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a k t u a l i t y …

 PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Podvojné účetnictví
Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Je  to  již  10  měsíců,  co  vláda  České  republiky  schválila  nové  Zásady  vlády 
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým 
organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen "Zásady"). Zásady jsou závazná 
pravidla pro poskytování dotací jednotlivými resorty – ministerstvy.

Podle  Zásad  budou  muset  neziskové  organizace  včetně  všech  občanských 
sdružení, které čerpají dotace počínaje rokem 2011, účtovat v podvojném účetnictví.

Důvodem této změny je jednak to, že podvojné účetnictví je již řadu let fakticky 
vyžadováno řadou resortních ministerstev,  které  dotace  poskytují,  dále  pak to,  že 
přináší  pravdivý  a  věrný  obraz  o  nakládání  s  veřejnými  finančními  prostředky 
podstatně lépe než účetnictví  jednoduché. Požadavek vedení podvojného účetnictví 
bude poprvé obsahovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým bude příjemci z řad 
neziskových  organizací  dotace  přiznána  na  rok  2011.  V  případě,  že  nezisková 
organizace  nesplní  tuto  podmínku,  bude  to  posuzováno  jako  nesplnění  některé 
z ostatních podmínek Rozhodnutí, tedy jako sakcionované porušení rozpočtové kázně.

Kromě podvojného účetnictví  přinášejí  nové Zásady i  další  ustanovení,  které 
neziskovým organizacím pomohou. Nastavují nové závazné termíny harmonogramu 
vyhlašování  dotačních  řízení,  jejich  vyhodnocování  a  také  uvolňování  konkrétních 
dotací. Poskytovatelé veřejně prospěšných služeb a aktivit budou již do konce roku 
předcházejícího roku realizace projektu informováni  o výsledcích práce výběrových 
komisí, tedy se dozví, zda uspěli se svojí žádostí či nikoliv. Dotace pak bude uvolněna 
již  do  konce  března  roku,  ve  kterém  je  projekt  realizován.  Pokud  se  jedná 
o dlouhodobý projekt, který vyžaduje kontinuální financování, dostanou jeho nositelé 
dotaci  ve  dvou splátkách,  do  konce  března a do konce  září.  Tyto  termíny budou 
znamenat snazší plánování cash flow na straně neziskové organizace, včasné zahájení 
podpořených projektů, a tím ve výsledku efektivnější  a transparentnější  používání 
peněz ze státního rozpočtu.

JUDr. Hana Frištenská
vedoucí Oddělení sekretariátu
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
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 POSUDKOVÁ SLUŽBA

Míra tolerance s úrovní práce posudkové služby byla překročena

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása se kvůli 
nespokojenosti s posudkovou službou obrací otevřeným dopisem na ministra práce a 
sociálních věcí Jaromíra Drábka.

Vážený pane ministře,
 
obracíme  se  na  Vás  touto  neobvyklou  formou  otevřeného  dopisu,  a  to  ve  věci 
posudkové služby, neboť jsme přesvědčeni, že míra naší tolerance s úrovní a prací 
tohoto orgánu státu byla překročena.
 

V pondělí 14. února 2011 v rámci pořadu „Reportéři ČT“ byl odvysílán případ 
člověka,  kterému  je  odpírán  invalidní  důchod.  Reportáž  ukázala  dva  základní 
problémy, které jsou s problematikou invalidity spojeny:
 
1)Naprostou bezmocnost člověka proti posudkovému lékaři, resp. posudkové komisi 
MPSV ČR, a to i v případě, kdy je stanovisko posudkového lékaře v rozporu s názory 
příslušných odborných lékařů.
 
2)Neznalost základního předpisu, jímž je zákon o důchodovém pojištění,  na České 
správě sociálního zabezpečení.
 
Nejhorší je, že bohužel nejde o ojedinělé excesy. Jak z vlastní poradenské praxe, tak 
z poradny  NRZP  ČR  máme  poznatky,  že  případů  neadekvátního  posuzování 
zdravotního stavu lidí  se zdravotním postižením neúměrně přibývá.  Můžeme uvést 
případ člověka s Crohnovou nemocí, jemuž byl po osmi operacích - přičemž při každé 
z nich přišel o část střeva - snížen stupeň invalidity z III. na I. stupeň. Tento člověk 
pobíral plný invalidní důchod 22 let.
 

Dovolujeme si,  vážený pane ministře,  vyslovit  naději,  že tyto  a řada dalších 
případů, nejen v oblasti  důchodového pojištění,  ale  i  příspěvku na péči,  případně 
mimořádných výhod, nejsou důsledkem politického zadání. Pokud by tomu tak bylo, 
nemohli  bychom  je  označit  jinak,  než  jako  krajně  neetické,  nezákonné  a 
opovrženíhodné.
 

Jsme přesvědčeni, vážený pane ministře, že situaci na České správě sociálního 
zabezpečení  je  třeba  řešit.  Zatímco  ke  zlepšení  znalosti  zákona  o  důchodovém 
pojištění snad postačí několikahodinové školení, situace v oblasti posudkové služby 
vyžaduje řešení komplexní, s využitím zkušeností z okolních zemí, např. Rakouska, 
Slovinska, Německa aj. Systém posuzování v těchto zemích zajišťuje podstatně větší 
míru objektivity než stávající systém v České republice, neboť je založen na týmovém 
posuzování  zdravotního  stavu  několika  odborníky  a  není  postaven  na  posouzení 
jednoho posudkového lékaře.
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Vážený  pane  ministře,  v  této  souvislosti  si  dovolíme  upozornit,  že  stávající 
návrh Vámi připravované reformy je postaven právě na posílení úlohy posudkových 
lékařů  při  posuzování  nároků  osob  se  zdravotním  postižením  na  dávky  mobility, 
kompenzačních pomůcek a dalších dávek. Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s tímto 
konceptem.  Vaši  pracovníci  argumentují,  že  posudkoví  lékaři  se  budou  řídit  tzv. 
Mezinárodní klasifikací funkcí.  Už z definice věci to není možné. Posuzování podle 
moderního  způsobu,  který  je  používán  v  celé  Evropě,  nelze  dělat  na  základě 
medicínských ukazatelů, ale na základě schopnosti občana fungovat ve společnosti a 
zabezpečit si svoje základní potřeby. Toto posouzení je vždy na základě týmové práce, 
ve které musí velkou úlohu mít ergoterapeuti, sociální pracovníci a další odborníci. 
Náš systém posuzování je zastaralý, skladba posudkových lékařů je neadekvátní a 
důsledky tohoto systému nesou tisíce lidí se zdravotním postižením.
 

Vážený pane ministře, věříme, že se budete tímto podnětem vážně zabývat, a že 
se promítne i do připravované reformy. Národní rada osob se zdravotním postižením 
ČR je  připravena,  pokud  bude  brána  za  rovnoprávného  partnera,  účinně  pomoci 
svými odborníky při řešení současné situace nejen na ČSSZ, ale i v přípravě nového 
způsobu posuzování. Takovou reformu můžeme podporovat a prosazovat.
 
V úctě 
Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Mají sociální služby neziskových organizací budoucnost?

Dotace na činnost  sociálních služeb v  roce 2011 jsou rozděleny.  Není  snad 
jediného poskytovatele, který by byl spokojen s jejich výší. Co toto drastické snížení 
znamená pro Diakonii ČCE - středisko Rolnička a jak na ně reaguje? 
Již předchozí rok přinesl dramatické snížení: oproti roku 2009 obdržela Rolnička o 
1,2 milionu korun méně. V letošním roce se situace opakuje: dotace byla Rolničce 
opět zkrácena, a to o dalších 978 tisíc korun. Během dvou let tak Rolnička musí 
pracovat se ztrátou přesahující dva miliony korun. "Je patrné, že služby poskytované 
lidem s postižením nejsou od loňského roku prioritní oblastí vládní politiky. Takto 
opakované výrazné snížení může být pro řadu neziskových organizací až likvidační," 
uvedl Karel Novák, ředitel Rolničky.

Kde hledat peníze?
Po zveřejnění výsledků dotačního řízení se vedení Rolničky vydalo na Krajský úřad 
Jihočeského kraje. Tedy tam, kde státní dotace rozdělují. Odpověď kompetentních 
úřadníků  však  nebyla  příznivá.  Krácení  provozních  dotací  je  výsledkem  snížení 
celkového objemu finančních prostředků již z Ministerstva práce a sociálních věcí. Co 
to pro organizaci, jakou je jedno ze středisek Diakonie ČCE - Rolnička, znamená?
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Úspory, zdražování
"Omezení rozsahu nabízených sociálních služeb a snížení počtu pracovníků v přímé 
péči by mělo být až posledním krokem. Čemu se bohužel nevyhneme, je zdražení 
poskytovaných služeb. Krajští pracovníci nás upozornili, že celková výše příjmů, které 
Rolnička vybírá od uživatelů, je neadekvátní rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb," 
řekl Karel Novák.

Nedostatek finančních prostředků na provoz se dotkne i samotných zaměstnanců, 
kteří již přišli o nadtarifní složky mzdy a benefity v podobě příspěvku na stravování. 
Další finanční prostředky zkusí Rolnička získat ještě v druhém kole žádostí o dotace a 
také  cíleným  oslovením  měst  a  obcí,  jejichž  obyvatelé  využívají  sociální  služby 
Rolničky.

Podpora dárců
Oddělení  práce  s  dárci  a  zdroji  zřídila  Rolnička  v  roce  2000.  Hlavním cílem bylo 
financování  rozvojových  projektů,  jako  byly  výstavba  domu  pro  dospělé  klienty, 
nákup chráněného  bytu  či  nového  mikrobusu.  Situace  v  rozdělování  dotací  však 
jakékoli  další projekty zcela zastavila. Od plánů rozšířit  chráněné bydlení,  vytvořit 
denní  stacionář  pro  lidi  s  nejtěžšími  formami  zdravotního  postižení  nebo  zahájit 
služby také v Táboře, aby táborští klienti nemuseli denně dojíždět do Soběslavi, však 
nyní Rolnička musí upustit.

Cíl  je  jednoznačný.  "V  následujících  letech  se  musíme  více  zacílit  na  zajištění 
každodenního  provozu  sociálních  služeb.  Jednou  z  cest  úspor  je  pro  nás  i  zisk 
věcných  darů,  jako  jsou  kancelářské  potřeby,  hygienické  potřeby,  úklidové 
prostředky,  sleva na nákup pohonných hmot a další.  Velmi důležité jsou pro nás 
finanční dary. Spolupráci nabízíme formou darovací smlouvy či smlouvy o reklamě, 
kterou  jsme  schopni  i  následně  zajistit  například  umístěním  loga  na  mikrobusu 
Rolničky, určeného ke každodenní dopravě dětí," dodal Karel Novák.

Diakonie ČCE - středisko Rolnička byla založena roku 1993 s cílem poskytovat služby 
dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, kterých je dnes více než 
šedesát z celého Táborska. Registrované má čtyři sociální služby, úzce spolupracuje 
se  speciální  školou.  Sociální  služby  jsou  tak  optimálně  provázány  s  výchovou  a 
vzděláváním. Zejména díky zajištění dopravy přitom umožňuje zachování každodenní 
vazby klientů s rodinou.

Eva Janatová
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 NÁKUP POHONNÝCH HMOT SE SLEVOU

Projekt Handy Card s novinkou - nákup pohonných hmot se slevou

Společnost  CCS  se  stala  partnerem  projektu  Handy  Card  společnosti  CAR 
CLUB a nabízí od dnešního dne všem majitelům karty Handy Card speciální platební 
kartu CCS HANDY Limit. Tato karta umožňuje se slevou čerpat pohonné hmoty v celé 
obchodní  síti  CCS,  což  představuje  více  než  2000  čerpacích  stanic  v  celé  České 
republice a na Slovensku. Karta je omezena limitem čerpání do 4.000,- Kč měsíčně, je 
vydávána zdarma a bez jakýchkoliv poplatků a záloh.

CCS  Česká  společnost  pro  platební  karty  s.r.o.  představuje  významnou 
společnost na českém trhu, která nabízí svým zákazníkům řadu moderních produktů 
a služeb. Jedná se zejména o správu firemních autokaret a věrnostních programů, 
GPS systémy a dále služby řízení logistiky a nákladů firemního autoparku.

Společnost  CCS  nabízí  od  11.2.2011  všem  majitelům  karty  Handy  Card 
speciální platební kartu CCS HANDY Limit. Tato karta umožňuje se slevou čerpat 
pohonné hmoty v celé obchodní síti CCS, což představuje více než 2000 čerpacích 
stanic v celé České republice a na Slovensku.

Karta CCS HANDY Limit umožňuje nákup pohonných hmot v limitu do 4.000,- 
Kč  měsíčně  a  je  poskytována  zcela  zdarma,  bez  poplatků a  bez  záloh.  Sleva činí 
v současnosti  0,35  Kč/1lt.  V  kombinaci  s  bezhotovostní  platbou  jde  o  další 
významnou  pomoc  všem  zdravotně  hendicapovaným  osobám,  případně  jejich 
opatrovníkům nebo rodičům zdravotně postižených dětí. K získání karty CCS HANDY 
Limit stačí pouze vyplnit objednávku s číslem platné karty Handy Card a dát souhlas 
svému  peněžnímu  ústavu  k  inkasu  za  nakoupené  pohonné  hmoty  nebo  služby. 
Smluvní  vztah  vzniká  přímo  mezi  držitelem  karty  Handy  Card  a  CCS  Českou 
společností pro platební karty.
 

HANDY CARD je program, který nabízí zvýhodněné služby a produkty osobám 
se  zdravotním  postižením  a  zároveň  poskytuje  informace  o  společnostech,  které 
používají sociální marketing jako jednu ze svých obchodních strategií. Partnerství se 
společností CCS je významnou součástí programu zvýhodněné mobility, která patří 
mezi  nejdůležitější  oblasti  každodenního  života  zdravotně  hendicapovaných  osob. 
Program Handy Card podporuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.
 

Společnost CAR CLUB s.r.o., která je autorem projektu HANDY CARD, nabízí 
kromě stále se rozrůstajícího portálu zvýhodněných služeb a produktů také diskusní 
portál  na  sociální  síti  Facebook,  na  kterém se  lze  vyjádřit  k  problematice  života 
handicapovaných  osob  a  rodičů  dětí  se  zdravotním  postižením.  Program  HANDY 
CARD je určen pro 400.000 aktivních lidí se zdravotním postižením.
 
Více informací najdete na: www.ccs.cz a www.handycard.cz
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 ÚSPORA NA ENERGIÍCH

Chcete ušetřit ročně pět až devět tisíc korun na energiích?

Pouhou změnou dodavatele elektřiny a plynu je možné uspořit  ročně pět až 
devět tisíc korun, tvrdí nezisková organizace SOPRE CR o.p.s. A nabízí, že v rámci své 
poradenské  činnosti  držitelům  průkazu  ZTP/P  a  seniorům  nad  65  let  bezplatně 
poradí, jak toho dosáhnout a na co si dát pozor. 

Na řadě internetových prezentací i v tištěných periodikách můžete číst, jak se 
dá energie spořit. Těch forem je celá řada, ať jde o řádné zateplení objektů, různé 
nové technologie s nižší spotřebou a z vyšších účinností.  Všechny  však potřebují 
počáteční  investici,  a  to  ne  malou.  Nám  nejde  o  to  vám  nabízet  výrobek,  či 
technologie,  které  stojí  majlant.  Musíme  spolu  hledat  takové  formy,  na  které 
nemusíme vynaložit ani korunu nákladu. 

Jistě jste slyšeli ve sdělovacích prostředcích, že v České republice již od roku 
2006  dochází  k  postupné  liberalizaci  trhu  s  energiemi.  Energetický  trh  v  České 
republice  je  upraven  tzv.  energetickým zákonem (  zákon  č.458/2000  Sb.).  Tento 
zákon zaručuje  každému platícímu odběrateli  elektrické  energie  a  plynu dodávku 
za všech okolností! 

V případě , že stávající dodavatel není schopen plnit tuto povinnost, nastupuje 
na jeho místo okamžitě státem určený tzv. „dodavatel poslední instance“, který zaručí 
dodržení litery zákona! Dále tento zákon reguluje cenu distribuce elektrické energie a 
plynu, která je vždy pro každého odběratele stejná a závislá pouze na místě dodání.
Co se konkrétně pro občana České republiky změnilo? Má právo si vybírat z řady 
různých dodavatelů jak elektřiny a plynu. Avšak distributor jak elektřiny či plynu mu 
zůstane původní.
 
Proč uvažovat o změně dodavatele ?

 Připadá vám konečné vyúčtování(faktura) za energie přehledné ?
 Dokážete zjistit, kolik stojí kwh elektřiny nebo MWh(m3) zemního plynu?
 Upozornil vás někdy dosavadní dodavatel, že zbytečně přeplácíte, protože máte 

zbytečně vysoký jistič?
 Slyšeli  jste  někdy  od  svého  dosavadního  dodavatele  elektřiny,  že  je  možné 

ušetřit nemalé částky optimalizací distribučních sazeb?
 Informoval  vás  někdy  stávající  dodavatel  elektřiny  nebo  plynu  o  možnosti 

sloučení odběrných míst a získávání výhodnější ceny?
 Řekl vám někdy stávající dodavatel o možnosti úspor levnější elektřiny nebo 

levnějšího plynu, bez nutnosti se na několik let uvázat smlouvou?
 Proč si myslíte , že tomu tak je?

Dominantní  dodavatelé  nechtějí,  aby  pro  vás  byla  energetika  přehledná  a 
rozumněli jste vyúčtování- sami byste si pak totiž dokázali vypočítat potencionální 
úspory u jiných dodavatelů, zoptimalizovali sazby atd.. Takovýmto krokem by ovšem 
tyto nadnárodní holdingy přišly o miliony…
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A nyní k vlastní úspoře
Je potřeba znát jednotlivé ceny/které se skládají z řady položek/ dodavatelů 

elektřiny  a  plynu.  Zda  jednotliví  dodavatelé  vedle  nižších  cen  oproti  konkurenci 
nenabízejí další slevy či výhody pro své odběratele/ pro seniory+65, osoby ZTP/P/ 
apod.  Není  to  v  silách jednoho  člověka.  Ceny  plynu se  mění  čtvrtletně,  elektřina 
zpravidla jednou ročně.

Proto  si  Vám  dovolujeme  nabídnou  naše  bezplatné  poradenství,  které 
zajišťujeme jak všem občanům ČR, zejména však osobám, které jsou držiteli průkazu 
ZTP/P,  a  seniorům  +65.  Tak  i  právnickým  osobám.  Na  základě  vámi  zaslaných 
podkladů vám bezplatně provedeme optimalizaci vašich energetických nákladů.

Z našich zkušeností víme , že vám můžeme ušetřit 9 - 14 % na ceně plynu + 
slevy pro různé sociální a věkové skupiny. Na úspoře elektrické energie v průměru 
uspoříte 5 -  7%. Ve vyspělých zemích (napřéklad v Anglii)  je běžné, že instituce i 
občané mění dodavatele i 2x do roka. Vzhledem k tomu že Češi jsou konzervativnější, 
doporučujeme změnu dodavatelů maximálně jednou za rok (v návaznosti na spotřebu 
a  konkrétní  požadavky  klienta).  Doporučujeme  pouze  dodavatele,  kteří  nabídnou 
nejvýhodnější nabídky našim klientům (jak cenou, tak službou).

Zdroj: www.optimal-energy.cz, Napište nám , s námi ušetřite. www.soprecr.cz
mail.:     snamiusetrite@soprecr.cz, Petr Krejčík 

 LABORATOŘ CHŮZE V BRNĚ 

Laboratoř chůze v Brně zlepšila o pětinu vyšetření dětí po obrně

Laboratoř  chůze  v  brněnské  dětské  nemocnici  zlepšila  vyšetřování  dětí 
po spastické  mozkové  obrně  o  20  procent.  Svědčí  o  tom  dosavadní  výsledky. 
Laboratoř je jediná v zemi a funguje rok a půl.  Za tu dobu jí  prošlo víc než tisíc 
pacientů. Některým zpřesněné vyšetření pomohlo i tak, že lékaři nemuseli sáhnout 
k původně uvažované operaci a rozhodli se léčit dítě neinvazivně, třeba kvalitnějšími 
vložkami do bot, řekl dnes novinářům ředitel nemocnice Roman Kraus.

Děti po dětské mozkové obrně mají potíže s pohybem. V laboratoři chůze jim 
lékaři nalepí na různé části končetin body, jejichž pohyb pak při chůzi snímá osm 
speciálních kamer. Podložka kromě toho ukládá informace o tom, jakými tlaky na ni 
působila chodidla. Všechna data pak vyhodnotí počítač. Výsledky umožňují lékařům 
lépe  naplánovat  operaci,  při  níž  se  například  posouvají  šlachy,  svaly  nebo 
„narovnávají“  klouby.  „Díky  laboratoři  jsou  zákroky  modifikovány,  většinou  je 
zmenšen rozsah výkonu,“  řekl  lékař  Jan Poul.  Pro  děti  to  znamená menší  zásah 
do organismu i kratší rekonvalescenci.

Laboratoř přišla  na zhruba osm milionů korun a nemocnice ji  pořídila  díky 
příspěvku z norských fondů. Dotace hradí i provoz ještě na letošní rok. Poté bude 
nemocnice chtít úhrady od pojišťoven. Podle Krause se o tom vyjednává, věří tomu, že 
jednání  dopadne  úspěšně.  Dětská  mozková  obrna  vzniká  kvůli  poškození  mozku 
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většinou  v  době  kolem porodu.  Problémy s  pohybem patří  k  hlavním důsledkům 
choroby, která snižuje kvalitu života pacienta i jeho blízkých.

Matka  šestnáctiletého  nemocného  Lukáše  Isabela  Čadová  tak  například 
prvních  několik  let  musela  syna  doprovázet  do  školy.  Dodnes  mu  pomáhá 
s oblékáním, řekla dnes novinářům. Rodiče absolvovali s hochem bezpočet vyšetření a 
lázeňských  pobytů včetně  dlouholetého dojíždění  z  jihu Moravy do  Prahy.  Teď se 
Lukáš v brněnské dětské nemocnici  připravuje na čtvrtou operaci. Měla by zlepšit 
jeho stabilitu, dodala Čadová. Dětí s dětskou mozkovou obrnou přibývá. Podle Poula 
se díky vynikající porodní a novorozenecké péči daří zachránit i děti, které by dřív 
nepřežily.  Za  poslední  léta  tak  přibyly  v  průměru  dva  případy  na  každých  1000 
narozených dětí. Chorobu lékaři ročně zjistí u stovek dětí.

 PŘENECHÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

VZP - přenechání zdravotnických prostředků zpráva pro klienty
 

Dne 22.2.2011 se v sídle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR znovu 
sešla na dohodnutém jednání mezi NRZP ČR a VZP ČR společná pracovní skupina 
ve složení za NRZP ČR její předseda Bc. Václav Krása a specialista na zdravotnictví a 
zdravotnické  prostředky  JUDr.  Zdeněk  Žižka,  pracovník  legislativního  odboru 
na straně jedné a za VZP ČR MUDr. Taťána Soharová, ředitelka odboru léčiv a ZP, 
Ing. Martin Jelínek, Ph.D., vedoucí oddělení zdravotnických prostředků a Mgr. Jiří 
Matějček  na  straně  druhé.  Na  programu  tohoto  jednání  bylo  několik  okruhů 
problémů.

1.Základním  a  hlavním  tématem  jednání  byla  praktická  realizace  problematiky 
přenechání  zdravotnických  prostředků,  především  pak  vozíků  do  vlastnictví 
pojištěnce  pomocí  již  dříve  dohodnuté  „Dohody  o  narovnání“  a  řešení  některých 
situací, které v souvislosti s aplikací uvedené dohody nastávají.

Zástupci VZP ČR deklarovali, že systém byl již naplno spuštěn a v současnosti 
je  tedy již  zcela funkční.  Pracovníci  všech krajských poboček VZP ČR jsou dobře 
připraveni  tuto  problematiku  řešit.  Zároveň  zástupci  VZP  ČR zdůraznili  principy, 
na kterých je proces založen a které by měli pojištěnci VZP znát, pokud jej budou 
chtít využít. Pro případné zájemce z řad pojištěnců je nutné prezentovat, že:

 a)  Institut  „Dohod  o  narovnání“  je  nenárokovým  institutem.  To  v  praxi 
znamená,  že  každou  individuální  žádost  pojištěnce  VZP  ČR  o  převedení 
zdravotnického prostředku, především pak vozíku, do jeho osobního vlastnictví 
a uzavření příslušné „Dohody o narovnání“ vždy posoudí VZP ČR v celém jejím 
kontextu a rozhodne o vyhovění jí, či jejímu odmítnutí.

 b) Předmětnou písemnou žádost o přenechání vozíku do osobního vlastnictví 
pojištěnce (žádost  je  neformální  – neexistuje formulář)  pojištěnec zašle vždy 
na příslušnou krajskou pobočku VZP ČR podle místa jeho bydliště, či pobytu a 
zde o ní  rozhoduje  ředitel  Odboru zdravotní  péče.  Příslušný krajský revizní 
technik předkládá pro účely rozhodnutí řediteli svoje stanovisko.
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 c)  VZP ČR též  v  rámci  řízení  rozhodne  o  výši  úhrady  za  převáděný  vozík, 
kterou, na základě „Dohody o narovnání“,  provede uživatel,  či  jeho rodinný 
příslušník. V případě převádění již vyřazeného vozíku by měla být výše úhrady 
víceméně symbolická.

 d)  VZP ČR má pro tento účel  připraveny dvě formy „Dohody o narovnání“. 
Jedna  forma  je  určena  pro  uzavření  dohody  mezi  VZP  ČR  a  samotným 
pojištěncem (uživatelem vozíku). Druhá forma je určena pro uzavření dohody 
mezi VZP ČR a pozůstalými po uživateli vozíku (jde o institut určený především 
rodinným  příslušníkům  uživatele,  kteří  mají  zájem  si  vozík  po  zemřelém 
uživateli ponechat).

2. Strany diskutovali i téma „doplatkových“ vozíků, které jsou v procesu cirkulace 
(v majetku VZP ČR). Zde zástupci VZP ČR uvedli, že v tomto případě musí postupovat 
v  souladu se zák.  č.  48/1997 Sb.,  o  veřejném zdravotním pojištění.  Zde  VZP ČR 
úhrady vozíku provádí dle přílohy 3 tohoto zákona, tedy do zákonem stanovené výše. 
Případný  doplatek  pojištěnce  na  vozík  tedy  zákon  považuje  za  „nadstandardní 
úhradu“  zdravotnického  prostředku,  který  je  ve  vlastnictví  pojišťovny.  Nelze  tedy, 
pomocí institutu „Dohody o narovnání“ žádat na VZP ČR po skončení užívání vozíku 
pojištěncem pouze o „refundaci“, či vrácení finančních prostředků, které pojištěnec 
na vozík  doplatil.  Žádat  nemohou  ani  pojištěnci-uživatelé,  ani  jejich  rodinní 
příslušníci. Tento postup zákon pojišťovně neumožňuje. Tyto prostředky ovšem bude 
VZP ČR zohledňovat při případném přenechání vozíku pojištěnci.

3.  Diskutována  byla  též  otázka  změny  zdravotního,  či  tělesného  postižení,  či 
zdravotního stavu pojištěnce-uživatele vozíku v souvislosti s možnosti změny vozíku 
před skončením jeho užívací doby. Zástupci VZP ČR deklarovali, že v případě výrazné 
změny zdravotního stavu pojištěnce-uživatele vozíku a jeho potřeby jiného vozíku, 
jako  součást  řešení  jeho  nového  zdravotního  stavu  a  léčby  je  vždy  možné  aby 
ošetřující  lékař  okamžitě  předepsal  nový,  odpovídající  vozík.  Tedy  bez  ohledu 
na časové  určení  užívání  původního  vozíku.  VZP  ČR  v  těchto  odůvodněných 
případech schvaluje  pro uživatele  nový,  odpovídají  vozík jako součást  odpovídající 
léčby i před vypršením doby životnosti stávajícího vozíku. (Tento institut bude zřejmě 
nejčastěji využíván u dětí, ale lze ho aplikovat i u dospělých pojištěnců.)

4. Závažným tématem, které bylo dále diskutováno, je aplikace „Dohody o narovnání“ 
u pojištěnce, který přechází, či již přešel od VZP ČR k jiné zdravotní pojišťovně a má 
od VZP ČR v užívání invalidní vozík. V tomto případě zástupci VZP ČR deklarovali, že 
„Dohodu  o  narovnání“  zde  nelze  použít,  neboť  by  docházelo  k  převodu  majetku 
(zdravotnického prostředku), který zákon zdravotní pojišťovně neumožňuje. Tomuto 
postupu  brání  neexistence  smluv  o  přeúčtování  zdravotnických  prostředků  mezi 
jednotlivými  zdravotními  pojišťovnami.  V  praxi  to  pak  znamená  neúměrnou  a 
zbytečnou  zátěž  pojištěnců-uživatelů  vozíků,  neboť  ti  musí  propůjčený  vozík 
pojišťovně, od které odcházejí, vrátit (přestože třeba jde o vozík s doplatkem, který jim 
nemůže  pojišťovna,  od  které  odcházejí,  žádným způsobem uhradit)  a  následně  si 
nechat lékařem předepsat a od pojišťovny, ke které přecházejí i uhradit zcela nový 
vozík (u „doplatkových“ vozíků si musí znovu uhradit potřebný, finanční rozdíl). Tento 
postup  znamená  pro  přecházejícího  pojištěnce  dvojnásobné,  finanční  náklady 
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na doplatcích  spolu  s  jejich  neúměrnou  administrativní  zátěží  a  pro  pojišťovny  a 
lékaře zbytečnou finanční i administrativní zátěž.

VZP  ČR  nepovažuje  proces  přeúčtování  za  nikterak  složitý  a  je  zcela  připravena 
k jejímu praktickému využití. Ačkoli se však VZP ČR již několikrát snažila o to, aby 
bylo  dosaženo  příslušných  dohod  mezi  zdravotními  pojišťovnami,  které  by 
přeúčtovávání  zdravotnických  prostředků  mezi  nimi  umožňovaly,  čímž  by  byly 
zbytečné finanční  náklady a  administrativní  zátěž  pro všechny zúčastněné  strany 
odstraněny, její návrhy zatím nebyly ostatními pojišťovnami akceptovány. Zástupci 
NRZP ČR proto deklarovali, že se ze své pozice pokusí, spolu se Svazem zdravotních 
pojišťoven ČR, iniciovat jednání, na kterém by bylo těchto dohod mezi zdravotními 
pojišťovnami dosaženo, čímž by byla situace pojištěnců, jichž se přechod týká, velmi 
ulehčena.
Vypracoval: JUDr. Zdeněk Žižka, Bc. Václav Krása,  Předseda NRZP ČR

 POJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ 

Pojištění nákladných zdravotních prostředků nabídka komerčních pojišťoven

Dne 22.2.2011 se v sídle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR znovu 
sešla na dohodnutém jednání mezi NRZP ČR a VZP ČR společná pracovní skupina 
ve složení za NRZP ČR její předseda Bc. Václav Krása a specialista na zdravotnictví a 
zdravotnické  prostředky  JUDr.  Zdeněk  Žižka,  pracovník  legislativního  odboru 
na straně jedné a za VZP ČR MUDr. Taťána Soharová, ředitelka odboru léčiv a ZP, 
Ing. Martin Jelínek, Ph.D., vedoucí oddělení zdravotnických prostředků a Mgr. Jiří 
Matějček na straně druhé. 

Na této  schůzce  zástupci  VZP ČR,  mimo jiné,  seznámili  zástupce  NRZP ČR 
s nabídkou, kterou jejich pojišťovně předložily některé komerční pojišťovny. Zástupci 
komerčních  pojišťoven,  po  zkušenostech  uživatelů  nákladných  invalidních  vozíků 
ze současné doby, zjišťovaly názor VZP ČR na to, zda by měla zájem ona, nebo její 
pojištěnci-uživatelé  nákladných zdravotních prostředků, především pak invalidních 
vozíků o pojištění těchto prostředků. Pojištěny by tímto produktem měly být veškeré 
náklady  na  jejich  opravu,  které  musí  uživatelé  hradit  sami,  ze  svých  prostředků 
(v současné době je to 10% z každé opravy takového prostředku), jejich poškození 
živelními událostmi a jejich odcizení, které nebylo způsobeno zaviněním uživatele. Je 
možné, že pojištění by krylo i některá jiná rizika.

VZP ČR se k této nabídce staví kladně a ráda by ji akceptovala. Mimo jiné i 
proto, že tímto způsobem by byly mnohem rychleji a snadněji řešitelné situace, kdy 
pojištěnec-uživatel  zdravotnického  prostředku  přijde  ze  dne  na  den  o  svoji 
kompenzační  pomůcku,  což  mu  způsobí  nesmírné  životní  komplikace.  Zdravotní 
pojišťovna,  za  současného  stavu  legislativy,  není  schopna  tyto  případy,  které 
nesnesou  odkladu  velmi  urychleně  řešit.  Komerční  pojištění  by  mohlo  pomoci 
k urychlenému řešení těchto akutních stavů. Zároveň ale VZP ČR nebyla schopna 
na nabídku komerčních pojišťoven závazně reagovat, neboť si není jista zájmem o toto 
pojištění ze strany svých pojištěnců. Proto se obrátila na NRZP ČR se žádostí o její 
stanovisko k problému.
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NRZP  ČR  také  nezná  odpověď  na  otázku  týkající  se  zájmu  klientů  o  toto 
pojištění.  Z  výše  uvedených důvodů chce  provést  průzkum mezi  svými  členskými 
organizacemi a všemi jejich členy na téma zájem či nezájem o výše uvedené, komerční 
pojištění.

Vážené členské organizace, vážení členové těchto organizací, vážení pojištěnci 
VZP  a  zároveň  uživatelé  nákladných  zdravotních  prostředků,  především  pak 
invalidních vozíků, které jsou jim propůjčeny VZP ČR do užívání, prosíme Vás tímto 
o sdělení Vašeho stanoviska k výše uvedenému záměru komerčních pojišťoven. Sdělte 
prosím, v nejkratším možném termínu svým organizacím, či  přímo na E-mailovou 
adresu:  z.zizka@nrzp.cz  svůj  případný  zájem  o  takovéto  pojištění.  Na  upřesnění 
musím dodat, že žádné bližší podmínky pojištění, včetně výše příp. pojistného nebyly 
pojišťovnami dosud stanoveny. Podrobnosti takovýchto pojistných produktů by teprve 
musely pojišťovny vykalkulovat a poté nabídnout. Nyní se tedy vlastně jedná pouze 
o průzkum  trhu,  zda  se  komerční  pojišťovny,  společně  s  VZP  ČR  ,  či  jinými 
zdravotními pojišťovnami mají vůbec přípravou tohoto produktu zabývat. Předem moc 
děkuji za spolupráci!
JUDr. Zdeněk Žižka, Legislativní odbor NRZPČR
 

s o c i á l n í  s l u ž b y …

 VOLNÁ MÍSTA V TÝDENNÍM STACIONÁŘI

Volná místa v týdenním stacionáři
Nabízí Společenství Dobromysl pro občany s mentálním postižením ve věku od 18 
do 80 let.
Informace  na  tel.  313562331  (paní  Nosková,  paní  Kederová)  nebo  na 
www.dobromysl.info.

 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Podpora samostatného bydlení
Volná místa v terénní službě poskytované v bytech uživatelů na území města 

Bruntál nabízí Sagapo.
Sagapo,  příspěvková  organizace  v  současné  době  nabízí  volná  místa  v  sociální 
službě ,,Podpora samostatného bydlení“. Jedná se o terénní službu poskytovanou v 
bytech uživatelů na území města Bruntál. 

Služba je poskytována lidem s mentálním postižením nebo s  kombinovaným 
postižením  starším  dvaceti  let  s  vlastním  příjmem,  osobám  bez  duševního 
onemocnění  a  osobám  nevyžadujícím  stálou  zdravotní  péči.  Posláním  služby  je 
umožnit  lidem  s  mentálním  postižením  nebo  kombinovaným  postižením  žít 
nezávislým  způsobem  života  s  podporou.  Služba  je  poskytována  v  pracovní  dny 
od 8.00 do 16.30. 
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V případě zájmu se obracejte na vedoucí služby Mgr. Michaelu Lučanovou (tel. 
554 719 009, 605 263 884) nebo na sociální pracovnici Bc. Marcelu Bednaříkovou 
(tel. 554 773 013, 734 417 076).  Další informace na www.sagapo.cz.

p u b l i k a c e …

 KNIHA O AUTISMU 

Pestrostíni a netopýři. Můj život v jiném světě

Kniha Axela Braunse poskytuje unikátní pohled zevnitř do stále málo probádaného 
světa autismu. 

Skrze  bizarní,  často  humorné  obrazy  autor  mapuje  své  originální  a  autistickým 
viděním světa ovlivněné složité objevování dětství a mládí. Biografický text dosahuje 
netušeného  uměleckého  a  literárního  efektu  a  postupně  vtáhne  čtenáře 
do pestrobarevného, byť uzavřeného světa „jiného druhu“. Autor pracoval na tomto 
románu 17 let. V roce 2000 za něj získal Cenu za literaturu města Hamburk a román 
se následně stal bestsellerem.

l e g i s l a t i v a …

 KDO MÁ NÁROK NA OŠETŘOVNÉ?

ČSSZ informuje: Kdo má nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné má při splnění stanovených podmínek zaměstnanec, pokud 
nemůže vykonávat  zaměstnání  z  důvodu ošetřování  nemocného člena domácnosti. 
Náleží  také  v  případě,  kdy  zaměstnanec  nemůže  pracovat,  neboť  musí  pečovat 
o zdravé  dítě  mladší  10  let,  protože  školské  nebo  dětské  zařízení  bylo  uzavřeno 
(z důvodu  epidemie,  havárie  či  jiné  nepředvídané  události),  dítěti  byla  nařízena 
karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. Při péči o dítě 
starší 10 let z důvodu uzavření školy ošetřovné nenáleží.

Při onemocnění dítěte nebo jiného člena rodiny, při péči o dítě do 10 let věku 
z důvodu, že mu byla nařízena karanténa nebo proto, že osoba, která jinak o dítě 
pečuje onemocněla, se nárok na dávku uplatňuje tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě 
ošetřování (péči)“, který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, v případě 
nařízení  karantény  též  orgán  ochrany  veřejného  zdraví  (dále  jen  ošetřující  lékař). 
Tiskopis má 2 propisovací díly. Při vzniku potřeby ošetřování předá ošetřující lékař 
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pojištěnci (popř. osobě, která onemocněla, byla jí nařízena karanténa) první díl tohoto 
rozhodnutí, a to:

 1.díl   -  Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování  (péče)  -  žádost o ošetřovné, 
kterým zaměstnanec uplatňuje nárok na ošetřovné a po doplnění části B ho 
předá  svému  zaměstnavateli.  Pro  výplatu  dávky   musí  zaměstnanec  ještě 
doložit trvání potřeby ošetřování. Tuto skutečnost dokládá

 2. dílem – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který zaměstnanci 
předá ošetřující  lékař (orgán ochrany veřejného zdraví)  při ukončení potřeby 
ošetřování;  ošetřující  lékař  může  rozhodnout  o  ukončení  potřeby  ošetřování 
nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba 
ošetřování(péče) pominula, resp. pomine.

 Potvrzením o trvání potřeby ošetřování (péče) v případech, kdy ošetřování trvá 
delší  dobu.  Tento  tiskopis  ošetřující  lékař  vystaví  i  v  případě  vystřídání 
ošetřujících osob, a to ke dni, který  předchází  dni, od kterého ošetřování (péči) 
přebrala jiná osoba.

I tyto tiskopisy předává zaměstnanec neprodleně svému zaměstnavateli.

Vznikne-li  nárok  na  ošetřovné  při  péči  o  dítě  do  10  let  z  důvodu uzavření 
dětského  výchovného  zařízení,   zaměstnanec  jej  uplatní  na  tiskopisu  „Žádost 
o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy)“. 
Tento tiskopis mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola),  do které dítě 
chodí.  Zaměstnanec  doplní  část  B.  tiskopisu  a  předá  jej  neprodleně  svému 
zaměstnavateli.  (Druhý díl  tohoto tiskopisu slouží pro uplatnění nároku v případě 
vystřídání v péči o dítě, jinak se nepoužije.)

Zaměstnavatel vyplní v tiskopise, v rubrice „záznamy zaměstnavatele“,  které 
dny  v  průběhu  potřeby  ošetřování  zaměstnanec  pracoval  a  kdy  nastoupil 
do zaměstnání. Doklady k uplatnění nároku na dávku spolu s vyplněným tiskopisem 
„Příloha  k  žádosti  o  dávku  nemocenského  pojištění“   předá  neprodleně  příslušné 
OSSZ.

Ošetřovné  je  dávka  nemocenského  pojištění  a  vyplácí  ji  od  prvního  dne 
ošetřování příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (v Praze Pražská správa 
sociálního zabezpečení, v Brně Městská správa sociálního zabezpečení - OSSZ/PSSZ/
MSSZ)  po  dobu  nejdéle  9  kalendářních  dní.  Popřípadě  16  kalendářních  dní  u 
osamělého  zaměstnance,  který  má  v  trvalé  péči  dítě  ve  věku  do  16  let,  které 
neukončilo  povinnou  školní  docházku.  Rodiče  či  jiné  oprávněné  osoby  se  přitom 
mohou v ošetřování vystřídat (vystřídání v péči je možné jen jednou).

Doba poskytování ošetřovného se tímto vystřídáním neprodlužuje.

Jak vysoké bude ošetřovné?
Výše  ošetřovného  od  prvního  kalendářního  dne  činí  60  %  redukovaného 

denního  vyměřovacího  základu  za  kalendářní  den.  Denní  vyměřovací  základ  je 
průměrný denní příjem v tzv. rozhodném období. Rozhodné období je zpravidla 12 
kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost.
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Příjmy v tomto období se sečtou, vydělí se počtem kalendářních dnů a získaná 
částka tvoří denní vyměřovací základ (DVZ). Ten se stanoveným postupem redukuje a 
z  redukovaného  denního  vyměřovacího  základu  se  počítají  dávky  nemocenského 
pojištění. Z částky do první redukční hranice (825 Kč) se u ošetřovného počítá 90 %, 
z částky  nad  první  redukční  hranici  do  druhé  redukční  hranice  se  počítá  60  %, 
z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční  hranice se počítá 30 % a 
k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Redukční hranice od 1. 1. 2011 činí:
 1.redukční hranice 825 Kč
 2.redukční hranice 1 237 Kč
 3.redukční hranice 2 474 Kč

 
Příklad: Výpočet ošetřovného
Vyměřovací  základ  zaměstnance  v  rozhodném  období  byl  258  000  Kč.  DVZ 
před redukcí činí 706,85 Kč (258 000 Kč :  365 dnů).  Z částky do první  redukční 
hranice, která v roce 2011 činí 825 Kč, se započítává 90 % (706,85 Kč x 90 % = 
636,17 Kč), zaokrouhleno na celé koruny 637 Kč. Denní dávka bude činit 383 Kč 
(637 Kč x 60 % = 382,20 Kč), zaokrouhleno na celé Kč, za kalendářní den. 

Při 9 kalendářních dnech ošetřování náleží dávka ve výši 3 447 Kč (383 Kč x 9 dní).

Některé  skupiny  pojištěnců  nemají  vzhledem  k  charakteru  vykonávané  činnosti 
na ošetřovné nárok (např. lidé, kteří pracují na základě dohody o pracovní činnosti, 
lidé, kteří pracují z domova, zahraniční zaměstnanci a OSVČ).

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ, tel. 257 062 886

v z d ě l á v á n í …

 PÉČE O PEČUJÍCÍ

Název: Péče o pečující
Kdy: 06.04.2011 - 27.04.2011 
Kde: Knihovna Karla Dvořáčka - Vyškov 
Kategorie: Svépomocná skupina pro pečující laiky 
Stav: volno  
Poznámka: 4 sezení  
Kapacita: 25 osob
Cena: zdarma

Tzv.  Škola  životního  odpoledne.  Smyslem  je  pochopit  sám  sebe,  rozpoznat  své 
schopnosti  a  možnosti,  uvidět  souvislosti  nové  situace.  Setkání  umožní  sdílení 
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náročných  momentů  péče  a  ventilaci  problémů a  podpoří  harmonizaci  rodinných 
vztahů. Je určena osobám především vyššího středního věku, které se starají o své 
blízké.

Poznatky jsou předávány sebezkušenostní  formou. Všechny čtyři  části  jsou náplní 
provázané, proto je vhodné školu absolvovat vcelku. 

Program: středy od od 13 do 17 hod. (5 vyuč. hodin):

•6. dubna PRVNÍ SETKÁNÍ
Základní informace o škole. Úvod, seznámení – vzájemné představení účastníků a 
lektorů. Povídání o tom, co účastníci od kurzu očekávají. Nabídka „příběhů“ - co je 
pro nás problémem? Práce s příběhy, tématy, diskuze.
•13. dubna DRUHÉ SETKÁNÍ
Co přináší život po 50? Témata: Krize středního věku, odchod dětí z rodiny, osamělost 
ve  dvou.  Co  když  ztratím  práci?  Jsem ještě  potřebný?  Vstup  do  role  pečujícího, 
psychologie pečujícího. Práce s životními příběhy, prohloubené sebepoznání, využití 
psychologických technik a testů.
•20. dubna TŘETÍ SETKÁNÍ
Téma: Pocity a role pečujícího a opečovávaného. Problémy, které vznikají v rodinné 
péči. Jak reagovat na problematické, např. manipulativní chování nám svěřené osoby 
(diskuze, rady). Aktivizace opečovávaného (diskuze, výměna zkušeností).
•27. dubna ČTVRTÉ SETKÁNÍ
Syndrom  vyhoření,  prevence  (test,  diskuze).  Stres  pečujících  osob,  dopady  na 
psychické  a  tělesné  zdraví  (psychosomatika,  využití  kresby).  Potřeba  péče  o  sobě 
sama  (výměna  zkušeností,  rady,  doporučení)  –  praktické  ukázky  terapie.  Závěr, 
zhodnocení kurzu.

Lektoři: PhDr. Helena Tichá a MUDr. Ivan Peška
Máte-li dotazy nebo problémy s přihlášením, volejte prosím 549 213 412 nebo pište 
na info@pecujdoma.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji 
viděli, povolte JavaScript 

c e s t o v á n í …

 KRKONOŠE BEZ BARIÉR

Krkonoše bez bariér - zatím na 10 trasách
Správa Krkonošského národního parku dokončuje projekt nazvaný Krkonoše 

bez bariér. Jeho cílem je prezentovat trasy v Krkonoších vhodné pro lidi na vozíku, 
s berlemi, seniory a rodiny s kočárkem. Prvních 10 tras bylo vytipováno, vyzkoušeno 
ve spolupráci s Klubem vozíčkářů Trutnov, popsáno ve zvláštní brožuře a uvedeno 
na mapovém serveru Správy  KRNAP.  Další  informace o  těchto  trasách zpracovala 
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partnerská společnost No Limits a prezentovala na domovských stránkách Krkonoše 
– Svazek měst a obcí. Na jaře nebude nic bránit tomu, aby zájemci na trasy vyrazili.

O projektu jsem si povídal s ředitelem Správy Krkonošského národního parku 
Ing. Janem Hřebačkou.
  
Pane řediteli,  Krkonoše jsou vysoké hory a vozíčkáři  je  příliš  nenavštěvují,  i  když 
Janské Lázně na úpatí Černé hory jsou skutečnými lázněmi zaměřenými mimo jiné 
na léčení poruch pohybového aparátu. Jsou pro vozíčkáře opravdu tak nedostupné?

Na první pohled jsou Krkonoše vysoké a strmé a pro někoho mohou vypadat 
nepřístupně. Ale na druhý pohled tady máme 700 kilometrů cest od těch úzkých a 
kamenitých stezek po široké svážnice s  hladkým povrchem. Napadlo nás, že právě ty 
by pro vozíčkáře nemusely být velkou překážkou. Přesto je vozíčkáři nevyužívají. Ptali 
jsme se tedy přímo vozíčkářů, proč do Krkonoš nejezdí. Závěry těchto rozhovorů nás 
velmi překvapily. Vozíčkáři totiž vůbec o vhodných cestách nevědí! Normálně chodící 
člověk to má velmi jednoduché – chce jet do Krkonoš, koupí si v Praze běžnou mapu, 
podívá se kudy vede značená turistická cesta třeba na Sněžku a ví, že se dá nějak 
vyjít až na vršek. Cesta tam je a zdravému turistovi příliš nezáleží na tom, jestli jsou 
na ní schody nebo hladký asfalt. Vozíčkář se podívá do stejné mapy a také ví, že tam 
nějaká cesta vede. Ještě je schopen odhadnout, jak moc je ona cesta do kopce, ale ani 
v  nejmenším  netuší,  jaký  má  povrch.  Neví  nic  o  jejích  maximálních  sklonech, 
odvodňovacích  svodnicích,  přístupnosti  bud  a  dalších  nezbytných  informacích. 
Pro zdravého  člověka  je  snadné  objevovat  neznámé  cesty  na  horách.  Pro  člověka 
na vozíku to přináší velmi mnoho úskalí a rizik. Do nich se nechce pouštět, a proto 
zůstane  doma  nebo  jede  jinam,  kde  to  zná  nebo  ví,  že  se  tam  bude  schopen 
pohybovat snadno. Napadlo nás, že by možná ze začátku stačilo zjistit, zda máme 
cesty, které by byly na vozíku sjízdné a pokud ano, tak o nich vozíčkáře informovat. 
Ostatně k podobnému závěru dospěla jedna studentka z Prahy, když zkoumala cesty 
v Jizerských horách.
 
Co toto zjištění pro projekt Krkonoše bez bariér znamenalo?
Znamenalo to, že jsme vytipovali prvních deset cest v Krkonoších tzv. TOP 10, které 
se nám zdáli vhodné a dostatečně zajímavé pro vozíčkáře. Pak jsme je prověřovali, zda 
vhodné  opravdu  jsou.  Sotva  ale  může  zdravý  člověk  hodnotit  cesty  pro  někoho 
na vozíku. To je nesmysl. Nechali jsme tedy samotné vozíčkáře, aby tyto cesty s naší 
pomocí projeli a sami je ohodnotili. Navázali jsme proto kontakty s Klubem vozíčkářů 
Trutnov  a  organizací  ESYHANDICAPHELP  z  Liberce,  naplánovali  testovací  jízdy  a 
vyrazili společně na hory.
 
To vypadá docela jednoduše, vezmete pár lidí na vozíku, vyjedete na výlet a řeknete 
si, zda to má smysl, aby tam jezdili také ostatní … 
Tak snadné to zase není. Bylo nutné objednat autobus, zajistit nájezdovou rampu, 
doprovod a doufat v dobré počasí. Do normálního autobusu ale nenaložíte víc jak tři 
čtyři vozíky. Víc se jich tam nevejde. Cena pronajatého autobusu je však stejná jako 
když  do  něj  nastoupí  40  zdravých  lidí.  Testovací  jízdy  byly  proto  dost  drahé. 
Bez prostředků z Fondu mikroprojektů bychom Krkonoše bez bariér neutáhli. Během 
vlastního projektu jsme ale museli řešit i jiné než organizační problémy. Například 
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na první  testovací  jízdě z  Vrbatovy boudy na pramen Labe skupinu zastihla silná 
bouřka. Během několika vteřin se strhnul prudký liják a všichni měli co dělat, aby se 
dostali rychle pod střechu. Počasí bylo i v ostatních případech rozhodujícím faktorem, 
který  nám  občas  dlouho  připravenou  jízdu  na  poslední  chvíli  zhatil.  Někdy  se 
ukázalo, že na strmějších cestách je nutná pomoc více asistentů nejen proto, aby 
vozík pomohli vytlačit do kopce, ale aby jej také dobrzdili na cestě dolů z kopce. To se 
nedozvíte jinak, než že na to přijdete přímo v terénu. Tady musím poděkovat všem, 
kdo nám s projektem pomohli, bez nich bychom s tím měli ještě větší starosti. Tyto 
jízdy jsme samozřejmě chápali také jako vedené exkurze připravené pro vozíčkáře, 
při kterých  se  dozvěděli  hodně  zajímavého  o  samotných  horách  a  Krkonošském 
národním parku.
 
Elektrický vozík ale vyjede i hodně příkrou cestu. Nebylo by tedy možné vytipovat 
trasy jenom pro ně? 
Pravdou je, že elektrický vozík jede sám. Na trhu je ale mnoho různých typů vozíků a 
některé jsou vhodné jenom do města, kde jsou povrchy cest téměř dokonalé. Vozíky, 
které mají  širší  pneumatiky a větší  kola se  zdály jako ideální  na cesty v přírodě. 
Pokud se na cestě vyskytla překážka – odvodňovací svodnice, štěrk a podobně, bylo 
pro elektrické vozíky podstatně těžší překážku překonat, než pro vozíky mechanické 
s asistencí. Ostatně vozíčkář by nikdy neměl na hory vyrazit sám a měl by mít někoho 
u sebe, kdo je schopný mu i fyzicky pomoci. Na jedné hodně strmé cestě nad Pecí 
pod Sněžkou se „električákům“ ve svahu začaly vařit  kapaliny v bateriích,  protože 
odběr elektriky byl příliš veliký. Vozík může mít defekt na pneumatice stejně jako 
horské  kolo  a  pro  samotného  vozíčkáře  to  může  být  skutečný  problém.  Proto 
doporučujeme vždy a každému vozíčkáře na výlet zkušený a zdatný doprovod.
 
Co ještě zájemcům na vozíku doporučujete na výlety do národního parku? Kde se 
vaše doporučení dozvědí?
Naše  doporučení  jsme  po  konzultaci  s  Horskou  službou  Krkonoše  shrnuli 
do jednoduchého  desatera  rozumného vozíčkáře.  Jsou tam pravidla  podobná těm, 
která platí i pro běžné turisty, jako například důkladné plánování trasy a její ověření 
na našich informačních centrech, která mají aktuální zprávy o povrchu cest, provozu 
na nich nebo opravách.  Rozumný vozíčkář  si  včas  zjistí  jaké  bude počasí,  počítá 
s tím, že na cestě mohou jezdit horská kola nebo lesní technika, dá někomu vědět 
kam se vydá a kdy se asi  vrátí.  Nebude uhýbat z plánované trasy, nebude nikde 
zbytečně riskovat. Velmi důležité je také vybavení, které by měl výletník na vozíku mít 
s sebou. Sem patří samozřejmě léky, které užívá, kartička s popisem jeho zdravotního 
omezení a pokyny pro případ nouze, měl by mít s sebou nabitý a zapnutý mobilní 
telefon a v něm uložena čísla na Horskou službu. Nemělo by chybět teplé oblečení, 
deka  nebo  nánožník  a  nepromokavé  pončo,  se  kterým  máme  dobré  zkušenosti. 
Osvědčil se také fixační pás, která nedovolí vyjet vozíčkáři ze sedadla při strmějších 
sjezdech. Všechny tyto informace jsme uvedli ve zvláštním letáku nazvaném Krkonoše 
bez bariér, který je dostupný v našich i jiných informačních centrech v Krkonoších a 
je v elektronické podobě i na našich domovských stránkách. Jsou v něm mimo jiné 
užitečná  telefonní  čísla  a  internetové  odkazy  a  jsou  zde  zmíněny  i  některé  trasy 
pro vozíčkáře v polských Krkonoších.
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Jak  ale  takový  vozíčkář  pozná,  které  cesty  jsou  pro  něj  určené?  Na  trhu  žádná 
speciální mapa není. 
S  mapami  začíná  být  problém obecně.  Informací,  které  jsou  v  nich  zachyceny  je 
mnoho a mapy se stávají proto nečitelné a nepřehledné. Pravděpodobnost, že v třeba 
Kolíně sežene vozíčkář speciální mapu Krkonoš nebude veliká. Zvolili jsme proto jinou 
cestu.  Na  našem  mapovém  serveru  na  domovských  stránkách  Krkonošského 
národního parku si můžete sestavit mapu přesně takovou, kterou potřebujete. Skládá 
se z různých vrstev, které lze různě kombinovat. Můžete si tedy jednoduše a zadarmo 
vytisknout  mapu,  na  které  základní  turistická  mapa  se  značenými  cestami  a 
„bezbariérovými  trasami“.  Nemusí  na  ní  být  už  třeba  cyklotrasy,  které  stejně 
nevyužijete. V terénu jsme pak umístili na rozcestníky plechové směrovky s logem 
vozíčkáře. V letáku, o kterém jsem už mluvil jsou pak doporučované trasy popsané 
včetně  jejich  obtížnosti.  S  těmito  informacemi,  které  si  vozíčkáři  mohou  sehnat 
v klidu doma a předem se dá naplánovat výlet do Krkonoš snadno.
 
To zní velmi slibně. Hory ale nejsou jenom cesty. Jak je to s bezbariérovostí chalup 
na     cestách?  
Přístupnost chalup na vytypovaných TOP 10 trasách zjišťovala společnost No Limits. 
Bohužel zjistili, že s jejich bezbariérovostí to není nijak slavné. Jejich závěry můžete 
najít na oficiálních turistických stránkách Krkonoš (www.krkonose.eu) v rozbalovací 
nabídce  Pro  hendikepované.  Tam je  souhrn všech užitečných informací  a  odkazů 
pro plánování tras. Bezbariérová nejsou ani všechna naše informační centra. Součástí 
druhé části projektu Krkonoše bez bariér je  mimo jiné příprava dokumentace k jejich 
přestavbě a odstranění bariér. Do druhé části projektu také patří zmapování dalších 
tras, které by pro vozíčkáře mohly být zajímavé. Na nich se ale mohou už vyskytnout 
větší nerovnosti, a proto je zpracována dokumentace k jejich opravám.
  
Co tedy má udělat vozíčkář proto, aby mohl na výlet do Krkonoš?
Jak  jsem  uvedl  před  chvílí  –  najít  si  na  domovských  stránkách  Krkonošského 
národního  parku odkaz  na mapový server  a podívat  se,  kudy  vedou bezbariérové 
trasy. Pokud si nějakou vybere, může si vytisknout příslušný díl mapy. K tomu si 
vytiskne  leták  Krkonoše  bez  bariér.  Ten  si  ale  může  vyzvednout  na  většině 
informačních center v Krkonoších. Podívá se, jak jsou přístupné chalupy na trase. 
Pak si zajistí doprovod a doporučené vybavení, svačinu a pití, někomu řekne, kam 
jede a kdy se vrátí, zjistí, zda nebude pršet a vyrazí. Není to složitější než pro chodící 
návštěvníky. Musí ale počítat s tím, že Krkonoše jsou hory a výlet na ně nikdy nebude 
tak snadný a nenáročný jako třeba návštěva centra velkých měst. I  pro normálně 
pohyblivé návštěvníky jsou Krkonoše náročnější.
 
Děkuji za rozhovor!, Michal Skalka

Top 10 – doporučené a vyznačené cesty
1.Z Harrachova podél Mumlavy na Krakonošovu snídani
2.Z Horních Míseček na Vrbatovu a Labskou boudu
3.Z Benecka přes Rovinka na Třídomí
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4.Ze Špindlerova Mlýna do Labského dolu
5.Ze Špindlerova Mlýna do Dolu Bílého Labe
6.Z Mladých Buků přes Dolní Sejfy do Antonínova Údolí
7.Ze Špindlerovy boudy na Petrovu boudu
8.Z Janských Lázní přes Rudolfovo údolí na Hoffmannovy Boudy
9.Z Pece pod Sněžkou do Obřího dolu
10.Z Pomezních bud přes Malou Úpu do Spáleného Mlýna
 Užitečné internetové odkazy:

www.krnap.cz/krkonose-bez-barier-1/ –  informace o  trasách TOP 10,  elektronická 
verze letáku, link na informace o bezbariérovosti chalup na trasách

www.krkonose.eu  –  v  rozbalovací  nabídce  Pro  hendikepované  informace  o 
bezbariérovosti  chalup na trasách,  bezbariérových trasách v  polské  části  Krkonoš 
(Karkonoski Park Narodowy), link na TOP 10 trasy

 KRKONOŠE BEZ BARIÉR

Nedobytný husitský Tábor nyní vyzývá i hendikepované turisty k návštěvě
 

Brzy tu máme opět turistickou sezonu. Kam tedy letos na vozíku vyrazit? No 
přece do Tábora! Do kdysi nedobytného města, na kterém si v minulosti vylámala 
zuby četná vojska.

A  kam asi?  Na  kotnovskou  věž  z  doby  předhusitského  osídlení  tehdy  ještě 
přemyslovského Hradiště nebo snad za vyhledávanou turistickou raritou podzemních 
chodeb nebo třeba na věž Děkanského chrámu překonat 250 schodů? To zrovna ne, 
ale pokud si hendikepovaný turista vyhledá informace o Táboře, zjistí, že jde o město 
k této skupině návštěvníků velmi vlídné.

Nejatraktivnějším  cílem  je  zde  vždy  Husitské  muzeum,  jedno 
z nejnavštěvovanějších  v  republice.  Pětisetletá  impozantní  budova  staré  radnice 
na Žižkově náměstí. Expozice Husité nabízí  od listopadu loňského roku prohlídku 
svého interiéru i vozíčkářům. A nejen jim. Po náročné a velmi nákladné rekonstrukci 
autoři projektu hrdě prohlašují, že výstava využívá hlavně vícesmyslového vnímání, 
obohatí tedy i nevidomé. Expozice, která svým obsahem již nevyhovovala současným 
nárokům  na  prezentaci  tak  významné  kapitoly  našich  dějin,  byla  vytvořena 
za podpory  „Norských  fondů“  za  spoluúčasti  Ministerstva  kultury  a  s  přispěním 
města Tábora. Každá z místností na trase je přehledně tematicky zaměřená. Úvodní 
krátký film přenese návštěvníka do atmosféry středověku a navodí člověku představu 
o neúnosných životních podmínkách, které vedly k protestům v tehdejší společnosti a 
tím ke vzniku husitství. Při tvorbě nové expozice bylo využito přirozené zvídavosti jak 
malých, tak i velkých návštěvníků muzea. Co to v praxi znamená? Například použití 
komiksu velmi zlidští, přiblíží a odlehčí vážné téma. Lákavá kukátka (záměrně zhruba 
ve výši dětských očí ), ve kterých si přečteme další z řady vtipných myšlenek, budou 
paradoxně pro vozíčkáře výhodou, neboť stojící  zvídavý dospělý je nucen poměrně 
nedůstojně při získání poznatku v kukátku vystrkovat své pozadí…
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Nechybí  v  životní  velikosti  vyvedená  panoramatická  ukázka  dvojice  božích 
bojovníků při obsluze děla. Na obrazovce běží permanentně film, kde Vám „husitští 
bratři“ předvedou způsoby nabíjení a střelby ze svých zbraní – kuše, samostříly atd. 
Při  vstupu  do  další  místnosti  se  nelekněte,  dominuje  tady   socha  samotného 
hejtmana v nadživotní velikosti .  Jedná se o část bronzové sochy, dílo tehdy ještě 
nepříliš  známého  sochaře  J.V.  Myslbeka.  Slavnostní  odhalení  proběhlo  na  místě 
současného  pomníku  Jana  Žižky  na  náměstí  v  roce  1877.  Avšak  kvůli  chybě 
v technologii výroby došlo k praskání díla. Proto byla busta po sedmi letech snesena 
do muzea a nahrazena pískovcovou sochou  Josefa Strachovského.

Hledání krále – kdo se ujme zpustošené země?
Kandidáty naleznete v další části expozice. Na královský trůn můžete usednout 

i vy (po zaplacení poplatku za fotografování budete mít i jedinečnou památku). Jsem 
přesvědčena, že se Vám bude nejvíce líbit rozjímání v ultrakvistické kapli za zpěvu 
chorálu.  Odraz  husitství  v  následujících  časových  údobích  -   národní  obrození, 
období  socialismu…  jak  jsme  tuto  etapu  vnímali  v  průběhu  několika  staletí?  V 
poslední místnosti můžete konfrontovat příběh rodiny, která před šesti sty lety přišla 
na Hradiště hory Tábor za lepším životem  se  současným pohledem na historické 
jádro města. Okna totiž směřují přímo na Žižkovo náměstí. Věřte nebo ne, ten silný 
příběh Vás skutečně zasáhne.

Přijeďte určitě! Když Tábor vznikal, tak se zde psaly evropské dějiny. Kde se 
můžete dozvědět více než v Husitském muzeu?

Tímto ale nabídka turistických zajímavostí  pro vozíčkáře v druhém největším 
jihočeském  městě  v  žádném  případě  nekončí.  Při  poznávání  Tábora  nemůžete 
vynechat expozici Táborský poklad, je umístěna na okraji centra (z náměstí cca 10 
min. chůze) v nádherném prostředí bývalého areálu měšťanského pivovaru z počátku 
17. století. Ve sladovně si prohlédnete téměř 4 000 stříbrných mincí, které se našly 
při rekonstrukci jednoho domu nedaleko Žižkova náměstí. Jedná se o největší nález 
stříbrných mincí z jagellonského období. Kdo si je schoval pod podlahu svého domu? 
Paní průvodkyně Vás seznámí s příběhem starým 500 let. Uvidíte unikátní kachel, 
který obdivují  turisté doslova z celého světa. Dále kuchyňskou keramiku, dřevěné 
talíře,  lžíce,  vzácné  cechovní  poháry,  které  používali  majitelé  domu  před  mnoha 
staletími. Díky krátkému filmu budete přímo u objevení vzácného nálezu.

Návštěvu  můžete  spojit  s  některou  z  nabídek  Táborského  kulturního  léta. 
Na tomto historickém místě se v létě pořádají koncerty, divadelní pohádky pro děti 
atd.  Program  letních  kulturních  akcí  hledejte  na  internetu  (www.taborcz.eu)  již 
koncem  června.  V  našem  případě  –  areál  hradu  Kotnov  (název  podle  zbytku 
Táborského hradu – kulatá věž na konci nádvoří , typická silueta Tábora ).

Na cestě zpátky na náměstí můžete navštívit táborskou bezbariérovou galerii 
U Radnice. Pro letošní léto je zde naplánovaná Velká výstava komiksů. Pokud se sem 
chystáte  přijet  v  průběhu  prázdninových  měsíců,  pak  vám  doporučím  návštěvu 
interiéru Divadla Oskara Nedbala. Velmi ochotné dámy v Divadelním informačním 
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centru vám umožní nahlédnout do jedinečného prostoru. Jedná se totiž o divadlo se 
dvěma hledišti a jedním jevištěm, což je evropský unikát. Nejen nápis nad oponou 
TÁBOR  SOBĚ  evokuje  představu  Národního  divadla  v  Praze.  Před  45  lety  byla 
kapacita budovy navýšena o nové moderní hlediště a zázemí. Mnozí z vás si určitě 
vybaví slavné estrády komiků Kaisera, Lábuse a Korna „Možná přijde i kouzelník“, 
které byly natáčeny právě v táborském divadle.

Sportovně  orientovaný  vozíčkář  může  využít  krytý  plavecký  nebo  venkovní 
bazén  v  blízkosti  Jordánu  (nejstarší  přehradní  nádrž  ve  střední  Evropě).  Přístup 
do všech prostor je bezbariérový, avšak chybí zařízení na přesun vozíčkáře do bazénu.

Projděte  či  projeďte  si  novou odpočinkovou zónu Jordán.  Příjemná vyhlídka 
na uměle vytvořenou vodní hladinu v samém centru Tábora. To už jsme na Novém 
městě,  kde  by  bylo  hříchem  nenavštívit  jedinou  botanickou  zahradu  v  Jižních 
Čechách. Bohužel se nedostaneme do skleníků.

Bezbariérové  nakupování  si  užijete  v  obchodním domě Dvořák.  Jde  o  velký 
komplex obchůdků, ale i restaurací. Zhruba na hranici Nového a Starého města stojí 
budova kina Svět,  kde  si  i  vozíčkář  přijde  na kulturní  vyžití.  Hraje  se  několikrát 
za den.

Všechny  tyto  a  mnohé  další  informace  obdržíte  v  Informačním  centru 
na Žižkově  náměstí  (infocentrum@mutabor.cz,  381  486  230),  které  bohužel  není 
bez bariér  –  jsou  zde  čtyři  schody,  ale  ochotní  pracovníci  za  Vámi  s  potřebnými 
informacemi vyjdou před „íčko“. Můžete zde požádat o elektronického průvodce, je to 
chytré zařízení velikosti většího mobilu, které Vám mimochodem zcela zdarma (oproti 
vratné  záloze  500  Kč),  zapůjčí.  Parkovací  místa  pro  invalidy  jsou  po  městě 
rovnoměrně  rozmístěna.  Přístupné  WC  hledejte  na  Žižkově  náměstí  (plošina), 
v obchodním domě Dvořák, v Husitském muzeu, v budově divadla a v hotelu Dvořák 
v areálu bývalého hradu Kotnov.

V létě rozhodně využijte příjemného posezení v předzahrádkách u restaurací ať 
už na náměstí nebo v přilehlých uličkách. Je jich tu nespočet a je jen na vás, který 
styl  vás nejvíce  osloví.  Pomoci  vám může čerstvě vydaný Průvodce  po táborských 
restauracích.  Žádejte  jej  opět  v  Infocentru.  Se  svými  dotazy  se  můžete  obrátit  i 
na dana.hroncova@seznam.cz. Přeji vám v našem městě jen ty nejpříjemnější zážitky.
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f i n a n c o v á n í …

 MENŠÍ KOMUNITNÍ GRANTY

Grantové kolo programu ČSOB a ERA pro podporu regionů – menší komunitní 
granty

Zajímáte se o to, co se děje ve vašem regionu? Chcete, aby vaše obec či město 
žilo společenským životem? Chcete se scházet se sousedy, poznávat historii  místa, 
kde  žijete  a  společně  chránit  přírodní  bohatství  v  okolí?  Program  ČSOB  a  ERA 
pro podporu regionů Vám pomůže grantem až do výše 70 000 Kč na realizaci vašich 
projektů. 

I letos bude komise rozhodovat o rozdělení 2 milionů korun v rámci programu 
podporovaného ČSOB a Poštovní spořitelnou. Bude možné podpořit projekty týkající 
se  zlepšování  životního  prostředí,  společenského  a  kulturního  života  v  obcích, 
městech  a  regionech.  Při  přijímání  žádostí  bude  kladen  zvláštní  důraz  na  nové 
nápady a myšlenky a na aktivní zapojení veřejnosti do celého projektu. 

Uzávěrka pro příjem žádostí: 18. března 2011.
kontakty: Kateřina Bláhová , tel.: 233 113 370

 ADVENTNÍ KONCERTY 2011

ADVENTNÍ KONCERTY 2011

Přihlášku k 21. ročníku Adventních koncertů je nutno podat písemně či elektronicky 
do konce dubna 2011.

Formulář nemáme. Přihláška by měla být rozčleněná do dvou částí – jednak 
potřebujeme představit činnost organizace, která žádá o Adventní koncert a v druhé 
části je nutné předložit projekt, který by diváci měli podpořit svými peněžními dary. 
Výběrová  komise  preferuje  projekty  investiční,  tedy  různé  výstavby,  dostavby, 
přestavby,  dále  vybavení  speciálními  pomůckami  či  nábytkem,  automobily  či 
mikrobusy na dopravu postižených, výtahy, plošiny atd.

Součástí přihlášky musí být samozřejmě všechny kontakty – adresa, telefon, 
jména, e-mail. Toto vše prosím poslat na adresu:

Česká televize, Adventní koncerty, Mgr. Michaela Fialová, Kavčí hory, 140 70  Praha 4

Dále  je  možné  přihlášku  poslat  elektronicky  na  e-mail: 
michaela.fialova@ceskatelevize.cz
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Na přelomu května a června se sejde výběrová komise, která zhodnotí všechny 
přihlášky a vybere čtyři projekty, kterým budou Adventní koncerty 2011 věnovány. 
Všichni přihlášení pak dostanou písemné vyrozumění o rozhodnutí této komise. Těm 
čtyřem vybraným se  samozřejmě  ozveme sami  a  probereme s  nimi  všechny  další 
kroky.

Přeji Vám hodně úspěchů v letošním ročníku Adventních koncertů.
Mgr. Michaela Fialová, dramaturg Adventních koncertů Česká televize
telefon: 26113 7219, mobil: 736 531 092

 DARUJSPRAVNE.CZ

Darujspravne.cz je první projekt v České republice, 
zaměřený na individuální dárce.

Hlavním  cílem  projektu  je  rozvoj  a  stimulace  osobního  dárcovství  a 
angažovanosti veřejnosti do neziskových projektů. Snahou je co nejvíce zkrátit cestu 
mezi dárci a neziskovými organizacemi.

Na  portálu  najdete  seznam  různých  projektů  prověřených  neziskových 
organizací, které mají aktuálně bežící veřejnou sbírku. 

Projekty můžete  snadno a rychle finančně podpořit  rovnou z těchto stránek 
pomocí moderních platebních nástrojů.

K  dispozici  jsou  online  platební  nástroje  PaySec,  internetové  bankovnictví 
ČSOB a Poštovní spořitelny, platba platebními kartami Visa a Mastercard. Dále zde 
najdete DMS heslo nebo číslo sbírkového účtu příslušné organizace.
Přispět neziskovkám nikdy nebylo snazší!
 

Projekt realizuje Fórum dárců, které mimo jiné také provozuje Dárcovské SMS 
(DMS). Technicky a koncepčně projekt realizuje OgilvyInteractive.

Slovo úvodem
Každý už někdy daroval nebo byl  osloven neziskovou organizací.  Co všichni 

někdy  řešíme  je  to,  aby  peníze,  věci  nebo  čas,  které  darujeme  na  dobrou  věc, 
skutečně putovaly tam, kam mají.

Darujspravne.cz je jediný a unikátní projekt svého druhu v České republice. 
Ambicí Fóra dárců je každému poskytnout návod, jak se stát dobrým a odpovědným 
dárcem. Projekt darujspravne.cz prověřuje a doporučuje projekty s veřejnou sbírkou 
klíčových neziskových organizací a je jedinečný v tom, že od vás nechce peníze, ale 
přináší vám možnost vybrat si a přináší jistotu, že darujete správně. Pokud si tedy 
vyberete z organizací se značkou darujspravne.cz, nemůžete udělat chybu.

Fórum  dárců  je  jediné  celorepublikové  sdružení  zastřešující  dárce  v  České 
republice. Na budování dárcovství pracuje Fórum dárců úspěšně již přes 13 let. Mezi 
naše projekty patří například DMS – Dárcovská SMS, jejímž prostřednictvím přispěli 
dárci  více  než  300  milionů  korun.  Pod  Fórem  dárců  pracuje  Asociace  nadací  a 
Asociace nadačních fondů.
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Pavlína Kalousová, Výkonná ředitelka Fóra dárců
Nejdůležitější investicí dárců je jejich důvěra. 
Darujspravne.cz poskytuje dárcům návod, jak poznat, že se jejich příspěvek skutečně 
dostane  potřebným  neziskovým  organizacím.  Každá  nezisková  organizace,  která 
používá toto označení a můžete jí zároveň najít v adresáři na této webové stránce, je 
prověřená a musí splňovat základní kritéria:

Organizace je povinna zejména:
Mít zaregistrovanou platnou veřejnou sbírku.
Doložit 2 roky kvalitního a transparentního fungování.
Zveřejňovat přehledné výroční a finanční zprávy.
Pravdivě a včas svoje dárce informovat o využití finančních prostředků.
V  případě  jakýchkoliv  nejasností  ohledně  využití  prostředků  doložit  potřebné 
materiály.

Pilotní  fáze  projektu  darujspravne.cz  je  za  námi.  Úspěšně  jsme  zapojili  všechny 
organizace,  které s  námi již  spolupracují  na dárcovských SMS a přibylo  i  mnoho 
dalších.  Nyní  se  soustředíme na to,  rozšířit  nabídku online  platebních nástrojů a 
vyjednat  pro  NNO co  nejvýhodnější  podmínky  pro  jejich  využívání.  Dalším naším 
cílem  je  zpřístupnit  projekt  co  největšímu  počtu  potencionálních  dárců  a  dostat 
darujspravne.cz do podvědomí veřejnosti.

Máte-li  jakékoliv  dotazy  ke  způsobu  prověřování  nebo  jak  se  zapojit  do  projektu, 
kontaktujte, prosím, Vendulu Prjachovou, koordinátorku projektu 
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