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r e a l i z u j e m e …  
 

 
„Zůstaňme spolu“- motivačně aktivizační program pro děti s těžkým 
zdravotním postižením a jejich rodiny 

Celkové náklady projektu: 1 143 610 Kč 
Výše grantu: 996 379 Kč 

Doba realizace: duben 2015 – březen 2016 

 
Zpráva o průběhu projektu – říjen 2015. 

 
V tomto měsíci probíhaly tyto aktivity projektu: 
 

Navázání spolupráce s odborníky 
Koordinátor programu v listopadu – v rámci sestavování nabídky pro cílovou skupinu, 

kontaktoval konkrétní odborníky z řad pedagogů, psychologů, terapeutů a osobních 
asistentů. 
 

Příprava motivačních pobytových programů 
Probíhala příprava říjnového a listopadového programu – smlouvy se střediskem 

říjnového programu. Výběr střediska listopadového programu. Zpracování 
informačních materiálů o jednotlivých motivačních pobytových programech a jejich 
distribuce. Rozeslání přihlášek a jejich evidence. Zajištění osobních asistentů na 

motivační pobytový program a uzavření dohod s nimi.  
Zajištění odborné části programu. Byly připraveny DPP s asistenty říjnového 
programu. Rozeslání nabídky. Specifikace potřeb přihlášených účastníků a nastavení 

programu pobytu.  
 

Motivační pobytové programy 
Třetí pobytový program  
12. – 18. 10. 2015, RZ Aero, Holany 84, Česká Lípa, 470 02. Pobytu se účastnilo 8 

rodin (10 ZP dětí, 3 sourozenci, 9 pečujících). Pobyt zajistilo 5 asistentů a 
koordinátor. Proběhla přednáška a individuální konzultace s právníkem - odborné 

sociálně právní poradenství. Probíhala řada aktivit pro děti jako malování na trička, 
muzikoterapie, výroba draků, apod. Rodiče byli seznámeni s relaxačními technikami 
Studia Ra s individuálním nácvikem. Byla představena zooterapie.   

 
Publicita  
Zpráva o projektu za září byla prezentována na webových stránkách Asociace a na 

veřejně přístupné nástěnce Asociace a prostřednictvím informačního říjnového 
Zpravodaje rozeslána na regionální kluby Asociace.   

     
 Bc.Martina Smolíková, manažer projektu 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 
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a k t u a l i t y …  
 

 

 FINANČNÍ DAR MEZI NEZISKOVKAMI  
Svět neziskovek, listopad 2015 

 
Finanční dar mezi neziskovkami – jaké dani podléhá? 

Jedna nezisková organizace daruje druhé neziskové organizaci finanční majetek z 

důvodu toho, že ukončuje svoji činnost, ve výši cca 2 700 000 Kč. Finanční dar bude 
použit k financování zařízení a akcí v oblasti sportu. Dotaz zní, zda je tato transakce 
možná a zda z ní vyplývá zdanění daní z příjmů právnických osob nebo dani 

darovací? 
 
Odpověď: 

Obecná úprava darování a darovací smlouvy je obsažena v § 2055 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Darovací smlouvou dárce bezplatně 

převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést 
do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Podle mého názoru z úpravy 
NOZ nevyplývá, že by takové uzavření darovací smlouvy nebylo možné nebo v rozporu 

s úpravou NOZ. Z dotazu ovšem nevyplývá to, o jaké neziskové organizace se jedná, a 
proto je třeba také ověřit, zda takový postup nevylučují zakladatelská právní jednání, 

případně jiné relevantní dokumenty. 
 
Z pohledu zdanění je potom rozhodující ustanovení § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZDP“), podle kterého se od daně z příjmů právnických osob osvobozuje bezúplatný 
příjem poplatníka, který je veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území 

České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 
20 odst. 8 ZDP nebo jeho kapitálové dovybavení. 

 
Pro osvobození uvedeného finančního daru jako bezúplatného příjmu na straně 
obdarovaného tak musí být splněno několik podmínek. Obdarovaný musí být veřejně 

prospěšným poplatníkem v souladu s § 17a ZDP, tedy poplatníkem, který v souladu 
se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo 

rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která 
není podnikáním. 
 

Další podmínkou je účel, na který dar musí být využit, jedná se o účely, které 
umožňují uplatnit poskytnuté bezúplatné plnění jako položku snižující základ daně. 
Mezi tyto účely patří také účely tělovýchovné a sportovní, podmínky pro osvobození 

tohoto bezúplatného příjmu by tak v tomto případě měly být splněny. 
Pro úplnost doplňme, že v souladu s § 19b odst. 3 ZDP se poplatník může 

rozhodnout, že osvobození nevyužije, a to z důvodu možného uplatnění souvisejících 
výdajů jako daňových, to ale v tomto případě zřejmě nebude cílem. K dani darovací 
jenom uveďme, že tato daň byla k 1. lednu 2014 zrušena a zdanění bezúplatných 

příjmů bylo podřazeno pod daň z příjmů. 
 
Ing. Zdeněk Morávek, spolupracovník Wolters Kluwer a. s. 
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 ŽADATELÉ A PRÁVO VĚDĚT, PROČ NEDOSTALI DOTACI  
Veřejný ochránce práv 

 

Žadatelé mají právo vědět, proč dotaci nedostali 
Jestliže je žádost o dotaci zamítnuta, musí se tak stát v souladu se správním řádem. 
Poskytovatel o tom musí vydat rozhodnutí s řádným odůvodněním a s poučením 

žadatele, jak se může bránit. Tento postup vyplývá podle veřejné ochránkyně práv z 
judikatury správních soudů, přesto není v praxi dodržován. 

 
Z podnětů, které veřejná ochránkyně práv dostává, vyplývá, že rozhodování o 
dotacích (podle velkých rozpočtových pravidel) provází nejasnosti a žadatelé vnímají 

tento proces jako nejasný a netransparentní. Žadatelé o dotace, jimiž mohou být 
jednotlivci, domácnosti, podnikatelé, nemocnice, školy, obce atd., upozorňují na 
právní nejistotu svého postavení. Rozhodnutí nejsou odůvodňována, takže žadatelé o 

dotaci neví, proč jim nebylo vyhověno. Někdy se stává, že dokonce ani žádné 
rozhodnutí nedostanou. 

Podle ochránkyně není takový postup v souladu s právem a s judikaturou správních 
soudů. Uspořádala proto odborné setkání, na které pozvala zástupce žadatelů o 
dotace, organizace, které jim pomáhají, zástupce poskytovatelů dotací (např. 

ministerstva) a také odborníky z akademické sféry. V diskuzi s nimi otevřela citlivé 
téma postavení žadatelů o dotaci v procesu rozhodování. Podle jejích zjištění totiž 

panují nejasnosti, jestli se na rozhodování o dotacích vztahuje správní řád, což má 
dopady i na možnost obrany proti zamítnutí žádosti o dotaci. 
Ochránkyně upozornila, že rozhodnutí o zamítnutí dotace je správním rozhodnutím a 

žadatelé tak mají právo na jeho přezkoumání. V souladu se správním řádem je o tom 
poskytovatelé musí v rozhodnutí poučit. 
Příkladem z praxe ochránkyně může být škola, která neúspěšně žádala o dotaci pro 

soukromé školy. Poskytovatel odmítl možnost, že by se na rozhodnutí vztahoval 
správní řád a že by žadatelka měla možnost se proti zamítnutí bránit. Podle 

ochránkyně je však dohoda o poskytnutí dotace smlouvou veřejnoprávní. I když se 
uzavření takové smlouvy může řídit zvláštním právním předpisem (v tomto případě 
zákonem o dotacích pro soukromé školy), obecně se na ně vztahuje také správní řád. 

Odmítnutý žadatel tedy musí dostat správní rozhodnutí s odůvodněním a také s 
poučením o možném opravném prostředku. Jen tak je podle ochránkyně možné 
zaručit právo na spravedlivý proces a zamezit riziku libovůle ze strany správních 

orgánů. 
Zdroj: Veřejný ochránce práv 
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 RADY V ŘEŠENÍ URČITÝCH SITUACÍ 
Praha 12, helpnet 

 

Určitě si poradíte 
Olomoucký kraj se podílel na vytvoření publikace, která jednoduchým a návodným 
způsobem poskytuje rady jak se v určité situaci ze sociální nebo zdravotní oblasti 

zachovat, jaké jsou možnosti jejího řešení a kde hledat pomoc. 
 
Důvodem pro vytvoření této publikace bylo poskytnout široké veřejnosti 

jednoduchého, praktického průvodce při řešení životních situací, které vznikají v 
důsledku nemoci, handicapu, úrazu, věku, či z jiných důvodů, které s sebou přinášejí 

ztrátu či omezení soběstačnosti. 
Elektronickou verzi publikace si můžete prohlédnut na webu 
http://www.urcitesiporadite.cz/ 

 
 

 PEČUJÍCÍ A PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI  
Poradna Ligy vozíčkářů 

 
Podpora v nezaměstnanosti po vyčerpání podpůrčí doby 

01.12.2015 16:59 
Dotaz:  

Mám na své 13leté děti příspěvky na péči I. a III. stupeň závislosti. Ráda bych si 
přivydělala nějakou korunku prací na zkrácený úvazek v době, kdy jsou děti ve škole. 
Už jednou jsem byla v evidenci ÚP v době péče a byla mi přiznána podpora v 

nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců. Můj dotaz je, jestli by mi byla podpora v 
nezaměstnanosti při nové evidenci poskytnuta opět, když jsem nebyla výdělečně 
činná. 

Odpověď:  
Po vyčerpání podpůrčí doby (doby poskytování podpory v nezaměstnanosti) lze 

opětovně pobírat podporu v nezaměstnanosti pouze v případě, že splníte zároveň 2 
podmínky - alespoň 6 měsíců výdělečné činnosti a alespoň 12 měsíců doby 
zaměstnání v posledních 2 letech před datem podání žádosti o podporu v 

nezaměstnanosti. Dobu zaměstnání lze splnit i započtením doby péče o osobu s II. - 
IV. stupněm příspěvku na péči, nicméně dobu výdělečné činnosti (6 měsíců) jinak než 

zaměstnáním či samostatně výdělečnou činností splnit nelze. 
Pokud jste tedy v posledních 2 letech nepracovala, nebudete tedy zřejmě mít na 
poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nárok.  

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.urcitesiporadite.cz/
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 SEŠITY SOCIÁLNÍ PRÁCE  
Helpnet.cz 

 

Sešity sociální práce 
V rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce vznikly 
čtyři odborné publikace - Sešity sociální práce, které jsou volně dostupné k 

nahlédnutí/stažení. 
 
Každý monotematicky zaměřený Sešit sociální práce obsahuje úvodní článek garanta, 

pět článků odborníků/sociálních pracovníků z praxe a na závěrečný popis garanta s 
doporučením pro sociální pracovníky. Sešity sociální práce jsou tematicky věnované 

oblastem: 
 
Agenda lidských práv v každodenní praxi sociálního pracovníka 

Role sociálního pracovníka v komunitní práci 
Sociální pracovník v multidisciplinárním týmu 

Etický kodex jako nástroj podpory řešení etických dilemat sociální práce 
 
 

 PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU 2016 
Můžeš 12/2015 

 

Je třeba nově žádat o příspěvek na mobilitu v roce 2016? 
 
V minulém čísle časopisu Můžeš jsme vás informovali o nutné výměně průkazů osoby 

se zdravotním postižením, a to do 31. 12. 2015. Pokud jste tak dosud neučinili, 
rozhodně doporučuji nenechávat výměnu na poslední dny roku 2015. Jak je tomu ale 
u tzv. příspěvku na mobilitu, u kterého se (stejně jako u zmiňovaného průkazu OZP) 

v minulosti několikrát změnila legislativa?  
Vzhledem k tomu, že se v uplynulém období lišily podmínky nároku na tento 

příspěvek a ruzná je často  
i platnost rozhodnutí, na kterou byl příspěvek přiznán, pokusím se shrnout, jaké 
varianty mohou u příspěvku na mobilitu nastat:  

 
PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU PŘIZNANÝ V LETECH 2012 A 2013 (VĚTŠINA OSOB)  

Osoby, které příspěvek na mobilitu dostaly v roce 2012 a 2013, musí v mezidobí 1. 
ledna  
31. ledna 2016 podat novou žádost o příspěvek na mobilitu. Tyto osoby by měly být k 

nové žádosti vyzvány i dopisem od ÚP, který budou pracovníci rozesílat na přelomu 
listopadu a prosince spolu s formulářem žádosti. Je důležité, aby osoby podaly žádost 
skutečně ve výše uvedeném měsíci lednu; pokud by byla žádost podána např. až v 

únoru 2016, nemůže podle zákona č. 329/2011 Sb. žadatel již dostat dávku za leden 
2016.  

Zároveň není možné žádost úspěšně podat dříve, protože ÚP by ji v souladu se 
zákonem zamítl ve chvíli, kdy vám bude dávka ještě náležet (např. v prosinci 2015). 
Správní řízení o příspěvku na mobilitu by mělo být krátké, protože pokud bude osoba 

mít platný průkaz ZTP či ZTP/P, nebude probíhat žádné posuzování zdravotního 
stavu.  

 
 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/23238/1ssp.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/23239/2ssp.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/23240/3ssp.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/23241/4ssp.pdf
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ZVLÁŠTNÍ SKUPINA OSOB - ŽÁDOST V ROCE 2013, ROZHODNUTÍ Z ROKU 2014  
Zvláštní skupinou jsou osoby, které žádost o příspěvek na mobilitu podaly podle 
legislativy účinné do 31. 12. 2013, ale o jejich nároku bylo rozhodnuto až po 1. 1. 

2014. Tito lidé nemusí podle ÚP o příspěvek na mobilitu sami žádat, protože úřad 
práce je v těchto případech povinen zahájit správní řízení tzv. z moci úřední. Tyto 

osoby obdrží zřejmě v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání 
příspěvku na mobilitu.  
 

OSOBY, KTERÉ POŽÁDALY A MAJÍ PŘIZNÁN PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU PO DATU 
1. 1. 2014  

Tyto osoby podle vyjádření ÚP vůbec nemusí podávat novou žádost a příspěvek 
budou dostávat nadále beze změny i po 1. 1. 2016. V případě, že si nejste jisti, která 
situace z výše uvedených se vás osobně týká, doporučuji kontaktovat s tímto dotazem 

místně příslušný ÚP; ten by vám měl tuto skutečnost sdělit.  
 
ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI OD 1. 10. 2015  

Rádi bychom vás informovali o pozitivní změně od 1. 10. 2015, která se týká tzv. 
chráněných pracovních míst zakotvených v zákoně o zaměstnanosti č. 43 5/2004 Sb. 

Změna se týká § 76 a § 78, které stanovují mimo jiné podmínky příspěvku na úhradu 
provozních nákladů u zřízeného / vymezeného chráněného pracovního místa (dále 
CHPM).  

Ať už zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob s handicapem a čerpá pravidelný 
příspěvek na mzdu nebo zaměstnává osob s handicapem méně, ale čerpal 

jednorázový příspěvek na vymezení / zřízení chráněného pracovního místa, zákon 
dříve umožňoval získat i příspěvek na úhradu provozních nákladů, ale až po uplynutí 
12 měsíců od data obsazení CHPM.  

Novelou zákona byla zrušena podmínka, že příspěvek na úhradu provozních nákladů 
lze čerpat až po 12 měsících, proto nyní mohou zaměstnavatelé o tento příspěvek 
požádat již při obsazení místa osobou s handicapem. Stále však platí podmínka, že 

příspěvek na úhradu provozních nákladů nelze čerpat v případě výkonu práce mimo 
pracoviště zaměstnavatele, takže typicky u tzv. práce z domu.  

Lucie Marková  
Poradenství Konta Bariéry, lucie.markova@bariery.cz 
 

 

 ČESKÝ RÁJ PRO VOZÍČKÁŘE 
Abilympijský zpravodaj 5/2015 

 
Český ráj to na pohled také pro vozíčkáře 

Vozíčkáři, osoby s omezenou mobilitou, senioři a také rodiny s dětmi v kočárcích 

nejsou v současnosti při výběru vhodných výletů odkázáni pouze na turistické mapy, 
kde chybějí informace, které jsou pro ně rozhodující: úroveň schůdnosti/sjízdnosti 

uvažovaných tras nebo přístupnosti restauračních a ubytovacích zařízení, 
historických památek, možnost bezpečného zaparkování apod.  
V případě CHKO Český ráj (název použil poprvé novinář Václav Durych ve svém 

turistickém průvodci z roku 1886, chráněnou krajinnou oblastí je od roku 1955 jako 
první v tehdejším Československu), která zasahuje do Libereckého, 
Královéhradeckého a Středočeského kraje a charakterizuje ji množství lesů, 

nádherných skalních scenérií i řada šlechtických sídel nebo staveb lidové 
architektury, jsou zásadní hlavně informace o schůdnosti. Značené turistické cesty 
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tady totiž často vzhledem ke značně zvlněnému terénu prudce stoupají/klesají, 
přecházejí po lávkách a můstcích, vedou po dlouhých kamenných schodištích, 
hat'ových chodníčcích nebo po nezpevněných stezkách, které bývají po deštích 

podmáčené.  
Především pro vozíčkáře a rodiny s kočárky vytvořilo Sdružení Český ráj webové 

stránky www.ceskyrajbezbarier.cz, které poskytují vše potřebné pro přípravu 
příjemného výletu. Jejich základem jsou výstupy ze studie „Český ráj bez bariér” 
zpracované občanským sdružením Sportem proti bariérám. Vycházejí z osobních 

zkušeností jeho člena, který v roce 2013 projel a zmapoval 20 bezbariérových výletů 
(u nichž navíc doporučil různé nutné úpravy na trasách), 31 turistických cílů, 28 

ubytovacích a 43 stravovacích zařízení.  
Letos v létě obohatil tuto chvályhodnou aktivitu tištěný a elektronický propagační 
materiál s podrobným popisem jednotlivých tras, informacemi o povrchu terénu, 

sjízdnosti, obtížnosti a profilu, dále také s ilustračními fotografiemi a výčtem 
turistických zajímavostí příslušné trasy.  
Tištěné skládačky nabízejí informační centra v regionu, ke stažení ve formátu pdf jsou 

na webu www.cesky-raj.info. Elektronická verze tipů na výlety je (opět jako formát 
pdf) na adrese www.ceskyrajbezbarier.cz v části Tipy na výlety/ Doporučené trasy a 

tipy.  
Příznivce turistiky a zároveň i milovníky filmů potěší, že mezi doporučenými trasami 
najdou hned několik na místa, kde se natáčely především různé pohádky. Jedním z 

takových je putování kolem rybníků Vidlák a Věžák, jeho absolvování se každopádně 
doporučuje za doprovodu asistenta a raději za sucha.  

Výchozím a cílovým bodem je parkoviště u restaurace Vidlák, na hrázi 
stejnojmenného rybníka; při příjezdu po silnici číslo 35 od Turnova odbočit ve Hrubé 
Skále nebo v Borku vpravo, v opačném směru od Jičína v Újezdu pod Troskami vlevo 

na Troskovice. Po červené cyklotrase číslo 4078 po přejití hráze cesta mírně stoupá 
podél nedalekého rybníka Krčák k rozcestí Želejov — odbočka. Odtud pokračuje po 
modré cyklotrase číslo 4010 vpravo k nejzazšímu místu, rozcestí u parkoviště za 

Věžickým rybníkem (Věžákem) — na tomto úseku se v  úvodní části střídají prudká 
klesání se stoupáními i rovinami. Na rozcestí Želejov se připojí žlutá značka a naučná 

stezka Podtrosecká údolí. Délka výletu s návratem po stejné trase je šest kilometrů.  
Trasa dlouhá 12 kilometrů znamená pokračovat od Věžáku stále po žluté k rozcestí U 
Přibyla, dále po červené vlevo k Podsemínskému mlýnu, kde je třeba zdolat prudké 

stoupání, a následně po rovné cestě kolem Podsemínského rybníka až na rozcestí u 
chaty a rybníka Nebákov (další příležitost k zaparkování). I tentokrát je nutno se 
vrátit po stejné cestě.  

Kdo se rozhodne pro 16kilometrové putování, vydá se od chaty po modré značce s 
delším stoupáním na hlavní silnici v obci Roveň (až sem zároveň naučná stezka 

Podtrosecká údolí) a po ní po cyklotrase číslo 14 vlevo na rozcestí Podhůra. Tady 
cesta odbočí opět vlevo na bílou cyklotrasu číslo 4011, která vede (v úvodu po polní 
cestě) přes rybník Doly s rozcestím Dolní mlýn k dalšímu rozcestí Svitačka.  

Z tohoto místa je návrat na Vidlák po červené cyklotrase s číslem 4078.  
(mk) 
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