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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
Svazu tělesně postižených v České republice z. s.
V aktuálním čísle Informačního zpravodaje pro organizační jednotky STP v ČR z. s. najdete
opět zprávy z centra STP v ČR z. s., téma ze stanov, článek o daňovém přiznání, informace o
příspěvku na mobilitu a informace o činnosti našich pobočných spolků. Těší nás, že se
zapojujete do přípravy informačního zpravodaje a posíláte nám příspěvky o činnosti svých
organizací. Těšíme se na Vaše další náměty a reakce. (ARI)

ZPRÁVY Z CENTRA STP v ČR z. s.
Zúčastnili jsme se semináře KO Plzeňského kraje
13. října 2021 se členka správní rady Alena Říhová zúčastnila
krajského semináře, který každoročně pořádá krajská organizace
Plzeňského kraje pro všechny své pobočné spolky. KO Plzeňského
kraje zhodnotila svou činnost za rok 2020 a 2021. Pozvaní hosté,
radní KÚ Plzeňského kraje a předseda KRZP Plzeňského kraje,
informovali o sociální politice Plzeňského kraje, dotačním titulu
pro podporu organizací zdravotně postižených a vyzdvihli
úspěšnou spolupráci s KO Plzeňského kraje. Členka správní rady
ocenila dlouholetou dobrou činnost organizací v Plzeňském kraji a
spolupráci s KO Plzeňského kraje a seznámila účastníky
s některými novinkami, např. změnou stanov a zařazením
hospodáře do předsednictva, s vydáváním informačního
zpravodaje STP nebo s výpisy z evidence skutečných majitelů jako
požadované přílohy k žádostem o dotace a granty. Dále upozornila
na registraci změn ve spolkovém rejstříku, volební rok 2023 a věci
s tím související. V diskusi vystoupili postupně zástupci všech
pobočných spolků, okresních a místních organizací v Plzeňském
kraji, a seznámili ostatní s činností svých organizací v roce 2020 a
2021. Většina pobočných spolků rozvíjí svou činnost, organizuje
volnočasové aktivity pro své členy, např. vycházky, výlety,
návštěvy divadel, a realizuje pobytové rekondiční akce. V rozpravě
došlo ke sdílení příkladů dobré praxe, jednotlivé organizace se
navzájem inspirují. Řada organizací, i přes nepříznivé období
pandemie, velmi dobře pracovala a nezastavila svou činnost,
všichni fungovali v rámci svých možností a schopností. (ARI)

Kontrola z MČ Praha 4
27. 10. 2021 nás navštívila
kontrola z Městské části
Praha 4. Kontrolovalo se věcné
využití a zaúčtování dotace na
sociální služby za rok 2020,
kterou jsme čerpali ve výši
10 000 Kč. Kontrola dopadla
dobře, vše bylo v pořádku. (VBI)

Aktualizujeme kontakty na půjčovny kompenzačních pomůcek STP
Chtěli bychom aktualizovat náš seznam půjčoven kompenzačních pomůcek. Pokud váš pobočný spolek
také provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, dejte nám prosím vědět, abychom vás do seznamu
zařadili. Kontakt: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz (ARI)
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Výtvarný kroužek

Zúčastnili jsme se jednání KO Pardubického kraje

V říjnu a v listopadu se opět
konal náš výtvarný kroužek pro
osoby se zdravotním postižením
a seniory v Praze. Tentokrát
jsme vyráběli v předstihu
vánoční dekorace - adventní
věnce a závěsné vánoční věnce.
Kroužek se koná každé první
úterý v měsíci od 13:30 do 15:30
hodin (mimo prázdninové
měsíce). Účast je zdarma. Pokud
byste se do kroužku chtěli
zapojit, neváhejte nás
kontaktovat: Veronika Švejdová,
tel.: 602 647 084, e-mail:
veronika.svejdova@svaztp.cz.

Dne 13. října 2021 se v Litomyšli dva zástupci správní rady,
předsedkyně Karla Zbořilová a místopředseda Vlastimil Birčák,
zúčastnili jednání výboru krajské organizace Pardubického kraje.
KO Pardubického kraje zhodnotila svou činnost a hospodaření
v roce 2020, informovala o dotaci od KÚ Pardubického kraje, o
oceněních Duhové křídlo a o rekondičních pobytech v letech 2020
2021. Dále se projednávaly Sportovní hry a činnost Krajského
výboru NRZP Pardubického kraje. Zástupci správní rady upozornili
na nově požadované výpisy z evidence skutečných majitelů,
náležitosti parkovacích průkazů pro OZP, možnosti zveřejňovat
informace o organizacích v novém informačním zpravodaji STP a
také varovali před podvodným jednáním firmy, která nevyžádaně
vyzývá k úhradě poplatku ve výši 1 000,- Kč za evidenci
organizace. K činnosti organizací bylo dále projednáno
zveřejňování účetních závěrek ve spolkovém rejstříku, hlášení
změn do spolkového rejstříku a změna stanov v roce 2020. (KZB)

Podali jsme několik žádostí o dotace
Říjen byl náročný na zpracování žádostí o dotace. Zpracovali a podali jsme na magistrát Hlavního
města Prahy žádost o dotaci na půjčovnu kompenzačních pomůcek, dále žádost o dotaci na sociální
služby a žádost o grant na sociální služby. Také jsme podali žádost o dotaci na sociální služby na
Městskou část Praha 10. Na listopad žádné termíny pro podávání žádostí nebyly vypsány. (ARI)

INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY STP v ČR z. s.
Dne 25. října 2021 se konalo další jednání správní rady. Tentokrát se ho zúčastnilo pět členů správní
rady, ostatní byli omluveni. Na jednání se probíraly aktivity a nové skutečnosti od posledního jednání
správní rady, uskutečněné služební cesty a jednání, projekty (granty a dotace) na rok 2021 a 2022,
výpisy z evidence skutečných majitelů, rušení MO Klenčí pod Čerchovem a dalších zaniklých
pobočných spolků, úkoly z předchozích jednání správní rady a další. Podrobné informace z jednání
správní rady budou uvedeny v zápisu, který bude pobočným spolkům rozeslán do 3. 12. 2021.
Co se týká zápisů skutečných majitelů do evidence, opět nám tato agenda přinesla nové problémy,
které se mohou úzce dotýkat části našich pobočných spolků. Narazili jsme na to, že někteří
poskytovatelé grantů, dotací a jiných finančních příspěvků (dále jen dotací) od organizací začali
požadovat výpis z evidence skutečných majitelů jako přílohu k žádosti o dotaci. Je tedy potřeba dávat
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pozor na to, jestli při podávání žádosti o dotaci
nebude od žadatelů tento dokument vyžadován. Je
dobré si včas prostudovat podmínky a povinné
přílohy k žádosti, nebo se přímo zeptat
poskytovatele dotace, abyste si případně mohli
včas vše připravit. Pokud byste zjistili, že je od
vás výpis z evidence skutečných majitelů
požadován, je třeba si zjistit, v jaké formě máte
výpis předložit. Existují totiž tři varianty a každý
úřad požaduje něco jiného. Bohužel se jedná o
novinku, takže ani poskytovatelé dotací v tom
nemají zcela jasno a někdy dávají žadatelům
nejasné nebo nepřesné informace. Pro získání
výpisu z evidence skutečných majitelů existuje
několik způsobů a záleží také na tom, jestli
poskytovatel dotace požaduje „částečný výpis“, „výpis platných údajů“ nebo „úplný výpis údajů“
z evidence skutečných majitelů. Podrobnější informace o této záležitosti jsme pobočným spolkům
rozeslali dne 21. 10. 2021 prostřednictvím informačního e-mailu. Pokud byste potřebovali poradit
nebo pomoct výpis z evidence skutečných majitelů získat, můžete se na nás obrátit - kontakt: Alena
Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. (ARI)

VYZNÁME SE VE STANOVÁCH STP v ČR z. s.?
Pro všechny pobočné spolky i pro hlavní spolek STP v ČR z. s. platí jedny společné stanovy. Je
to základní dokument, který upravuje fungování naší organizace. Ve stanovách se řeší
členství v organizaci, hlavní a vedlejší činnost, struktura jednotlivých orgánů, jejich
pravomoci, volby, hospodaření, zakládání a rušení pobočných spolků a podobně. Je tedy
důležité stanovy znát, aby organizace nejednala v rozporu s nimi. Ostatní záležitosti, které
nejsou stanovami upraveny, se řídí platným občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).
Stanovy se občas mění. Znáte dobře naše aktuální stanovy, které platí od 1. 7. 2020? (ARI)

Hlavní a vedlejší činnost pobočných spolků
Pobočné spolky STP v ČR z. s. (místní, okresní, obvodní, městské a krajské organizace) uskutečňují
různé druhy činností. Tyto činnosti se dělí na dvě základní kategorie – činnost hlavní a činnost
vedlejší. Pobočné spolky mají povinnost evidovat a vykazovat zvlášť hlavní a zvlášť vedlejší činnost,
protože to má dopad na účetnictví a daně.
Hlavní činnost je ta, která je v souladu s cílem a zaměřením organizace a vede k naplňování poslání
naší organizace. Je to tedy činnost, jejímž smyslem je podporovat a hájit potřeby a zájmy osob
s tělesným a jiným zdravotním postižením. Musí to být také činnost, která je podle občanského
zákoníku nezisková, která přísluší spolkům. V hlavní činnosti spolků je zakázáno podnikat nebo
vykonávat jinou výdělečnou činnost. Hlavní činnost se tedy neprovádí za účelem dosažení zisku
(nahodilé neplánované dosažení zisku je však možné).
Vedlejší činnosti se také říká činnost hospodářská. Smyslem této činnosti nemusí být přímo
naplňování poslání organizace, může to být činnost podnikatelská nebo jiná výdělečná činnost. Jedná
se o doplňkovou činnost, kterou pobočný spolek vykonává zásadně jen proto, aby tím podpořil svou
hlavní činnost, aby z jejího zisku hlavní činnost financoval, nebo ji vykonává za účelem hospodárného
využití majetku. Tato činnost ani nemusí být zaměřena na osoby se zdravotním postižením. Klasicky
se sem řadí služby jako např. pronájem nemovitostí, reklama, prodej výrobků, nebo služby určené pro
širokou veřejnost.
Zároveň musí být u hlavní i u vedlejší činnosti splněna podmínka, že je tato činnost uvedena ve
stanovách. Pobočný spolek by neměl vykonávat jinou činnost, než která je zakotvena ve stanovách.
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Stanovy také pro pobočný spolek můžou být základním vodítkem, když si není jistý, do které
kategorie jeho jednotlivé činnosti spadají.
Hlavní činnost je v našich stanovách uvedena tato:
- sledování a vyhodnocování realizace legislativních a jiných opatření ve prospěch osob s tělesným
postižením a v případě potřeby iniciace opatření k nápravě zjištěných nedostatků
- poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- organizace a realizace rekondičních a rehabilitačních pobytů
- organizace a realizace školení a vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání a aktivit vedoucích
k osobnímu rozvoji včetně kvalifikací a rekvalifikací pro osoby se zdravotním postižením, seniory a
pečující osoby
- organizace a realizace volnočasových a společenských aktivit
- organizace a realizace rehabilitačních a sportovních aktivit
- provozování půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
- podpora integrace osob se zdravotním postižením
- doprava osob se zdravotním postižením a seniorů
- zahraniční styky a kontakty související s předmětem činnosti Svazu
- příprava a realizace projektů zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením a seniorů, a to
na celorepublikové i regionální úrovni, včetně projektů financovaných EU.
- spolupráce při zajištění bezbariérovosti staveb, dopravy a zlepšování životního prostředí pro osoby
s omezenou schopností pohybu.
Vedlejší činnost je v našich stanovách uvedena tato:
- pronájem a půjčování věcí movitých
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- publikační, osvětová a informační činnost
- ostatní výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Hranice pro rozlišení hlavní a vedlejší činnosti však někdy může být trochu zrádná, je třeba vzít
v úvahu všechny aspekty. Tedy hlavně jestli činnost vede k naplnění poslání organizace, jestli je
zaměřená na naši cílovou skupinu (osoby se zdravotním postižením) a jestli je vykonávána za účelem
dosažení zisku.
- Hlavní činnost: jejím cílem je plnění poslání organizace, je zaměřená na osoby se zdravotním
postižením a jejím účelem není zisk.
- Vedlejší činnost: nepřispívá k plnění poslání organizace, nebo není určena pro naši cílovou skupinu,
nebo je jejím účelem dosažení zisku.
Umíte si sami činnosti svého pobočného spolku zařadit do těchto dvou kategorií? Je to důležité kvůli
účetnictví a daním.
Příklad: Pobočný spolek dělá rekondiční pobyty, pořádá členské schůze a schůze předsednictva,
výboru a revizní komise, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, jezdí na výlety, organizuje
výtvarný kroužek a prodává výrobky z tohoto kroužku.
- Rekondičních pobytů se účastní osoby se zdravotním postižením a jsou v souladu s posláním
organizace. Pobočný spolek je dlouhodobě realizuje s vyrovnaným rozpočtem (příjmy = výdaje) a
neusiluje o to, aby z nich měl zisk. Jde tedy o hlavní činnost. Pokud by ale služba byla např.
dlouhodobě nastavena tak, aby z ní organizace soustavně získávala zisk, musela by tato činnost být
zařazena mezi vedlejší činnosti.
- Členské schůze, schůze předsednictva, výboru a revizní komise jsou podle stanov podmínkou pro
fungování organizace a nejsou ziskové. Jde o hlavní činnost.
- Půjčovna kompenzačních pomůcek je v souladu s posláním organizace a provozuje se pro osoby se
zdravotním postižením. Tato služba je kalkulována tak, že z ní organizaci neplyne pravidelně zisk
(tedy poplatky za pomůcky nejsou nastaveny tak, aby dlouhodobě převyšovaly náklady). Jedná se
tedy o hlavní činnost. Pokud by ale služba byla nastavena tak, aby z ní organizace pravidelně
získávala zisk, musela by tato činnost být zařazena mezi vedlejší činnosti.
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- Výlety jsou v souladu s posláním organizace. Účastní se jich naše cílová skupina a realizují se
s vyrovnaným rozpočtem (příjmy = výdaje). Pobočný spolek neusiluje o to, aby z nich měl zisk. Jde
tedy o hlavní činnost. Kdyby se ale výletů zúčastnily i osoby, které nespadají do naší cílové skupiny
(např. zdravé děti), pak by část příjmů z jejich účastnických poplatků musela být zařazena do
vedlejší činnosti. Stejně tak by výlety musely být zařazeny do vedlejší činnosti v případě, kdyby je
pobočný spolek dělal za účelem zisku.
- Výtvarný kroužek pro osoby se zdravotním postižením je v souladu s posláním organizace a pobočný
spolek s ním má větší výdaje než příjmy (ztrátová činnost). Může být tedy zařazen do hlavní
činnosti. Samotný prodej výrobků z kroužku se už ale nepovažuje za plnění poslání organizace.
Proto je prodej výrobků vedlejší činností.
Vedlejší činnost obvykle splňuje definici podnikání: podnikání je výdělečná činnost vykonávaná
samostatně, na vlastní účet a odpovědnost, živnostenským nebo obdobným způsobem, soustavně za
účelem dosažení zisku. Pro takového podnikání si pobočný spolek v případech, kdy je to zákonem
vyžadováno, musí zajistit živnostenské oprávnění (živnostenský list). (ARI)

OKÉNKO ZE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ, PRÁVNÍ OBLASTI
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která slouží osobám se zdravotním postižením
k částečné úhradě zvýšených nákladů na dopravu. Příspěvek na mobilitu je přímo vázán na nárok na
průkaz ZTP nebo ZTP/P a náleží ve výši 550 Kč měsíčně.
Příspěvek na mobilitu je určen osobě starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním
postižením ZTP nebo ZTP/P a zároveň se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo
je dopravována a zároveň jí nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních
službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním
režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou
poskytovány pobytové sociální služby – v těchto případech je nárok na příspěvek na mobilitu
posuzován individuálně.
Příspěvek na mobilitu nenáleží za ten kalendářní měsíc, kdy je oprávněné osobě po celý tento
kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice, lázně).
Celý kalendářní měsíc znamená, že je osoba v daném zařízení od prvního do posledního dne v měsíci.
Pokud je ale první den v měsíci teprve přijata do zdravotnického zařízení, nebo poslední den v měsíci
propuštěna ze zařízení, potom podmínka celého kalendářního měsíce splněna není a příspěvek za
tento měsíc je možné čerpat.
Žádost o příspěvek na mobilitu se podává na příslušném formuláři na kontaktním pracovišti krajské
pobočky Úřadu práce podle místa trvalého pobytu žadatele. Formulář žádosti o příspěvek na mobilitu
je možné získat buď na Úřadu práce, nebo je možné si ho stáhnout z webových stránek MPSV
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-mobilitu.
Příspěvek se vyplácí tzv. zpětně, tzn. do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, za který náleží (případně zpětně jednou splátkou za 3 kalendářní měsíce). Vyplácen může být
buď převodem na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou.
Příspěvek na mobilitu může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve
kterém byla podána žádost o příspěvek. Lhůta na vydání rozhodnutí o příspěvku na mobilitu činí 60
dnů. Pokud nebyl příspěvek na mobilitu přiznán, nebo byl odejmut, je možné podat odvolání
k Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to prostřednictvím kontaktního místa krajské pobočky Úřadu
práce, která vydala rozhodnutí. Lhůta na vydání rozhodnutí v odvolacím řízení činí 90 dnů. Pokud ani
v odvolacím řízení není příspěvek přiznán, je dále možnost podat správní žalobu ke krajskému soudu
dle místa trvalého pobytu žadatele. Žalobu lze podat do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí
z odvolacího řízení. (ARI)
5
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OSOBNOSTI NAŠÍ ORGANIZACE
Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje udělují
každoročně cenu Duhové křídlo. Jde o ocenění pro organizace, jednotlivce a dobrovolníky pracující
v sociálních službách či ve prospěch osob se zdravotním postižením, kteří usilují o zlepšení jejich
životních podmínek a pomáhají při odstraňování společenských i jiných bariér. Cena Duhové křídlo je
na regionální úrovni Pardubického kraje nejvyšším oceněním za práci v sociální oblasti pro lidi se
zdravotním postižením. Toto ocenění získalo již několik pracovníků z našich organizací.
V roce 2017 tuto cenu získal pan František Švadlenka, a to cenu
v kategorii Dobrovolník/Filantrop. Pan Švadlenka je dlouhodobý
dobrovolný funkcionář STP. V roce 2006 byl zvolen předsedou KO
Pardubického kraje a zastává také funkci místopředsedy OkO
Chrudim. I přes své vlastní zdravotní problémy si vždy najde čas
na práci pro druhé, od roku 1991 organizoval a vedl rekondiční
pobyty pro lidi se tělesným postižením. Je také členem krajského
výboru Národní rady osob se zdravotním postižením Pardubice. Od
roku 1979 pracoval ve Svazu invalidů, kde v letech 1981 - 1988
vykonával funkci předsedy.
V roce 2018 získali ocenění manželé Blanka a Stanislav Svetlíkovi
v kategorii Dobrovolník/Filantrop. Manželé Blanka a Stanislav
Světlíkovi vedou již přes dvacet let MO Lanškroun v okrese Ústí
nad Orlicí. Přes své nemalé zdravotní problémy pořádají spoustu
sportovních a kulturních akcí, rekondiční pobyty a pravidelná
setkávání. Všechny akce jsou vždy perfektně připravené. Členové
MO se těší na každé setkání a oceňují množství času a úsilí, které
manželé Světlíkovi svým dobrovolnickým aktivitám věnují. Oba
dva si vyznamenání za svou dlouholetou práci maximálně zaslouží.
V roce 2019 byl oceněn pan Miroslav Bárta, obdržel Cenu Michala
Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením. Pan Bárta je dlouholetý člen MO Litomyšl a dlouholetý
zastupitel města. Zastává funkci revizora kontrolního orgánu
Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska. Je od
narození zdravotně postižený, proto dlouhodobě prosazuje práva
lidí se zdravotním postižením.
Za rok 2020 ocenění získala paní Jaroslava Koukalová, a to také
Cenu Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se
zdravotním postižením. Paní Koukalová je místopředsedkyní KO
Pardubického kraje, předsedkyní OkO Chrudim a MO Heřmanův
Městec a předsedkyní dozorčí rady STP v ČR z. s. Ve Svazu tělesně
postižených působí již téměř 30 let. Kromě toho se zapojuje i do
dalších aktivit ve prospěch osob se zdravotním postižením. Od
roku 2006 vede Klub aktivních seniorů při MO Heřmanův Městec.
S neutuchajícím entusiasmem a plným nasazením organizuje
různorodé aktivity, jako jsou oblíbené rekondiční pobyty pro osoby
s tělesným postižením, cvičení, přednášky a další akce.
(text a foto NRZP ČR pro Pardubický kraj a STP v ČR z. s.)
(Řešení testu ze str. 14: 1. Tirana, 2. Brusel, 3. Sofie, 4. Kodaň, 5. Helsinky, 6. Paříž, 7. Záhřeb, 8. Řím, 9. Riga,
10. Budapešť, 11. Berlín, 12. Amsterdam, 13. Oslo, 14. Varšava, 15. Lisabon, 16. Vídeň, 17. Bukurešť, 18. Atény,
19. Lublaň, 20. Madrid, 21. Bern)
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NÁVODY A INFORMACE PRO SPOLKOVOU ČINNOST
Daň z příjmů právnických osob – povinnost podat daňové přiznání
Setkáváme se s dotazy, jestli pobočné spolky STP v ČR z. s. musejí vyplňovat a podávat daňové
přiznání k dani z příjmů právnických osob. Bohužel neplatí, že by neziskové organizace nikdy
nemusely toto daňové přiznání podávat. Některé pobočné spolky STP daňové přiznání podat musejí záleží vždy na konkrétních příjmech, které během roku měly.
Obecně platí, že pobočné spolky nemusejí podávat daňové přiznání, pokud během roku měly jen
příjmy od daně osvobozené, nebo příjmy, které nejsou předmětem daně, nebo příjmy, z nichž je daň
odváděna srážkou podle zvláštní sazby daně.
Jak tedy mají pobočné spolky své příjmy posoudit? Je třeba vědět, na jaké kategorie se příjmy dělí a
jaké konkrétní příjmy do těchto kategorií patří. Příjmy se z daňového pohledu dělí takto:
1) Příjmy které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob: sem patří např. dotace a jiné
účelově určené prostředky z veřejných rozpočtů a dále příjmy ze ztrátových hlavních činností
organizace.
2) Příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozené: sem patří členské příspěvky od
členů organizace, příjmy z veřejných sbírek, příjmy získané z dědictví a dary, které jsou využité na
veřejně prospěšné účely definované zákonem.
3) Příjmy, které jsou předmětem daně, ale z nichž je daň odváděna srážkou podle zvláštní sazby daně:
sem patří zejména úroky z vkladů na běžných účtech.
4) Příjmy, které jsou předmětem daně: sem patří příjmy z reklamy, z nájemného, příjmy z prodeje
majetku, z veškerých vedlejších (hospodářských) činností organizace a příjmy ze ziskových hlavních
činností organizace.
Každá organizace by si měla během roku a hlavně při uzavírání účetního roku v účetnictví evidovat,
jakého typu jsou její příjmy a s tím související výdaje. Při posuzování příjmů z hlavních činností
organizace záleží na tom, jestli byly v ročním souhrnu jednotlivé hlavní činnosti ztrátové nebo
ziskové, proto musí být výdaje členěny k jednotlivým příjmům (např. k příjmům z rekondičních
pobytů musí být přiřazeny výdaje na rekondiční pobyty a k příjmům z půjčování pomůcek musí být
přiřazeny výdaje související s provozem půjčovny pomůcek). U neziskových organizací není možné,
aby sečetly na konci roku všechny svoje příjmy dohromady a všechny svoje výdaje dohromady a
z toho vycházely při posouzení daňové povinnosti. Neziskové organizace musejí pro daňové účely své
jednotlivé činnosti oddělovat a posuzovat samostatně.
Organizace si tedy příjmy a výdaje během roku
tímto způsobem rozděluje a eviduje a na konci
roku si udělá souhrn, ze kterého teprve vyplyne,
jaké typy příjmů měla a jestli daňové přiznání
k dani z příjmů právnických osob musí podat.
Pokud např. pobočný spolek měl během roku jen
příjmy ze členských příspěvků, čerpal dotaci,
obdržel dar na sociální činnost, všechny jeho
hlavní činnosti byly ztrátové a neměl žádné
příjmy z vedlejší (hospodářské) činnosti, potom
nemusí daňové přiznání podávat. Pokud ale
pobočný spolek měl během roku jakýkoli příjem
z vedlejší činnosti, nebo některá jeho hlavní
činnost byla zisková, potom daňové přiznání
podat musí.
Příklad: Pobočný spolek dělá rekondiční pobyty pro své členy (hlavní činnost), pořádá členské schůze
a schůze předsednictva, výboru a revizní komise (hlavní činnost), provozuje půjčovnu kompenzačních
pomůcek (hlavní činnost), pořádá výlety pro své členy (hlavní činnost), organizuje výtvarný kroužek
(hlavní činnost) a prodává výrobky z tohoto kroužku (vedlejší činnost). Během roku má tyto příjmy:
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účastnické poplatky z rekondičních pobytů, dotaci na rekondiční pobyty, členské příspěvky od členů
organizace, příjmy za půjčování pomůcek, účastnické poplatky z výletů, tržby z prodeje výrobků,
sponzorské dary na činnost organizace, příjmy z reklamy (zveřejnění loga nějaké firmy), úroky na
bankovním účtu. Pobočný spolek si na konci roku vytvořil tento přehled:
příjmy
z činnosti příjmy – výdaje = zisk/ztráta
daňové / nedaňové /
hlavní /
osvobozené / zvláštní
vedlejší
sazba
účastnické poplatky
hlavní
příjmy 25 000 – výdaje 25 100 = nedaňové
z rekondičních pobytů
ztráta 100
dotace na rekondiční
hlavní
příjmy 50 000 – výdaje 50 000 = nedaňové
pobyty
0
členské příspěvky od
příjmy 3 500
osvobozené
členů organizace
příjmy z konání schůzí hlavní
příjmy 0 – výdaje 2 000 = ztráta nedaňové
2 000
příjmy za půjčování
hlavní
příjmy 60 000 – výdaje 65 000 = nedaňové
pomůcek
ztráta 5 000
účastnické poplatky
hlavní
příjmy 2 500 – výdaje 2 300 =
daňové
z výletů
zisk 200
příjmy z konání
hlavní
příjmy 0 – výdaje 3 000 = ztráta nedaňové
výtvarného kroužku
3 000
tržby z prodeje
vedlejší
příjmy 900
daňové
výrobků
sponzorské dary na
příjmy 10 000
osvobozené
veřejně prospěšnou
činnost organizace
příjmy z reklamy
vedlejší
příjmy 15 000
daňové
(zveřejnění loga
nějaké firmy)
úroky na bankovním
příjmy 100
daň odváděna srážkou
účtu
podle zvláštní sazby daně
V tomto případě bude muset pobočný spolek daňové přiznání vyplnit a podat, protože měl během roku
příjmy, které jsou základem daně, a to příjmy z vedlejší činnosti (prodej výrobků, reklama) a příjmy
ze ziskové hlavní činnosti (výlety).
Nicméně i když pobočný spolek musí daňové přiznání podat, většinou to neznamená, že bude muset
nějakou daň platit. Většinou je totiž možné využít snížení základu daně a daň je potom nulová.
Pokud byste si stále nebyli jistí, jestli musí váš pobočný spolek daňové přiznání k dani z příjmů
právnických osob podávat, můžete s námi příjmy své organizace zkonzultovat - kontakt: Alena
Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. Nebo se můžete obrátit na svůj místně
příslušný finanční úřad a zkonzultovat to s ním. Každopádně doporučujeme si s sebou na konzultaci
s finančním úřadem připravit přehled všech příjmů a výdajů členěných na jednotlivé činnosti, které
vaše organizace během roku vykonává, aby měl finanční úřad dostatečné podklady k posouzení
vašeho případu. Každý finanční úřad může mít trochu jiný přístup a požadavky.
Poznámky: Naše pobočné spolky jsou řazeny mezi „veřejně prospěšné poplatníky“, a to konkrétně
mezi veřejně prospěšné poplatníky „s úzkým základem daně“. Na to se vážou různé výhody a výjimky.
Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Paradoxně platí, že
zdaňování neziskových organizací je velmi složitá záležitost, mnohdy složitější než zdaňování
podnikatelských subjektů. Daň z příjmů právnických osob je 19 procent ze základu daně.
Pokud organizace nějakou činnost provádí za různé ceny (např. pro členy a pro nečleny), posuzuje se
ziskovost / ztrátovost odděleně, tedy posuzuje se jako 2 nebo více samostatných činností.
Podrobnější informace k vyplňování a podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
pro vás připravíme v některém z dalších čísel zpravodaje. (ARI)
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ČINNOST POBOČNÝCH SPOLKŮ STP v ČR z. s.
Tato rubrika je určena Vám, našim pobočným spolkům. Zveřejňujeme zde příspěvky o Vašich
organizacích, jaké akce pořádáte, Vaše náměty, úspěchy nebo zkušenosti, které by mohly být
inspirací pro ostatní, nebo kterými byste se chtěli prezentovat. Právě v dnešní nelehké době
je důležité si připomínat, že celá naše organizace stále pomáhá lidem se zdravotním
postižením, podporuje své členy a působí v ní mnoho aktivních lidí, kteří investují svou
energii pro dobro ostatních. Nyní zde najdete informace o organizacích z Ústeckého,
Jihomoravského, Plzeňského, a Jihočeského kraje. Potěšíte nás, když se nám ozvete a pošlete
nám ke zveřejnění své příběhy, fotografie, nebo pozvánky. Jsme si jistí, že i ve Vaší
organizaci se dějí zajímavé věci, že je Vaše činnost prospěšná a že se máte čím pochlubit.
Nezáleží na tom, jak je vaše činnost rozsáhlá, ale že vaše členy těší a pomáhá jim. (ARI)

Sportovní hry a ozdravný pobyt místní organizace Štětí v roce 2021
Výbor MO Štětí (okres Litoměřice) připravil dne 4. 9. 2021 již 21. Sportovní hry, in memoriam Evy
Reifové, pro lidi se zdravotním postižením bez rozdílu věku. Je to největší akce MO Štětí. Z řad členů
MO byl i realizační tým. Jako každý rok i letos také pomohli dobrovolníci. Akce byla pořádána v rámci
spolupráce s DDM Štětí a organizací Dobro-volně ve Štětí. Letošních Sportovních her se zúčastnilo
30 dospělých, 16 dětí a 2 hosté. Všichni účastníci prožili za příjemného počasí aktivní odpoledne a
absolvovali bez rozdílu 7 disciplín každoročně prověřených, například hod na plechovky z papíru, hod
holínkou, průhoz, šipky, zahození mobilu do koše, kroket a kroužky. Nechyběla legrace a dobrá
nálada. Všichni si odnesli za své výkony malé dárečky, které darovali sponzoři, nebo je organizace
uhradila z darovaných financí. Po vší té námaze si všichni popovídali u kávy a občerstvení.
Zavzpomínali samozřejmě také na Evu Reifovou, předchozí předsedkyni organizace, která skvěle
vedla organizaci mnoho let a jíž jsou sportovní hry nyní věnovány. Akce byla hodnocena účastníky
jako velmi zdařilá. Měli čas si neformálně popovídat a užít si odpoledne v pohodě, ale hlavně aktivně. Jen opékání uzeniny v tento den plný sluníčka nebylo možné. Ovšem buřtíky byly k dispozici
a všichni se domluvili, že si je odnesou domů a něco dobrého z nich uvaří. Tradice byla zachována… i
když v jiném provedení.
Mezi pozvanými hosty byl pan Ing. Miroslav Andrt, člen zastupitelstva Města Štětí s manželkou
Věrkou, která je předsedkyní spolku Dobro-volně ve Štětí. Přivítal účastníky Sportovních her, ale
hlavně oba i s dcerkou se zapojili do sportování. Veliké díky patří Městu Štětí, MONDI Štětí, ostatním
firmám i jednotlivcům za podporu této docela ojedinělé akce v okrese Litoměřice i Ústeckém kraji.
Organizace děkuje také ředitelce paní Pištorové a děvčatům z DDM ve Štětí, které každoročně zdarma
propůjčují tento krásný objekt pro konání sportovních her.
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MO Štětí realizovala také integrační ozdravný pobyt pro zdravotně postižené dospělé a děti, v RS
AERO v Holanech u České Lípy v termínu od 21. do 28. 8. 2021. Pobytu se zúčastnilo 28 dospělých a
17 dětí. Středisko je umístěno v rovinaté krajině, přízemí je bezbariérové včetně sociálního zařízení.
Je vhodné také pro imobilní klienty a lidi se zrakovým postižením. Venkovní bazén nemá chybu.
Manželé Chmelovi včetně personálu vycházejí vstříc a mají pochopení pro handicapované. Výborná
kuchyně.
Náplní pobytu bylo rozvíjení mezigeneračních vztahů, sociálně právní poradenství, ergoterapie,
arteterapie, cvičení venku, vycházky, plavání v bazénu, bingo, diskotéka pro děti, společenský večer
s tombolou, táborák s opékáním uzeniny. Pokud klienti potřebovali, měli možnost získat informace
z legislativy také individuálně. Účastníci vyráželi na společné procházky do okolí – na tvrz Vítkovec,
kolem rybníků i do lesa, k vodopádu a Dolanským sochám.
I každodenní posezení prostě jen tak, zpříjemnilo pobyt. Počasí účastníkům tentokrát moc nepřálo.
Ale i přesto byly dva dny slunečné. Teplé počasí umožnilo dětem i dospělým pěkný relax v bazénu. Pro
děti připravili večerní stezku odvahy i naučnou stezku. Dokonce pro děti připravil jeden z klientů i
možnost slaňování a ručkování po laně. Malé děti šly s doprovodem. Odměna byla také připravena.
Odvážní využili možnost projížďky na lodičkách i v kánoích. Dále si účastníci užili společné odpoledne
se zpíváním, soutěžemi pro děti a velmi bohatou tombolou jak pro děti tak dospělé. Další večer patřil
diskotéce pro děti a i doprovod. Po celý pobyt nikdo nezapnul televizi, účastníci si stačili sami. Zažili
hodně legrace, mají nové zážitky. Účastníci byli s týdenním pobytem spokojeni.
Ozdravný pobyt splnil svůj účel – každodenní pobyt v přírodě, rozvoj aktivních a pozitivních postojů,
nenásilná rehabilitace, terapie, koupání v bazénu, podpoření aktivit v průběhu pobytu. Neformální
setkání klientů potvrdilo to, že pokud jsou ve skupině lidí různého věku a postižení, zlepší se nejen
psychicky, ale i fyzicky. Určitě jim neprospívá samota. Mezigenerační vztahy fungují, pomoc dětí mezi
sebou, ale i dospělým, byla samozřejmostí. Rozdíl ve věku nejmladšího a nejstaršího účastníka byl 80
let.
Na dopravu, pronájem učebny a drobné dárky pro děti organizace využila částečně sponzorský
finanční dar od firmy MONDI Štětí a.s. Dalšími sponzory bylo Město Štětí, firma Zemistav p. Miroslav
Zezula, firma RYTMEL TRADING s.r.o. MO Štětí je velice vděčná za pomoc sponzorů a velice si toho
váží. Příští rok je již též pobyt objednán na poslední týden v srpnu. Opět bude pro handicapované
dospělé, děti a bude integrační.
Kontakt na organizaci: Ilona Müllerová, tel.: 724 728 058, e-mail: mullerova63@seznam.cz. (text a
foto MO Štětí)

Výlet místní organizace Břeclav do Prahy
Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se členové MO Břeclav vydali na další výlet za poznáváním našich měst.
Tentokrát jejich cílem byla Praha, s komentovanou prohlídkou Národního divadla a v odpoledních
hodinách s procházkou pražskými uličkami s průvodkyní Markétou Tesaříkovou.
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Nejprve je autobus převezl přes most Legií ke Slovanskému ostrovu. Viděli sochu naší první velké
vlastenecké spisovatelky Boženy Němcové, budovu Žofína, která je známá z konání mnoha kulturních
akcí, plesů apod. V 11 hodin začala prohlídka Národního divadla a účastníci se vydali s průvodci po
stopách dějin Národního divadla. Měli možnost si
prohlédnout sklepní prostory se základními
kameny z jednotlivých míst naší země. Při cestě
po schodech nebo na chodbách si prohlíželi a
připomínali známé herce a jejich role na
vystavených panelech. V hledišti bylo příjemné
posezení s výhledem na Hynaisovu oponu, která
je přibližně 140 metrů čtverečních velká, budí
dojem gobelínu, ale jde o olejomalbu. Fascinoval
je pohled na obrovský lustr. Při slavnostním
znovuotevření divadla v roce 1883 to musel být
úžasný zážitek. Dvě stovky "lampiček
Edisonových" se rozsvítilo! Národní divadlo
pařilo k prvním elektrifikovaným divadlům. Po
schodech vystoupali na nejvyšší veřejně
přístupný bod divadla, což je terasa s Múzami a Trigami. Odtud obdivovali překrásné panorama
Prahy. Po společném obědu a krátkém odpočinku se vydali na procházku Prahou, nejdříve památeční
Národní třídou, kde 17. 11. 1989 policie násilně rozehnala poklidný průvod studentů a tento den byl
začátkem naší nové historie. Moderním kontroverzním umělcem poslední doby je David Černý, během
procházek narazili na více jeho děl, např. na Hlavu Franze Kafky. Po další přestávce, na kávičku,
později odpoledne s průvodkyní viděli další zajímavá místa, jako je Náprstkovo muzeum, Betlémská
kaple, Zlatou ulicí se dostali také k místům, která použil spisovatel Jaroslav Foglar ve svých knížkách,
především v knize Rychlé šípy. Míjeli bývalý kostel sv. Anny (Pražská křižovatka), kde nyní působí
také nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Prohlíželi si kamenné sloupy na nárožích
pražských domů, které sloužily k ochraně staveb před koly kočárů. Viděli záhadného Viselce (visící
postava nad ulicemi) - další dílo Davida Černého, v paláci Lucerna potom jeho sochu Obrácený svatý
Václav na koni.
Nemohli vynechat tradiční zastavení v historické Praze před Staroměstským orlojem, kde mohli
obdivovat dílo mistrů hodinářů. Někteří z účastníků poprvé viděli nově postavený morový sloup na
Staroměstském náměstí na místě, kde tzv. vlastenci zbořili původní sloup jako symbol Habsburků.
Přes Václavské náměstí s překrásně už nasvíceným Národním muzeem se dostali k Hlavnímu nádraží,
kde už na ně čekal autobus.
Účastníci výletu děkují paní Markétě Tesaříkové za spoustu informací, paní Kamile Tesaříkové za
zorganizování výletu a v neposlední řadě panu řidiči Škápikovi, který všechny bezpečně dopravil zpět
v pozdních nočních hodinách. Kontakt na organizaci: Kamila Tesaříková, tel.: 602 844 486, e-mail:
kamila.tesarikova@seznam.cz, web: https://stp-mo-breclav.webnode.cz/. (text a foto MO Břeclav)
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MO Vozíčkáři Plzeňska na 39. ročníku Memoriálu Z. Hanákové v Praze
Členové místní organizace Vozíčkáři Plzeňska s doprovody vyrazili 4. září 2021 do Prahy na 39. ročník
Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2021, Memoriál Zdenky Hanákové, který se tentokrát
konal v parku Ladronka. Pěkné počasí, skvělá akce Pražské organizace vozíčkářů, dobrovolníků a
sponzorů, ale hlavně výborná nálada a přátelská setkání i vzpomínky na ty, kteří už nejsou mezi
námi, i to je život.
Členové se zúčastnili závodů ve slalomu na
mechanických vozících, mechanických vozících
s doprovodem, na elektrických vozících. Je dobré
vyzdvihnout vzájemnou pomoc všech účastníků.
Ocenění si zaslouží např. Petr Blaha st., který
běžel svůj závod 1,5 km a pak ještě běžel
s nevidomým závodníkem, který neměl
doprovod, ale moc se chtěl závodu zúčastnit.
Takhle má vypadat sportovní duch takových akcí.
Nemyslet jen na sebe, ale pomáhat.
Celkem 10 sportovců včetně 2 dobrovolníků si
odváželo ze soutěže 12 ocenění: 7x první místo,
2x druhé místo a 3x třetí místo.
Velké poděkování patří OSS MmP a PMHD za poskytnutí dopravy pro účastníky, řidiči Marku Divišovi
za pomoc při závodech a bezproblémovou jízdu. Členové MO Vozíčkáři Plzeňska už se těší na 40.
ročník Memoriálu v roce 2022.
Kontakt na organizaci: Anna Stejskalová, tel.: 737 865 543, e-mail: vozickari@volny.cz, web:
https://vozickari.estranky.cz/. (text a foto MO Vozíčkáři Plzeňska a Krajský úřad Plzeňského kraje)

Činnost místní organizace Jindřichův Hradec v roce 2021
Vzhledem k nařízením vlády v souvislosti s Covid 19 mohla MO Jindřichův Hradec uskutečnit
plánované akce až od června 2021. Přesto stihli zorganizovat mnoho zajímavých akcí pro své členy.
18. června proběhlo na venkovním posezení v restauraci „U Šenkýře“ v Jindřichově Hradci „Opékání
klobás“ na venkovním grilu, současně s členskou schůzí za účasti 70 členů MO a hosta - muzikanta
p. Hůlky, který členům program zpestřil hudbou k poslechu.
24. června se členové vydali linkovým autobusem do Horní Pěny na komentovanou prohlídku ZOO na
Hrádečku. Prohlídka ZOO se všem velmi líbila - účast 41 členů MO.
22. července uskutečnila organizace poznávací zájezd do Lipnice nad Sázavou, kde navštívili místní
hrad a odpoledne si prohlédli klášter v Želivi. Obě památky se účastníkům velmi líbily, počasí jim
přálo. Účast 45 členů MO.
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26. srpna jeli zájezdovým autobusem na Výstavu Země živitelka do Českých Budějovic. Shlédli
slavnostní zahájení výstavy a pak navštěvovali jednotlivé pavilony – účast 40 členů MO.
14. září se dvě družstva z MO Jindřichův Hradec zúčastnila letošních sportovních her seniorů
v Českých Budějovicích, které tentokrát proběhly v nižším počtu účastníků, ale za dobrých podmínek.
Závěrem všichni získali medaile za účast.

23. září jeli na zájezd do
Moravského Krumlova na
komentovanou prohlídku
Muchovy Slovanské epopeje a
po obědě ještě navštívili
Znojemský hrad. Zájezd se
vydařil – účast 49 členů MO.
1. října proběhlo na venkovním
posezení v restauraci
„U Šenkýře“ v Jindřichově
Hradci opékání klobás, za účasti
74 členů MO a k poslechu všem
zahrál muzikant pan Hůlka.
16. října navštívilo 48 členů MO
a 2 rodinní příslušníci divadlo
ve Stráži nad Nežárkou, kde
Divadelní soubor Tyl Stráž nad
Nežárkou uvedl veselohru
Charleyova teta od Jevana Brandona Thomase.
Dále 18. listopadu proběhla společně s Muzeem Jindřichohradecka přednáška Ing. Lídy Černocké o
cestě do Estonska, Lotyšska a části Finska. Zúčastnilo se 30 členů MO a přednáška byla skutečně
úžasná, doplněna bohatou fotodokumentací, kterou stihla přednášející komentovat. Přednáška byla
přístupná i pro veřejnost.
V roce 2021 pro nepříznivé podmínky (Covid 19) organizace neřešila zlevněné pobyty pro členy STP,
ale využila nabídku Lázní Bechyně na pobyt nazvaný Bechyňská pohoda, kde bylo možno při platbě
využít 4000 Kč voucher, a tak snížit celkovou cenu. Tento pobyt se všem zúčastněným líbil a
doporučovali ho dalším členům organizace. V případě, že si neuměli zájemci stáhnout voucher a
přihlásit se na lázeňský pobyt, pomohla jim předsedkyně Miluše Ouporová.
Kromě toho se během roku konaly schůze předsednictva, výboru a revizní komise, na kterých se
všechny výše uvedené akce průběžně plánovaly, připravovaly, organizovaly a vyhodnocovaly.
Kontakt na organizaci: Miluše Ouporová, tel.: 608 554 117, e-mail: miluseouporova@seznam.cz.
(text a foto MO Jindřichův Hradec)
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NĚCO PRO ROZPTÝLENÍ
Nevážně ze správní rady

Přísloví
„Zeptáš-li se, budeš pět minut
vypadat jako blbec. Nezeptáš-li
se, budeš blbcem po celý život.“
(čínské přísloví)
„Není nic jednoduššího než
vyhrát bitvu, která právě
skončila, a vychovávat
sousedovic děti.“
(francouzské přísloví)

NOVÝ ČLEN DOMÁCNOSTI

PODZIM V LUHAČOVICÍCH

„Má-li problém řešení, nemá
smysl dělat si starosti. Nemá-li
řešení, starosti nepomohou.“
(tibetské přísloví)

Test
Znáte hlavní města evropských zemí? Níže jsou uvedené některé z evropských států, zkuste
doplnit jejich hlavní města.
1. Albánie ………………………...

8. Itálie …………………………….

15. Portugalsko …………...………

2. Belgie …………………...…..…

9. Lotyšsko ……………………..…

16. Rakousko ……………...………

3. Bulharsko …………….……….

10. Maďarsko …………………….

17. Rumunsko …………….……….

4. Dánsko …………..…….………

11. Německo ………………………

18. Řecko ……………….…..…..….

5. Finsko ……………………..…..

12. Nizozemsko ………………….

19. Slovinsko …………….………..

6. Francie …………………..…….

13. Norsko ………………….……..

20. Španělsko …………….……….

7. Chorvatsko ……………..…….

14. Polsko …………………..…….

21. Švýcarsko ……………...………
(Řešení najdete na str. 6)

KONTAKTY
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 005 36 334
web: https://svaztp.cz/
facebook: https://www.facebook.com/svaztelesnepostizenych

tel.: +420 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
bankovní účet: 2101867964/2010

Tento informační zpravodaj byl vytvořen v rámci projektu „Administrativní servis STP v ČR z. s.“
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.
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