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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
Svazu tělesně postižených v České republice z. s.
Ve druhém čísle Informačního zpravodaje pro organizační jednotky STP v ČR z. s. najdete
opět zprávy z centra STP v ČR z. s., témata ze stanov, informace o činnosti našich pobočných
spolků a příspěvek o parkovacích průkazech pro osoby se zdravotním postižením. Potěšilo
nás, že některé pobočné spolky se již zapojily do přípravy informačního zpravodaje a poslaly
nám příspěvky o činnosti svých organizací. Těšíme se na Vaše další náměty a reakce. (ARI)

ZPRÁVY Z CENTRA STP v ČR z. s.
Seminář k dotacím MZ na rok 2021
STP v ČR z. s. Praha uspořádal vzdělávací semináře pro své
pobočné spolky, které čerpají dotace Ministerstva zdravotnictví
(MZ) na rekondiční a ozdravné pobyty a cvičení a plavání. Jedná se
o dotace, které STP v ČR z. s. Praha získává od MZ a přerozděluje je
svým okresním, obvodním a městským organizacím.
Semináře se uskutečnily 8. 6. a 17. 6. 2021 v Praze. Celkem se jich
zúčastnilo 14 osob z 8 pobočných spolků. Na semináři jsme
probrali platná pravidla pro realizaci projektů, upozornili jsme na
nejčastější chyby, ke kterým při realizaci projektů a jejich
vyúčtování dochází, a zodpověděli jsme dotazy účastníků k těmto
dotacím. Projednali jsme také aktuální Pokyn STP v ČR z. s. pro
hospodaření s dotačními prostředky Ministerstva zdravotnictví ČR
na rok 2021 a platné formuláře pro rok 2021. Tyto dokumenty
budou na základě seminářů ještě mírně upraveny. Seminář vedl
Vlastimil Birčák a Alena Říhová. (ARI)

Jednání se sponzorem

Změna v půjčovně kompenzačních pomůcek

Jednání se sponzorem o
možnosti poskytnutí zahradních
stanů, kancelářských papírů a
roušek pro naše pobočné spolky
bohužel ustrnula na mrtvém
bodě. Předsedkyně Karla
Zbořilová pravidelně sponzora
kontaktuje, přes jeho sliby ale
bohužel ještě nedošlo
k žádnému plnění. V naší snaze
budeme nadále pokračovat, ale
výsledek se bohužel nedá
odhadnout. (KZB)

Od 1. 6. 2021 došlo k personální změně v naší půjčovně
kompenzačních pomůcek. Na pozici půjčovatele pomůcek skončila
paní Lucie Trpíková a nahradila ji paní Hana Pavlová. V souvislosti
s tím došlo i ke změně kontaktů a otvírací doby půjčovny. Nový
telefonní kontakt na půjčovnu kompenzačních pomůcek je nyní
602 467 248. E-mail zůstává stále stejný: pujcovna@svaztp.cz.
Otvírací doba půjčovny se od 1. 6. 2021 změnila takto:
pondělí: 8:30 – 12:30, úterý: 12:30 – 16:30, středa: 8:30 – 12:30,
čtvrtek: 12:30 – 16:30, pátek: 8:30 – 12:30 hod.
Půjčovna sídlí na adrese Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín
a nabízí k zapůjčení různé druhy pomůcek, např. mechanické a
elektrické vozíky, skútr, polohovací postele, schodolezy, chodítka,
toaletní křesla, nájezdové rampy nebo motomedy. (ARI)
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Změna v poradně

Několik zlepšení na Karlínském náměstí 59/12

Od 1. 6. 2021 došlo také
k personální změně v naší
poradně pro osoby se
zdravotním postižením a
seniory. K 31. 5. 2021 odešla
z pozice sociálního pracovníka
paní Veronika Švejdová. Nadále
bude odborné sociální
poradenství poskytovat paní
Lucie Trpíková.
Platné kontakty na poradnu
nyní jsou: telefon 602 467 084,
e-mail:
lucie.trpikova@svaztp.cz.
Poradna působí na adrese
Karlínské náměstí 59/12,
Praha 8 – Karlín.
Pracovní doba poradny je nyní
nastavena takto:
pondělí: 8 – 12, úterý: 8 – 12,
12:30 – 16:30, středa: 8 – 12,
12:30 – 17:30, čtvrtek: 8 – 12,
pátek: zavřeno.
Děkujeme paní Veronice
Švejdové za spolupráci. (ARI)

V budově na Karlínském náměstí 59/12 na Praze 8 – Karlín, kde má
sídlo naše organizace a řada dalších organizací pro lidi se
zdravotním postižením, jsme v poslední době provedli několik
vylepšení.
Jako správci budovy jsme zajistili vymalování části společných
prostor, a to chodeb a sociálních zařízení v 1., 2. a 3. patře a
vymalování zasedací místnosti. Před malováním byly odstraněny
některé ze starých kabelových rozvodů, nepotřebné obložení zdí a
další nefunkční zařízení.
Dále byly nainstalovány nové poštovní schránky, které nahradily
letité poštovní schránky ve špatném stavu z 1. patra. Nové
schránky jsme nyní umístili u recepce, kde k nim mají pohodlný
přístup jak všichni pracovníci z budovy, tak poštovní doručovatelé.
Největší akcí bylo dokončení projektu „Bezbariérové WC pro
klienty“. Jednalo se o celkovou rekonstrukci starých nevyhovujících
WC ve 2. a 3. patře budovy. Tento projekt byl realizován s finanční
podporou hlavního města Prahy. Práce zahrnovaly vybourání
příček, odstranění starých obkladů, dlažby
a vybavení, úpravu rozvodů vody, odpadů a
elektřiny, přemístění a nátěr radiátorů,
výměnu zárubní a dveří, položení nových
obkladů a dlažby, instalaci nových zařízení
a vybavení, výmalbu. Kvůli problémům byl
projekt prodloužen do 30. 6. 2021. Nyní už
WC slouží svému účelu. (ARI)

Výtvarný kroužek
Po dlouhé přestávce způsobené koronavirem se na začátku června
konal náš výtvarný kroužek pro osoby se zdravotním postižením a
seniory. Tentokrát jsme zdobili skleněné svícny a vyráběli náramky
a náhrdelníky ze štrasových korálků a komponentů, které jsme
získali od sponzora, firmy Ag Plus s. r. o. Kroužek se koná každé
první úterý v měsíci od 13:30 do 15:30 hodin (mimo prázdninových
měsíců). Účast je zdarma. Pokud byste se do kroužku chtěli zapojit,
kontaktujte nás na telefonu 736 220 925. (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 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)

Organizační struktura STP v ČR z. s.

Členské příspěvky v MO

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je spolkem
s několikastupňovou strukturou. Hlavní spolek zastřešuje své
pobočné spolky. Tyto pobočné spolky (nazývané také organizační
jednotky) fungují ve třech úrovních: Základními pilíři organizace
jsou místní organizace. Ty se sdružují do okresních (obvodních,
městských) organizací, které se dále sdružují do krajských
organizací. Hlavní spolek je oficiálním zřizovatelem svých
pobočných spolků, ale všechny pobočné spolky jsou od samého
počátku jejich vzniku samostatné subjekty práv a povinností, tj.
právnické osoby, které mají vlastní právní osobnost, jednají svým
vlastním jménem, na svůj účet, na svou vlastní odpovědnost.
Okresní, obvodní a městské organizace stojí na stejné úrovni a liší
se jen názvem. Běžně se užívá název „okresní organizace“.
Ojedinělý název „obvodní organizace“ se užívá pouze na území
jednotlivých obvodů Prahy (např. obvodní organizace Praha 4). A
stejně ojedinělý název „městská organizace“ se užívá pouze na
území okresů tvořených velkými městy, které mají v názvu
označení „město“ (např. okres Plzeň-město, okres Brno-město).
Na území jednoho kraje může existovat pouze jedna krajská
organizace, na území jednoho okresu může existovat pouze jedna
okresní (popřípadě městská) organizace a na území jedné městské
části v Praze může existovat pouze jedna obvodní organizace.
Okresní (obvodní, městská) organizace musí vždy sdružovat
minimálně dvě místní organizace. Není možné, aby pod okresní
(obvodní, městskou) organizaci patřila pouze jedna místní
organizace. Stejně tak krajská organizace musí vždy sdružovat
minimálně dvě okresní (obvodní, městské) organizace. Není třeba
řídit se regionálním principem – pod okresní (obvodní, městskou)
organizaci mohou být začleněny i místní organizace z jiných okresů
a pod krajskou organizaci mohou být začleněny i okresní (obvodní,
městské) organizace z jiných krajů.
V posledních letech dochází kvůli zániku některých pobočných
spolků k částečnému narušení této třístupňové struktury.
V některých regionech zanikly krajské nebo okresní organizace,
proto zde místní organizace fungují zcela samostatně. Přestože
není povinností pobočných spolků začlenit se pod vyšší organizační
jednotku, hlavní spolek jednoznačně podporuje, aby byla
třístupňová struktura v co nejvyšší míře zachována. Považujeme to
za nejvhodnější uspořádání s ohledem na vzájemnou spolupráci,
předávání informací a zajištění činnosti celé organizace. (ARI)

Místní organizace STP v ČR z. s.
mají dle stanov právo vybírat od
svých členů členské příspěvky.
Ty slouží k zajištění činnosti
místní organizace (MO).
O výši příspěvků rozhoduje
členská schůze (čl. VI., odst. 5,
bod e). Členská schůze tedy
může také rozhodnout, že MO
nebude od členů požadovat
žádné příspěvky, nebo může pro
některou skupinu členů stanovit
příspěvky v jiné výši (např.
nulové příspěvky pro členy nad
80 let). Členská schůze může
také rozhodnout o tom, že za
některý rok se příspěvky
nebudou vybírat (např. při
omezené činnosti během
covidových opatření). Každá MO
si výši členských příspěvků
nastavuje sama, dle vlastního
uvážení.
Řádné placení příspěvků je
podmínkou členství v MO.
Členství členovi vzniká dnem
schválení přihlášky
předsednictvem MO, ale až po
úhradě členského ročního
příspěvku (čl. III., odst. 2).
Každý člen má povinnost řádně
a včas platit určené příspěvky, a
to nejpozději do konce
příslušného roku (čl. III., odst.
6, bod b). Prodlení s úhradou
členského příspěvku po dobu
delší jednoho roku od jeho
splatnosti se považuje za hrubé
neplnění povinností člena, za
které může MO členství členovi
zrušit (čl. III., odst. 4). (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 dvou organizacích z Ústeckého
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. (ARI)

Rekondičně ozdravný pobyt místní organizace Kadaň
Místní organizace Kadaň
z okresu Chomutov pořádala ve
dnech 19. 6. až 26. 6. 2021
rekondičně ozdravný pobyt
v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském
Podhradí. Pobytu se zúčastnilo
celkem 49 osob, včetně
vedoucího pobytu, cvičitelky a
dvou masérek. Program
rekondičního pobytu byl
rozdělen na dvě části:
v dopoledních hodinách
probíhalo povinné rekondiční
cvičení a masáže, odpolední
program nebyl pevně
organizován, účastníci si mohli
vybrat některé z doporučených
výletů.
Během dopoledního
rekondičního cvičení byli
účastnici rozděleni do čtyř
skupin, dvě skupiny vždy
absolvovaly běžné cvičení a dvě
skupiny cvičení na židlích.
Cvičení trvalo 25 minut. Dále
účastníci využívali masáže, pro
každého byly v průběhu týdne
určeny tři.
Odpolední volný program
zahrnoval prohlídku hradu
Zvíkov, okružní plavbu
parníkem po řece Otavě,
procházky v okolí nebo návštěvu
města Písku, kde si účastníci
nenechali ujít galerii obřích
soch z písku pod širým nebem
na nábřeží Otavy, nejstarší kamenný most v České republice ani malby Mikoláše Alše na některých
městských budovách.
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Nejvíce byl účastníky využíván
krytý bazén v hotelu o velikosti
5 x 12 metrů, který měli zájemci
k dispozici každý den od 9 do 21
hodin. Při ukončení pobytu se
konala oblíbená diskotéka.
Celkově účastníci pobyt
hodnotili jako vydařený a
organizace může doporučit tuto
lokalitu ostatním spolkům.
Personál byl vcelku ochotný, jen
obsluha ze strany brigádníků
byla občas trochu pomalejší.
Stravování bylo průměrné,
k obědu i večeři se nabízela dvě
jídla, snídaně formou švédských
stolů. (text a foto MO Kadaň)

Okresní organizace Louny a její Senior Taxi
Obstarat si nákup, zajít k lékaři nebo třeba na úřad. Pro mnohé samozřejmost, pro jiné téměř
nadlidský úkol. Řeč přitom není jen o seniorech. S problémy spojenými se sníženou mobilitou se
potýká řada dalších lidí, například v důsledku zdravotního postižení.
V Česku přitom lidem v podobné situaci může pomoct speciální
taxislužba. Senior Taxi své klienty dopraví, kam potřebují, na
rozdíl od běžného taxíku však za mnohem nižší cenu. Jedním
z provozovatelů této dopravy pro seniory a lidi se zdravotním
postižením je Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
okresní organizace Louny, která provozuje Senior Taxi v Lounech.
První taxík pro seniory se v lounských ulicích objevil v roce 2008.
„V prosinci jsme přebírali auto a v lednu jsme začínali jezdit. Byla
to jedna z úplně prvních těchto služeb, které v Česku vznikly,” říká
zakladatelka služby Zdeňka Mocňáková, předsedkyně okresní
organizace Louny. Zatímco v roce 2011 svezlo taxi bezmála 400
klientů, v roce 2019 už jich bylo přes 1 000. Služba Senior Taxi je
unikátní i v jiných ohledech, například v přístupu ke klientům a
jejich potřebám. „Normální taxík jsem musel úplně přestat
používat. Vyplivne mě někde uprostřed ničeho a já pak nevím, kam
mám dál jít a to už mi nikdo nepomůže,” popisuje Luboš Hocký
z Loun, který je od svých třiceti let slepý. I když byl většinu života
i přes svůj handicap naprosto samostatný, s lety přibyly osmasedmdesátiletému důchodci potíže se
závratěmi a v současné době je pro něj Senior Taxi téměř nepostradatelnou službou. Zejména na tu ve
své domovině nedá dopustit. „Dovolím si říct, že v Lounech máme nejlepší Senior Taxi, protože
řidička vysedne, odvede mě až do čekárny, posadí mě, vyřídí věci se zdravotní sestrou a všechno jí
řekne. Když jsem hotový, zase pro mě do čekárny dojde, odveze mě domů a opustí mě, až když mám
ruku na domovních dveřích,” pochvaluje si pan Hocký péči, kterou mu provozovatelé lounského taxi
pro seniory věnují.
Nápad na vznik služby Senior Taxi se zrodil v hlavě předsedkyně Zdeňky Mocňákové poté, co se sama
ocitla na invalidním vozíku. „Začala jsem to dávat dohromady v roce 2008, kdy mě taxikář jako
vozíčkářku opakovaně odmítl naložit do auta,” vzpomíná paní Mocňáková. V současné době jezdí
v Lounech dvě auta Senior Taxi, obě plně vytížená. „Lidi se k nám vrací, devadesát procent jsou stálí
klienti. Pokud klient potřebuje doprovod, jdu s ním, jinak čekám, než se vrátí,” vypráví Martina
Stehlíková, jedna ze dvou řidiček taxíků pro seniory. „Původně jsem řídila jen já, ale pak jsme dostali
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druhé auto na zkoušku a to už jezdí skoro rok a půl. Teď máme vyhlášenou sbírku na další,” dodává.
Vozy jsou dispozičně řešeny tak, aby umožňovaly převoz zdravotnických pomůcek včetně invalidního
vozíku nebo asistenčního psa.
Pracovní doba obou řidiček je pevná, v pracovním týdnu je první
auto k dispozici od 7:00 do 15:30, druhé od 8:00 do 14:30 hodin.
Mimo pracovní dobu řidičky vyjíždějí pouze po předchozí domluvě.
„Někdy jezdíme i o víkendu, hlavně na svatby, když se ozve nějaký
senior nebo postižený člověk, co by se tam jinak neměl jak dostat,”
říká paní Stehlíková. Systém objednávek funguje na základě
telefonických rezervací (tel. 739 464 541). Přeprava se musí
objednat nejpozději 24 hodin před jízdou, někteří klienti však
volají i dřív. „Cesty si plánuji vždy týden dopředu, abych měla
jistotu, že na mě zbyde místo,” vysvětluje klientka Eva Hrabová,
které je osmdesát šest let a řidičský průkaz nikdy neměla. Jak sama
říká, k lékařům zatím moc nepotřebuje, bez taxíku by ale nemohla
stíhat vše, co by si přála. „Ve čtvrtek jezdím do cukrárny, v pátek
do knihovny, o víkendu na nákup,” pokračuje seniorka a
nezapomíná připojit pochvalu. „Ty holky, co s tím jezdí, jsou
naprosto vynikající. Nápomocné, milé, ochotné. Kdykoliv je
zavolám, tak pak na minutu přesně přijedou. Nevím, jak to dělají,
ale opravdu na minutu přesně.”
Služba Senior Taxi je v Česku aktuálně k dispozici ve více než 70 městech či obcích. Na celostátní
úrovni však zůstává v gesci jednotlivých samosprávných celků a z toho důvodu funguje každá na
trochu jiném principu. Někde ji zařizuje přímo město nebo obec, jinde službu poskytují na základě
smluvní dohody s externí společností, nebo ji provozuje příspěvková organizace. Z toho mimo jiné
vyplývají i rozdílnosti ve způsobu financování. Lounské Senior Taxi by tak například nemohlo
fungovat bez příspěvků, které poskytují především fyzické a právnické osoby z města a jeho okolí,
v některých případech i sami klienti. Na službu přispívá i město Louny, za rok 2020 to bylo částkou
50 tisíc korun. „Moc si pomoci vážíme,” dodává předsedkyně Zdeňka Mocňáková, zároveň ale
upozorňuje, že za rok 2019 vyšel provoz služby na více než 600 tisíc korun.
Také Ústecký kraj, kam město Louny spadá, službu Senior Taxi dlouhodobě podporuje. I tak se tam
ceny za přepravu pohybují o něco výše, než v jiných lokalitách. Za jednu jízdu klient zaplatí 50 korun,
za cestu tam i zpátky 70 korun. Seniorům z Loun a okolí to tak nicméně vyhovuje. Váží si
poskytovaných služeb, které nejsou v každém městě standardem. „Nezdá se mi ta cena vůbec špatná –
je to úplně skvělá a pro mě nezbytná služba,” shrnuje za klienty Senior Taxi z Loun Eva Hrabová.
Rozdílností ve vztahu mezi službou Senior Taxi a jejími zřizovateli je však víc, zejména v souvislosti
s volností rozhodování a flexibilitou vůči svým klientům. „Můžeme jezdit kdykoliv kamkoliv. To je
výhoda toho, že jsme neziskovka. Senior Taxi v Žatci nesmí nikam mimo město, nepočítá ani s tím, že
toho člověka odveze zpátky. Právě proto je někdy ze Žatce vozím,” upozorňuje řidička Martina
Stehlíková na limity služby Senior Taxi provozované městem.
Více informací o službě Senior
Taxi Louny najdete na jejich
webových stránkách
https://stplouny.webnode.cz/senior-taxi/.
Kontakt na organizaci: Zdeňka
Mocňáková, tel.: 415 620 300,
732 184 297, e-mail:
mocnakova.z@centrum.cz, web:
https://stp-louny.webnode.cz/.
(text, graf a foto Alexandra
Tinková, Vanda Kratochvílová a
OkO Louny)
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(Řešení kvízu ze str. 10: 1 D, 2 J, 3 M, 4 N, 5 A, 6 H, 7 L, 8 G, 9 E, 10 C, 11 K, 12 B, 13 F, 14 I)

INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY STP v ČR z. s.
Jednání správní rady 12. 8. 2021
Dne 12. 8. se konalo další jednání správní rady. Tentokrát jsme se mohli sejít osobně v Praze. Jednání
se zúčastnilo šest členů správní rady a předsedkyně dozorčí rady.
Předtím se v průběhu června 2021 uskutečnila dvě e-mailová hlasování správní rady (per rollam),
během kterých se schvalovala účetní závěrka STP v ČR z. s. za rok 2020, dále se schvalovala zpráva
auditora k projektu Ministerstva zdravotnictví „Rehabilitačně výchovné pobyty pro občany postižené
na horních a dolních končetinách“ za rok 2020 a také se schvalovala výroční zpráva STP v ČR z. s. za
rok 2020.
Na jednání správní rady 12. 8. se probíraly aktivity a nové skutečnosti od posledního jednání správní
rady, uskutečněné služební cesty a jednání, projekty (granty a dotace) na rok 2021, zápis skutečných
majitelů do evidence, rušení nefunkčních pobočných spolků, úkoly z předchozích jednání správní rady
a další.
Co se týká zápisů skutečných majitelů do evidence, od 1. 6. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o
evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.). Tento nový zákon pro nás přinesl podstatné
změny. Nově je evidence skutečných majitelů částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu.
Každý pobočný spolek si tak nyní může zkontrolovat, jestli má v evidenci správně zapsané „skutečné
majitele“. Za skutečného majitele našich pobočných spolků je považován statutární orgán, tedy
tříčlenné předsednictvo – předseda, místopředseda a hospodář. Stačí na stránkách
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik zadat do vyhledávacího políčka IČO pobočného spolku a
zobrazí se osoby, které jsou v evidenci uvedeny jako skuteční majitelé tohoto pobočného spolku.
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Pokud v evidenci nejsou zapsány správné osoby (tedy aktuální předseda, místopředseda a hospodář),
je třeba údaje opravit. Bohužel oprava údajů může probíhat různými způsoby, takže bude nejlepší,
když nás zkontaktujete a domluvíme se na konkrétním způsobu nápravy. Kontakt pro provádění
zápisů do evidence skutečných majitelů: Ing. Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail:
alena.rihova@svaztp.cz.
Údaje do evidence skutečných majitelů by se dle nového zákona měly propisovat automaticky, a to ze
spolkového rejstříku. Mělo by tedy fungovat to, že do evidence skutečných majitelů se samy přenesou
informace o složení statutárního orgánu pobočného spolku ze spolkového rejstříku. Tento
automatický průpis se však nespustil u všech pobočných spolků, ale jen u těch, které k 1. 6. 2021
neměly v evidenci skutečných majitelů zapsány vůbec žádné údaje. U těch pobočných spolků, které
nějaké údaje v evidenci skutečných majitelů už měly, musíme nyní jednotlivě žádat, aby u nich byl
automatický průpis do budoucna spuštěn. Přes sedmdesát žádostí jsme již podali. Všechny tyto
žádosti byly Městským soudem v Praze schváleny. Protože se ale jedná o nové postupy, je možné, že
se ještě situace bude upřesňovat. Prozatím se zdá, že automatický průpis bude fungovat jen u nově
zapisovaných změn. V případech, kdy aktuálně existuje nesoulad mezi údaji zapsanými ve spolkovém
rejstříku a údaji v evidenci skutečných majitelů, budeme muset o provedení změn žádat samostatně.
Podrobné informace z jednání správní rady budou uvedeny v zápisu, který bude pobočným spolkům
rozeslán v září 2021. (ARI)

OKÉNKO ZE SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ, PRÁVNÍ OBLASTI
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením
O parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením si mohou požádat držitelé průkazu ZTP
(s výjimkou osob se sluchovým postižením) nebo držitelé průkazu ZTP/P. Výhodou parkovacího
průkazu je zejména možnost parkovat na parkovacích místech vyhrazených pro osoby se zdravotním
postižením. Neznamená to ale automaticky bezplatné parkování na těchto místech, vždy je nutné si
ověřit, jestli je na konkrétním parkovacím místě nutné poplatek za parkování hradit.
Mezi další výhody parkovacího průkazu patří možnost
v jednotlivých případech, když je to naléhavě nutné:
- stát po dobu nezbytně potřebnou na místě, kde je zákaz stání,
ovšem nesmí být přitom ohrožena bezpečnost a plynulost provozu
(parkovací průkaz však neopravňuje k zastavení a stání na místě,
kde je zákaz zastavení)
- vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými
tabulkami „Jen zásobování“, „Mimo zásobování“, „Jen dopravní
obsluha“ a „Mimo dopravní obsluhu“
- vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“.
I vozidlo označené parkovacím průkazem může být odtaženo policií, pokud poruší předpisy nebo
překáží provozu. Vozidlo označené parkovacím průkazem však nesmí dostat tzv. botičku.
Všechny výhody parkovacího průkazu je možné využívat pouze tehdy, když vozidlo řídí přímo držitel
parkovacího průkazu, nebo když je ve vozidle držitel parkovacího průkazu právě přepravován.
Parkovací průkaz lze používat v jakémkoliv vozidle, kterým je osoba se zdravotním postižením
přepravována, nezáleží tedy na tom, kdo je vlastníkem vozidla. Pokud držitel parkovacího průkazu ve
vozidle zrovna přepravován není, nesmí být ve vozidle umístěn ani parkovací průkaz a řidič nesmí
čerpat jeho výhody.
Parkovací průkaz musí být ve vozidle umístěn na viditelném místě a měl by být umístěn tak, aby bylo
zvenku vozidla viditelné datum platnosti průkazu. Zároveň musí mít přepravovaná osoba vždy u sebe
i průkaz ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro
osoby se zdravotním postižením. Parkovací průkaz se tedy používá vždy současně s průkazem ZTP
nebo ZTP/P.
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Držitel parkovacího průkazu si také může požádat o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště.
Na zřízení vyhrazeného parkoviště však není právní nárok, nelze ho tedy vymáhat a každá žádost je
posuzována individuálně.
Parkovací průkaz vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého
bydliště. K žádosti je třeba doložit průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz a fotografii, případně
původní parkovací průkaz. Platnost parkovacího průkazu se stanovuje podle doby platnosti průkazu
ZTP nebo ZTP/P.
V případě ztráty parkovacího průkazu kontaktujte úřad, který jej vydal, a požádejte o vystavení
nového parkovacího průkazu. V případě odcizení parkovacího průkazu nejprve nahlaste jeho odcizení
na policii. Pokud držitel parkovacího průkazu zemře, má se parkovací průkaz s kopií úmrtního listu
vrátit úřadu, který jej vydal.
Jestli je na vašem parkovacím průkazu uvedena neomezená platnost ("bez časového omezení",
"trvale"), nechte si ho vyměnit, je totiž neplatný a riskujete pokutu. V dokladu totiž musí být
vyznačené konkrétní datum platnosti, totožné s datem na průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Často se také řeší osvobození od dálničních poplatků. Toto osvobození se ale neváže na parkovací
průkaz, ale je vázáno přímo na průkaz ZTP nebo ZTP/P. Dálniční poplatky se nemusí hradit v případě,
kdy je vozidlem právě přepravován držitel průkazu ZTP (s výjimkou osob se sluchovým postižením),
nebo držitel průkazu ZTP/P, ovšem jen pokud držitelem vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí
blízká. Zde je tedy důležité i to, kdo je držitelem vozidla. Osvobození od dálničních poplatků platí jen
v ČR, nikoli v zahraničí. Přestože parkovací průkaz osvobození od dálničních poplatků nezajistí, je
dobré jím při jízdě po dálnici přesto vozidlo označit (viditelně parkovací průkaz ve vozidle umístit),
protože se tím sníží riziko zbytečného zastavování vozidla z důvodu silniční kontroly.
Parkovací průkaz vydávaný nyní v ČR má mezinárodní platnost v rámci celé Evropské unie a také jeho
vzhled je sjednocen s průkazy v ostatních státech EU. V rámci EU platí parkovací průkaz především
pro parkování na parkovacích místech vyhrazených pro OZP. V každé zemi ale mohou platit odlišné
podmínky, proto je vhodné si dopředu ověřit přesné podmínky v zemi, kam cestujete.
Parkovací průkaz upravuje zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
(ARI)

NĚCO PRO ROZPTÝLENÍ
Nevážně ze správní rady

Přísloví
„Ženy dokáží zachovat
tajemství, ale je k tomu třeba
velkého množství žen.“
(americké přísloví)
„Hlupáci dělají stále stejné
hlouposti, ti šikovnější neustále
nové.“
(německé přísloví)
„Ať ten, který tvrdí, že něco
nejde, nezdržuje toho, který to
dělá.“
(čínské přísloví)

JARNÍ PRÁCE NA POLI

KRÁSY LÉTA
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Test
Víte, co znamenají tato slovenská slova? (přiřaďte číslo ke správnému písmenu)
1. vankúš

8. oblička

A. rampouch

H. mycí houba

2. brieždenie

9. olovrant

B. drak

I. zelí

3. zimomriavky

10. kaleráb

C. kedlubna

J. rozbřesk

4. štekliť

11. atrament

D. polštář

K. inkoust

5. cencúľ

12. šarkan

E. odpolední svačina

L. želva

6. špongia

13. bocian

F. čáp

M. husí kůže

7. korytnačka

14. kapusta

G. ledvina

N. lechtat
(Řešení najdete na str. 7)

INZERCE
Nabídka kompenzačních pomůcek vyřazených z půjčovny
Stále ještě nabízíme některé kompenzační pomůcky, které jsme vyřadili z naší půjčovny
kompenzačních pomůcek. Jedná se o chodítka, židli a mechanické vozíky. Všechny pomůcky jsou
funkční a umyté dezinfekcí. Kompletní nabídku najdete na webových stránkách
https://svaztp.cz/vyprodej-kompenzacnich-pomucek/, kde jsou všechny jednotlivé pomůcky popsané
a nafocené. Pomůcky nabízíme našim pobočným spolkům zdarma, a to buď do půjčovny pomůcek, pro
využití v organizaci, nebo pro některého ze členů organizace. V případě zájmu o pomůcky nás prosím
kontaktujte: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. Je možný pouze osobní
odběr na adrese naší organizace - Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín. (ARI)

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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