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Jménem Společnosti C-M-T  bychom rádi 

poděkovali poslankyni Evropského parla-

mentu paní Janě Hybáškové za její štědrý 

dar. Paní poslankyni jsme, stejně jako její 

kolegy v Evropském parlamentu, požádali 

o fotografii s pozdravem pro naše členy. 

Její reakce však byla naprosto nečekaná 

a kromě fotografie nám zaslala i finanční 

dar ve výši 10.000,- Kč. Tyto peníze budou 

použity v příštím roce na nákup chystané 

publikace o rehabilitaci osob s CMT.

                                                                 

 

Výbor Společnosti C-M-T

Naše poděkování
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Naše poděkování patří také firmě FAVEA s.r.o. Kopřivnice, zastoupené PharmDr. Milanem 

Krajíčkem, za vitamíny a Ginkgo, které poskytuje již třetím rokem členům Společnosti 

C-M-T za příznivé ceny. Jsme velmi rádi, že nám 

vychází tato firma vstříc a 

pomáhá nám tak zabezpečit 

tolik potřebný přísun vitamí-

nů, nezbytný pro naše one-

mocnění. Většina našich čle-

nů je odkázána na invalidní 

důchody, proto vítáme jejich 

výhodnou cenovou nabídku. 

Děkujeme za vstřícnost, 

ochotu pomáhat a těšíme se 

na další spolupráci.

                                            

 Výbor Společnosti C-M-TPharmDr. Krajíček, paní Klouzalová, Ing. Kulendiková foto 1-5: rekondiční pobyt Velké Losiny, foto 6: Janské Lázně
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• sbírat barvy listů
• navštívit svého psychoanalytika
• zlepšit duševní hygienu
• sledovat odlet ptactva k jihu
• zakoupit míč proti trudomyslnosti
• rozmnožit řady kamarádů ( na zimu se hodí)
• chodit na dlouhé procházky
• nenachladit se

             Z originálního diáře Báry Klimešové

Úkoly na podzim
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věříme, že jste všichni prožili letní měsíce 
dle vašich představ. Načerpali jste energii 
ze sluníčka, prohřáli si svaly, vykoupali se, 
našli si čas na přátele a kamarády či pře-
četli zajímavou knihu. 
V tomto a v několika následujících číslech 
Bulletinu si budete moci přečíst informace 
pro pacienty a rodiny, týkající se genetiky. 
Jejich vytvoření bylo podpořeno projektem 
Eurogenetest v rámci 6. rámcového pro-

Milí přátelé,

gramu, přeloženy byly Ústavem biologie a 
lékařské genetiky UK 2. LF a FN v Motole.

 Přejeme vám krásný podzim plný 
pohody a příjemných zážitků.

Za redakční radu (rr): 
Bohuslava Sokolová 

PaedDr. Jitka Molitorisová
                              Blanka Klouzalová

prázdniny jsou za námi a léto, které letos 
bylo trošku nemastné, neslané, pomalu kon-
čí. Doufám, že jste si všichni letošní dovole-
nou pořádně užili a načerpali síly na zimu.
S mnoha z Vás jsem se letos v červnu setkal 
na rekondičním pobytu ve Velkých Losinách. 
Počasí nám vyšlo dobře a my jsme absolvo-
vali spoustu výletů do blízkého i vzdálenější-
ho okolí, vykoupali jsme se v místním bazé-
nu a strávili společně hezké večery. Celkově 
se akce vyvedla a věřím, že si každý z účast-
níků odvezl spoustu hezkých zážitků. 
Velká skupina céemťáků se letos sešla i v Jan-
ských Lázních na léčení. Po 7 týdnech pobytu 
musím konstatovat, že úroveň lázeňské péče 
se zde výrazně zlepšila, což s povděkem kvi-
tovala i většina ostatních pacientů. Během 
pobytu jsem se sešel s vedením lázní i města 
a získal jsem příslib pro konání víkendového 
semináře v příštím roce, kdy naše Společnost 
oslaví 10. výročí existence, právě v tomto 
lázeňském městě.
Kromě vzpomínání na zážitky z letošního 
léta bych vás rád upozornil i na nově zři-
zovanou rubriku na našich webových strán-
kách. Budou zde uveřejňovány fotografie 
známých osobností ze světa politiky, veřej-
ného života i showbyznysu, kteří poslali svůj 
portrét s pozdravem pro členy Společnosti. 

Nově bude na našem webu zřízena i rubrika 
o jednotlivých pamětihodnostech v České 
republice a to především z pohledu jejich 
bezbariérovosti. Vím, že na internetových 
stránkách existuje mnoho různých informa-
cí, jsou však velice roztříštěné a někdy se i 
složitě hledají. My bychom rádi zveřejnili 
komplexní informace a inspirovali vás k no-
vým výletům. Budeme samozřejmě rádi za 
jakékoliv doplňující informace a osobní zku-
šenosti. 
Přeji vám všem co nejdelší babí léto a ještě 
hodně sluníčka.
                                                                
                                         Váš  Michal

Zdravím všechny,

Bc. Volná, Mgr. Šiška, Mgr. Šimůnek
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     V tomto čísle Bulletinu je vložen nově vydaný aktualizovaný  informační letáček o nemo-
ci CMT. Pokud budete mít zájem o zaslání více kusů letáčku, napište si o ně na adresu:
Blanka Klouzalová, Závada 102, 747 19 p. Bohuslavice, e-mail: blanka.klouzalova@
volny.cz

     V letošním roce si členové Společnosti objednali produkty firmy FAVEA s.r.o  v ceně 
39.370,- Kč. Vitamíny budou předány členům Společnosti na semináři Společnosti C-M-T
v Mikulově. Ostatním členům Společnosti budou vitamíny zaslány poštou.

     Společnost T.O.Ostrava - PROTEOR spol. s. r. o. zastoupená  
MUDr. Petrem Krawczykem, specialistou v ortopedické protetice, který vedle ordinace 
v Ostravě, ordinuje dvakrát do měsíce na pobočce v Olomouci.
Vyšetření u MUDr. Krawczyka  na pracovišti  v Olomouci  po předchozím 
objednání  na adrese: Provozovna Olomouc  Mošnerova 1, 779 00 Olomouc  
tel.: 585 414 776, 585 414 823 , e-mail: olomouc@too.cz

      V minulém čísle Bulletinu jsme vás informovali o dopise,  který Mgr. Michal Šimůnek 
psal paní ministryni Džamile Stehlíkové ve věci zavedení Evropské parkovací karty do 
českého právního řádu.
Nyní si můžete přečíst odpověď  MUDr. Džamily Stehlíkové.                                       rr                    

Zde bude vložena odpověď paní ministryně. 

                                                                                   

Pro informaci...
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I v letošním roce jsme se sešli ve Velkých 
Losinách na červnovém rekondičním 
pobytu. Přestože tentokrát byl počet účast-
níků nižší, užili jsme si jej.
Odpočinuli jsme si, pobavili se, někteří z 
nás si vyzkoušeli při hipoterapii jízdu na 
koni.
Při společném sobotním posezení jsme 
mezi sebou přivítali soubor Vlašanky 
z Bohuslavic.
Tento prajzský soubor jsme měli již mož-
nost shlédnout v loňském roce v hotelu 
VISTA v Ostravě. Uvítali jsme proto jejich 
účast na našem společném víkendu ve 
Velkých Losinách, kde jsme si všichni při 
harmonice zazpívali a pobavili se. Také 
se pamatovalo na nejmladší účastníky. Po 

letech společných setkání jsme všichni 
konstatovali, jak právě na nich jsou vidět 
ubíhající roky. Děti soutěžily v malová-
ní obrázků a všichni si proto zasloužily 
odměnu, která jim byla předána. Byla tak 
oceněna i jejich statečnost při jízdě na 
koních.
Protože se setkání zúčastnili i novoma-
nželé Karastojanovi, kteří patří mezi 
pravidelné účastníky společných setká-
ní, byl jim rovněž spolu s přáním všeho 
dobrého předán malý dárek za Společnost 
C-M-T. Po společném nedělním obědě 
jsme se všichni rozjeli do svých domovů
                                                                 

                                      Bohuslava Sokolová

Ohlédnutí za víkendovým a rekondičním pobytem ve Velkých Losinách.
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...liga za práva vozíčkářů, o. s., vydává 
i letos publikaci „ Nápadník – sborník 
informací a rad pro život s postižením“?
Více než 200 stran obsahuje aktualizované 
kapitoly o důchodech a dalším hmotném 
zabezpečení, o příspěvcích, pomůckách, 
rehabilitaci, pracovním uplatnění, bariérách 
a bydlení, dopravě a úpravách aut. Dozvíte 
se užitečné informace např. o odškodnění 
po úrazu, budete mít k dispozici přehled 
kontaktů organizací dle typů postižení ve 
svém regionu a získáte přehled pravomocí 

Víte, že...

úřadů. Nově jsou zařazeny vzory odvolání a 
informace o některých léčebných metodách. 
Nápadníka si můžete objednat v tiště-
né podobě za 60 Kč, na CD za 40 Kč 
nebo v tištěné podobě i s CD za 80 Kč.
 Zájemci mohou psát své objednávky na 
mail: info@ligavozic.cz, telefonovat na čís-
lo 537 021 493 nebo psát SMS na číslo 777 
010 331.         

                       rr

...od 1. srpna t. r. nabyla účinnosti novela 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravot-
ním pojištění, která tímto dnem mění pod-
mínky vybírání regulačních poplatků takto:
1)  osvobozují se rodiče od placení regu-
lačních poplatků za pobyt v porodnici za 
novorozence, regulační poplatky za pobyt 
matky (rodiče) zůstávají v platnosti;
2)  osvobozují se od placení všech regu-
lačních poplatků pojištěnci umístění 
k výkonu ústavní výchovy v domovech 
pro pacienty se zdravotním postižením 

nebo pojištěnci, o jejichž umístění do 
ústavní péče rozhodl soud;
3)  dárci orgánů pro transplantace se osvo-
bozují od placení regulačních poplatků, 
které se bezprostředně vztahují k tomuto 
dárcovství;
4)   zavádí se pokuta do výše 50 000 Kč za 
neoprávněné vybírání regulačních poplat-
ků lékaři a zdravotnickými zařízeními.

BK, 
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví 

...od září je nižší nemocenské?
 Dnem 1. 9. 2008 nabývá účinnosti změ-
na zákona č. 54/1956 Sb., o nemocen-
ském pojištění zaměstnanců, provedená 
zákonem č. 305/2008 Sb. 
Od 1. 9. 2008 se na základě této změny 
nemocenské poskytuje od prvního do tře-

tího dne dočasné pracovní neschopnos-
ti ve výši 25 % denního vyměřovacího 
základu za kalendářní den. 
Nemocenské náleží i při karanténě kratší 
než 4 dny. 

                            BS, 
zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

...slevy na telefonování pro uživatele se 
zdravotním postižením pokračují, ale v 
jiné podobě?
Zatímco lidé s nízkými příjmy a se „zvlášt-
ní sociální potřebností“ již na základě 
novelizace zákona o elektronických 
komunikacích přestali dostávat slevu 200 
korun za telekomunikační služby, lidé 

se zdravotním postižením o zvýhodnění 
nepřišli. Pouze má od 1. července 2008 
jinou formu, liší se podle jednotlivých 
operátorů a v některých případech se 
nevztahuje na osoby závislé na pomoci 
jiné fyzické osoby s I. stupněm závislos-
ti. Velmi podrobně tuto docela složitou 
problematiku rozebral v článku Jak je 
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to s telefonem pro chudé? Na Lupě.cz Jiří 
Peterka. Vyplývá z něho, že momentálně 
nejlepší podmínky nabízí klientům se zdra-
votním postižením Vodafone. Tento mobil-
ní operátor pokračuje v poskytování slevy 
všem oprávněným osobám se zdravotním 
postižením, včetně osob závislých na pomo-
ci jiné fyzické osoby s I. stupněm závislosti, 
které byly po novelizaci zákona o elektronic-
kých komunikacích z požívání tohoto zvý-
hodnění vyňaty. Těm je však hradí z vlastních 
prostředků a jen do konce roku 2009. Sleva 
u Vodafonu se týká čtyř nejvyšších tarifů z 
řady Nabito (kromě nejnižšího Nabito 119), 
které jsou přesně o 200 Kč měsíčně levnější.
Také Telefónica O2 zachovala dosavadní 
slevy, které však u skupiny osob závislých na 
pomoci jiné fyzické osoby s I. stupněm závis-

losti hradí z vlastních prostředků. Týká se to 
však pouze pevné linky, na mobilní služ-
by již O2 slevu této skupině neposkytuje. 
Poněkud jiná situace vznikla zákazníkům T-
Mobile. Tento operátor se na rozdíl od dvou 
předcházejících dvou nepřihlásil do výbě-
rového řízení Českého telekomunikačního 
úřadu, na základě kterého by mohl získávat 
finanční částky odpovídající poskytnutým 
slevám zpět od státu. Nicméně v určitém 
zvýhodnění osob se zdravotním postižením 
pokračuje. Nejde však o slevy, ale o bonusy 
v podobě 200 SMS zpráv a 200 minut hovo-
ru v síti T-Mobile. Navíc je bude poskytovat 
jen do konce roku 2009.

         
       rr

...advokáta mohou nemajetní získat zdar-
ma? 
Mnozí z Čechů alespoň jednou za život 
řešili rozvod, při se sousedem nebo tře-
ba s dodavatelskou či splátkovou fir-
mou. I když se třeba cítili v právu, vět-
šina z nich si rychle rozmyslela, zda 
spor dovedou až před soud. Vysvětlení 
je jednoduché – nedostatek financí.
Mezi lidmi panuje přesvědčení, že sprave-
dlnost je v Česku jen pro bohaté. Jenže i člo-
věk, který nemá na soudní poplatky nebo 
na placení vlastního právníka má šanci. 
V případě trestních kauz je známou 
věcí, že obviněnému může být přidělen 
advokát ex-offo, jehož služby hradí stát.
Jenže se téměř neví, že i u civilních 
sporů je možné už při podání žalo-
by požádat soud o prominutí poplat-
ků a stanovení právního zástupce.
I když soud takové žádosti nevyho-
ví, ani pak není nic ztraceno. Podle 
mluvčí České advokátní komory (ČAK) 
Ivy Chaloupkové se občan v tíživé 

situaci může obrátit přímo na ČAK.
„Vyplní formulář, který najde na interne-
tových stránkách www.cak.cz. Komora 
pak podle posouzení situace daného 
žadatele rozhodne o tom, zda advokáta 
bezplatně či za sníženou odměnu určí. 
Rozhodně to ale není nároková věc, 
že by každý žadatel dostal zdarma 
advokáta,“ upozornila Chaloupková.
Ne vždy však musí dojít až k soudu. ČAK 
ve všech krajích provozuje konzultační 
místa, kde se lidé mohou s advokáty zdar-
ma radit o svých problémech a zjistit, zda 
je vůbec myslitelné podávat žalobu. Jejich 
seznam je i s kontakty na stránkách ČAK.
Lidé musejí doložit finanční nouzi
A kdo by měl podle mluvčí na takovou 
službu nárok? Třeba student, nemajet-
ný důchodce nebo i žena na mateř-
ské dovolené se dvěma malými dět-
mi, jejíž manžel je alkoholik, nedává 
jí peníze a ona se potřebuje rozvést. 
Aby lidé tuto službu nezneužívali, minis-
terstvo spravedlnosti v roce 2006 zpřís-
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nilo pravidla pro určení advokáta žada-
teli. V minulosti musela ČAK vyřizovat 
ročně třeba i 5000 takových žádostí a 
určovala někdy až 3000 advokátů, což 
bylo náročné. Nyní je žádostí o polovi-
nu méně, protože lidé musejí důklad-
něji doložit, že jsou ve finanční nouzi.
„Do vydání vyhlášky to přestávalo být 
únosné a lidi toho zneužívali. Přišel třeba 
důchodce, který si chtěl pořídit za milión 
chatu na Orlíku a žádal o bezplatného 
advokáta na sepsání smlouvy, protože 
má starobní důchod. Pro tento typ lidí ta 
služba ale určena není,“ varovala mluvčí.
Nejčastěji se na ČAK obracejí lidé, kte-
ří chtějí podat ústavní stížnost, což 
sami ze zákona nemohou a musí to 
za ně udělat jejich právní zástupce. 
Totéž platí také u dovolání k Nejvyš-
šímu soudu. Časté jsou podle Cha-
loupkové i žádosti lidí týkající se 
občanskoprávních, majetkových, pra-
covních a především bytových sporů.

Ministerstvo slibuje změnu
Vybraní advokáti tuto službu nesmí 
odmítnout, jejich práci však v civilních 
sporech nehradí stát, ale přímo ČAK.
Jen zpracování agendy došlých žádostí 
o právní pomoc stojí komoru ročně asi 
jeden milión korun. Na dalších minimálně 
sedm miliónů pak vyjdou právní služby.
Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) 
slibuje ústy své mluvčí nápravu. „Úpra-
va bezplatné právní pomoci je ve fázi 
příprav. Půjde-li vše hladce, měl by být 
věcný záměr hotov do konce podzimu. 
Předpokládá se, že o bezplatné právní 
pomoci bude rozhodovat soud, přičemž 
služby advokátů by byly zcela zdar-
ma hrazeny státem z vlastního rozpoč-
tu nebo pomocí grantů,“ sdělila Právu 
mluvčí ministerstva Zuzana Steinerová. 

BK,
 autor článku Radim Vaculík, Právo 

...dne 1. 9. 2008 byla uvedena do provozu 
nová bezbariérová autobusová linka č. 535 
mezi městy Ostrava, Orlová a Karviná? 
Provoz je zajištěn nízkopodlažním autobu-
sem, vybaveným plošinou pro vozíčkáře. 
Více informací se dozvíte na Infocent-

ru ODIS, tel. 596941108, e-mail: info@
kodis.cz, www.kodis.cz

rr

Příspěvek na úpravu bytu (§ 34) 
jednorázová, nároková dávka sociální péče
Poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou 
působností 
Komu: 
•  občanům s těžkými vadami nosného 
nebo pohybového ústrojí omezujícími 
ve značném rozsahu jejich pohyblivost 
(příloha č. 5 písm. a) až g) k vyhlášce 
č.182/1991 Sb.) 
•   občanům úplně nebo prakticky nevidomým 

•  rodičům nezaopatřeného dítěte (dítě 
je starší 3 let a má těžkou vadu nosného 
nebo pohybového ústrojí nebo je úplně 
nebo prakticky nevidomé) 
•  neslyšícím občanům nebo rodičům 
neslyšícího nezaopatřeného dítěte (pouze 
pro úpravu – instalace potřebné zvukové 
nebo světelné signalizace) 
a to: na byt, který užívají k trvalému bydlení. 
Závazek: Příspěvek na úpravu bytu se 
poskytne jen, pokud se žadatel zaváže 

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením – 2. Část 
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písemně předem, že: 
• příspěvek (zálohu) vyúčtuje do tří let od 
zahájení řízení 
• příspěvek (jeho poměrnou část) vrátí v 
případě, že byt vymění, byt prodá nebo 
dojde-li k jiné změně užívacího nebo 
vlastnického práva k bytu před uplynutím 
deseti let od jeho poskytnutí 
•  vrátí poměrnou část příspěvku v přípa-
dě, že plánované úpravy se neuskuteční v 
rozsahu podle schválené dokumentace a 
vyplacený příspěvek přesáhl 70 % skuteč-
ně vynaložených nákladů. 
 Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné 
části se nepožaduje, jestliže jeho výše 
nepřesáhla 5000 Kč nebo jestliže zemře 
občan nebo dítě, jehož rodiči byl poskyt-
nut. Od vymáhání příspěvku je může 
obecní úřad obce s rozšířenou působností 
ve zřetelehodných případech upustit.
Úprava bytu: Za úpravy bytu se považuje 
zejména (jde o příklady úprav) 
a.úprava přístupu do domu, garáže, k výta-
hu včetně schodů, k oknům a na balkón, 
b.úprava povrchu podlahy, ovládacích 
prvků domovní a bytové elektroinstalace, 
kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábyt-
ku, c.rozšíření a úprava dveří, d.odstranění 
prahů, e.přizpůsobení koupelny a zácho-
du včetně vybavení vhodným sanitárním 
zařízením a lehce ovladatelnými bateri-
emi, f.instalace potřebné zvukové nebo 
světelné signalizace, g.zavedení vhodné-
ho vytápění, h.vybudování telefonního 
vedení, i.stavební úpravy spojené s insta-
lací výtahu. 
Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na 
závažnost a druh zdravotního postižení 
občana.
Výše dávky: Výše příspěvku na úpravu 
bytu se určí se zřetelem na příjmy a majet-
kové poměry občana a jeho rodiny, a to 
až do výše 70 % prokázaných nákladů 
účtovaných fyzickými nebo právnickými 

osobami za materiál a práce spojené s 
nezbytnými výdaji, včetně projektových 
prací, nejvýše a 50 000 Kč nebo b. 100 
000 Kč u příspěvku na stavební úpravy 
spojené s instalací výtahu, který je posky-
tován z toho důvodu, že nelze použít šik-
mou schodišťovou plošinu.
Příspěvek na úpravu bytu je možno poskyt-
nout i formou zálohy (maximálně ve výši 
50 % předpokládané výše příspěvku).
 Příloha č. 5 - těžké vady nosného nebo 
pohybového ústrojí 
a. amputační ztráta dolní končetiny ve 
stehně, 
b. amputační ztráta obou dolních konče-
tin v bércích a výše, 
c. funkční ztráta obou dolních končetin 
na podkladě úplné obrny (plegie) nebo 
těžkého ochrnutí, 
d. ankyloza obou kyčelních kloubů nebo 
obou kolenních kloubů nebo podstatné 
omezení hybnosti obou kyčelních nebo 
kolenních kloubů pro těžké kontraktury v 
okolí,  
e. současné ztuhnutí všech úseků páteře 
s těžkým omezením pohyblivosti alespoň 
dvou nosných kloubů dolních končetin, 
f. těžké funkční poruchy pohyblivosti 
na základě postižení několika funkčních 
celků pohybového ústrojí s případnou 
odkázaností na vozík pro invalidy; funkč-
ním celkem se přitom rozumí trup, pánev, 
končetina,  
g. disproporční poruchy růstu provázané 
deformitami končetin a hrudníku, pokud 
tělesná výška postiženého po ukončení 
růstu nepřesahuje 120 cm, 
h. anatomická nebo funkční ztráta konče-
tiny

                                                                
          JM, MŠ, 
zdroj: internet

 sociálních služeb.
  5.  Umístění nových příspěvků na web Společnosti.
  6.  Vedení evidence Společnosti C-M-T. Vynětí 10 členů z evidence 
 (z důvodu nezaplacení  ČP za rok 2007).
  7.  Jednání s firmou  Favea s.r.o. Kopřivnice – vitamíny.
  8.  Zajištění víkendového pobytu ve Velkých Losinách. 
     22. 6. 2008 - schůzka výboru Společnosti.
  9.  Předávání informací členům Společnosti disponujících e-mailovou adresou.
10.  Personální změny pro rok 2009.
11.  Schválení členský průkazek pro členy Společnosti.
12.  Sledování a poskytování informací v sociální sféře.
Přehled činnosti Společnosti C-M-T za měsíc červenec 2008   
  1.   Závěr daňové kontroly čerpání z dotací MPSV a MZ - 
      nebyly shledány nedostatky a nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 
  2.   Vedení účetnictví Společnosti C-M-T.
  3.   Přijetí sponzorského daru v částce 10.000,- Kč od poslankyně 
     Evropského parlamentu Jany Hybáškové a sepsání darovací smlouvy.
  4.   Zprostředkování sponzorského darů  v částce  2.000 Kč od Obecního 
       úřadů obce Závada a  sepsaní darovací smlouvy.   
  5.   Vystavení doporučení k žádostem o sociální příspěvky.
  6.   Jednání s vedením lázní Velké Losiny, Janské Lázně / předání nových 
      informačních letáčků o diagnose CMT.
  7.   Oslovení TRIANONU Český Těšín – žádost o sponzorský dar / PC.
  8.   Příprava článků na web Společnosti.
  9.   Vedení evidence Společnosti a vedení evidence na webu Společnosti. 
10. Uzavření objednávky vitamínů pro členy Společnosti s firmou Favea s.r.o. Kopřivnice.
11.  Jednání s vedením hotelu Praděd / uzavření červnového pobytu.
12.  Podávání informaci pacientům s diagnosou CMT/ lázeňská léčba a jiné. 
13.  Sledování informaci v sociální sféře. 
14.  Předávání informací členům Společnosti disponujících e-mailovou adresou.
15.  Schválení přijetí nového člena do Společnosti C-M-T: Pavel Maluš 
16.  Jednání s šéfredaktorem magazínu Vozka - nabídka spolupráce.
17.  Příprava článků do podzimního Bulletinu. 
         

MUDr. Ludmila Gelnarová - Poliklinika 
Vratimovská ul.
707 02 Ostrava – Kunčice
Tel.: 59 56 85 205 
Specializace: neurologie
MUDr. Ivana Uiberlayová 
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
Nám.svobody 272, 542 25 Janské Lázně

Kontakty na spolupracující lékaře ( 5. díl)

Tel. 499 860 305
email: uiberlayovai@janskelazne.com 
specializace: neurologie, rehabilitační 
a fyzikální medicína
Prim. MUDr. Vladimír Trenčianský 
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
Dětská léčebna – VESNA 
email: trencianskyv@janskelazne.com
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„Co se tváříš jako kakabus?“ táže se účast-
ně starší dáma mladší ženy na vozíku. 
„Nediv se, jedu od naší doktorky,“ polyká 
mladší slzičky, „řekla, že mi ty podložky 
nenapíše, ať si je koupím z příspěvku na 
péči, že prý když teď máme tolik peněz, 
nemusíme s tím obtěžovat ji.“
„No, počkej, počkej, tvá lékařka se mýlí, 
ty nemáš za příspěvek na péči kupovat 
pomůcky, nýbrž pouze a jen péči!“
„Tak to jsem jí říkala, ale nevěřila mi - 
možná, že kdybych jí to někde ukázala 
napsané, snad bych ji přesvědčila.“

 Množí se případy, že se příspěvek na 
péči nevyužívá k zajištění potřebné péče. 
Jedna skupina případů jsou ti, kdo si buďto 
celý, nebo alespoň část příspěvku na péči 
ponechávají. Někteří si pravděpodobně i 
navzdory zdravotnímu postižení či pokro-
čilému věku všechno, co potřebují, nako-
nec udělají sami. Sice tvrdí, že pomoc 
druhé osoby ke svému životu potřebují, 
avšak za příspěvek na péči si ji nekupují, 
ale vylepšují si jím vlastní rozpočet. Jistě 
by se dalo diskutovat o tom, jak moc je 
nezbytná péče pro někoho, kdo si byť tře-
ba s obtížemi obstará vše svépomocí. A o 
tom, jak vysoký by měl příspěvek na péči 
být pro nositele nižších stupňů závislosti 
nebo zda by se měl dávat prostřednictvím 
voucherů (poukazů). 
 Mimo to se stává, že někteří dosta-
nou do ruky peníze a řeknou si, že je to 
vítané odškodnění za strádání, které jim 
způsobuje jejich zdravotní postižení, a 
nechtějí platit za péči, vždyť to až dosud 
nedělali! Domnívají se, že by tu pomoc, 
kterou  dostávali, měl i nadále financovat 
stát, kraj či obec, a nikoliv oni ze „svých“ 
peněz. Neuvědomují si, že tento obnos 
není jejich, ale že jim byl „propůjčen“, 

aby si jednak mohli zvolit způsob péče a 
jednak aby mohli být vůči poskytovatelům 
služeb právě oni v postavení zákazníků. 
Nechtějí sice platit, ale asi sotvakdo z nich 
by se chtěl vrátit do postavení těch, jimž 
se služba buď přidělila, či ne, a komu ji 
poskytovatel dával jako milost. Nebo ano? 
Touží někdo po tom, aby se příspěvek na 
péči opět přesunul a aby šel nikoliv k nim, 
nýbrž rovnou k poskytovatelům služeb, 
tedy aniž by oni sami mohli ovlivnit, který 
poskytovatel tyto peníze dostane?
 Druhá skupina případů jsou ti z nás, 
kdo jsou nuceni příspěvek na péči vydá-
vat i jinak, než je stanoveno v zákoně. 
Důvod, pro který příspěvek nepoužívají 
pouze k zajištění péče, je, že někteří ofi-
ciální činitelé, například lékaři a zdravot-
níci, hodnotitelé žádostí o dotace apod., 
se domnívají, že příspěvek na péči může 
vyřešit jejich potíže s nedostatkem peněz. 
Nutí  příjemce, aby z příspěvku na péči 
platili i to, nač určen vůbec není. Tak se 
například dozvídáme, že si z něj poběra-
telé mají kupovat pomůcky proti inkon-
tinenci (jako v úvodu tohoto článku). Ty 
však mají na základě diagnózy proplácet 
zdravotní pojišťovny (ostatně ani když je 
proplatí, množství přidělených pomůcek 
nestačí, a pacienti si je musí dokupovat 
ze svých důchodů). Nebo jsou například 
kráceny či zamítnuty žádosti o dotace na 
speciální dopravu pro osoby se zdravot-
ním postižením, protože ty prý „teď mají 
peněz dost a mohou si ji zaplatit z pří-
spěvku na péči“.
 Ať je důvodem naše rozhodnutí nebo 
nepochopitelný tlak těch, kdo by se z titulu 
svého postavení sice informovat měli, leč 
nečiní to a naopak ještě šíří lživé informa-
ce, poškozuje takové jednání především 
nás. Upozorňujeme, že podle § 20 záko-

Přehledy činnosti Společnosti C-M-T

Zapsaly: Jitka Molitorisová, Blanka Klouzalová

Přehled činnosti Společnosti C-M-T za měsíc květen 2008
  1.  Výbor Společnosti schválil přijetí nových členů Společnosti: Šebestová Monika,  
 Strnad Jaroslav, Bařinková Jana.
  2.  Společnost C-M-T zaslala dopis ve věci zavedení Evropské parkovací karty do  
 českého právního řádu ministryni vlády ČR MUDr. Džamile Stehlíkové.
  3.  Umístění nových příspěvků ne web Společnosti, aktualizace webových stránek. 
  4.  Logo ZDRAVANET bylo vloženo na web Společnosti - za bezplatnou registraci o
 chorobě CMT na jejich portálu.
  5.  Nový leták Společnosti C-M-T, příprava, korektura, podklady pro tisk.
  6.  Nabídka publikací, brožur nebo DVD z webu „CMT association“ v USA: Zvážení  
 jejich objednání a překladu.
  7.  Průběžné vyhledávání a zpracování příspěvků do Bulletinu. 
    Bulletin 24- léto 2008, sestavení a příprava pro tisk. 
  8.  Příprava podzimního semináře Společnosti C-M-T v Mikulově. 
  9.  Sledování a poskytování informací v sociální sféře. 
10.  Vedení evidence Společnosti C-M-T.
11.  Předávání aktuálních informací členům Společnosti C-M-T disponujících e-mailo 
 vou adresou.
12.  Vedení účetnictví. 
13.  Překlad textu: Dědičná spastická paraplegie (HSP) - Rozšíření klinického spektra
 SPG3A mutací na složitý a komplikovaný fenotyp; autoři: J. Haberlová, 
 K.G. Claeys, J. Zámečník, P. De Jonghe, P. Seeman.
14.  Nabídka vitamínů od společnosti Favea, s.r.o. Kopřivnice.
15.  Účast Společnosti C-M-T na IX. Republikovém shromáždění NRZP konaném 
 30.- 31.5. 2008 v Praze.
16.  Ve dnech 27.11. - 30.11.08 se bude konat 22. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEURO-
 LOGICKÝ SJEZD v Olomouci ve - plánování účasti Společnosti C-M-T.
17. Přehled pomůcek pro osoby s CMT, které se používají v USA 
 na http://www.charcot-marie-tooth.org/help/daily_living.php.
18.  Oslovení osobností kultury s prosbou o fotografii a pozdrav pro členy Společnosti.
19.  Sepsání žádosti o sponzorský dar na spol. Skanska s.r.o., Uherské Hradiště.
20.  Jednání na magistrátu města Opavy a ÚP Opava - projednání žádosti členky
 Společnosti C-M-T.
Přehled činnosti Společnosti C-M-T za měsíc červen 2008
  1.  Vedení účetnictví. Kontrola dotací z FÚ Praha 5 za období 2004 - 2006.
  2.  Vypracování Průběžné zprávy o plnění projektu podpořeného v rámci dotačního
 programu Úřadu vlády ČR.
  3.  Uzavření smluv o dílo s firmou Baloušek / Bulletin léto 08 a leták CMT. Vyzvednutí  
 nových letáků z tisku, předání letáků členům výboru.
  4.  Návrh k připojení ke Krizové skupině Aliance neziskových poskytovatelů 

Na co je určen příspěvek na péči
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na 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
obecní úřad obce s rozšířenou působností 
ustanoví zvláštního příjemce příspěvku, 
jestliže oprávněná osoba nevyužívá pří-
spěvek k zajištění potřebné pomoci. Podle 
§ 21 navíc může být výplata příspěvku po 
předchozím písemném upozornění zasta-
vena, tedy příspěvek dokonce může být 
odňat. 
 Z předchozího je zřejmé, že náležité 
využití příspěvku je na zajištění potřebné 
pomoci a na nic jiného. Základním ukaza-
telem, podle něhož se zkoumá potřebnost 
pomoci, tzn. závislosti (tedy kolik bychom 
dostali jako příspěvek na péči), je seznam 
úkonů, v nichž potřebujeme pomoc něko-
ho dalšího. Kdybychom my sami chtěli 
odhadnout, jak bychom dopadli, kdyby-
chom požádali o tyto peníze, podívejme 
se na šestatřicet úkonů v § 9 zákona. Podle 
počtu těch, které z nich nezvládneme bez 
pomoci druhé osoby, můžeme spočítat, 
jaký stupeň závislosti - tedy kolik peněz 
bychom obdrželi. V zákoně jsou úkony 
vyjmenovány tak jasně, že tvrdit, že se dá 
příspěvek na péči použít na cokoliv, co tam 
není, je mylné. Jinak řečeno, kdo potřebu-
je každodenní pomoc nebo dohled (§ 8) v 
přesně vyjmenovaných věcech, postupuje 
správně podle zákona, koupí-li si péči. Ale 
je špatné si za příspěvek dát opravit plot, 
darovat jej vnukovi, kupovat pleny nebo 
jezdit autem apod. 
  Proč si to někteří stále vykládají jinak? 
Protože kvůli tomu, aby bylo možné pře-
jít ze starého systému financování sociál-
ních služeb na nový, dostala valná většina 
pobíratelů příspěvek podle stupně bez-
mocnosti, kterou měla už dříve přiznanou. 
Tak se stalo, že všichni dostali více peněz. 
A všichni sice zároveň obdrželi vysvětle-
ní k čemu příspěvek slouží, leč někteří jej 
nepřečetli, jiní mu neporozuměli, a někdo 
rozumět nechce!

Kajenský pepř je pálivý plod, který se používá hlavně pro dochucování jídel ale také 
jako rostlinný doplněk pro léčebné účely. Plody se většinou suší a melou a nebo zbaví 
semínek a zapékají a potom teprve melou a drtí na pepř – Kajenský pepř. 
Hlavní léčivé vlastnosti kajenského pepře pochází ze složky, která se nazývá capsaicin. 
Je to rostlinný alkaloid,  který dodává paprikám onu pálivost. Papriky všeobecně obsahu-
jí od 0 - do 1,5% capsaicinu. A podle toho se měří stupně pálivosti paprik. Všeobecně, 
čím je paprika pálivější, tím více capsaicinu obsahuje. Capsaicin nejenom dodává pap-
rice pálivost, ale také snižuje soudružnost krevních destiček a odstraňuje bolest. Dalšími 
složkami jsou vitamin E, vitamin C a karotenoidy, obsahuje dokonce i B komplex, vápník 
a draslík.
Pro nás je přínosné především to, že je stimulantem krevního oběhu, tudíž nám může 
pomoci od našich studených končetin. Kajenský pepř rozproudí naši krev.  Bylo proká-
záno, že reguluje krevní tok, posiluje srdce, tepny a kapiláry. Kajenský pepř má silný 
antibakteriální efekt a podporuje tak imunitní systém,  může také podporovat trávící 
funkce, protože pomáhá sekreci žaludečních šťáv a tím k lepší funkci  žaludku, dále 
pomáhá při uvolňování bolesti, především kloubní bolesti. Analgetický účinek je zejmé-
na významný při lokálním užití. Lidové léčitelství říká, že ideální léčba pro bolesti v krku 
je kloktání teplé vody se špetkou kajenského pepře: „Tato léčba funguje, když antibiotika 
selhala a je skvělá pro ty, kteří trpí bolestmi v krku po dlouhé týdny (u kterých už to vede 
k chronickému stádiu). 
 Kajenským pepřem „dotváříme“ více či méně pálivé pokrmy, ale špetku kajenského 
pepře můžete  přidat  i do kakaa či horké čokolády.
Kontraindikace a interakce: Neužívejte vnitřně  pokud berete antikoalugační léky jako 
Warfarin bez souhlasu lékaře. (Kajanský pepř značně redukuje nadměrnou krevní srážli-
vost. ) Kajenský pepř může způsobit pálivý pocit, pokud je vylučován stolicí, ale tento 
efekt mizí, jakmile je užíván pravidelně. Dbejte, aby se prášek nedostal do očí.

                                                                           Jitka Molitorisová, 
s využitím internetu

Co možná nevíte

 Ale nehodlám zde psát pouze o restrik-
tivních opatřeních, jež by měla příjemce 
příspěvku na péči donutit, aby jej využíva-
li náležitě. Chtěla bych ukázat, jak může 
opravdu pomoci (v souladu se zákonem) 
těm, kteří by se bez péče druhé osoby ve 
svém životě neobešli.
 Nejprve musíme vědět, jak čelit problé-
mům. Palčivé je, že pro některé příjemce 
je výše příspěvku nedostatečná. Zejména 
v nejvyšší kategorii závislosti, jež se týká 
osob, které potřebují čtyřiadvacetihodi-
novou pomoc denně, je situace velmi 
tíživá. Národní rada osob se zdravotním 
postižením se snaží dosáhnout jeho zvý-
šení. To však půjde stěží, neboť s příspěv-
kem na péči stouply neúměrně náklady v 
této oblasti, a tudíž není kde vzít potřebné 
peníze. Příčiny jsou - zjednodušeně řeče-
no - v nárůstu počtu pobíratelů a v nead-
resnosti příspěvku na péči. Určitý nárůst je 
spravedlivý, vždyť tu byli lidé, kteří neměli 
žádnou péči, ačkoliv ji potřebují. Avšak 
neadresnost způsobuje, že někdo má pří-
liš málo peněz na péči a jiný peníze ke 
správnému účelu ani nevyužije. Cestou k 
větší adresnosti příspěvku je zvýšení počtu 
kategorií závislosti. I navzdory všem sna-
hám o lepší vybalancování výše příspěvku 
však nedojde k jeho povýšení na dávku na 
péči. Kdyby to totiž dávka byla, znamena-
lo by to, že pokryje všechny náklady na 
nutnou péči. To by však státní rozpočet 
neunesl,  takže počítejme nadále s tím, že 
příspěvek zůstane příspěvkem, a že tudíž 
péči budeme muset namnoze hradit z více 
zdrojů než jen z příspěvku.
 Jedním z hlavních problémů je pro 
žadatele o příspěvek posuzování závislos-
ti. Na tomto místě nebudeme hořekovat, 
že to trvá dlouho. Záležitost MPSV už řeší. 
Avšak je dobré vědět, jak máme být posu-
zováni. V § 1 vyhlášky MPSV 505/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 

video Nová práva pro osoby s omezenou 
schopností pohybu, které je k dispozici i 
v české verzi. Na základě tohoto nařízení 
musí být osobám se sníženou pohyblivos-
tí poskytnuta bezplatná asistence, a to od 
vstupu na letiště až po nástup do letadla. 
Další služby jim musí být zajištěny na 
palubě letounu. Jde třeba o bezplatnou 
pomoc s invalidními vozíky či převážením 

slepeckých psů.
S podrobnostmi se lze seznámit v instruk-
tážním videu:  http://ec.europa.eu/dgs/
energy_transport/videos/transport/2008_
06_prm_en.htm, které lze získat bezplat-
ně poštou i na CD:  http://ec.europa.eu/
dgs/energy_transport/videos/order_en.htm
                                               

                           rr, zdroj: NRZP 
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praví, že při hodnocení schopnosti osoby 
zvládat úkony péče o vlastní osobu a úko-
ny soběstačnosti se posuzuje, zda je oso-
ba schopna dlouhodobě, samostatně, spo-
lehlivě a opakovaně rozpoznat potřebu 
úkonu, úkon fyzicky provádět obvyklým 
způsobem a kontrolovat správnost prová-
dění úkonu. „Rozpoznat  potřebu úkonu, 
kontrolovat správnost provádění úko-
nu“ znamená, že pokud tuto věc napří-
klad osoby se smyslovým, mentálním či 
duševním postižením nepoznají, není 
úkon zvládnut. „Dlouhodobě,  samostat-
ně, spolehlivě a opakovaně“ znamená, 
že jakmile je pomoc druhé osoby nut-
ná, není úkon zvládnut. Takže tvrzení, 
že když někdo něco může udělat jenom 
s drobnou pomocí, že se to nepočítá, je 
špatné! Ale počítá se s kompenzačními 
pomůckami.
 Dostaneme-li příspěvek na péči, 
můžeme jej legálně využít dvěma způ-
soby: Buďto si můžeme službu koupit od 
registrovaného poskytovatele, nebo od 
fyzické osoby. Registrovaný poskytovatel 
nám může pomoci službami vyjmenova-
nými v zákoně, například osobní asistencí, 
pečovatelskou službou, podporou samo-
statného bydlení, denním stacionářem aj. 
Výhodou nákupu služeb od registrované-
ho poskytovatele je, že nemusíme shánět 
přímo toho člověka, který o nás bude 
pečovat, že nám ho organizace pošle. 
Dále je to povinné vzdělání pečujících 
osob, ochrana smlouvou a požadavky na 
standardní kvalitu poskytovaných služeb. 
Nevýhodou je, že se musíme do značné 
míry přizpůsobit podmínkám organizace, 
například odmítnout toho, kdo nám nevy-
hovuje při péči, lze jen ve velmi omezené 
míře. Registrovat se může i fyzická oso-
ba, tj. někdo, kdo má živnostenský list a 
požadovanou kvalifikaci. U něho potom 
můžeme objednat služby a dohodnout s 

K významnému posílení a zajištění práv 
osob se zdravotním postižením v oblasti 
letecké dopravy došlo přijetím nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2006 o právech osob se zdravotním 
postižením a osob s omezenou schopnos-
tí pohybu a orientace v letecké dopravě, 

ním cenu. Také taková osoba musí spl-
ňovat standardy kvality. U registrovaných 
poskytovatelů musíme počítat mimo jiné s 
tím, že platíme nejen samotnou péči, ale 
často i režii, která je s ní spojená, a také 
zdravotní a sociální pojištění pečujícího.
 Stejně legální, tedy podle zákona, je 
využít příspěvek na péči tak, že jej roz-
dělíme  například mezi rodinné příslušní-
ky a sousedy, přátele apod., kteří nám v 
zákonem uvedených úkonech pomáhají. 
Tato možnost se zmiňuje v paragrafech 
24, 29 a 83. Pomoc  od neregistrovaného 
poskytovatele služeb je sice po formální 
a administrativní stránce jednodušší, ale 
vyžaduje značnou dovednost pobíratele 
příspěvku na péči při shánění, výběru, 
vyškolení a také při stálém vedení pečují-
cích osob. Doporučujeme sepsat s těmito 
pečujícími smlouvu podle občanského 
zákoníku, z níž bude jasné, jaké kdo má 
povinnosti a práva. Taková smlouva sice 
vypadá jako zbytečná formalita mezi přá-
teli, či dokonce v rodině, ale je to účinný 
prostředek ochrany jak pečujících, tak 
nás, kdo pomoc potřebujeme.
 Závěrem: Příspěvek na péči musíme 
využívat na pomoc při úkonech vyjmeno-
vaných v zákoně. Zodpovědnost za to, že 
jej využíváme náležitě, je na nás. Dostá-
váme-li peníze my, abychom měli svobo-
du volby péče, musíme se především my 
dobře poučit, jak je správně použít. Musí-
me to vědět za sebe i za ty, kdo se nám 
snaží něco namluvit.

 JM,
 autor článku Jana Hrdá, 

zdroj: časopis Skok do reality 

Na základě častých dotazů zpracovalo 
Ministerstva financí sdělení k vracení DPH
osobám se zdravotním postižením podle 
§ 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. Kromě výkladu jednot-
livých ustanovení obsahuje i příklady z
praxe. Pro uplatnění nároku na vracení 
daně musí osoba se zdravotním postižením 
splnit všechny níže uvedené podmínky, 
resp. při vracení daně se postupuje takto:
Osobní automobil musí být zakoupen v ČR.
Osobním automobilem je silniční motoro-
vé vozidlo vymezené pro účel zákona o 
DPH v § 4 odst.3 písm. f) zákona o DPH, 
tj. v technickém průkazu nebo osvědče-
ní vozidla je zapsána kategorie M1 nebo 
M1G.
Daň musí být zaplacena v ČR.
Nárok na vrácení daně má osoba se zdra-
votním postižením na základě přiznání 
příspěvku
rozhodnutím příslušného orgánu podle 
vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb., a to před
zakoupením osobního automobilu.
Daň se vrací maximálně do výše 100 000 
Kč za jeden zakoupený osobní automobil. 
Daň lze vrátit pouze za jeden osobní auto-
mobil zakoupený v období 5 let.
Nárok na vrácení daně lze uplatnit nej-
dříve v měsíci, kdy byl osobní automobil 
zakoupen a u pořízení formou smlouvy 
o finančním pronájmu až při ukončení 

Letecká doprava

které je v ČR účinné od 26. července 
2008. Na pomoc osobám se zdravotním 
postižením a sníženou schopností pohy-
bu a orientace, které se chystají ke své 
cestě využít leteckou dopravu, pro jejich 
lepší informovanost o jejich právech, ale 
i povinnostech, vytvořila Evropská komise 

smlouvy. Pořizuje-li osoba se zdravotním 
postižením osobní automobil od obchod-
níka s ojetými vozy, který uplatňuje 
zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH 
(základem daně je přirážka snížená o daň 
z přirážky), je obchodník povinen uvést 
daň na daňovém dokladu. Vrácení daně z 
přidané hodnoty může osoba se zdravot-
ním postižením uplatnit nejpozději do 6 
kalendářních měsíců od konce kalendář-
ního měsíce, v němž vozidlo zakoupila.
Nárok na vrácení zaplacené daně vzniká 
podáním žádosti u místně příslušného 
správce daně podle trvalého pobytu. Oso-
bě se zdravotním postižením vrátí daň 
správce do 30 dnů ode dne následujícího 
po podání žádosti. Daň je zaokrouhlená 
na celé koruny. Žádost o vrácení daně 
musí obsahovat: jméno a příjmení, trvalý 
pobyt a rodné číslo zdravotně postižené 
osoby, rozhodnutí o přiznání příspěvku na 
zakoupení osobního automobilu, daňový 
doklad nebo doklad o prodeji osobního 
automobilu, který vystavil plátce daně 
registrovaný v ČR. Doklad o prodeji 
osobního automobilu musí mít obdobné 
náležitosti jako běžný daňový doklad.

                                                              

                  BK,  
zdroj: Ministerstvo financí ČR

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením
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