky a příjmu osob společně 
posuzovaných. Přihlédnuto může také být (ne vždy) k celkovým sociálním a 

majetkovým poměrům. Minimální spoluúčast je vždy stanovena ve výši 1 000 Kč. 
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku jako je motorové vozidlo se stanoví s přihlédnutím 

k četnosti a důvodu dopravy, ale také k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně 
posuzovaných. Zřetel se bere také na sociální a majetkové poměry žadatele/žadatelky. 

 Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) činí 200 000 Kč. 

 Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč.  
 Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních 

měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč. 
 

 Zdroj: MPSV 

  
Rozumem, nikoli násilím máme vést lidi k pravdě. 

Denis Diderot 

http://citaty.net/autori/denis-diderot/
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Mgr. Jana Stárková, 

nejlepší brankářka 
florbalu na elektrických 

vozících ČR za rok 2011 
se nám svěřila, že 

poslední lednový víkend 

absolvovala třetí ples ve 
svém životě a dokonce 

podruhé v botách na 
podpatku. Tentokráte to 

byl maturitní ples 
spoluhráčů z klubu EWSC 
JAGUARS Praha.  
Jana je na snímku 

v doprovodu své bývalé 
spolužačky z vysoké školy 
Lydií Károvou, členkou 

Fanklubu Jaguars. 
 

 

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ CESTOVNÍ KANCELÁŘ NEDODRŽÍ KVALITU 

SMLUVNÍHO UBYTOVÁNÍ ČI MÍSTO UBYTOVÁNÍ? 
 

 

 

Spotřebitel – klient má vždy nárok na kompenzaci ceny, 

pokud kategorie ubytování byla nižší, než bylo cestovní 
kanceláří smluvně deklarováno. Výše kompenzace by měla 

činit, dle ITQ kodexu (Internation Travel Quality ) od 10% do 
25% z celkové ceny zájezdu.  

V případě, že byl naopak ubytován do kategorie vyšší, 
finanční kompenzace může maximálně dosáhnout 5% z 

celkové ceny zájezdu.  
V případě, že je spotřebitel – klient ubytován v jiné lokalitě 

(jiném místě) než bylo určeno ve smlouvě, je finanční 

kompenzace  minimálně 5%, horní hranice kompenzace je 
15% z celkové ceny zájezdu. Pro výši odškodného bývá 

zpravidla přihlédnuto ke vzdálenosti od původně sjednaného 
ubytovacího objektu. 

 

 MAGAZÍN         MAGAZÍN         MAGAZÍN        MAGAZÍN 
 

 
 

 

SANEP: ČEŠI CHTĚJÍ ŘÍCI 

JASNÉ "NE" DOHODĚ EU V 
REFERENDU 

 
 

Češi chtějí říci jasné "ne" 

dohodě EU v referendu a 

odmítají i vstup ČR do 

eurozóny, a tedy i zavedení 

eura coby nové národní 

platební jednotky. 

 Nadpoloviční většina domácí 

populace sdílí názor, že by o 

osudu smlouvy EU o fiskální 

odpovědnosti měli občané ČR 

rozhodnout ve všelidovém 

referendu. V něm by pak 

většina veřejnosti řekla této 

dohodě, která by měla sloužit 

k záchraně eura a která 

přenáší další část kompetencí 

na EU, jasné „ne“.  
 

 

 

SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Odpovědnost za škodu způsobenou v běžném životě 

členy domácnosti, psy či koňmi lze sjednat pouze jako 

připojištění k domácnosti, kterou si můžete pojistit již 

od 500,- Kč za rok. Rozhodující pro stanovení ceny 

„pojistky domácnosti“ je vždy místo nemovitosti - bytu 

či domu a také velikost nemovitosti. 

Zvláštní pojistné podmínky ve prospěch zdravotně 

postižených osob Vám ochotně zprostředkuje  

paní Marie Rabasová. 

 e-mail: mrabasova@koop.cz        mobil: 608846584 

 

mailto:mrabasova@koop.cz
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 Saša Filip 

 Telefon: 736 509 864   

 Stanoviště: Praha 6 

 

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

3 P, o.s. je neziskovou organizací, která v rámci projektu zaměstnávání osob se 
zdravotním postiženým (OZP) provozuje půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek. Samozřejmostí je odborné poradenství a předvedení pomůcky. 
 

Pomůcky je možné vyzvednout osobně na adrese: 

Praha 6, Wuchterlova 11    
Telefon: 224 323 433                                        

Po – St     8:00 - 12:00    13:00 - 17:00            
Čt         8:00 - 12:00    13:00 - 15:00 

  Pá           jen dle dohody 
 

PŘÍSPĚVEK NA ÚDRŽBU POMŮCEK PRO JEDNOTLIVCE 
 

Typ pomůcky cena za 1 den cena za 1 měsíc 

Polohovací lůžko elektrické 
minimální doba zapůjčení 10 dnů 

30,00 Kč 900,00  Kč 

Invalidní vozík mechanický  25,00 Kč 750,00 Kč 

Chodítka podpažní U 2A , U 2B 15,00 Kč 450,00 Kč 

Chodítka kloubová 10,00 Kč 300,00 Kč 

Chodítka rollátor či tříkolky 15,00 Kč 450,00 Kč 

Motomedy  35,00 Kč 1050,00 Kč 

Elektrický vozík 45,00 Kč 1350,00  Kč 

Klozetová křesla 15,00 Kč 450,00 Kč 

Vanové zvedáky - hydrolifty 15,00 Kč 450,00 Kč 

Schodolez 25,00 Kč 750,00 Kč 

Ceník  pro  komerční  účely např. hotely, CK a ostatní 
Jednotná cena bez ohledu na typ pomůcky 100,- Kč na den. 

 

Kompletní sortiment půjčovny naleznete na stránkách: www.3p-os.cz 
E-mail: pujcovna.czp@centrum.cz                                   

 

PŘEPRAVA OSOB A POMŮCEK 
 

Za  každý  ujetý  km  je  účtována  částka 12,00 Kč. Stanoviště tzv. sociálního auta je 
na adrese Wuchterlova 11, Praha 6. Do výsledné ceny je zahrnuta jízda auta 

ze stanoviště. 
Přeprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením není vázána na průkaz 

mimořádných výhod pro zdravotně postižené, mohou ji tedy využít všichni senioři a 
občané se zdravotní m postižením.  
 

Kontaktní pracovníci: 
 

Luboš Kůstka 

tel. 724 654 007 

Stanoviště: Praha 6 

Jan Vencl     

Telefon: 724 654 089 

Stanoviště: Praha 9 

 

  

 
 
 

mailto:pujcovna.czp@centrum.cz
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Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc. 

Na svatého Valentýna zima sílit počíná. 

Svatý Valentýnek - jara tatínek. 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

 

 

VĚNUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍMU UPOZORNĚNÍ 

Vstup do roku 2012 je pro řadu poradenských a informačních center dnem 

přípravy na vlastní zánik organizace, v lepším případě budou jejich služby 

významně okleštěny. 

Nespoléhejte se tedy na osvědčené poradny a jejich poradce, řada z nich mění 

v těchto dnech svůj charakter a rozsah poskytování svých služeb či zcela 

zaniká. 

 

   

Mandala posilující přátelské působení 
Autorka: Katka Nesvadbová 

Značka: C1 
 

  

Mandala posilující snění 
Autorka: Katka Nesvadbová 

Značka: C2 
 
 

  
„Repro“ velikosti A4 (křídový papír A4 200g) Vám zašleme poštou, platba na dobírku. 

Celková cena repra, balného + dobírka je 125 Kč. 
 

Zakázkou aktivně podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Děkujeme! Vaše 3P, o.s., 

Wuchterlova 11, Praha 6, PSČ 160 00 

Objednávat také můžete e-mailem: pujcovna.czp@centrum.cz                                   

mailto:pujcovna.czp@centrum.cz

