
 

OBČASNÍK 3/2013 
 

 

 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 
Okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně 

Erbenova 8, 695 03 Hodonín 
www.spmp-hodonin.cz 

 

 
Vážení rodiče, milí přátelé, 

 

děkujeme vám za vaši přízeň a přejeme vám, aby vaše cesta rokem 2014 měla 
vždycky správný směr a co nejméně slepých uliček. 
 
Aby se k vám přímou cestou dostávaly i všechny potřebné informace, prosíme vás 
o aktualizaci kontaktů (změna adresy, telefonního čísla, změna nebo nově 
založená e-mailová adresa). 
 

Za Okresní organizaci SPMP ČR v Hodoníně 
Ing. Jitka Soldánová 
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Připravované akce 

Členská schůze Okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně se uskuteční v pátek  
31. ledna 2014 od 15:30 hodin ve velkém sále restaurace Marína v Hodoníně. 

Kromě hodnocení uplynulého roku společně projdeme i plán akcí na rok 2014. 

Na členské schůzi lze provést také úhradu ročního členského příspěvku ve výši 
200,- Kč za člena (členové s mentálním postižením roční členský příspěvek 
NEPLATÍ). 

Pokud nemáte možnost se členské schůze zúčastnit, je možné roční členský 
příspěvek zaplatit také převodem na účet č. 1668230257/0100 (uveďte prosím 
vaše jméno kvůli identifikaci platby) nebo složenkou na adresu uvedenou na první 
straně Občasníku. 

*** 

Plán činnosti Okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně na 1. pololetí roku 2014 
 

31.1.2014  členská schůze Okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně. 
 
4.3.2014  zájezd do termálních lázní v Györu. 
 
11. – 13.4.2014 „Máme rádi přírodu“ - víkendový pobyt pro rodiče a děti 

v penzionu Jana na Mlýnkách u Strážnice. V rámci projektu 
Zdravé město Hodonín připojení ke Dni Země (ekohry, jarní 
tvoření). 

 
11. – 17.5.2014 týdenní pobyt pro rodiny v penzionu UKV v Karlovicích 

v Jeseníkách (zájezd je již obsazený). 
 
14.6.2014 jednodenní zájezd – Punkevní jeskyně a propast Macocha. 

 
Na zájezd do termálních lázní v Györu se prosím přihlašujte do 31.1.2014 na 
kontakt: Ing. Jitka Soldánová 
  mobil: 605 725 472 
  telefon domů: 518 354 268 (po 18. hodině nebo záznamník) 
  e-mail: jitka.soldanova@spmp-hodonin.cz 
 
Na ostatní uvedené akce se nemusíte nyní přihlašovat, pozvánky budou včas 
rozeslané. 



 

 

Z naší činnosti 

Společenské odpoledne - Zlín 

O tom, že se naši členové rádi 
setkávají, baví a tancují, svědčí 
skutečnost, že 23.11.2013 nás na 
Společenské odpoledne do Zlína jel 
téměř plný autobus. I když byl 
poměrně sychravý podzimní den, v 
sále hotelu Moskva bylo plno 
rozkvetlých kytek. Pořádající 
organizace SPMP Zlín pojala 
společenské odpoledne jako 
Květinový bál a současně probíhala i 
výstava výrobků soutěže „Kytka 100 x 
jinak“.  

 

V této příjemné atmosféře celé 
odpoledne patřilo tanci a povídání 
s kamarády ze Zlína a Brna. Abychom 
si chvíli mohli i odpočinout, připravili 
pořadatelé i pěkná taneční a divadelní 
vystoupení. Všem organizátorům, 
účinkujícím i zúčastněným děkujeme 
a těšíme se na další Společenské 
odpoledne, které se v roce 2014 
uskuteční v Brně.            JS 

*** 

 

Návštěva vánoční besídky v domově 
Horizont v Kyjově – 24.11.2013 

Na předvánoční vystoupení uživatelů 
Domova Horizont jsem zavítala 
poprvé a už dopředu se těšila na 
příjemně strávené dopoledne. Musím 
říct, že skutečnost předběhla 
očekávání o pěkný kus cesty! 
Začalo to výstavou rukodělných prací 
našich kamarádů – keramiky, obrazů, 
šperků i řezbářských výrobků včetně 
nádherného vyřezávaného Betléma, 
pokračovalo vzájemným setkáváním 
s „herci“, kteří nás již v kostýmech 
nadšeně vítali na půdě svého domova 
a těšili se, co nám předvedou, a 
vyvrcholilo samotným vystoupením. 
V něm se na jevišti vystřídali piráti 
v boji o poklad, slováčtí šohajové při 
stavění máje, vzorní manželé, 
gentlemani s buřinkou a hůlčičkou i 
pověstný Mrazík. Naši kamarádi to 
pěkně „rozpálili“! Do vystoupení 
dávali celou energii a duši. A měli 
k tomu důvod – mladé slečny ze 
zdravotní školy jim nejen pomáhaly, 
ale hlavně byly úžasnými partnerkami 
při tanečních vystoupeních. 

 



 

 

A protože většina vystoupení byla 
hudebních a tanečních, uvědomila 
jsem si, jak hudba je nám všem blízká 
a společná a pomáhá prožívat stejné 
pocity. 
Když pak nakonec vystoupilo hudební 
těleso a plný sál návštěvníků zpíval 
spolu se sborem „Štědrej večer 
nastal“, bylo nám všem spolu hezky a 
ta pravá předvánoční atmosféra 
mohla začít!           KK 

*** 

Čertovské posezení 

6. prosinec 2013 byl pro členy SPMP 
velkým zážitkem. Ano, hádáte 
správně. Bylo sv. Mikuláše. 
V restauraci MARINA vyhrávala 
hudba, vedoucí Jitka v roli čertíka 
vítala příchozí čertovským úsměvem a 
balíčkem.  

 

Tanečníci spěchali na parket - tanec 
mají všichni moc rádi, další se pustili 
do výroby vánočních přání nebo 
mikulášských figurek. 

 

Rodiče zase relaxovali při kávičce. 
Všichni se dobře bavili a těší se na 
další setkání.           JP 

*** 

24.12.2013 – vánoční návštěva ZDP 

Ne všichni mají možnost trávit Štědrý 
den doma v kruhu rodiny. Proto 
zástupci naší okresní organizace 
SPMP každoročně navštěvují na 
Štědrý den děvčata, která zůstávají i 
v tyto sváteční dny v Zeleném domu 
pohody. Nejinak tak tomu bylo i letos. 
A stejně jako v minulých letech 
uběhlo při dobrém čaji, který nám 
hostitelky připravily, a při povídání 
dopoledne jako voda. A my doufáme, 
že malé dárky, které jsme děvčatům 
přinesli, jim udělaly radost.         JS



 

 

Užitečné informace 

Nová kritéria pro přiznání průkazů OZP (TP, ZTP či ZTP/P) 

Od 1.1.2014 se znovu mění kritéria pro přiznání jednotlivých průkazů osob se 
zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P, a to opět na konkrétní zdravotní 
indikace dané přílohou č. 4 vyhlášky č.  388/2013 Sb., v účinném znění. 
„Staré“ průkazy OZP (přiznané dle kritérií platných do 31.12.2013) budou platit 
nejdéle do data 31.12.2015. 
(Podle http://vozickar.com) 

*** 

Změny v příspěvku na mobilitu 

Nárok na příspěvek na mobilitu bude nově odvozen od vlastnictví průkazu ZTP či 
ZTP/P podle kritérií platných od 1.1.2014. Rozhodnutí o příspěvcích na mobilitu 
(dle legislativy do 31.12.2013) budou platit taktéž nejdéle do 31.12.2015. Od 
ledna bohužel platí u příspěvku na mobilitu podobné omezení, jako již delší dobu 
platí u příspěvku na péči. Pokud je osoba celý kalendářní měsíc ve zdravotnickém 
zařízení, příspěvek na mobilitu jí v tento konkrétní měsíc nenáleží. Osoba, které je 
příspěvek na mobilitu vyplácen může nově požádat ÚP o výplatu příspěvku ve 
„čtvrtletních splátkách“, tzn. vždy 1krát za 3 měsíce zpětně. V takovém případě se 
jedná o částku celkem 1200,- Kč. 
(Podle http://vozickar.com) 

*** 

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) platný od 1.1.2014 

Nový občanský zákoník (NOZ) má přes 3000 paragrafů a dotýká se mnoha oblastí - 
ať už je to majetkové právo, rodinné právo či další. Část, která se může dotýkat 
našich členů – rodičů dětí s mentálním postižením – je část zabývající se 
Omezením svéprávnosti (§ 55 - 65 NOZ) a opatrovnictvím člověka (§ 61 - 65 NOZ, 
§ 436 - 440 NOZ a § 457 - 485 NOZ). Informace, které se vám budeme snažit 
postupně přinášet, získáváme na školeních a konzultacemi s odborníky. Mějte 
prosím na paměti, že v žádném případě nejsme a nemůžeme být „právní 
poradna“. Ale budeme rádi, pokud vám budeme moct být podporou. 
 
Omezení svéprávnosti 

Nový občanský zákoník zavádí nový pojem „svéprávnost“. Ten nahradí dosud 
užívaný pojem „způsobilost k právním úkonům“. 

http://vozickar.com/
http://vozickar.com/


 

 

Svéprávnost podle NOZ znamená způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním 
jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Svéprávnosti se 
nelze vzdát, a to ani z části, ovšem svéprávnost omezena být může. 

Svéprávnost může omezit pouze soud, oproti současnému stavu však již nemůže 
dojít k úplnému zbavení svéprávnosti. Od 1.1.2014  je možné pouze omezení 
svéprávnosti. 

Soud může omezit svéprávnost jedině člověku, jemuž by jinak hrozila závažná 
újma, a pokud by nepostačovala mírnější a méně omezující opatření („předběžné 
prohlášení“, „nápomoc při rozhodování“ a „zastoupení členem domácnosti“). 

Omezit člověka ve svéprávnosti bude moci soud jen na omezenou dobu (tři roky). 
Pak bude soud muset rozhodovat znovu.  

Soud musí ve svém rozsudku přesně vymezit, ke kterým právním jednáním je 
osoba omezovaná ve svéprávnosti ještě oprávněna a ke kterým už ne. 

Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva jednat v běžných 
záležitostech každodenního života, jako je například nákup potravin v obchodě. 

Omezení způsobilosti k právním úkonům stanovené podle dosavadních právních 
předpisů se považuje ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (tj. 
od 1.1.2014) za omezení svéprávnosti a člověk je způsobilý právně jednat 
v rozsahu stanoveném dosavadními právními předpisy. 

V tuto chvíli jako rodiče dětí, které mají nyní omezenou způsobilost k právním 
úkonům nebo jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nemusíte ohledně 
omezení svéprávnosti podnikat žádné kroky – během následujících tří let by vás 
měl soud vyzvat a zahájit jednání o omezení svéprávnosti vašeho dítěte. Soudní 
jednání však může být zahájeno i na váš popud. 
 
Opatrovnictví člověka 

Nový občanský zákoník mění i pojetí samotného opatrovníka – už nebude 
rozhodovat za někoho, ale s někým. 

Pokud soud rozhodne o omezení svéprávnosti, musí zároveň s tímto rozhodnutím 
jmenovat opatrovníka. Při výběru opatrovníka přihlédne soud k přáním 
opatrovance, k jeho potřebě i k podnětům osob opatrovanci blízkých, sledují-li 
jeho prospěch. Zpravidla vybere příbuzného nebo osobu opatrovanci blízkou. 

Mezi opatrovníkovy povinnosti patří zejména povinnost udržovat s opatrovancem 
pravidelné spojení, a to vhodným způsobem a v potřebném rozsahu, projevovat 
o něj skutečný zájem, dbát o jeho zdravotní stav, dbát o naplňování 
opatrovancových práv a chránit jeho zájmy a vysvětlovat mu povahu a následky 
rozhodnutí o opatrovancových záležitostech. (Tato část pro vás, jako opatrovníky 



 

 

– rodiče či příbuzné, není až tak podstatná, protože to všechno je pro vás 
samozřejmé.) 

V rozhodnutí o jmenování opatrovníka musí soud určit okruh oblastí, v nichž je 
opatrovník oprávněn jednat za opatrovance. Některá rozhodnutí nesmí opatrovník 
učinit bez souhlasu soudu. 

Podle NOZ, spravuje-li opatrovník jmění zastoupené osoby, pak mu náleží pouze 
běžná správa jmění. Nejedná-li se o běžnou správu jmění, pak bude zapotřebí 
k danému úkonu souhlasu soudu.  

Příklad z praxe: pokud byl na pořízení auta opatrovance využitý příspěvek na 
zvláštní pomůcku (motorové vozidlo), opatrovník nemůže bez rozhodnutí soudu 
požádat o přidělení registrační značky na automobil. 

Problematická je v současné době především skutečnost, že není definováno, co 
přesně patří mezi povinnosti a práva opatrovníka, a tedy co výkon opatrovnictví 
obnáší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občasník SPMP Hodonín 3/2013 byl vydán 30. prosince 2013. Na jeho přípravě se 
podíleli Jitka Soldánová (JS), Jarmila Čuprová, Kateřina Kozlíková (KK), Jiřina 
Pilařová (JP) a Jakub Konečný. 

Rádi uvítáme všechny vaše náměty a příspěvky k uveřejnění v Občasníku. Zasílat je 
můžete na kontakty uvedené na první straně. 


