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z  n a š i c h  k l u b ů …  
 
 

 

 KLUB ZVONEČEK ODRY 
 
 

Zvoneček informuje… 
 

 

V dubnu letošního roku oslovil ředitel Základní školy v Heřmanicích u Oder, pan Mgr. Kamil 

Moravec, Zvoneček s velmi milou nabídkou. Každý rok ve škole pořádají sbírku knih s úmyslem pomoci 

potřebným. Letos se rozhodli, že svým nápadem podpoří děti a klienty Zvonečku. Nabídku jsme 

s radostí přijali. Se závěrem školního roku 2015/2016 končila i sbírka knih. K našemu překvapení děti 

z malotřídní školy vybraly dvě krabice od banánů plné krásných pohádkových, povídkových, ale i 

naučných knih, jejichž počet se vyšplhal na 88 kusů! Některé z knih jsou dokonce zcela nové. Knihy 

poputují dětem z klientských rodin, jimž rodiče knihu koupit nemohou.  

Pro děti z heřmanické školy na oplátku připravujeme den s interaktivními činnostmi, mimo jiné i 

práci s keramickou hlínou. Děti se budou moci seznámit s materiálem, postupy práce a své výrobky si 

budou moci odnést domů pro radost. Akce heřmanických dětí všechny velmi potěšila a navíc v rodinách 

přinese plno krásných chvil s pohádkami. Ze spolupráce se Základní školou v Heřmanicích u Oder se 

velmi těšíme a s láskou vzpomínáme na jejich překrásné vystoupení na loňském Adventním koncertě se 

zvonečky. Děkujeme… 

 

Klára Galetková, Bc. Pavla Baráková 

Zvoneček Odry 
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l e g i s l a t i v a …  
 

 
 

 MINIMÁLNÍ MZDA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
ČT 24 
 

 
Minimální mzda pro postižené bude i po lednu nižší než u zdravých lidí 

Lidé s handicapem, kteří pobírají minimální mzdu, budou i po Novém roce zřejmě 
dostávat méně než zdraví lidé. Původně měla od roku 2017 platit pouze jedna sazba 
pro všechny zaměstnance. Ministerstvo práce ale od záměru ustoupilo. Částku chce 

zvyšovat postupně. 
 

Minimální mzdu loni v Česku dostávalo kolem 13 tisíc handicapovaných. V plné výši 
je 9300 korun. Zdraví lidé ji ale nyní mají ve výši 9900 korun a má dál růst. Původně 
se plánovalo, že se od ledna 2017 obě částky vyrovnají. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ale po jednání se zaměstnavateli ustupuje. 
 
Pokud by se totiž minimální mzda od Nového roku skokově zvedla, musely by se podle 

zaměstnavatelů adekvátně zvýšit i státní příspěvky na podporu práce lidí s 
handicapem. Na to ale nejsou připravené peníze. Hrozilo by tak, že někteří lidé 

nejspíš přijdou o práci. Minimální mzda by se měla sjednotit do dvou let 
 
Ministerstvo práce nechce dorovnání financovat růstem příspěvků na práci zdravotně 

postižených. Suma peněz, ze které se vyplácejí, je rok od roku vyšší už teď. Letos se 
odhaduje na téměř pět miliard. „Budu rád, když budou mít stejnou mzdu, ale to je 
otázka na zaměstnavatele. Z hlediska podpory nečekáme žádnou změnu,“ řekl i 

ministr financí Andrej Babiš (ANO). 
 

Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) chce místo toho během srpna jednat o 
kompromisu, aby se minimální mzda pro handicapované zvýšila jen částečně. Na 
stejnou úroveň by se podle ní měly částky dostat nejdéle do dvou let. 

 
S odkladem ale zásadně nesouhlasí Národní rada osob se zdravotním postižením. 

„Slib byl jasně daný. Výše minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů bude 
dorovnána do obecné minimální mzdy k 1. 1. 2017,“ upozornil předseda organizace 
Václav Krása. Na nerovnost obou mezd už v únoru upozornila i ombudsmanka, která 

se kvůli tomu obrátila i na Ústavní soud. Ten už podnět řeší. 
 
K jaké částce by se měla případně minimální mzda handicapovaných nakonec 

dorovnat, se ale zatím neví. Na společném návrhu o kolik zvýšit minimální mzdu, se 
tripartita nedohodla, a rozhodovat tak bude na podzim vláda. Ministerstvo práce 

navrhuje růst z 9900 korun na 11 tisíc, odbory požadují 11 500 a zaměstnavatelé 
10 600 korun. 
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 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
MPSV 

 
Personální zajištění, doprovod 

Doprovod uživatele sociálních služeb k lékaři pracovníkem poskytovatele je úkonem 
poskytovaným v rámci základních činností. Vyjmenované druhy sociálních služeb, 
jsou uvedené ve vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách, kde je doprovod k lékaři přímo mezi 
jednotlivými úkony vyjmenovanými v rámci základní činnosti „zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím“. I u těch sociálních služeb, kde doprovod k 
lékaři není přímo uveden v základní činnosti, se jeho poskytování předpokládá v 
rámci ustanovení, kde se hovoří o pomoci a podpoře při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob. Přitom je vždy nezbytné vycházet z 
individuálně určených potřeb osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, v 

souladu s ustanovením § 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Mezi uživateli sociálních služeb existuje rozdílná míra 
schopností, kterou je třeba reflektovat při sestavování individuálního plánu. 

 
Jiná situace nastává v případě, kdy uživatel sociální služby je hospitalizován ve 
zdravotnickém zařízení. V takovém případě je povinností zdravotnického 

zařízení zajistit veškerou péči o něj, tedy včetně případných doprovodů pacienta 
na jednotlivá vyšetření, která v průběhu hospitalizace absolvuje. 

 
Za resort MPSV je sdělení takové, že na půdě školy v rámci povinné školní docházky 
by asistenci dítěti se zdravotním postižením měl poskytovat asistent pedagoga, jehož 

funkce by měla být plně financována z prostředků MŠMT. 
 

 
Autor: Odbor 22 
Poslední aktualizace: 3.8.2016 

 
 

 ETRŽBY 
http://www.etrzby.cz/cs/neziskove-organizace 

 
Specifika evidování v případě neziskových organizací. 

Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské 
činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace. 
 

Poplatníci jsou povinni evidovat platby z podnikání, uskutečněné v hotovosti, platební 
kartou a jiným obdobným způsobem. U neziskových organizací tedy evidenci 

nebudou nikdy podléhat tržby z hlavní (nepodnikatelské) činnosti, bez ohledu na 
to, zda jsou nebo nejsou příjmy z této hlavní činnosti předmětem daně. 
 

U činnosti neziskových organizací je tedy nutné vždy zjistit, zda se jedná o 
podnikatelskou nebo nepodnikatelskou činnost. Podnikatelem je podle § 420 

občanského zákoníku fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na 
vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným 
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způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pokud činnost 
nebude naplňovat uvedené znaky podnikání, tržby související s touto činností 
poplatník evidovat nebude. 

 
Příspěvkové organizace jsou z evidenční povinnosti vyloučeny. 

Evidovanou tržbou nejsou tržby příspěvkové organizace, a to bez ohledu na to, zda se 
jedná o tržby z podnikatelské činnosti či nikoliv. Evidenční povinnost se tedy na tržby 
příspěvkových organizací nevztahuje vůbec. 

 
Z evidenční povinnosti jsou dále vyloučeny i tržby z drobné vedlejší podnikatelské 

činnost veřejně prospěšných poplatníků. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské 
činnosti“ je u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem 
konkrétního případu. Podrobnější informace k dané problematice budou uvedeny v 

připravované metodice Finanční správy. 
 
V případě, že si nezisková organizace není jistá charakterem své činnosti, může 

požádat správce daně o závazné posouzení. 
Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou dané tržby s 

přihlédnutím ke všem podmínkám evidovanými tržbami či nikoliv a vydá neziskové 
organizaci závazné posouzení, zda má či nemá tržby z některé své činnosti evidovat. 
Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1000 Kč a lze ji podat nejdříve 

3 měsíce před zahájením evidence tržeb, tj. nejdříve 1. září 2016. 
 

 

 ZÁKON O ASISTENČNÍCH PSECH 
 

Ochránkyně uspěla u vlády se zákonem o asistenčních psech 
Na doporučení ochránkyně vznikne zákon chránící práva osob se zdravotním 
postižením, které využívají speciálně vycvičené psy. 

Vláda přijala doporučení veřejné ochránkyně práv a uložila Ministerstvu práce a 
sociálních věcí předložit do konce roku 2016 návrh zákona, který by upravil některá 

práva osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním 
výcvikem. 
 

Nová právní úprava by měla zaručovat právo osob doprovázených speciálně 
vycvičeným psem vstupovat do veřejně přístupných prostor a do prostředků veřejné 

dopravy, aniž by byl např. vyžadován zvláštní poplatek za psa apod. Držení a 
využívání doprovodu psa se speciálním výcvikem nesmí představovat nevýhodu ani v 
oblasti přístupu k bydlení a zaměstnání. Obecně musí platit, že osoba v doprovodu 

psa se speciálním výcvikem má mít stejná práva a zacházení jako osoba bez 
zdravotního postižení a bez doprovodu psa. 
 

Ochránkyně ve svém doporučení vyšla z poznatků shromažďovaných od roku 2009, 
kdy se veřejný ochránce práv začal problematikou asistenčních, vodicích a jinak 

speciálně vycvičených psů zabývat. Ze stížností osob se zdravotním postižením 
vyplývalo, že, jimž byl odepřen přístup či jiná práva v souvislosti s doprovodem psa se 
speciálním výcvikem. 
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Zákon by měl komplexně řešit jak práva osob se zdravotním postižením, které mají v 
držení psa se speciálním výcvikem, tak zakotvení postavení těchto psů a jejich 
výcviku do právního řádu. Dosavadní zkušenosti totiž naznačují, že k efektivnímu 

vymáhání práv osob se zdravotním postižením využívajících psů se speciální výcvikem 
nestačí vycházet pouze z toho, že jde o nepřímou diskriminaci. 

 
 
 

f i n a n c e …  
 
 

 NADAČNÍK 
http://www.etrzby.cz/cs/neziskove-organizace 

 
Dobrý den, 

srdečně nás těší, že jsou na světe lidé jako Vy a lidé ve Vašem týmu, kteří se rozhodli 
světu pomáhat, přispívat k tomu, aby se ti, kteří měli méně štěstí, měli alespoň 

trochu lépe. 
 
Představujeme Vám inovativní projekt Nadačník. Náš webový portál spojuje 

znevýhodněného klienta a jeho rodinu s nadacemi a nadačními fondy. 
 

Na našem webovém portálu (který se aktuálně testuje) najde klient aktuální nadační 
výzvy všech nadací a nadačních fondů a my mu pomůžeme zažádat o podporu. 
 

Rádi bychom Vám ukázali, jak jsme prospěšní Vám a Vašim klientům. Nejste na to 
sami. My už Vám brzy budeme k dispozici a společně můžeme hledat další cesty 
podpory pro Vaše klienty. 

 
Webový portál spouštíme pro veřejnost 15. 9., ale již nyní najdete na našich 

stránkách mnoho užitečných informací a můžete své klienty zaregistrovat.  
Podívejte se na www.nadacnik.cz.  
 

Také se s námi můžete spojit přes FB stránku Nadačníku >> 
 

Nadačník Vám přináší přehled nadací a nadačních fondů, informace o tom, na co má 
klient nárok u zdravotních pojišťoven, a mnoho dalších užitečných informací, které 
můžete využít při hledání řešení podpory klienta. Nadačník Vám přináší novou cestu, 

kterou můžete doporučit klientům. Více je v příloze..  
 
Pokud se Váš klient zaregistruje do 10. 9., dostane (v případě zájmu o prémiový účet) 

slevu v podobě dvou let za cenu jednoho roku, služba ho tedy bude stát 25 Kč na 
měsíc. Proč je prémiový účet lepší? Protože nabízí služby navíc, klient od nás bude 

dostávat aktuální informace o všech aktuálních nadačních výzvách na e-mail dřív než 
ostatní, pomůžeme mu s přípravou žádostí pro nadace a nadační fondy, nebude 
muset nic vyplňovat dvakrát, vše mu zůstane uloženo na jeho profilu.  

 
Velice nás potěší, když si přečtete naše tiskové zprávy a případně je poskytnete dál 
mezi své klienty a partnery.  
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V případě, že si přejete nadále informace nedostávat, prosíme o sdělení této 
skutečnosti. 

 
Předem děkujeme a těšíme se na Vaši reakci, která pomůže lidem v nesnázích mít 

přehled o možnosti, kde získat nadační podporu. 
 
Přejeme Vám, ať se Vaše možnosti pomáhat a podporovat druhé rozšiřují. 

 
Krásný den za tým Nadačníku přeje 

 
Jana Sommerová 
manažerka pro třetí strany 

 
 
 

 

b e z  b a r i é r …  
 

 

 ARCHITEKTURA A GALERIE V PŘÍRODĚ  
Abilympijský zpravodaj, 3/2016 

 
Za netradiční architekturou a unikátní galerií v přírodě 

Hanácká metropole Olomouc nabízí coby vděčný cíl našim i zahraničním turistům 

především řadu významných  
historických památek; barokní sloup Nejsvětější Trojice je od roku 2000 zapsán v 
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Už patnáct let láká ve 

zvýšené míře i vozíčkáře a ostatní osoby s tělesným postižením. V roce 2001 tam totiž 
spustili projekt Bezbariérová Olomouc, kterým se postupně nechala inspirovat i jiná 

města. Ale přesto přese všechno by bylo i pro příznivce turistiky na vozíku chybou 
prohlédnout si pouze samotné třetí největší město východní části republiky a 
nepodívat se „za humna”.  

Rozhodně by si měli udělat dostatek času na areál Sluňákova - Domu přírody 
Litovelského Pomoraví. Nachází se na konci obce Horka nad Moravou, vedlejší 

červená turistická značka prochází téměř přes celou jmenovanou chráněnou 
krajinnou oblast (CHKO). Vlastní areál je ale těsně za její hranicí. (V těchto místech ji 
tvoří potok Častava a cyklostezka číslo 51, nejjižnější výběžky zasahují až na 

severozápadní okraj Olomouce.)  
Budovu Sluňákova dostavěla v listopadu 2006 Olomouc jako centrum ekologických 

aktivit s ideou pokusit se ještě více prohloubit úzké sepětí lidí s přírodou a krajinou. 
Dům, první objekt areálu, byl přitom navržen jako nízkoenergetická stavba zvláštního 
architektonického řešení.  

Od roku 2014 zde můžou návštěvníci absolvovat také zhruba 1,5kilometrový příjemný 
okruh po zpevněných cestách; vozíčkáři se dostanou i na povalový chodník. Jeho 
nedílnou součástí je i deset celodřevěných dubových mostů, o kterých se dá mluvit 

jako o „vzdělávacích”. Turisté se na nich postupně dozvědí (v souladu s názvem 
příslušného mostu) třeba o určitém přírodním živlu nebo o vnímání přírody všemi 

smysly. Informace sdělují jednak viditelné, jednak šifrované nápisy. Viditelné 
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přibližují okruh, sílu a živelnost tématu. U šifrovaných je potřeba rozluštit Braillovo 
písmo pro nevidomé: tyto nápisy představují jakousi hru o viděném vs. skrytém a 
věděném vs. nevěděném.  

Rozlehlý pozemek určitě překvapí malebnými zákoutími i netradičními herními prvky, 
nechybějí ani vkusná odpočinková místa, na určitých místech jsou instalována 

výtvarná díla několika umělců. Ke konečné podobě areálu významným způsobem 
přispěl zahradní architekt, všechny objekty vytváří jedinečnou galerii v přírodě.  
Návštěvníci mají do převážné většiny areálu volný přístup. Rajskou zahradu a 

Sluneční horu snů, jediné dva uzavřené objekty, si lze prohlédnout na základě 
objednané komentované návštěvy, druhou možnost skýtají speciální programy, 

otevřeno je také v prázdninových měsících první a poslední víkend v době od 10 do 17 
hodin. Vstupenka do obou objektů stojí 40 Kč, do jednoho 30 Kč, děti, senioři a 
držitelé průkazu Z TP zaplatí 30, resp. 20 Kč. Speciální programy se konají od dubna 

do prosince: letos od srpna se jich uskuteční ještě šest.  
Velmi zajímavé jsou také zážitkové komentované 90-minutové prohlídky celého 
areálu. Turisté si při nich vyslechnou zdaleka nejen příběh galerie... Tuto prohlídku je 

ale třeba předem objednat prostřednictvím e-mailu info@slunakov.cz, příp. 
telefonicky na čísle 585 154 711. V tomto případě zaplatí dospělí 80 Kč, děti do 12 

let, studenti, senioři a držitelé průkazu ZTP 50 Kč, ve skupině musí být minimálně 6 
platících osob.  
Při návštěvě areálu organizovanou skupinou bez nutnosti průvodce je dobré o tomto 

úmyslu předem informovat na uvedených kontaktech.  
Podrobné představení areálu vč. jednotlivých staveb, fotogalerie apod. a potřebné 

informace přináší webová adresa www.slunakov.cz.  
Do Horky nad Moravou jezdí autobusové linky číslo 18 a 20 olomoucké MHD, další 
možností jsou osobní vlaky na lokální trati Olomouc — Senice na Hané.  

(mk)  
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