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Slovo na úvod 

 
Ahoj Trenďáci, 

tak jsme si užili sněhu i ledu a je čas na odpočinek u nového 
čísla Trendy zpravodaje. Máme pro Vás pozvánky na hrátky 
s přízí, do filmového klubu či na zajímavou přednášku. Užitečné 
informace ze sociálně-právní poradny. Kuriozitu ze světa hraček. 
A hlavně dvě nové soutěže. Jednu týkající se změny našeho 
zpravodaje s atraktivní odměnou pro vítěze. A druhou, která 
nahradí křížovku. Bohužel o ní byl stále menší zájem a tak jsme 
se rozhodli pro změnu. Doufáme, že zajímavou. No a jako rozloučení s křížovkou jsme se 
rozhodli mimořádně odměnit dva nejčastější luštitele Josefa Effenbergera a paní Bohuslavu 
Sokolovou. Pro oba máme připravenu malou odměnu, a co nejdříve ji předáme. Příjemné 
počtení u nového čísla přeje redakce.  

 

Informace z Trendu 

UPOZORNĚNÍ 

Zájemci o týdenní pobyt na 
Březejci, který se bude konat 
pravděpodobně v červnu, se 
závazně přihlaste do 19. 
března 2015. Podrobnosti o 
pobytu budou poskytnuty 
konkrétním zájemcům. 
V případě malé účasti se pobyt 
konat nebude.                   

Kontaktní osoba na přihlášení:  

Bc. Kamila Zábojová 
sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek  
a volnočasových aktivit 
soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz, volnocasovky@trendvozickaru.cz, 
pujcovna@trendvozickaru.cz  
mobil: 734 442 040 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

Č. 2 / 2015 XI. 

ROČNÍK 
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Nová soutěž 

Vážení čtenáři Trendy zpravodaje, máme pro Vás novinku. Místo 
křížovky vyhlašujeme novou soutěž. Vaším úkolem bude najít 
gramatickou chybu, kterou jsme v Trendy zpravodajy úmyslně 
nechali. Takzvaného šotka. Najděte ho a pošlete nám ho na mail: 
koutny@trendvozickaru.cz nebo formou sms na číslo 
736 689 841 do 10. března 2015. Jednoho z Vás vylosujeme a 
odměníme zajímavou cenou. Pokud někdo z Vás najde i jinou 
neúmyslnou chybu, bude odměněn malou prémiovou cenou. Dá se 
říci, že nám pomáháte zlepšovat Trendy zpravodaj a i za to Vám patří dík. Hodně štěstí při 
hledání.  

Redakce Trendy zpravodaj 

 

Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit. 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

PRACOVNÍ TERAPIE – NETRADIČNÍ HRÁTKY S PŘÍZÍ 

 

Zdroj: http://www.satkylevne.cz/www/cz/trendy/prize-na-pleteni-v-rukou/# 

Dne 25.3. 2015 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 14h 
do 17h pracovní terapie, na téma NETRADIČNÍ HRÁTKY S PŘÍZÍ – příjďte si vyzkoušet 

plést šálu na vlastních rukách, okrasnou šálu na prstech, zauzlíkovat si a vytvořit náramek 
z bavlnek či ozdobný pásek. 

Srdečně zvu nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních 
služeb Trendu vozíčkářů v Olomouci, aby si přišli něco zajímavého uplést nebo si s námi 
posedět a popovídat u dobrého čaje.  

Na setkání s Vámi se těší Jana Měrková a Kamila Zábojová   

mailto:koutny@trendvozickaru.cz
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Bližší informace:  
Bc. Kamila Zábojová 
sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek  
a volnočasových aktivit 
soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz, volnocasovky@trendvozickaru.cz, 
pujcovna@trendvozickaru.cz  
mobil: 734 442 040 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

 

 

TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB 

uvádí 

 

 

  

NOE 
 
Kdy?:  5.3.2015 14:30 
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc 
Vstup: ZDARMA 
 
Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema (Russell Crowe) ve snách čím dál 
častěji. Tu i další podivná znamení mu pomůže rozluštit moudrý Metuzalém (Anthony 
Hopkins). Země se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro 
kompletní restart v podobě gigantické potopy a pro obnovu člověčího druhu si vybral právě 
Noema a jeho početnou rodinu. A protože Noe ví, že zkáza přijde s vodou, začne stavět 
archu, obří loď, na níž by se on i jeho rodina zachránili. Během stavby se musí potýkat nejen 
s nedostatkem času, vlastními pochybami, obavami svých blízkých, ale i s otevřenou 
nenávistí soukmenovců v čele s krutým potomkem slavného bratrovraha Kaina (Ray 
Winstone). Kromě toho musí na plavbu přizvat i zástupce všech živočišných druhů, aby život 
na „nové" Zemi mohl být úplný. Největší katastrofa v dějinách planety v tu chvíli může začít. 
(oficiální text distributora – zdroj wwww.csfd.cz) 
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Bližší informace:  
Mgr. Marie Pijáčková 
pijackova@trendvozickaru.cz , mobil: 731 501 388 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 

 

 

Přednáška na téma: 
Frekvenční rezonance & Detoxikační medicína 

 
Princip frekvenční rezonance 
Využití v diagnostice a léčení nemocí (plazmový generátor) 
PROČ ČISTIT ORGANISMUS 
Metody detoxikační medicíny (Joalis, fytoterapie, geoterapie, léčivé soli) 

 
 

 

Přednáška spojená s volnou diskusí, na závěr možnost proměření na přístroji Salvia na 
přítomnost nejčastějších parazitů a patogenů (roupi, škrkavky, vlasovci, borelie, chlamydie) 
za symbolickou cenu 20,- Kč. 
 

Přednášku nám bude prezentovat Centrum Frekvenční Rezonance 
 
KDY:     ve středu 18.3.2015 od 14h 
KDE:     Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, PC učebna 
 
Bližší informace:  
Bc. Kamila Zábojová 
sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek  
a volnočasových aktivit 
soc.rehabilitace@trendvozickaru.cz, volnocasovky@trendvozickaru.cz, 
pujcovna@trendvozickaru.cz  
mobil: 734 442 040 
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc 
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Sociálně-právní poradna informuje 

 

Od nového roku je opět zavedena kategorie osob zdravotně znevýhodněných 

Zaměstnavatelé zaměstnávající v pracovním poměru více než 50 % osob se zdravotním 
postižením z celkového počtu zaměstnanců na chráněných pracovních místech budou moci 
za 1. kalendářní čtvrtletí 2015 požádat o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením i na osoby zdravotně znevýhodněné. Nové podmínky pro 
poskytování tohoto příspěvku upravuje od 1. 1. 2015 novela zákona o zaměstnanosti. 

Úřad práce ČR zaměstnavatele informuje o této změně mimo jiné prostřednictvím letáku, 
který je k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a na 
www.uradprace.cz, v sekci Informační letáky – praktické rady. 

Osobou zdravotně znevýhodněnou je osoba, která může pracovat, ale zároveň potřebuje 
vhodně upravit pracovní prostředí, pracovní dobu a další pracovní podmínky s ohledem na 
její dlouhodobě, minimálně jeden rok trvající, nepříznivý zdravotní stav. O uznání osobou 
zdravotně znevýhodněnou rozhodují okresní správy sociálního zabezpečení, Městská správa 
sociálního zabezpečení Brno nebo Pražská správa sociálního zabezpečení (podrobnosti zde 
- http://www.cssz.cz/cz/ozz/).  

Na základě výše zmíněné nové právní úpravy spadají osoby zdravotně znevýhodněné do 
kategorie osob se zdravotním postižením. „V praxi to 
znamená, že jim bude Úřad práce ČR věnovat 
zvýšenou péči, a to jak při zprostředkování 
zaměstnání, tak i v rámci uplatňování opatření a 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,“ vysvětluje 
Kateřina Sadílková, pověřená řízením Úřadu práce ČR.  

Pokud zaměstnavatel přijme do pracovního poměru 
osobu zdravotně znevýhodněnou, může ÚP ČR 
poskytnout na takového zaměstnance následující 
příspěvky:  

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením  

Tento příspěvek je určen na pořízení potřebného vybavení zřizovaného pracovního místa. 
Podmínkou je, že pracovní místo musí být obsazeno minimálně tři roky. Příspěvek, jde-li o 
osobu zdravotně znevýhodněnou nebo o osobu invalidní ve stupni I nebo II, může být 
poskytován maximálně ve výši 8násobku (201 432 Kč) a v případě osoby s těžším 
zdravotním postižením, tj. osoby invalidní ve stupni III, maximálně ve výši 12násobku (302 
148 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího 
kalendářního roku. Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst, pak 
může maximální výše příspěvku na zřízení jednoho chráněného pracovního místa činit 
10násobek (251 790 Kč) a v případě pracovního místa zřízeného pro osobu s těžším 
zdravotním postižením 14násobek (352 506 Kč) uvedené průměrné mzdy.  

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 
pracovním místě - jestliže zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním 
postižením z celkového počtu zaměstnanců, a zároveň splňuje podmínku, že tito 
zaměstnanci pracují na chráněných pracovních místech, může si požádat o refundaci 75 % 
skutečně vynaložených nákladů na jejich mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 

http://www.uradprace.cz/
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pojištění. Maximální výše příspěvku na zaměstnance, který je osobou zdravotně 
znevýhodněnou, činí 5 000 Kč měsíčně. Na zaměstnance, který je uznán invalidním ve stupni 
I až III, lze příspěvek poskytovat maximálně ve výši 8 000 Kč měsíčně. Po roce může 
zaměstnavatel uplatnit nárok na zvýšení příspěvku, nejvýše však o 1 000 Kč měsíčně, jde-li o 
osobu zdravotně znevýhodněnou, nebo o 2 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu invalidní ve stupni 
I až III.  

Zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, může zaměstnavatel započítat pro 
účely plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

Novela dále ruší omezení, které neumožňovalo agenturám práce dočasně přidělovat k 
výkonu práce k uživateli zaměstnance se zdravotním postižením. Agentura práce však 
nebude moci za čtvrtletí, ve kterém tento zaměstnanec pracoval u uživatele, na něj čerpat 
příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ani jeho zvýšení. 
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa nebude 
možné poskytnout agentuře práce na pracovní místo zřízené nebo vymezené pro 
zaměstnance, který je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.  

Zaměstnance dočasně přidělené k výkonu práce u uživatele si agentura práce nebude moci 
započítat do celkového počtu zaměstnanců pro účely plnění povinného podílu, ani pro účely 
poskytování náhradního plnění.  

Změny se týkají i plnění povinného podílu. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením budou moci zaměstnavatelé plnit odebíráním výrobků nebo služeb od 
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo 
vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. 
Zaměstnavatelé budou muset písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce ČR identifikační 
údaje zaměstnavatele, od kterého výrobky nebo služby odebrali, nebo kterému zadali 
zakázky, cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez DPH, datum 
odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě obchod 
proběhl.  

Osoby se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a 
nezaměstnávají žádné zaměstnance, nemají v souvislosti s poskytováním tzv. náhradního 
plnění povinnost vymezit nebo zřídit pro sebe chráněné pracovní místo.  

Převzato z www.helpnet.cz  

 

Nové průkazy OZP začne Úřad práce ČR vydávat od 1. dubna 2015 

Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením 
(průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich 
výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to v době od 1. 4. do 31. 12. 
2015. ÚP ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak 
zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň upozorňuje, že v případě těch 
držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015, není nutné, aby na úřad chodili už 
nyní. Průkazy OZP v nové podobě bude úřad vydávat až po tomto datu. Výměna se bude 
týkat přibližně 230 tisíc klientů. 

Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti sociálního zabezpečení, došlo mimo jiné ke 
zrušení institutu mimořádných výhod, na jehož základě dostávali lidé se zdravotním 
postižením papírové kartičky s označením stupně přiznaných výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). 
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Vydané průkazy jsou, bez ohledu na změny právních norem, platné po dobu, která je 
uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. prosince 2015. 

„K tomuto datu skončí platnost všech průkazů. Jejich držitelé už tak nebudou moci, v 
případě, že si včas nezajistí jejich výměnu, využívat žádné benefity a nároky, které jim 
z vlastnictví průkazu vyplývají, a to do doby vydání nového 
dokladu,“ upozorňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR. 

Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která radikálně mění koncepci 
procesu vedoucího k ukončení platnosti všech průkazů mimořádných výhod a zavádí 
automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz OZP. 

 „V praxi to znamená, že ÚP ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední, 
jako tomu bylo doposud a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u 
jednotlivých klientů,“ vysvětluje náměstkyně pro sociální věci GŘ ÚP ČR Zdeňka 
Cibulková. 

Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu 
dosavadních průkazů za nové plastové kartičky 
podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to 
od 1. 4. 2015. 

„Uvědomujeme si, že to může znamenat drobnou 
komplikaci pro naše klienty, ale musíme se řídit 
platnou legislativou. Uděláme vše proto, aby byl 
proces výměny co nejrychlejší a žadatele 
zatěžoval co nejméně,“ říká Kateřina Sadílková.  

V případě klientů, kterým jejich průkaz mimořádných 
výhod skončil dříve a ÚP ČR zahájil sám správní 
řízení ještě před koncem loňského roku, proběhne 
tento proces podle legislativy, která byla účinná do 
31. 12. 2014. 

Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho 
majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k 
sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, 
přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu 
pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, 
metrem, slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní 
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací 
průkaz nebo, bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu 
OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele. 

 Kdo má nárok na vydání nového průkazu?  

Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, 
ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP u 
těchto osob trvá po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud však klient 
nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze 
po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu OZP 
vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013, mají podle zákona nárok na průkaz OZP. 
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Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na 
předchozí průkaz. 

 Postup při prokazování nároku na průkaz OZP 

Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, zašle příslušná krajská pobočka ÚP ČR písemnou 
výzvu k prokázání nároku na průkaz OZP. Dopis bude obsahovat také informaci o tom, jak 
mohou prokázat tento nárok a co mají ještě doložit v rámci žádosti o vydání průkazu OZP. 
Výzvu dostanou klienti do vlastních rukou. Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním 
pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem„Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se 
zdravotním postižením“. O nový průkaz OZP musí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. 

V opačném případě jim na něj zanikne nárok. O přechodu nároku na průkaz OZP Úřad práce 
ČR správní řízení nevede, vydání průkazu pouze zaznamená do spisu dotyčného klienta. 

 Co je třeba vzít s sebou na ÚP ČR? 

Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klienti s sebou vždy vzali 
průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP – na výměnu mají nárok pouze 
držitelé platného průkazu, který má platnost delší než 1. 1. 2015. V případě, že má člověk 
průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011, 
doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod. Dále je třeba 
doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz. Tuto 
fotografii mohou lidé přinést až dodatečně, při podání žádosti o přechod nároku na průkaz 
OZP není nezbytná. A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních jednáních, je 
potřeba prokázat totožnost občanským průkazem. Pokud má krajská pobočka ÚP ČR 
pochybnosti o platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých klient prokazuje nárok na 
průkaz OZP, zahájí správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP, což znamená, že 
proběhne nové posouzení zdravotního stavu osoby. 

 Volba symbolu osoby se zdravotním postižením 

Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol 
označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby 
úplně nebo prakticky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). 
Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku na 
průkaz OZP. 

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR 

Převzato z helpnet.cz 

Pro Trendy zpravodaj upravili Martina Brožová a Michal Koutný 
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