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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., informace o činnosti našich pobočných spolků, téma ze 
stanov a další. Jsme rádi, že se zapojujete do přípravy zpravodaje a posíláte nám příspěvky o 
činnosti svých organizací. Těšíme se na Vaše další náměty a reakce v roce 2023. (ARI) 

ZPRÁVY Z CENTRA STP v ČR z. s. 

Školení okresní organizace Chomutov 

Po roce jsme se opět zúčastnili školení OkO Chomutov v penzionu 
Doly Bílina ve Sloupu v Čechách, které pořádala OkO Chomutov pro 
své místní organizace. Celé školení trvalo od 21. 11. do 23. 11. 2022. 
Dva zástupci správní rady, Vlastimil Birčák a Alena Říhová, se této 
akce zúčastnili 22. 11. a informovali účastníky zejména o volbách 
v roce 2023 a o datových schránkách, ale také o dotacích nebo 
rušení některých organizací. Zodpověděli dotazy účastníků. Během 
třídenního programu byla projednána činnost OkO i všech místních 
organizací – MO Chomutov, MO Kadaň, MO č.2 Klášterec nad Ohří 
a MO č.3 Klášterec nad Ohří. Organizace společně projednaly i 
přípravu na volby v roce 2023, kdy pravděpodobně dojde k výměně 
některých funkcionářů. (text a foto OkO Chomutov a ARI) 

Volby a sjezd 2023  

Od 4. 11. do 4. 12. 2022 
probíhalo hlasování formou  
internetového dotazníku, kde 
mohly naše pobočné spolky 
vyjádřit svůj názor na možnost 
změnit systém volby delegátů na 
sjezd a návrhu kandidátů do 
vrcholných orgánů STP v ČR z. s. 
Do hlasování se zapojilo 70 
organizací (z celkového počtu 
335 organizací). 38 % z nich 
bylo pro zachování dřívějšího 

stavu, 62 % bylo pro možnost, 
aby se do sjezdu zapojily i ty 
místní organizace, jejichž 
okresní / obvodní / městská 
organizace byla zrušena. 

Správní rada rozhodla, že bude 
výsledek tohoto hlasování 
respektovat a připravila pro 
pobočné spolky nové pokyny a 
formuláře pro volby v roce 
2023. Materiály byly pobočným 

spolkům rozeslány e-mailem 
dne 30. 12. 2022. Žádáme 
všechny pobočné spolky, aby si 
pokyny a návody prostudovaly a 
aby při zpracovávání 
dokumentace z volebních 
jednání použily jednotné vzory 

formulářů. (ARI) 
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Výtvarný kroužek 

Na výtvarném kroužku pro 
osoby se zdravotním postižením 
a seniory v Praze jsme 
v prosinci 2022 měli vánoční 
atmosféru - tvořili jsme vánoční 
věnce. Kroužek se koná každé 
první úterý v měsíci od 13:30 do 
15:30 hodin. Příští setkání se 
uskuteční 3. ledna 2023. Účast 
je zdarma. Pokud byste se chtěli 
připojit, kontaktujte Veroniku 

Švejdovou, tel.: 602 647 084,  
e-mail: 
veronika.svejdova@svaztp.cz. 

(ARI) 

 Opravy v budově 

Každá stará budova bohužel 
občas nepříjemně překvapí 
nějakou poruchou, kterou je 
potřeba opravit. V prosinci jsme 
tak museli zajistit výměnu 
uzavíracích ventilů a klapky 
v kotelně, což s sebou přineslo i 
nutnost odvzdušnit všechny 
radiátory v 5. a 6. patře. Dále 
jsme zajistili opravu krytu 
střešního okénka na půdě. 

Následně bude nutné půdu 
řádně vyčistit, protože 
odkrytým okénkem dovnitř 

vnikli holubi. (ARI) 

Prodej výrobků na vánočním 
jarmarku a v kancelářích 

30. listopadu 2022 jsme prodávali výrobky 

z výtvarného kroužku na Vánočním jarmarku 
chráněných dílen MČ Praha 8. Na stánku se 
během celého dne vystřídaly tři pracovnice 
STP v ČR z. s. Následně až do Vánoc probíhal 

prodej výrobků i v našich kancelářích v Karlíně. 

Výtěžek z prodeje opět použijeme na nákup 
dalšího materiálu na výtvarný kroužek. (ARI)  

 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY STP v ČR z. s. 
15. prosince 2022 se konalo společné jednání správní rady a dozorčí rady. Zúčastnilo se ho šest členů 
správní rady a dva členové dozorčí rady. Na jednání se probíraly aktivity a nové skutečnosti od 

posledního jednání, uskutečněné služební cesty a jednání, granty a dotace na rok 2022 a 2023, 
příprava celorepublikového sjezdu v roce 2023, datové schránky a úkoly z předchozích jednání 

správní rady. Mezi dalšími tématy se projednalo např.: zpracovaný návrh na úpravu bytu po panu 
Petru Babkovi, ceny energií v budově Karlín nebo možnosti propagace výročí 33 let naší organizace. 
Správní rada do konce roku připraví a rozešle 

pobočným spolkům pokyny a formuláře pro 
konání voleb v roce 2023, aby pobočné spolky, 
které budou mít volební schůze už v lednu 2023, 
měly potřebné podklady. Návrh na změnu stanov 

související s úpravou systému voleb delegátů na 
sjezd a kandidátů do vrcholných orgánů 
STP v ČR z. s. správní rada odsouhlasila. Dále 
správní rada připraví do konce roku shrnutí 
všech důležitých informací o používání datových 
schránek pro organizace, kterým bude datová 
schránka zřízena už začátkem roku 2023. 
Podrobné informace z jednání správní rady budou 
uvedeny v zápisu, který obdrží také pobočné 
spolky. (ARI) 
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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 je ukotveno 
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) 

Kvíz o ceny 

Po roce jsme pro Vás opět připravili kvíz na znalost stanov. Doufáme, že nám odpovědi pošle více 

členů a pracovníků pobočných spolků než minule. Nemusíte se obávat nám své odpovědi zaslat, 
nesprávné odpovědi netrestáme, naopak máte možnost se naučit něco nového. A abychom Vás 
inspirovali k zodpovězení kvízu, dostanou někteří z Vás za správné odpovědi opět drobné ceny. Ceny 
obdrží prvních 15 e-mailů se správnými odpověďmi. Pokud odpověď na některou otázku nebudete 
znát, najdete ji jistě ve stanovách. Aktuální stanovy jsou zveřejněny na webových stránkách 

https://svaztp.cz/555-2/dokumenty-ke-stazeni/. Odpovědi nám prosím posílejte do 31. 1. 2023 na  
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz, uveďte své jméno a příjmení, poštovní adresu, ve které organizaci 
STP v ČR z. s. jste členem a samozřejmě Vaše odpovědi. Správné odpovědi a jména výherců najdete 
v příštím čísle zpravodaje. Zasláním odpovědí vyjadřujete souhlas se zveřejněním svého jména a 

názvu organizace. (ARI) 

1) Je předseda místní organizace zároveň členem výboru místní organizace? 
a) Ano, celé předsednictvo místní organizace je součástí výboru místní organizace. 

b) Ne, předsednictvo a výbor jsou dva oddělené orgány místní organizace. 
c) Někdy - záleží na rozhodnutí předsedy místní organizace. 

2) Může se samostatná místní organizace, které byla zrušena okresní organizace, začlenit pod jinou 
okresní organizaci STP v ČR z. s.? 

a) Ne, už se nikdy nesmí začlenit pod žádnou okresní organizaci. 
b) Ano, ale pouze pod jinou okresní organizaci ve svém kraji. 
c) Ano, může se začlenit pod jakoukoliv okresní organizaci v jakémkoliv kraji. 

3) Jak často se musí scházet okresní shromáždění okresní organizace? 

a) Nejméně jednou ročně. 
b) Nejméně jednou za pětileté volební období. 

c) Nemá vůbec povinnost se scházet. 

4) Ručí hlavní spolek (STP v ČR z. s. Praha) za dluhy a závazky svých pobočných spolků? 
a) Ne, pobočné spolky nesou výhradní odpovědnost za své závazky a odpovídají za ně výhradně 

svým vlastním majetkem. Hlavní spolek neručí ani žádným jiným způsobem neodpovídá za 
závazky, povinnosti a dluhy pobočných spolků. 

b) Ano, hlavní spolek ručí v plném rozsahu za hospodaření svých pobočných spolků. 
c) Ano, hlavní spolek ručí za dluhy a závazky svých spolků, ale jen do výše 100 000 Kč. 

5) Kdo schvaluje přihlášky nových členů? 
a) Předsednictvo místní organizace. 
b) Výbor místní organizace. 
c) Revizní komise místní organizace. 

6) Může být člen předsednictva krajské organizace zároveň členem revizní komise krajské 
organizace? 

a) Ano, členství ve statutárním orgánu není překážkou pro členství v kontrolním orgánu. 
b) Ano, ale pouze po dobu jednoho roku. 

c) Ne, stanovy to zakazují. 
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7) Může se člen místní organizace nechat zastoupit na jednání členské schůze jinou osobou? 

a) Ne, zastoupení jinou osobou není možné. 
b) Ano, člen může dát písemnou plnou moc jinému členovi místní organizace. 
c) Ano, člen může dát písemnou plnou moc jakékoliv jiné osobě. 

8) Jakou formu probíhají volby a hlasování členské schůze?  
a) Volby a hlasování členské schůze jsou vždy veřejné. 
b) Volby a hlasování členské schůze jsou vždy tajné. 
c) Volby a hlasování členské schůze jsou veřejné, nerozhodne-li členská schůze jinak. 

9) Kolik hlasů má na jednání předsednictva místní organizace každý člen předsednictva (tedy 

předseda, místopředseda a hospodář)?  
a) Každý člen předsednictva místní organizace má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy místní organizace. 
b) Předseda má vždy dva hlasy, ostatní členové předsednictva mají jeden hlas. 
c) Předseda má vždy rozhodující hlas, hlasy ostatních členů předsednictva se nepočítají. 

10) Kolik členů musí mít výbor okresní organizace? 
a) Výbor musí mít minimálně pět členů, vždy musí mít lichý počet členů.  
b) Výbor může mít libovolný počet členů. 
c) Výbor musí mít minimálně tři členy. 

Těšíme se na vaše odpovědi.  

 

OKÉNKO ZE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ, PRÁVNÍ OBLASTI 

Novinky od roku 2023 v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí 

Se začátkem roku 2023 vejde v platnost řada legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají 

státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů. Změny se připravují také 
v oblasti zaměstnanosti. Klíčová bude zejména další úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální 
mzdy nebo zefektivnění lékařské posudkové služby.  

MPSV zveřejnila v tiskové zprávě přehled novinek, které přijdou s rokem 2023 a týkají se občanů ČR: 

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA 

Zvýšení přídavku na dítě (účinnost: 1. ledna 2023) 

Přídavky na dítě se navyšují o 200 Kč ve všech věkových kategoriích a v obou výměrách. Cílem je 
posílení finanční podpory rodin s dětmi s příjmem do 3,4násobku životního minima. O přídavek na 

dítě lze od léta požádat také online prostřednictvím nového formuláře.  

Sjednocení podmínek pro příspěvek na bydlení (účinnost: 1. ledna 2023) 

Jednou z nejdůležitějších dávek, které rodinám i seniorům nyní pomáhají s rostoucími náklady, je 
příspěvek na bydlení. V minulých měsících se několikrát zvyšovaly normativy, naposledy mimořádně 
od října. Výrazně se zjednodušila administrativa. Od ledna tento příspěvek projde podle návrhu MPSV 
několika změnami. Úprava se týká především tzv. normativních nákladů na bydlení, z nichž se nárok 
na dávku i její výše odvozují. Z dostupných analýz totiž vyplývá, že některé domácnosti naráží na 

strop normativů častěji, než jiné (např. jedno a dvoučlenné domácnosti).  

Zvýšení životního a existenčního minima (účinnost: 1. ledna 2023) 

Částky životního a existenčního minima se navýší o 5,2 %. Cílem je rozšíření okruhu oprávněných 
osob pro dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi i navýšení těchto dávek. Existenční 
minimum osoby bude měsíčně 3 130 Kč, životní minimum jednotlivce bude měsíčně 4 860 Kč. Částka 
životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, se zvýší na 4 470 Kč měsíčně. 
Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, bude činit 
měsíčně: 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, 3 490 Kč u  
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nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku, 

2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.  

Rozšíření nároku na pohřebné (účinnost: 1. prosince 2022) 

Nárok na pohřebné nově vzniká i osobě, která vypravila pohřeb plodu po potratu nebo po umělém 
přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.  

DÁVKY HMOTNÉ NOUZE  

Úprava zápočtu příjmů studentů pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi (účinnost: 1. ledna 2023) 

Navrhovaná úprava, obdobně jako u dávek státní sociální podpory, sjednotí přístup v zápočtu příjmů 
studentů také pro účely vyhodnocení nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi. Do započitatelných 

příjmů se nově nebudou zahrnovat příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a 
praktické přípravy, příjmy ze závislé činnosti, jedná-li se o příjmy nezaopatřeného dítěte, které se 
soustavně připravuje na budoucí povolání na střední škole a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 

nezaopatřených dětí v průběhu prázdninových měsíců. Smyslem je předejít situacím, kdy zejména ve 
vyloučených lokalitách může docházet k tomu, že děti předčasně ukončují studium, aby jejich rodinám 
nebyly snižovány dávky pomoci v hmotné nouzi proto, že nezaopatřené dítě získá příjem z brigády 
nebo praktické výuky. Nová úprava by měla rovněž motivovat nezaopatřené děti k legálnímu 
přivýdělku v době, kdy nechodí do školy.  

POMOC OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

Zvýšení příspěvku na mobilitu (účinnost: 1. prosince 2022) 

Příspěvek na mobilitu se zvýší z nynějších 550 na 900 Kč měsíčně. Tato částka bude vyplacena 
automaticky, není tedy třeba o nic žádat. Zvýšený příspěvek na mobilitu lidé dostali poprvé v prosinci 
2022. Ti, kdo využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní 

umělou ventilaci, dostanou příspěvek na mobilitu ve výši 2 900 Kč. Tato částka bude vyplácena za 
prosinec, tedy v lednu 2023.  

Zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny (účinnost: 1. prosince 2022) 

S ohledem na růst cen se zvyšuje i maximální příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé 
zvedací plošiny ze 400 tisíc na 500 tisíc Kč. Tato pomůcka umožní lidem, kteří se bez ní neobejdou, co 

nejdéle zůstat v domácí péči. Hranice součtu vyplacených příspěvků za 60 kalendářních měsíců se 
nemění, i nadále činí 800 tisíc Kč.  

Zefektivnění lékařské posudkové služby (účinnost: 1. ledna 2023) 

Dojde k posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby díky zapojení vybraných profesí 
nelékařských zdravotnických pracovníků. Posuzování invalidity či příspěvku na péči tak bude 

rychlejší a efektivnější, správnost posudku však bude vždy stvrzena posudkovým lékařem. Cílově by 
mělo být vytvořeno až 160 systemizovaných míst pro tyto pracovníky. Další opatření se týkají 
zefektivnění činnosti, např. stanovení lhůty pro předložení podkladů k posouzení zdravotního stavu či 
nová forma kontroly dočasné pracovní neschopnosti na základě písemné informace.  

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PĚSTOUNSKÁ PÉČE 

Úhrady poskytovatelům sociálních služeb (účinnost: 1. ledna 2023) 

Maximální úhrady se podle novely vyhlášky zvyšují většinou o desetikoruny. V případě klientů, kteří 
jsou odkázáni na služby v rozsahu více než 80 hodin měsíčně, zůstanou některé úhrady na stejné 
úrovni jako doposud. Nová vyhláška poskytovatelům kompenzuje rostoucí náklady, se kterými se 
v poslední době potýkají.  

Zvýšení úhrady za dětskou skupinu (účinnost: 1. ledna 2023) 

Dětské skupiny, jimž stát přispívá na obsazená místa, mohou navýšit částku, kterou platí za péči 

rodiče dětí. Maximální výše úhrady rodičem se zvyšuje ze 4 000 Kč na 4 720 Kč. Stát významně 
podporuje budování dětských skupin a zvýšení jejich kapacit prostřednictvím dotačních titulů. Od 
roku 2016 přispěl na zřízení a provoz 1444 dětských skupin s celkovou kapacitou 20 tisíc míst.  
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Zvýšení příspěvků pro pěstouny a děti z náhradní rodinné péče (účinnost: 1. října 2022) 

Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní rodinné péče se zvýšily od října. Příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte vzrostl o 27 %. Jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, který nebyl navýšen od roku 2008, 
vzrostl o 35 %. Zaopatřovací příspěvek, který pomáhá mladým lidem při odchodu z ústavní, 
pěstounské nebo poručenské péče, se zvýšil o 15 %. 

Příspěvek pro výkon pěstounské péče (účinnost: 1. ledna 2023) 

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení, které slouží pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), 
vzroste od ledna z 36 000 Kč na 39 600 Kč měsíčně za každé dítě. V ČR je přitom aktuálně 51 ZDVOP 
s kapacitou 668 míst. Pobytu v nich bylo okolnostmi donuceno využít v roce 2021 celkem 1 643 dětí. 

Vzroste také státní příspěvku na výkon pěstounské péče, a to z nynějších 54 000 Kč na 59 400 Kč za 
kalendářní rok (4950 měsíčně).  

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dojde k těmto změnám (účinnost: 1. ledna 2023):  
- částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 40 324 Kč 
- maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 935 552 Kč 
- rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává 

vedlejší činnost, je 96 777 Kč ročně 

- minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 
10 081 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 944 Kč 

- minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 
4 033 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 178 Kč 

- minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ od ledna 2023 činí 168 Kč.  

Zvýšení sazby pojistného u záchranářů a podnikových hasičů (účinnost: 1. ledna 2023) 

Opatření souvisí se snížením důchodového věku zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů. 
Dojde k účasti zaměstnavatelů na financování nákladů na dřívější odchod do důchodu tím, že bude 
zvýšena sazba pojistného placeného zaměstnavateli na důchodové pojištění. Náběh navýšení bude 
postupný, v prvním roce účinnosti se zvýší o 2 %, ve druhém o 3 %, ve třetím o 4 % a ve čtvrtém o 

cílových 5 %.  

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ  

Změna výpočtu nemocenské (účinnost: 1. ledna 2023) 

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek 
nemocenského pojištění, se pro rok 2023 zvyšují takto:  

- první redukční hranice na 1 345 Kč 
- druhá redukční hranice na 2 017 Kč 
- třetí redukční hranice na 4 033 Kč. 
Zvyšuje se rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění z 3 500 Kč na 4 000 Kč.  

Nárok na otcovskou poporodní péči při úmrtí dítěte (účinnost: 1. prosince 2022) 

Nárok na otcovskou poporodní péči se nově týká otců, jejichž dítě se narodí mrtvé nebo zemře 
v období 6 týdnů ode dne narození. Novinka má umožnit oběma rodičům, které postihla takto závažná 
událost, vyrovnávat se společně s touto ztrátou. Matka má v případě úmrtí dítěte nárok na peněžitou 
pomoc v mateřství. Psychický stav zpravidla neumožňuje řádný výkon zaměstnání, a proto je důležité 
zajistit i otci možnost pracovního volna s náhradou ucházejícího příjmu ze zaměstnání.  

Zavedení evidence dohod o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu u cizinců s dočasnou 
ochranou (účinnost: zákon nabude účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení - legislativní 
proces zatím nebyl ukončen) 

Zavádí se nová povinnost pro zaměstnavatele hlásit den nástupu do zaměstnání u zaměstnanců 
požívajících dočasné ochrany, kterým pracovněprávní vztah nezaložil účast na nemocenském 
pojištění. Změny zákona o nemocenském pojištění jsou navrženy v souvislosti s novými povinnostmi 
pro zaměstnavatele, které stanoví zákon o zaměstnanosti.  
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Plná elektronizace karantény (účinnost: 1. prosince 2022) 

Zaměstnavatelé již nebudou přijímat tiskopis „Potvrzení o nařízení karantény“ a předávat jej 
příslušné OSSZ. Postup při uplatňování nároku na nemocenskou z důvodu nařízené karantény bude 
shodný, jako je v současnosti při uplatňování nároku na nemocenské z důvodu dočasné pracovní 
neschopnosti. V zásadě dochází k legalizaci již uplatňovaných postupů zavedených v době pandemie.  

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ  

Pravidelná valorizace důchodů (účinnost: 1. ledna 2023) 

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 
2023 se zvyšuje o 140 Kč na 4 040 Kč, procentní výměra se zvyšuje o 5,1 %. Příplatky k důchodu 

přiznané před 1. lednem 2023 se zvyšují o 5,1 % příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek 
zvyšuje.  

Zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí (tzv. výchovné) (účinnost: 1. ledna 2023) 

Výchovné se týká příjemců starobních důchodů, konkrétně toho z rodičů, kdo převážně pečoval o dítě. 
Za každé vychované dítě se zvýší důchod o 500 Kč měsíčně. Cílem je ocenit zásluhy pečujících osob a 
zároveň paušálně kompenzovat snížení důchodu, které nastalo v důsledku kariérních výkyvů 
souvisejících s výchovou. Docílí se také snížení statistického rozdílu mezi průměrným starobním 
důchodem žen a mužů.  

Snížený důchodový věk u zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů (účinnost: 1. ledna 
2023) 

Členům výjezdové skupiny, operátorům zdravotnické záchranné služby, záchranářům horské služby a 
členům podnikových hasičských záchranných sborů bude důchodový věk snížen na základě principu:  
- za 4 400 odpracovaných směn se důchodový věk snižuje o 30 měsíců (tj. 2,5 roku) a za každých 

dalších 74 směn o 1 měsíc, celkem nejvýše o 5 let 
- zápočet směn bude možné provést zpětně od 1. ledna 1993 

- postupný náběh zvýšení pojistného – v prvním roce účinnosti se zvýší o 2 %, ve druhém o 3 %, ve 
třetím o 4 % a ve čtvrtém o cílových 5 %.   

Snížení starobních důchodů prominentům komunistického režimu (účinnost: 1. ledna 2023) 

Cílem je snížit úroveň hmotného zabezpečení ve stáří u osob, které mají vyšší důchody díky svým 
minulým vysokým stranickým funkcím. Snížení bude tím větší, čím déle byla daná činnost 
vykonávána. Výsledný stav by měl představovat především morální satisfakci pro velké množství 
osob, které byly komunistickým režimem perzekuovány. Dotčeným osobám se sníží procentních 
výměra starobního důchodu, a to o jednotnou pevnou částku, která činí 300 Kč za každý i započatý 

rok výkonu některé z funkcí vymezených v zákoně. Snížení začne ve většině případů od března 2024.  

ZAMĚSTNANOST  

Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy (účinnost: 1. ledna 2023) 

Navýšení minimální mzdy o 1 100 Kč na 17 300 Kč měsíčně (resp. o 7,40 Kč na 103,80 Kč na hodinu), 
a navýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy pro 1. a 8. skupinu prací. Nejnižší úrovně zaručené mzdy 
pro 2. až 7. skupinu prací se pro rok 2023 ponechají ve stávající výši.  

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (účinnost: 1. července 2023) 

Cílem návrhu je terminologická úprava a její navázání na současné národní i unijní instituty 
insolvenčního práva. Současně je cílem maximální snaha o zamezení zneužívání ochrany zaměstnanců 
u subjektů, na které byl insolvenční návrh podán zjevně bezdůvodně.  

Zavedení slevy na pojistném pro zranitelné skupiny zaměstnanců (účinnost: 1. února 2023) 

Záměrem je podpora zkrácených úvazků pro osoby nad 55 let, rodiče malých dětí a další skupiny 
zaměstnanců. Výše slevy za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, 
na které může být sleva uplatňována.  

Podrobnější informace o těchto novinkách naleznete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/-

/novinky-od-roku-2023-mpsv-prinasi-kompletni-souhrn. (text tisková zpráva MPSV) 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/novinky-od-roku-2023-mpsv-prinasi-kompletni-souhrn
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/novinky-od-roku-2023-mpsv-prinasi-kompletni-souhrn
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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. Tentokrát zde najdete informace o organizacích z Olomouckého 
kraje, Plzeňského kraje a Středočeského kraje. Potěšíte nás, když nám pošlete 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) 

Představení místní organizace Přerov 

Dovolte mi, abychom se představili. Jsme jedna z největších organizací v Olomouckém kraji, největší 
v Přerově. Jsme tady od roku 1992, tedy 30 let, v roce 2023 další výročí, a to 20 let od založení 
Infocentra. V současné době máme kolem 500 členů, před covidovou dobou již muselo být 

přistoupeno k omezení počtu na max. 630 členů, abychom to kapacitně zvládli. Předsednictvo a výbor 
čítá 7 osob, máme pouze jednoho zaměstnance, účetní na DDP 25 hodin měsíčně a moji maličkost, 
rovněž na DPP. I přes toto malé personální obsazení se snažíme vycházet našim členům vstříc, právě i 

v této nelehké době. Pořádáme jednodenní i vícedenní zájezdy, hrajeme společně bowling, 
navštěvujeme divadla, pořádáme besedy, odpolední posezení u tance.  
V roce 2022 jsme pořádali 9 jednodenních zájezdů, z toho 7 poznávacích, 2 relaxační. U všech zájezdů 
nám přálo hezké počasí a členové si je parádně užili. Navštívili jsme zahrady v Polsku, zámek Raduň, 

Mladějovickou úzkokolejku, zámek Litomyšl, muzeum Loštice, Retro muzeum na statku v Brně, zámek 

Bučovice, hvězdárnu Ždánice, Kovozoo Staré Město, exkurzi v Marlence, muzeum Tatra Kopřivnice,  
hrad Štramberk, Velké Losiny. 
Kromě těchto jednodenních akcí 
jsme již 3 roky po sobě 
absolvovali ozdravný 

desetidenní pobyt v Chorvatsku, 
šestidenní pobyt v Podhájské, 
3 roky po sobě týdenní lázeňský 
pobyt v Maďarsku – Harkány a 
rovněž 3 roky po sobě týdenní 

pobyt v lázních Poděbrady (viz 
foto). V rámci těchto pobytů se 

snažíme i o uspořádání 
společenského večera, abychom 

si mohli zazpívat a zatančit při 
živé hudbě. V Poděbradech jsme  

 

prvním rokem objednali odpolední výlet lodí s živou hudbou a rautem a ten jsme pro velký úspěch 
opakovali i v dalších letech. V Maďarsku zase zájezd na „kačenu“, kde jde kromě již zmíněného 
pokrmu i o zatančení při živé hudbě a pobavení se mezi sebou. V Chorvatsku je to zase lodní výlet 

z krásného městečka Igrane na Makarskou. Dalším velmi oblíbeným zájezdem byl květnový vícedenní 
poznávací zájezd do Švýcarska. Opět nám vyšlo překrásné počasí, členové dodnes vyjadřují nadšení 
z tohoto zájezdu. Nechybí ani účast na sportovních hrách, které jednak pořádáme a dále se 

zúčastňujeme dalších sportovních her v rámci Olomouckého kraje. 
Již 12. rokem jsme pořádali týdenní pobyt seniorů se svými vnuky, který je velmi oblíbený. Na každý 
den je zajištěn program, který není sice povinný, ale pravidelně se ho všichni zúčastňují. Kromě dvou 

půldenních zájezdů totiž každý den s dětmi a jejich doprovodem něco tvoříme, soutěžíme ve  
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sportovních disciplínách, máme možnost si zaplavat a den končíme všichni (až na děti) vyčerpáním 

po disco zábavě. Snažíme se zajistit pokud možno co největší autobus, bohužel hotely mají omezenou 
kapacitu, a proto hledáme pro další období jiný hotel.  
 Zkrátka děláme vše pro to, aby naši členové 

zapomněli na všechny každodenní starosti a 
necítili se tak osamělí. Chceme jim rozdávat 
radost a chuť do života. Zasíláme k různým 
významným výročím blahopřání, mnohdy jsme to 
jen my, kdo na ně myslí, a máme radost, že je i to 

obyčejné přáníčko potěší.  
Ke konci roku chceme ještě v rámci adventu 
navštívit Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, dále 
nás ještě čeká posezení s písničkou a 
občerstvením, říkáme tomu „Silvestr“, i když ho 

budeme slavit v předstihu, a vánoční členská 
schůze. 

Nevíme, co nás čeká v roce 2023, s ohledem na zvýšení cen energií, přesto jsme pro členy připravili 
opět spoustu jednodenních zájezdů, lázeňských pobytů v Maďarsku a Trenčianských Teplicích, pobyt 
seniorů se svými vnuky v Jeseníkách, relaxačně poznávací pobyt v Sezimově Ústí, opět Chorvatsko a 
vícedenní poznávací ve Slovinsku.  
Přejeme všem do dalších let sílu, aby dokázali snášet obtíže, které nelze změnit, kuráž pro řešení 
problémů, které jdou vyřešit, a hlavně hodně toho zdravíčka.  

Za MO Přerov Oldřiška Sedláčková, předsedkyně 
Kontakt na organizaci: Oldřiška Sedláčková, tel.: 581 217 082, e-mail: info@centrumstp.cz. (text a 
foto MO Přerov) 

Činnost místní organizace č.2 Příbram  

Naše organizace Svazu tělesně postižených v Příbrami byla založena na počátku roku 2010 a má za 

sebou 12 let aktivní práce. V současné době máme 113 členů ve věku od 54 let, nejstarší členka letos 
oslavila 96 let svého života. Jsme přesvědčeni, že v dobrém kolektivu se dá stárnout pomaleji a hlavně 
příjemně. Pro své členy proto připravujeme řadu aktivit a programů podle měsíčních plánů. Každý 

týden pořádáme zajímavé vycházky do bližšího i vzdálenějšího okolí, průběžně pak také jednodenní 
výlety či pobytové zájezdy. 
V minulosti jsme navštívili např. 

Jeseníky, opakovaně Šumavu, 
Krkonoše, oblast Slavkovského 

lesa, Jižní Moravu, Jižní Čechy, 
kraj Vysočina, opakovaně i 

Slovensko (Piešťany, 
Trenčianské Teplice). Z lázní 
pak Jeseník, Bechyni, 
Františkovy Lázně, Mariánské 
Lázně, Lázně Libverda, Libverda 
a také termální lázně Velký 
Meder. Několikrát jsme byli při 
pobytu ve Františkových 
Lázních na poznávacím i 
nákupním výletě v německém  

 

Waldsassenu. V letošním roce to byl týdenní poznávací pobyt na Vysočině, s celou řadou zajímavých 
výletů, týdenní pobyt v Mariánských Lázních a v prosinci další rekondiční pobyt ve Františkových 
Lázních. Jede nás vždy plný autobus. 
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Kromě těchto turistických i pobytových aktivit na jaře a v létě hrajeme na hřišti pétanque, oblíbené 

jsou také šipky, na podzim a v zimě bowling. Máme i více velmi kreativních členů, nejen žen, kteří 
vyrábějí zajímavé dekorativní předměty, krásně kreslí i malují a v hale příbramského Senior Pointu 
pak i pro ně pořádáme různé výstavy. 
Zdatnější členové chodívají 
pravidelně cvičit, plavat, v zimě 
bruslit, možné jsou i návštěvy 
solné jeskyně. Vždy s velmi 
dobrými výsledky se účastníme 

Olympiády seniorů pořádané 
městem Příbram a Senior 
Pointem. V Praze Na Kotlářce 
jsme se třikrát zúčastnili soutěží 
seniorů ve cvičení s Davidem 

Hufem. Třikrát do roka 
pořádáme oblíbené společné 
grilování, čtvrtletně přátelská 
posezení s občerstvením 
v duchu „co dům dal“, vždy 
s podrobnějšími informacemi o 
připravovaných akcích (i na 
příští rok). Podle možnosti také  

  

několikrát ročně realizujeme příjemná odpoledne s hudbou k tanci i poslechu. Účastníme se 
tematických přednášek vhodných právě pro nás seniory. Na pořádaných akcích vystupuje náš pěvecký 
soubor Přátelství, který má v repertoáru již více než 120 písniček různých žánrů. 
O všem co děláme, vedeme kroniku, kterou si mohou všichni pročítat a z množství fotografií se 

potěšit vzpomínkami. Letos jsme začali psát už 5. knihu této naší kroniky. V projektu SEN SEN – 

Senzační senioři, nadace Charta 77 „Cena senior roku 2020“ obsadil náš předseda 2. místo a celá naše 
organizace obdržela „Diplom za nominaci“ v tomto projektu. Rádi chodíváme i na dny otevřených 
dveří se základní zdravotní preventivní kontrolou, spolupracujeme se Senior Pointem Příbram i 
dalšími neziskovými organizacemi sídlícími ve společném objektu. V naší činnosti chceme 

v podobném rozsahu pokračovat i po volbách v roce 2023, všichni se těšíme na další příjemné 

společné zážitky! 
Za MO č.2 Příbram Naďa Špindlerová, členka výboru 
Kontakt na organizaci: Pavel Bacík, tel.: 581 217 082, e-mail: svaztel02@seznam.cz. (text a foto MO 
č.2 Příbram) 

Akce místní organizace Planá u Mariánských lázní v roce 2022 

V roce 2022 naše organizace připravila pro své členy opět mnoho akcí. Nabídka byla velice pestrá. 

Každý měsíc se něco dělo. Členové si mohli vybrat například z návštěv divadel v Plzni nebo v Chebu, 
z různých jednodenních zájezdů či výletů, vícedenních ozdravných pobytů. Protože se rádi bavíme, 
jezdíme na taneční odpoledne nebo večery (Holýšov, Nová Hospoda v Plzni, Černošín). Do Chebu jsme 
si zajeli na Mezinárodní festival dechových orchestrů FIJO 2022, který se pořádá každé dva roky. 
Zúčastňují se i zahraniční dechové orchestry se svými mažoretkami, je to vždy krásná podívaná. I 
doma si rádi zatančíme a pobavíme se v našem KINĚNEKINĚ. Tam také zveme naše hosty z Německa 
– SHG Tirschenreuth, se kterými již 11 let spolupracujeme a vzájemně se navštěvujeme. S touto 
organizací pořádáme také turnaje v Bowlingu o putovní pohár. Několikrát do roka jsme navštívili 
lázně Sibyllenbad v Německu, kde se vždy příjemně zregenerujeme. 
Každý měsíc se schází členové výboru, kde plánují další akce a projednávají důležité záležitosti 
týkající se chodu naší organizace. Také hodně spolupracujeme s místními organizacemi STP v našem 
okrese – Tachov, Bor u Tachova, Černošín a společně pořádáme taneční večery nebo výlety či zájezdy. 
Zájezdy a ozdravné pobyty jsou vždy plné do posledního místečka. Na tyto akce jezdíme autobusem. A 
autobus s námi zůstává po celou dobu, proto během pobytů můžeme podnikat ještě plno výletů po  
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okolí. Velice úspěšný byl Ozdravný a poznávací pobyt ve Spáleném Poříčí (viz foto). Osvědčil se i 

pobyt v Sezimově Ústí, kam jezdíme již několik let a stále je co poznávat. Ve spolupráci s MO Tachov 
jsme navštívili Hotel Praha ve Františkových Lázních. Někteří naši členové se zúčastnili pobytu 
v Krkonoších v Harrachově - hotel Svornost, který nám nabídla místní organizace z Boru u Tachova. 
Týdenní pobyt ve Zvíkově v hotelu Zvíkov byl nezapomenutelný – výlety, ubytování, stravování a 
soutěže (např. soutěž Člověče nezlob se). Někteří členové navštívili pětidenní pobyt v Parkhotelu 
Sokolov. Příjemně jsme se bavili při soutěžích, tanci a ochutnávce Becherovky. 
Navštěvujeme též zámky a hrady v blízkém okolí a různé akce na těchto zámcích – Květy baroka 2022 
na zámku Svojšín, krásný byl zámek Manětín nebo Mariánská Týnice. V dubnu 2022 jsme uctili 

památku 68 obětí fašismu na Pietní manifestaci u památníku Pístov a spolu s organizací ČSBS Planá 
jsme se v květnu 2022 zúčastnili na Terezínské tryzně. 
Tyto naše akce jsou většinou plánované dlouho v předstihu a další akce podnikáme dle aktuální 
nabídky.  
Za MO Planá Zdeňka Chalupecká, členka výboru 

Kontakt na organizaci: Josef Ansl, tel.: 731 182 587, e-mail: josef.ansl@centrum.cz. (text a foto MO 
Planá)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přejeme Vám hodně štěstí, pevné zdraví a spokojenost v novém roce! 
 

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. 


