
  

 

 

PAPRSEK 
Otázka  
Jakým odvodům podléhají příjmy z dědictví? 
V dědickém řízení jsem získala peníze v hotovosti, byt 
v osobním vlastnictví, který budu následně pronajímat, 
a akcie ještě z kupónové privatizace, které chci co 
nejdřív prodat. Musím něco z toho hlásit zdravotní pojiš-
ťovně a zohlednit v pojistném na zdravotní pojištění? 

Odpověď 
Co se týká daní, tak jen stručně: z dědictví se daň nepla-
tí, příjmy z pronájmu bytu jsou předmětem daně 
z příjmů (viz § 9 zákona o daních z příjmů), příjmy 
z prodeje cenných papírů jsou od daně osvobozeny, po-
kud jejich úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období část-
ku 100 000 Kč (viz § 4). Kdybyste akcie hned neprodala 
a měla z nich dividendy, daňově je řešit také nemusíte – 
budou zdaněny hned u zdroje 15 procenty. Na podrob-
nosti ohledně daní se ale případně musíte zeptat na fi-
nančním úřadu. 

Zdravotní pojišťovně není třeba dědictví jako takové 
nijak oznamovat. Z majetku nabytého dědictvím, 
z dividend a prodeje akcií nebo z kapitálového majet-
ku se neplatí zdravotní pojištění. Pojištěnec, který by 
měl pouze tyto příjmy (tj. nebyl by zaměstnancem nebo 
OSVČ a nebyl by ani "státním pojištěncem"), si ale musí 
vyřešit svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny. Zna-
menalo by to ohlásit své zdravotní pojišťovně, že spadá-
te do kategorie osob bez zdanitelných příjmů, a platit 
každý měsíc pojistné na zdravotní pojištění ve výši vy-
počítané z minimální mzdy; hodnota výše uvedených 
příjmů na toto pojistné však nemá vliv. OBZP platí (při 
minimální mzdě 9 900 Kč) pojistné ve výši 1 337 Kč 
měsíčně. 

Obdobná situace je u příjmu z pronájmu, byť půjde 
o pravidelně přicházející částky. Zdravotní pojišťovně 
nic ohlašovat nemusíte, částka získaná z pronájmu by-
tu se ve výpočtu pojistného neobjeví (ani když jste  
"z jiného titulu" osoba samostatně výdělečně činná). 
Zdanit tento příjem ale musíte (pro výpočet dílčího zá-
kladu daně z příjmů z pronájmů podle § 9 zákona 
o daních z příjmů slouží příloha číslo 2 daňového při-
znání). Pouze kdybyste měla na pronájem nemovitosti 
příslušné živnostenské oprávnění, r esp. měla danou 
nemovitost zapsanou v obchodním majetku, jednalo by 
se o příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné 
činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů. Z nich se 
pojistné na zdravotní pojištění odvádět musí; dotyč-
ný musí být na pojišťovně registrovaný jako osoba sa-
mostatně výdělečně činná a plnit jako OSVČ všechny 
stanovené povinnosti.  
Mgr. Oldřich Tichý 
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 
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Nepodceňujte pojištění invalidity  
a jeho správné nastavení. 
16.08.2016 ,  MetLife pojišťovna  

Ke konci roku 2015 bylo v České republice evidováno více 
než 420 tisíc osob pobírajících invalidní důchod. Více než 40 
procent z nich bylo starších 55 let, ale invalidita se bohužel 
nevyhýbá ani výrazně mladším lidem. Ať už následkem ne-
moci nebo úrazu, invalidním se může stát každý. Vzhledem  
k výši invalidního důchodu poskytovaného státem je proto 
dobré minimálně zvážit možnost komerčního pojištění proti 
invaliditě. 

Výše invalidního důchodu v České republice je vypočítává-
na Českou správou sociálního zabezpečení individuálně na 
základě celé řady faktorů a jeho výše se odvíjí od stupně 
invalidity, která je člověku přiznána (celkem jsou stupně tři). 
Všechny mají jednu věc společnou – zdaleka nedosahují 
takové výše, aby pokryly výpadek příjmu ze zaměstnání  
a případné související náklady. Průměrný invalidní důchod 
třetího stupně, tedy pro člověka, jehož pracovní schopnost 
byla snížena o více než 70 procent, v roce 2015 činil něco 
málo přes 11 tisíc Kč. 

S výpadkem příjmu způsobeným případnou invaliditou  
a pokrytím souvisejících nákladů může pomoci komerční 
pojištění. „Potenciální finanční důsledky invalidity jsou li-
dem obecně známy, ale zatímco pojištění pro případ smrti či 
úrazu je zcela běžnou záležitostí, invaliditu mají lidé stále 
tendenci podceňovat. Raději volí pojištění proti chirurgické-
mu zákroku, hospitalizaci, drobným úrazům a podobně. Při-
tom by to mělo být úplně naopak – nejprve pojistit velká rizi-
ka, tedy smrt, invaliditu, trvalé následky úrazu, závažná one-
mocnění, a teprve následně, zbydou-li prostředky, rizika 
menšího rázu,“ upozorňuje Martin Švec, produktový ředitel 
pojišťovny MetLife. 

Jaký stupeň invalidity vybrat? 
Stupeň invalidity, stejně jako výši invalidního důchodu, sta-
novuje Česká správa sociálního zabezpečení, a to na základě 
procentuálního snížení pracovní schopnosti. Základem je 
pojištění proti druhému a třetímu stupni invalidity, které  
v podstatě vylučují možnost, že by člověk v budoucnu mohl 
vydělávat peníze, které pokryjí jeho životní náklady - pra-
covní schopnost je totiž snížena o více než 50 procent. Po-
kud máte malé finanční rezervy, půjčky na bydlení a vaše 
rodina je závislá primárně na vašem příjmu, pojistěte si  
i první stupeň invalidity (snížená pracovní schopnost o méně 
než 50 procent). 

„Před uzavřením pojištění si nezapomeňte zjistit, jak vámi 
vybraná pojišťovna jednotlivé stupně invalidity posuzuje. 
MetLife uznává stupeň přiřazený státem, ale některé pojiš-
ťovny vyžadují ještě dodatečné posudky, které jednak stojí 
čas a zároveň se může stát, že státem uznanou invaliditu 
nepřiznají,“ upozorňuje Martin Švec. 

Nastavujte pečlivě 
Aby vám pojištění invalidity v případě potřeby opravdu po-
sloužilo, pečlivě volte pojistnou částku. „Běžně se setkává-
me s požadavky na pojistné částky ve výši například 200 
tisíc. Podobná suma možná pokryje náklady na nákup pomů-
cek či základní úpravy domácnosti, ale z dlouhodobého hle-
diska nepomůže, takže takové pojištění je v podstatě zbyteč-
né,“ vysvětluje Martin Švec z MetLife. „Zásadní roli by 
měla hrát celá řada faktorů jako výše příjmu a stupeň závis-
losti na něm, velikost rodiny, životní standard, finanční re-
zervy a samozřejmě také věk. Člověk v produktivním věku 
mladší 40 let by měl zvážit částku v produktivním věku mlad-
ší 40 let by měl zvážit částku v rozmezí alespoň 1 – 2,5 milio-
nu korun,“ vysvětluje Švec. 
Pokud chcete na pojištění ušetřit, zvažte sjednání pojištění 

s klesající pojistnou částkou – kvalitní zajištění proti in-
validitě je klíčové v době, kdy je člověk v produktivním 
věku, splácí například hypotéku, má malé děti a finanční 
rezervy jsou omezené. V pozdějším věku potřeba takto 
vysokého zajištění klesá. 

Pozor na příčiny invalidity 
„Jsem hodně aktivní a navíc sama vychovávám dceru, 
takže jsem se před několika lety rozhodla, že kromě život-
ního a úrazového pojištění pro jistotu investuji i do pojiš-
tění invalidity. Výsledná cena nebyla nijak dramatická  
a já byla ve větším klidu. Pak bohužel přišla vážná ne-
moc, neschopenka, dlouhá léčba, papírování a nakonec 
invalidita druhého stupně. Přiznali mi důchod necelých  
7 tisíc korun a já doufala, že nějaké náklady uhradíme  
z pojištění. Bohužel jsem ale zjistila, že moje pojistka se 
vztahuje jen na invaliditu úrazem, takže nemám nárok na 
nic. A to jsem platila poctivě každý měsíc, po dobu tří 
let.“  

Přijde vám příběh paní Jany absurdní? Pravdou je, že 
není zdaleka jediná, komu se podobná věc přihodila. Při 
uzavírání pojištění invalidity proto vždy trvejte na invali-
ditě z jakýchkoliv příčin. „U více než 90 procent lidí je 
invalidita zapříčiněna nemocí, nikoliv úrazem, takže tr-
vejte na pojištění z obou příčin. MetLife u pojištění inva-
lidity automaticky zahrnuje veškeré příčiny, ale některé 
pojišťovny příčiny oddělují,“ říká Martin Švec z MetLi-
fe.  

 

Data k 31. 12. 2015, zdroj: ÚZIS, ČSSZ 

Zhruba každý pátý invalidní důchod je vyplácen na zá-
kladě duševního onemocnění, celá řada pojišťoven však 
má duševní onemocnění ve výlukách, takže v případě 
invalidity z této příčiny nárok na vyplacení pojistné část-
ky nemáte. MetLife v případě duševních chorob plní, 
pokud byl ČSSZ přiznán druhý nebo třetí stupeň invalidi-
ty. 
Zdroj: http://www.finance.cz/472562-nepodcenujte-
pojisteni-invalidity-a-jeho-spravne-nastaveni/ 

Nejčastější příčiny invalidity Podíl 

Nemoci svalové a kosterní soustavy 
a pojivové tkáně 28 % 

Duševní poruchy a poruchy chová-
ní 22 % 

Nemoci oběhové soustavy 9 % 

Novotvary 8 % 

Nemoci nervové soustavy 8 % 

Poranění, otravy a některé jiné ná-
sledky vnějších příčin 5 % 

Ostatní 20 % 

http://www.metlife.cz/cz/Individualni-pojisteni/index.html
http://www.metlife.cz/cz/Individualni-pojisteni/index.html
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byla ponížena o daň z příjmu fyzických osob 2 955 Kč, 
zdravotní pojištění 1 125 Kč a sociální pojištění 1 625 Kč). 
Čistá mzda v červenci činila 77,2 % hrubé mzdy. V srpnu 
činila čistá mzda 22 467 Kč (hrubá mzda ve výši 28 000 Kč 
byla ponížena o daň z příjmu 2 453 Kč, zdravotní pojištění 
1 260 Kč a sociální pojištění 1 820 Kč). Čistá mzda v srpnu 
činila 80,2 % hrubé mzdy. 
 Zdroj: http://www.finance.cz/473077-vyssi-prijem-nizsi-dane/ 

Máte právo na informace ze správního spisu?  
Nejste účastníkem správního řízení, ani nemůžete prokázat 

právní zájem, nebo jiný vážný důvod, aby Vám správní or-
gán umožnil nahlédnout do spisu?  

I v takovém případě máte právo na 
informace ze správního spisu. Podle 
§38 zákona č. 500/2004 Sb., správní-

ho řádu („správní řád“), mohou do 
správního spisu nahlížet účastníci 

řízení a jejich zástupci, a to v podstatě  
v neomezeném rozsahu. Toto právo 

mají i v případech, kdy je rozhodnutí 
ve věci již v právní moci.  

S právem nahlížet do spisu je pak spojeno i právo činit si 

výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu, 
nebo jeho části. Účastníci správního řízení mají ze zákona 
rovné postavení (1), právě proto mají všichni účastníci prá-

vo nahlížet do spisu v zásadě neomezeně, v celém rozsahu.  

Cílem je, aby se mohli správního řízení kvalifikovaně účast-
nit všichni účastníci (tj. se znalostí věci vznášet námitky, 

navrhovat důkazy, podat odvolání apod.) a aby někteří 
účastníci řízení nebyli znevýhodněni proti účastníku jinému.  

Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny pouze ty jeho části, 

které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž 
se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčen-

livosti (to navíc neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude 
prováděn důkaz, do takových částí spisu může nahlížet 

účastník řízení nebo jeho zástupce po seznámení s následky 
porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech  
a sepsání protokolu). Na základě §134 odst. 3 správního 

řádu je dále při nahlížení do spisu vyloučeno nahlížet do 
protokolu o hlasování kolegiálního orgánu. 

Dále může podle §38 správního řádu správní orgán umožnit 

nahlédnout do spisu také jiným osobám. Podmínkou je, že 
tyto osoby prokáží právní zájem, nebo jiný vážný důvod,  

a zároveň tím nebude porušeno právo některého z účastní-
ků, popřípadě dalších dotčených osob, anebo veřejný zájem. 

Takovou osobou by mohl být například právní nástupce 
účastníka řízení.  

Pokud splňujete podmínky stanovené § 38 správního řádu 

(jste účastníkem řízení, máte právní 
zájem na nahlédnutí do spisu nebo 
jiný vážný důvod) a správní orgán 

Vám odepře nahlížet do spisu nebo 
jeho části, musí o tom vydat usnesení. 

Toto usnesení se oznamuje pouze 
Vám a můžete se proti němu do 15 

dnů odvolat.  

I v případě, že nejste účastníkem správního řízení ani nemů-
žete prokázat právní zájem nebo jiný vážný důvod k nahlí-

žení do spisu, máte právo na informace ze správního spisu, 
a to na základě ustanovení čl. 17 Listiny základních práv  

Vyšší příjem, ale nižší daně. 
24.08.2016 ,  Finance.cz ,  Petr Gola 

V praxi dochází k situaci, že má zaměstnanec vyšší mzdu 
než v minulosti a ještě k tomu platí dokonce nižší daně. Jak 
je to možné? Podívejme se na vybrané případy. 
I v Česku zpravidla platí, že zaměstnanci s vyšší hrubou 
mzdou odvádí na daních ze mzdy (dani z příjmu fyzických 
osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění) v absolut-
ním i procentním vyjádření více než zaměstnanci s nižší 
hrubou mzdou. V některých případech tomu tak není a za-
městnanci může stoupnout hrubá mzda nebo odměna a při-
tom z vyšší mzdy nebo odměny platí v procentním vyjádře-
ní a někdy i absolutním na daních ze mzdy méně. 

Zkrácený úvazek na nízkou mzdu 
Zdravotní pojišťovna musí za zaměstnance vždy obdržet  
v letošním roce alespoň 1 337 Kč (tj. 13,5 % z minimální 
mzdy 9 900 Kč). Jestliže zaměstnanec pracuje za hrubou 
mzdu nižší než je minimální mzda z důvodu zkráceného 
úvazku, potom odvádí dopočet do minima zaměstnanec. 
Zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění stále 9 %  
z hrubé mzdy zaměstnance. Dopočet se minima se neprová-
dí pouze u státních pojištěnců (např. penzistů, žen na rodi-
čovské dovolené, studentů). 

Praktický příklad 
Paní Nováková pracuje na zkrácený úvazek za 8 300 Kč. 
Pro účely placení zdravotního pojištění není paní Nováková 
státním pojištěncem. Čistá mzda paní Novákové je 7 170 Kč 
(z hrubé mzdy je odvedeno 590 Kč na zdravotním pojištění 
a 540 Kč na sociálním pojištění, daň z příjmu je z důvodu 
uplatnění základní slevy na poplatníka nulová). Čistá mzda 
dosahuje 86,4 % hrubé mzdy. Od září zaměstnavatel zvýší 
paní Novákové hrubou mzdu na 9 900 Kč. Čistá mzda paní 
Novákové bude 8 810 Kč (z hrubé mzdy bude odvedeno 
zdravotní pojištění 446 Kč a sociální pojištění 644 Kč, daň  
z příjmu bude opět z důvodu uplatnění základní slevy na 
poplatníka nulová). Čistá mzda bude dosahovat 89,0 % 
hrubé mzdy. Paní Nováková bude mít o 1 600 Kč měsíčně 
vyšší hrubou mzdu, ale na daních ze mzdy zaplatí v pro-
centním vyjádření méně. 

Práce na DPP místo DPČ 
Z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se 
při měsíční odměně do limitu neplatí sociální a zdravotní 
pojištění. U dohody o provedení práce je však limit vyšší, 
proto při změně práce z dohody o pracovní činnosti na do-
hodu o provedení práce se i při vyšší měsíční odměně platí 
nižší daně. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se při 
práci na dohodu o provedení práce neplatí, když je měsíční 
odměna 10 000 Kč a méně a při práci na dohodu o pracovní 
činnosti, když je měsíční odměna 2 499 Kč a méně. 

Praktický příklad 
Uplatnění nových daňových slev 
Zatímco na základní daňovou slevu na poplatníka mají ná-
rok všichni zaměstnanci, kteří podepsali u zaměstnavatele 
prohlášení k dani, tak pro uplatnění ostatních daňových slev 
(např. na studenta, na invaliditu) a daňového zvýhodnění na 
děti musí být splněny zákonné podmínky. Při uplatnění 
ostatních daňových slev a daňového zvýhodnění na děti se 
snižuje daňová povinnost a zvyšuje čistý měsíční příjem. 

Praktický příklad 
Zaměstnanec pan Straka měl v červenci hrubou měsíční 
mzdu 25 000 Kč a uplatňoval pouze základní slevu na po-
platníka. Od srpna zvýšil zaměstnanci Strakovi zaměstnava-
tel hrubou mzdu na 28 000 Kč. Dne 10. se narodila dcera 
Simona a již ve výplatě za srpen uplatní pan Straka daňové 
zvýhodnění na svoje jediné dítě ve výši 1 117 Kč. V červen-
ci činila čistá mzda pana Straky 19 295 Kč (hrubá mzda  
 

http://www.finance.cz/
http://www.finance.cz/autori/petr-gola/


4 

 

 

a  svobod (2) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístu-
pu k informacím („InfZ“). Právo na informace o činnosti 

veřejné správy je totiž jednou z důležitých záruk zákonnosti 
ve veřejné správě, protože 5 slouží občanům ke kontrole její 

činnosti a umožňuje jim kvalifikovaně (tj. informovaně) se 
podílet na správě věcí veřejných.  

Správní orgány se často domnívají, že se na poskytování 

informací ze správních spisů InfZ nevztahuje, a žadatelům 
tvrdí, že informace ze správních spisů lze získat pouze nahlí-

žením do spisu, ke kterému je oprávněn jen úzký okruh osob 
(viz výše).  

Takový postup je ovšem v rozporu se zákonem a v mnoha 
případech to opakovaně potvrdil ve svých rozhodnutích  
i Nejvyšší správní soud.  
Zdroj: http://www.eps.cz/poradna/kategorie/pravo-na-informace/
rada/mate-pravo-na-informace-ze-spravniho-spisu 

Kdy můžou důchodci pobírat nemocenskou? 
Finance.cz, Petr Gola 

Pracující důchodci mají při splnění zákonných podmínek 
nárok na nemocenskou. Podívejme se v praktických příkla-
dech, kdy lze v důchodu pobírat nemocenskou a kdy nikoliv. 

Nárok na nemocenskou mají zaměstnanci ode dne, ve kte-
rém začnou vykonávat práci za-
kládající účast na nemocenském 
pojištění. Jestliže si starobní dů-
chodce přivydělává na některou  
z dohod s měsíční odměnou do 
limitu, tak nárok na nemocenskou 
nevzniká. Při splnění zákonných 
podmínek náleží nemocenská od 
15. kalendářního dne pracovní 
neschopnosti. V prvních 14 dnech 
pracovní neschopnosti vyplácí 

zaměstnavatel náhradu mzdy, která ale náleží až od 4. dne. 

Praktický příklad 1) 
Penzista Novák si přivydělá na dohodu o provedení práce s 
měsíční odměnou 10 000 Kč. Protože z měsíční odměny 10 
000 Kč a méně není z dohody o provedení práce odváděno 
sociální pojištění, tak panu Novákovi nevzniká z práce na 
dohodu o provedení práce nárok na nemocenskou. Z dohody 
o provedení práce je možné čerpat nemocenskou pouze  
v měsících, kdy měsíční odměna činí 10 001 Kč a více. 

Praktický příklad 2) 
Penzista Kozák si přivydělává prací na dvě dohody o prove-
dení práce pro jednoho zaměst-
navatele, každá dohoda je na 
jinou činnost. Měsíční odměna z 
obou dohod je 8 000 Kč. Pan 
Kozák by měl nárok na nemo-
censkou, neboť pro účely place-
ní sociálního pojištění se měsíč-
ní odměny z více dohod o prove-
dení práce pro jednoho zaměst-
navatele sčítají. Pan Kozák by 
tedy odváděl z odměny z dohod 
sociální pojištění (souhrnná 
odměna je 16 000 Kč), a proto by měl nárok na nemocen-
skou. 

Praktický příklad 3) 
Penzista Boháč si přivydělává na dohodu o pracovní činnos-
ti s měsíční odměnou 10 000 Kč. Panu Boháč by měl nárok 
na nemocenskou, neboť z měsíční odměny z dohody o pra-
covní činnosti se sociální pojištění odvádí, když je měsíční 
odměna 2 500 Kč a více. 

Důchodci mají omezený nárok na nemocenskou 
Dle zákona o nemocenském pojištění náleží starobnímu 
důchodci nemocenská nejvýše 70 kalendářních dní, 
nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání. Je-li 
podpůrčí doba vyčerpána v jednom kalendářním roce, tak 
nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná 
pracovní neschopnost. 

Praktický příklad 4) 
Penzistka paní Koukalová ukončila pracovní poměr 31. 
8. 2016. Dne 5. 9. 2016 paní Koukalová onemocněla. 
Standardně plyne 7denní ochranná lhůta, ve které mají 
zaměstnanci nárok na nemocenskou i po skončení pra-
covního poměru. Protože je však paní Koukalová již  
v důchodu, tak se na ni ochranná lhůta nevztahuje a paní 
Koukalová nebude pobírat nemocenskou, neboť její pra-
covní poměr již netrvá. 

Praktický příklad 5) 
Paní Malá je ve starobním důchodu a pracuje na základě 
smlouvy na dobu určitou, pracovní poměr paní Malé 
končí dne 31. 10. 2016. Paní Malá onemocní 2. 9. 2016. 
V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti bude paní 
Malá pobírat náhradu mzdy od zaměstnavatele a od 15. 
dne pracovní neschopnosti bude paní Malá pobírat ne-
mocenskou, ale pouze do 31. 10. 2016, kdy paní Malé 
skončí pracovní poměr. Po skončení pracovního poměru 
nemohou starobní důchodci pobírat nemocenskou. 

Předčasný důchodce nemůže pobírat nemocenskou 
Předčasní důchodci nemohou mít až do 
dosažení řádného důchodového věku 
příjem zakládající účast na nemocen-
ském pojištění, protože v takovém přípa-
dě by nemohli pobírat důchod. Protože 
podmínkou nároku na nemocenskou je 
pobírání příjmu zakládajícího účast na 

nemocenském pojištění, tak nemůže předčasný důchodce 
pobírat nemocenskou.  

Pracovat a pobírat současně předčasný důchod je možné, 
ale měsíční odměna z dohody o provedení práce musí být 
10 000 Kč a méně a měsíční odměna z dohody o pracov-
ní činnosti 2 499 Kč a méně. Po dosažení řádného důcho-
dového věku však již žádné omezení neplatí a je možné 
mít libovolně vysoké příjmy. 
Zdroj: http://www.finance.cz/473971-pracujici-duchodce-
nemocenska/ 

Jak vám sníží důchod nepojištěný rok? 
Finance.cz, Petr Gola 
Každý nepojištění rok citelně snižuje státní důchod. Ob-
čané mající mezery v pojištění tak mohou mít podprů-
měrný státní důchod, přestože v ostatních letech měli  
i mírně nadprůměrnou mzdu. Podívejme se na praktické 
příklady. 
Výše státního důchodu závisí na získané době pojištění  
a výši osobního vyměřovacího základu. Zjednodušeně 

můžeme osobní vyměřovací základ nazvat 
průměrnou měsíční mzdou za odpracované 
roky v současné hodnotě, kdy dřívější pří-
jmy se přepočítávají na současnou úroveň 
pomocí koeficientů. Při výpočtu důchodu 
v roce 2016 se hodnotí příjmy v letech 
1986 až 2015. Jestliže není v některém 

roce odváděno z příjmu sociální (důchodové pojištění)  
a nejsou splněny podmínky pro uplatnění náhradní doby 
pojištění a současně vyloučené doby pojištění, potom se 
daný rok pojištění nezapočítává do doby pojištění a vy-
měřovací základ v daném roce je 0 Kč, což znamená 
rozmělnění celkového osobního vyměřovacího základu  

http://www.finance.cz/
http://www.finance.cz/autori/petr-gola/
http://www.finance.cz/
http://www.finance.cz/autori/petr-gola/
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Zažili jsme… 

Plavili jsme se za zdravím 
Krásné nedělní odpoledne babího léta – podle předpovědi 
počasí asi poslední v tomto roce. Obloha bez mráčku. Vy-
plouváme za zdravím za hudebního doprovodu  country 
skupiny Noví kaskadéři. Vítají nás zástupci Ligy proti rako-
vině i MOÚ a zvou nás ke stánkům zdravého způsobu živo-
ta, výchovy k nekuřáctví a poradenství týkajícímu se nádo-
rových onemocnění. Děti malují obrázky, hrají pexeso, se-
stavují potravinovou pyramidu, poznávají zeleninu a ovoce 
a jejich barvičky, za soutěže dostávají razítka a za plnou 
kartičku odměnu v podobě pastelek, omalovánek, sladkostí. 
Podplouváme pod most, na levoboku míjíme Hrad Veveří, 
otáčíme se ve Veverské Bitýšce, máváme cestujícím na če-
kajícím parníku Vídeň, loďkařům a plavcům a vydáváme se 
na zpáteční plavbu k přístavišti. Následuje předání ceny za 
soutěžní test o zdraví. I na taneček došlo. Otáčíme se 
k výstupnímu ostrůvku za písničky Jana Nedvěda Rodné 
údolí:  

Musíš se nejprve přihlásit. Pokud nemáš účet, tak se 
zaregistruj  

Cesta má přede mnou v dáli mizí, 
každý krok v srdci mém zabolí, 
zakrátko bude mi všechno cizí, 
nespatřím své rodné údolí. 
Já volám: nashledanou, nashledanou, 
nashledanou, rodné údolí, 
Já volám: nashledanou, nashledanou, 
při vzpomínce srdce zabolí… 
Těšíme se za rok na shledanou na parníku ! 
V Brně dne 12.9.2016 

Dag. Kotoučková 

Foto: Dag. Kotoučková 

Autorské čtení - Markéta Harasimová  
a Pavel Helan  

 
Foto: Dag. Kotoučková 

za všechny hodnocené roky. 

Praktický příklad 1) 
Paní Novotná byla po celý rok 2015 na rodičovské dovolené 
a pobírala pouze rodičovský příspěvek. Dle aktuálně platné 
legislativy se paní Novotné tento rok bude hodnotit do doby 
pojištění jako náhradní doba pojištění, neboť péče o dítě do 
4 let věku patří mezi náhradní doby pojištění. Přestože paní 
Novotná po celý rok 2015 pobírala pouze rodičovský pří-
spěvek, ze kterého se sociální pojištění neplatí a měla tedy 
nulový příjem, ze kterého se odvádělo sociální pojištění, tak 
rok 2015 nebude mít žádný vliv na výši osobního vyměřova-
cího základu, neboť tento rok (stejně tak ostatní měsíce péče 
o dítě do 4 let věku) se při výpočtu osobního vyměřovacího 
základu vyloučí. 

Dobu pojištění je nutné si hlídat 
Pro výpočet důchodu je ideální nemít žádné mezery v pojiš-
tění, nejlépe pořád pracovat nebo uplatňovat náhradní doby 
pojištění. Každý nepojištěný rok znamená značné snížení 
měsíčního státního důchodu. Snížit pokles důchodu se dá 
využitím institutu dobrovolného důchodového pojištění. 
Přihlásit se k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění 
je nutné včas, neboť zpětná účast je ze zákona omezena. 
Bez časového omezení je možné zpětně dopojistit formou 
dobrovolného důchodového pojištění evidenci na úřadu 
práce, která se již nezapočítává do doby pojištění pro dů-
chodové účely. Legislativou je stanovena pouze minimální 
výše dobrovolného důchodového pojištění, v roce 2016 je to 
částka 1 891 Kč. Je možné platit i vyšší dobrovolné důcho-
dové pojištění. 

Praktický příklad 2) 
Pan Pokorný si požádal v roce 2016 o starobní důchod. Pan 
Pokorný měl v roce 2013 výluku v pojištění, žil pouze z pří-
jmů z pronájmu, ze kterých se sociální pojištění neplatí  
a nesplňoval žádnou podmínku pro uplatnění náhradní doby 
pojištění. Roční vyměřovací základ v ostatních hodnocených 
letech v současné hodnotě byl 28 840 Kč. Pan Pokorný zís-
ká dobu pojištění v rozsahu 43 let. 

 Protože vyměřovací základ za rok 2013 je 0 Kč, tak 
dojde k rozmělnění osobního vyměřovacího základu 
na 27 861 Kč. Státní starobní důchod při získání 
doby pojištění v rozsahu 43 let a výši osobního vymě-
řovacího základu 27 861 Kč by byl 12 785 Kč. 

Nyní si vypočítáme výši státního důchodu, pokud by pan 
Pokorný i v roce 2013 měl roční příjem, ze kterého bylo 
zaplaceno sociální (důchodové) pojištění rovněž ve výši  
28 840 Kč. 

 Osobní vyměřovací základ za všechny hodnocené 
roky by byl 28 822 Kč. Osobní vyměřovací základ je 
nižší než vyměřovací základy v jednotlivých letech ve 
výši 28 840 Kč z důvodu započítání i přestupných let. 
Pokud by pan Pokorný i v roce 2013 pracoval, po-
tom by získal dobu pojištění v rozsahu 44 let. Měsíč-
ní státní důchod by byl tedy 13 191 Kč. 

Roční výluka v pojištění tedy znamená v případě pana Po-
korného nižší státní měsíční důchod o 406 Kč, tedy  
o 4 872 Kč za rok. Během let by se z důvodu rozdílné valori-
zace rozdíl ještě zvyšoval. 

V případě, že by si pan Pokorný dopojistil formou dobrovol-
ného důchodového pojištění tento rok pojištění v minimální 
výši, potom by jeho roční důchod činil 13 064 Kč. Po nece-
lých 7 letech pobírání státního důchodu by převážila výhoda 
vyššího měsíčního státního důchodu nad zaplaceným dobro-
volným důchodovým pojištěním v minimální výši za daný 
rok. 
Zdroj: http://www.finance.cz/473630-jak-snizi-duchod-nepojisteny
-rok/ 

http://www.karaoketexty.cz/auth/noSigned
http://www.karaoketexty.cz/registrace
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Foto: Hana Kohoutová 
 

Spolková činnost 

Seminář zaměřený na spolkovou činnost  

Seminář se konal pod záštitou členky rady Jihomoravského 
kraje paní Bohumily Beranové v zastupitelském  sálu Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám., Brno. 

Na semináři přednášeli zástupci STP v ČR z. s., Praha 
Ing. Alena Říhová,  členka správní rady 
Ing. Vlastimil Birčák,  místopředseda správní rady 
Zástupce partnerské organizace ANNO JMK 
Mgr. Marcela Tomaščáková - právník ANNO JMK   

 
Foto: D. Kotoučková 

No FOOT, No STRESS 
Hipoterapie Jezdecká škola Šemík Řícmanice  
4. září 2016. 

Další velmi úspěšná akce za námi. 
Přiznáme se, že jsme uvažovali jestli 4 ročník opět udělat, 
jestli není hippoterapie už zbytečná...ale.... letošní rok nás 
přesvědčil, že ne. 
Tolik nových tváří co přijelo..... 
Velký dík patří Pavlovi Štanglerovi, který vařil guláš na 
ohni a že byl! 
Voněl až do dáli:  

Pak až jsme měli plná bříška se pustila Hanka Kohoutová  
s Katkou Jurdovou (jezdecká škola Šemík) do ukázek růz-
ných druhů ježdění na koni a podle fotek musíte poznat, že 
bylo na co se dívat……. 

Docela by nás zajímal Váš názor jestli v této akci pokračo-
vat i nadále……. 
No a večer přijela zahrát kapela High society. 

Hráli skvěle a nakonec se nám je díky Petrovi Částkovi po-
dařilo přesvědčit, aby hráli až do půlnoci. 

No a pak (podle ospalosti) všichni šupli spát do nedaleké 
Jurty. 

Kdo byl, zůstanou mu jen krásné vzpomínky  
a kdo ne může litovat. 

https://www.facebook.com/Jezdeck%C3%A1-%C5%A1kola-%C5%A0em%C3%ADk-%C5%98%C3%ADcmanice-1052373928193699/
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Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 
místní organizace Starý Lískovec 
Naším každoročním koloritem je nejvíc oblíbený výlet 
velkým autobusem z DPMB do Újezdu u Černé Hory na 
Jižní portál.  

U paní Koláčkové jsme si i letos objednali občerstvení a 
připravili lehce sportovně - zábavně laděný program. Ten 
obnášel test z lidových písniček, dále testík přesmyček, aby-
chom troch potrápili šedou kůru mozkovou  
a samozřejmě nechyběly hry, kde každý soutěžící chtěl zví-
tězit. Pro všechny účastníky však byly připravené perníkové 
medaile, a ty bezlepkové byly „BOMBA“ (tak je ocenil de-
setiletý Kája, který drží přísnou dietu).  

S firmou Selvo.cz jsme jednali o prezentaci elektrických 
vozíků a skútrů pro seniory i zdravotně postižené, bohužel  
z důvodů čerpání dovolené mimo ČR se tento bod programu 
v Újezdě neuskutečnil. 

V minulém roce jsme si říkali „jak by tady bylo krásně, kdy-
by tu nebyly ty vosy,“ a představte si, že se nám přání splni-
lo. Na Jižním portále letos vosy nebyly a bylo krásně!  

Všichni jsme se vrátili v pořádku a těšíme se, že se za rok 
zase sejdeme na Jižním portále. Tak ahoj v příštím roce! 

bMal 

foto: Valtová, Pánková, BoŠik, bMal 

  

Prohlídka Modrotiskové  dílny Danzinger 

Na poslední srpnovou sobotu naplánovala místní organi-
zace STP v ČR z. s. Starý Lískovec jednodenní výlet do 
Újezdu u Černé Hory a součástí byla i návštěva Modro-
tiskové dílny Danzinger v Olešnici. 

Založení této dílny se datuje již od roku 1816 a v letoš-
ním roce slaví neuvěřitelné 200sté výročí. A co je vlastně 
modrotisk? Je to jeden z nejstarších způsobů potiskování 
a barvení lněného a později bavlněného plátna. Pan Jiří 
Danzinger je již šestou generací, která pokračuje v ře-
mesle svých předků. 

Pan majitel nám v modrotiskévé dílně ukázal několik 
druhů forem na tisk, předvedl samotný způsob tisku, 
poutavě povyprávěl o výrobě a možnosti oprav starých  
a vzácných tiskařských forem. Dozvěděli jsme se, jak se 
látky barví, suší a mandlují. K potiskování textilu se zde 
používají původní dřevěné ruční formy, na které se naná-
ší tiskařská reserva speciálního složení. Jejími hlavními 
přísadami jsou kaolin a arabská guma. Další ingredience 
jsou tajným rodinným receptem. Po zaschnutí se plátno  
v kádi obarvuje barvou indigo. Celá technologie výroby 
se provádí beze změn už od roku 1849. Získaly jsme 
informaci o tom jak se vyráběly ruční tiskařské formy  
a jak získávají formy nové, i to, proč nechtějí k potisko-
vání metráže používat tiskařský stroj. V současné době se 
zde vyrábí z modrotisku více než 90 druhů výrobků a asi 
100 vzorů v metráži včetně fjertochů. 

Na všechny zvídavé otázky jsme dostali vyčerpávající 
odpověď, ze které bylo znát, že barvířství je i s celou 
jeho historií pro rodinu opravdu srdeční záležitostí, na 
kterou jsou patřičně hrdí a pyšní. 

Součástí dílny je prodejna se sortimentem výrobků  
z modrotisku a mohly jsme si vybrat polštářky, zástěry, 
chňapky, ubrusy, prostírky, metráž, dárkové předměty, 
hračky, pohlednice a další, prostě byla to pastva pro oči. 
Z široké nabídky bylo co vybírat a taky se s radostí vybí-
ralo a utrácelo. Celá exkurze nám přinesla řadu nových  
a zajímavých informací a vřele doporučujeme všem ši-
kovným, aby Modrotiskovou dílnu v Olešnici navštívili. 

bMal 

foto:Valtová, Pánková, BoŠik, 

bMal 
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Svaz tělesně postižených  
v ČR z. s. okresní organizace 
Břeclav pořádal ve dnech 
18.8. – 21.8. 2016 ozdravný 

pobyt ve Svojanově. 
Dominantou penzionu byla okolní příroda, kde mohli 
účastníci pobytu trávit příjemné chvíle. Na své si přišli tu-
risté, houbaři, milovníci vody, u penzionu je i menší bazén. 

Autor: B. Kolínková 

Dovolená v Chorvatsku  
Rekondiční pobyt Svazu tělesně postižených v České re-
publice z. s. okresní organizace  Břeclav v chorvatském 
Biogradu na Moru se vydařil. Teplá koupel v moři a blaho-
dárné paprsky slunce prohřívaly naše ztuhlá těla a dobrý 
duch společenství nás spojoval v družných rozhovorech. 
Příroda kolem nás a vlahý mořský vzduch nás naplňoval 
blahem.  

K pozvednutí mysli nás dovedl zpěvák Sandokan, který pěl 
své písně k tanci i poslechu, ale i návštěva historického  
a nákupního centra vláčkem či sportovní podvečer a závě-
rečný karneval. No a třešničkou na dortu byl výlet lodí na 
ostrovy Kornaty. Tímto bych chtěl poděkovat za zorganizo-
vání a za svatou trpělivost s námi hlavní organizátorce Bo-
huslavě Kolínkové a příští rok v Chorvatsku nashledanou. 

Za účastníky zájezdu Robert 

Svaz tělesně postižených 
v České republice, z. s. 
Stromořadní 5, 
Břeclav 690 02 

Bohuslava Kolínková  
– vedoucí centra – sociální pracovnice 
Dana Netopilíková  
– pracovnice v sociálních službách 
 

Z činnosti organizace 

Tvořivá setkání 

Tvořivá setkání probíhají každou středu v 10:00 hodin  
v kanceláři organizace ul. Stromořadní 5, Břeclav. 

Běh naděje a vítězství 2016 
Ve čtvrtek 29. září 2016 se 
na vás všechny moc těšíme 
na akci Běh naděje a vítěz-
ství.  
Jedná se o sportovní, nezá-
vodní, charitativní akci 
pro žáky ZŠ, SŠ v Břeclavi  

a okolí a osoby zdravotně postižené. 

Výlet na Brněnskou přehradu 
Srdečně zveme děti se zdravotním 
postižením,  jejich rodiče a kamarády 
na výlet  na Brněnskou  přehradu. 

Co vás čeká:  
-projížďka lodí 

-hrad Veveří 
Vyrážíme v neděli 16.10.2016.  

Sraz  v 8.45 hodin před nádražím ČD Břeclav. 
Těšíme se na Vás 

Zažili jsme …. 
Ozdravný pobyt Svojanov 2016  
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O nás 
Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. 
Okresní organizace Břeclav 
1. je iniciační, koordinační a řídící organizací pro vše-

stranné naplňování a hájení potřeb a zájmů osob s 
tělesným postižením v součinnosti s orgány stání 
správy a samosprávy na území daného okresu. 

2. je koordinační a řídící orgán pro nižší organizační 
jednotky – místní organizace 

3. je aktivním partnerem v komunitním plánování regio-
nu Břeclavska 

4. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb 
dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 s regis-
trací dvou služeb : 

·Odborné sociální poradenství 
·Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-

ním postižením 
  

Co nabízíme: 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

PORADNA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTI-
ŽENÍM A SENIORY poskytuje bezplatnou pomoc pro lidi 
se zdravotním postižením a seniory, kteří potřebují podpořit 
v řešení své životní situace a nezvládají to sami, nebo pro ty, 
kteří se lidem se zdravotním postižením nebo seniorům snaží 
pomoci. 

Poradna je místem nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné 
pomoci. V poradně mohou lidé ambulantně využít základní 
a odborné sociální poradenství. Podstatou služby je po-
skytnout klientovi odborné informace, návody nebo kontakty 
a podpořit ho v jejich samostatném využití tak, aby přispěly 
ke zlepšení jeho nepříznivé životní situace. 

Poskytované služby nejsou spojeny se specifickým okruhem 
obtíží, mají širší záběr a zasahují do mnoha oblastí lidského 
života. Odborné sociální poradenství je konkrétně poskyto-
váno především v oblasti sociálních služeb, důchodového 
pojištění, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpo-
ry, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek a výhod pro 
osoby se zdravotním postižením, zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, bydlení, jednání se státními insti-
tucemi nebo základního dluhového poradenství, atp. Po-
radna však neposkytuje právní služby z oblasti rodinného, 
bytového či občanského práva nebo služby sociální péče. 
Pracovníci poradny také nejsou kompetentní poskytovat 
lékařské konzultace či posuzovat zdravotní stav klientů. 

AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
Pro koho je služba určená: sociálně aktivizační služby pro 
osoby se zdravotním postižením a pro seniory organizují 
různorodé zájmové programy a projekty. Klientům tím 
pomáhají uchovávat duševní i fyzické síly, umožňují proží-
vat plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maxi-
málně oddálit dobu, kdy se stanou zcela závislými na pomo-
ci druhých. Služba se poskytuje v ambulantní formě a je 
určena seniorům a osobám se zdravotním postižením ohro-
ženým sociálním vyloučením. 

Sociálně aktivizační služby poskytují svým klientům: 
· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

(návštěvy divadel, setkávání s vrstevníky); 
· sociálně terapeutické činnosti (pracovní rehabilitace, canis-

terapie, reminiscenční terapie, trénování paměti); 
· pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-

starávání osobních záležitostí (pomoc při vyplňování 
žádostí a formulářů, pomoc při vyřizování osobních 
dokladů a průkazů ZTP). 

Služba je poskytována zdarma 
  
 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Půjčovna komp. pomůcek – co vše u nás můžete zapůj-
čit: 

 Mechanický vozík 

 Mechanická chodítka 

 Chodítko s kolečky 

 WC židle 
V případě zájmu nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.  

Kontakt:  
 Telefon : 519 323 085  
e-mail: breclavovstp@seznam.cz 
www.stp-breclav.cz 
 

 

 

 
 
 
 
Pozvánka 

 
Na aktuální otázky současné doby budou odpovídat lídři 
politických stran, kandidujících v podzimních krajských 
volbách.  
 
 
Obsah 
Otázka týdne     1 
Nepodceňujte pojištění invalidity    2 
a jeho správné nastavení 
Vyšší příjem, ale nižší daně   3 
Kdy můžou důchodci pobírat nemocenskou?  4 
Jak vám sníží důchod nepojištěný rok?  4 
Plavba za zdravím    5 
Autorské čtení - Markéta Harasimová   5 
No FOOT, No STRESS    6 
Seminář zaměřený na spolkovou činnost   6 
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.  7 
místní  organizace Starý Lískovec  
Prohlídka Modrotiskové  dílny Danzinger  7 
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. 8 
Okresní organizace Břeclav 
Pozvánka     9 
O nás      10 
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Zpravodaj Svazu tělesně postižených v České republice z. s. 
krajské organizace Jihomoravského kraje se sídlem v Brně.  
Adresa redakce Mečová 5, 602 00 Brno, telefon: 542 212 657, 
e-mail: stp.ko.jmk@seznam.cz  
Číslo, den, měsíc a rok vydání 21/15/09/2016, evidenční číslo perio-
dického tisku přidělené ministerstvem kultury MK ČR E10389 
Příspěvky zasílejte na adresu redakce do desátého dne v měsíci. 
Nevyžádané příspěvky redakce nevrací a mohou být použity 
v příštích číslech. 

Odborné sociální poradenství 

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. městská organizace 
Brno prostřednictvím poskytovaných služeb zvyšuje a udržuje 
informovanost osob se zdravotním postižením, podporuje jejich 
nezávislost a samostatnost a napomáhá jim ke zvýšení či udržení 
kvality života. 

Poradna poskytuje individuální telefonické, e-mailové nebo osobní 
odborné sociální poradenství. Služby poskytuje ambulantní i terénní 
formou.  

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská 
organizace poskytuje svoji registrovanou službu od pondělí  
do pátku v čase od 7:00-15:00 hodin. 

Aktivizační služby 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organi-
zace poskytuje své registrované služby pondělí, středa, čtvr tek, 
pátek v čase od 7:00-15:00 hodin; úterý v čase 7:00-18:00 hodin. 
Uživatelé mohou službu navštěvovat dobrovolně, anonymně  
a zdarma.  

Program služby je zaměřen na nabídku:  

 výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  
a při obstarávání osobních záležitostí 

Nabízené služby jsou realizovány v průběhu celého roku. 

Komu jsou služby určeny? 
Služby jsou určeny osobám s tělesným postižením  

a seniorům, bez rozdílu rozsahu postižení. 
Služby nejsou vázány na členství v organizacích tělesně  

postižených. 

Dále nabízíme 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek. 
Areál bývalé Mosilany, Křenová 19, Brno. 
Bezbariérový přístup, možnost parkování. 

Prodej Euroklíčů. 
V kanceláři organizace denně 7:00-15:00 hodin. 

NAŠE SLUŽBY 

I. Odborné sociální poradenství 
II. Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním  
postižením. 

KDO JSME 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. měst-
ská organizace Brno je samostatnou, nezávislou orga-
nizací, která sama o sobě a dále prostřednictvím svých 
organizačních jednotek jako samostatných právnic-
kých osob pomáhá zajišťovat potřeby zájmy členů  
a zdravotně znevýhodněných osob.  

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. po-
skytuje odborné sociální poradenství a sociálně aktivi-
zační služby pro seniory a osoby se zdravotním posti-
žením.  

Organizace STP ČR z. s. ve městě Brně reprezentuje 
městská organizace, pod kterou spadá 6 místních  
organizací.  

Místní organizace sdružují své členy, s nimiž realizují 
činnosti v oblasti ozdravné, kulturně-společenské, 
vzdělávací, poznávací i informační, vedoucí k aktivní-
mu společenskému životu.  

Pravidelná setkávání členů jednotlivých místních  
organizací jsou orientována na společné sdílení infor-
mací, novinek, zážitků a řešení osobních záležitostí.  

Poslání Svazu tělesně postižených 

Posláním Svazu je prostřednictvím poskytovaných 
služeb zvyšovat a udržovat informovanost osob se 
zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost 
a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení 
kvality života. 

Co nabízíme 

Sociální poradenství. 
Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. 

Zásady poskytování služeb 

Profesionalita. 
Bezplatnost. 

Důstojnost a diskrétnost. 
Respektování potřeb uživatelů. 

  

mailto:stp.ko.jmk@seznam.cz

