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Návštěvní dny v SONS a TyfloCentru Semily 
 
POZOR změna pracovní doby Tyflocentra!!! 
 
Pondělí  8:30 - 16:30 hod. – SONS  
Úterý 8:00 – 12:00 hod. - TC 
Středa 8:00 - 16:00 hod. – SONS +TC  
Čtvrtek  8:00 - 16:00 hod. – SONS + TC 
Plánované akce i mimo klubovnu 
Pátek  zavřeno 
 
Kontakty:  SONS  488 577 840 
 
Pavel Paldus    778 441 502 
předseda  semily-odbocka@sons.cz    
  paldus@sons.cz  
 
Zuzana Podhajská  778 441 501  
místopředsedkyně 
 
Jiří Večerník   605 952 149 
pracovník odbočky  vecernik@sons.cz 
   
Kontakty:   TyfloCentrum 488 577 840 
 
 
Zuzana Podhajská  737 788 199 

semily@tyflocentrum-lb.cz      
 

 
Vlasta Křapková    736 679 515 

semily@tyflocentrum-lb.cz   
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mailto:semily@tyflocentrum-lb.cz
mailto:semily@tyflocentrum-lb.cz
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MOTTO: 
Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a 
jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a 
jednají sami za sebe. 
Zásady našeho počínání jsou: 
svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské 
důstojnosti ,svobodná volba, zdravý rozum. 
 

Pro případné dobrovolné dárce uvádíme číslo 
účtu naší odbočky: 

3843741329/0800 
 

 Společenská kronika: 

 V měsíci srpen oslaví narozeniny: 
 

Miroslav Jakubů 
Vlasta Křapková 
Věra Parisová 

 
Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí a hodně lásky.  

 
 
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA RADY SONS 
 
Rada odbočky se sejde ke svému jednání 
ve středu 24.8. v 8:00 hod. v klubovně odbočky. 
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SONS a TyfloCentrum Vás zvou na tyto akce:       

 
Na každou akci je nutné přihlásit svou účast!!! 
* Případná změna programu vyhrazena.. 
 

     Na přání opakujeme… 
 

4.8. Kunratice u Cvikova  
 
Magická skleněná zahrada a sklárna 
 
Odjezd z vlakového nádraží 8.49 hod  
 
Předpokládaný návrat v 16.27 hod.  
 

11.8. Jánské lázně  

 

Stezka korunami stromů 
 
Odjezd z autobusového nádraží v 8.32 hod.  
 
Předpokládaný návrat nejpozději v 17.26 hod. 



   5 

 
 

17.8. Opékání u Bumbalky  

středa!!!   
 
s příjemným překvapením  
 
odchod od budovy Archivu ve 12 hod.   
 
Co si přinesete, to si opečete… 
 

Konec akce dle zájmu a nálady! 
 
 

25.8. Zlaté návrší – Dvoračky  
Ručičky a lanovkou do 
Rokytnice nad Jizerou 
 
Nenáročná pěší trasa s krásnými výhledy 
 
Odjezd z autobusového nádraží v 8.32 hod.  
 

Předpokládaný návrat nejpozději v 17.45 hod. 
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Informace ze Sociálně-právní poradny 8/2022 

Snad mi čtenáři odpustí, že tentokrát jsem vzhledem ke 
krátkému termínu uzávěrky a krátké, ale nepříjemné 
nemoci v množství větším než malém čerpala z cizích 
zdrojů. Konečně byl uzákoněn jednorázový příspěvek na 
dítě, od července také platí poloviční sleva na dopravu 
pro invalidní důchodce ve 3. stupni. Dále navážu na 
minulé vydání, proberu výchovné ke starobnímu 
důchodu obecně a prozradím další tipy našeho čtenáře 
na výlety po kolejích kousek od německých a polských 
hranic.   

Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě do 18 let 
věku už má definitivní podobu: 

O příspěvku rozhoduje a vyplácí ho Úřad práce. 
Rodinám s příjmem do jednoho miliónu korun hrubého 
bude vyplacen na každé dítě do 18 let věku jednorázový 
příspěvek ve výši 5 000,- korun. Jeden milión korun 
hrubého odpovídá mzdě přibližně 83 330,- korun 
hrubého měsíčně. 

Vyplatit příspěvek se automaticky vyplatí všem dětem, 
které v červenci 2022 mají nárok na výplatu přídavku na 
dítě, a to za měsíc červen 2022 s podmínkou, že ke dni 
1. srpna 2022 nedovršili 18 let věku. Všem těmto dětem, 
respektive jednomu z jeho rodičů, bude příspěvek 
vyplacen automaticky, tedy bez žádosti. 

U dětí, které ke dni 1. srpna 2022 sice nedovrší 18 let 
věku, ale nemají nárok na výplatu přídavku na dítě v 
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červenci 2022 za měsíc červen 2022 a u dětí 
narozených od 2. srpna 2022 do dne 31. prosince 2022, 
již příspěvek nebude vyplacen automaticky, ale musí se 
o příspěvek požádat. Podmínkou nároku v této situaci je 
podmínka trvalého pobytu a bydliště dítěte na území 
České republiky a podmínka rozhodného příjmu rodičů 
nebo rodiče, se kterými dítě ke dni podání žádosti o 
příspěvek žije, v roce 2021 nepřesáhla 1 milion Kč 
hrubého. 

V situacích, kdy jednorázový příspěvek nebude vyplácen 
„automaticky“ s vazbou na přídavek na dítě, bude řízení 
o dávce zahájeno na základě elektronické nebo listinné 
žádosti. Tuto žádost bude možné podat prostřednictvím 
elektronické aplikace ministerstva, která bude součástí 
informačního systému státní sociální podpory nebo 
prostřednictvím konkrétního kontaktního místa veřejné 
správy „Czech POINT“. Osoby, které nebudou moci 
využít elektronické podání žádosti, budou moci využít 
uvedená konkrétní kontaktní místa veřejné správy 
„Czech POINT“, která se nacházejí na obecních 
úřadech, krajských úřadech, matričních úřadech a také 
na poštách. 

Za rodiče pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek 
budou považováni nejen biologičtí rodiče nebo osvojitelé, 
ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče 
nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo vdovec 
nebo vdova po rodiči nebo druh či družka rodiče nebo 
uvedené osoby, pokud s dítětem a rodičem nebo 
uvedenou osobou žijí a společně uhrazují náklady na 
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své potřeby. Podmínka, že alespoň po dobu 3 měsíců 
bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o 
příspěvek musí společně uhrazovat náklady na své 
potřeby, platí pro druha a družku. 

Pro účely tohoto jednorázového příspěvku budou 
posuzovány příjmy rodičů, resp. osob, které budou za 
rodiče považovány. Za příjem budou považovány příjmy 
obdobné příjmům podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, bez 
odpočtu daně z příjmů připadajících na tyto příjmy. Výši 
rozhodných příjmů za rok 2021 budou rodiče prohlašovat 
formou čestného prohlášení. Krajská pobočka Úřadu 
práce a ministerstvo budou oprávněni vyžádat si od 
České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva 
financí údaj o výši příjmů, které jsou uvedenými 
institucemi evidovány pro případnou kontrolu. 

Důležité:  příspěvek na péči se do příjmů 
nezapočítává. Příjmy dítěte také nejsou pro účely tohoto 
příspěvku započítávány. Vychází se z obdobné úpravy 
jako u dávek státní sociální podpory, kdy se do 
rozhodného příjmu nezapočítávají příjmy 
nezaopatřeného dítěte ze závislé činnosti a příjmy ze 
samostatné výdělečné činnosti po období červenec a 
srpen. Pro účely tohoto příspěvku nebudou započteny 
žádné příjmy dítěte, uvedené je sjednoceno, aby 
nedocházelo k nezvýhodnění rodin s dětmi, které si 
přivydělávají samostatnou výdělečnou činností. 

Zdroj: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
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Sleva 50 % na dopravu od 1. 7. 2022 pro příjemce 
invalidních důchodů 3. stupně a osoby uznané jako 
invalidní ve 3. stupni 

Od 1. července 2022 začne platit pro osoby invalidní ve 
třetím stupni nová sleva. tyto osoby mohou od července 
jezdit za polovinu běžného jízdného. Ve vlacích ve druhé 
třídě a v linkové autobusové dopravě, tj. mimo MHD, si 
budou moci kupovat jízdenky za 50 % obyčejného 
jízdného. Stačí mít QR kód vydaný Českou správou 
sociálního zabezpečení (ČSSZ) a při nákupu jízdenky 
vybrat nebo nahlásit příslušný tarif pro osoby invalidní ve 
třetím stupni. 

Jak cestující svůj nárok prokáže a dopravce ho ověří? 
Slevu může využít cestující, který se prokáže průkazem 
totožnosti a platným potvrzením s QR kódem. Ten 
dostane buď na pobočce OSSZ (Okresní správa 
sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního 
zabezpečení, Městská správa sociálního zabezpečení 
Brno) nebo o něj může požádat elektronicky na ePortálu 
ČSSZ. Na úřad může jít i osoba zmocněná. Podrobnosti 
k vystavení QR kódu popisuje instruktážní video na 
tomto odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=jpMm_l95Hv4 

Dále může pomoci manuál NRZP na tomto odkazu: 

https://nrzp.cz/wp-content/uploads/2022/06/Otazky-
odpovedi-Cestujici-SI3S.pdf 

Nárok na slevu je možné prokázat v papírové podobě či 
nejlépe elektronicky – PDF dokument nebo QR kód 

https://www.youtube.com/watch?v=jpMm_l95Hv4
https://nrzp.cz/wp-content/uploads/2022/06/Otazky-odpovedi-Cestujici-SI3S.pdf
https://nrzp.cz/wp-content/uploads/2022/06/Otazky-odpovedi-Cestujici-SI3S.pdf
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uložený v nově upravené mobilní aplikaci OneTicket. „Do 
aplikace si QR kód získaný od ČSSZ jednoduše načtete 
a při všech cestách pak už stačí pouze ukázat spolu s 
průkazem totožnosti řidiči nebo průvodčímu,“ shrnuje 
Jan Paroubek, ředitel státního podniku CENDIS, který 
vyvinul technologické řešení pro uplatňování nové slevy. 
Pro dopravce vytvořil CENDIS odbavovací aplikaci 
„CheckTicket – Kontrola dokladu“, která je k dispozici 
volně ke stažení jak v Google Play pro zařízení s OS 
Android, tak v AppStore pro mobilní telefony s iOS. 
Praha Informace při nesnázích u prokazování slevy i 
odpovědi na další otázky poskytnou nepřetržitě sedm dní 
v týdnu pracovníci oddělení zákaznické podpory s. p. 
CENDIS. Zákazníci se na ně mohou obracet telefonicky 
na čísle +420 222 266 755 nebo mailem na 
info@oneticket.cz. Informace pro cestující i pro dopravce 
jsou již také na webových stránkách státního podniku 
CENDIS – Sleva Osoby invalidní ve třetím stupni. 

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních 
věcí 

Výchovné ke starobnímu důchodu – část II.: Obecné 
informace 

Výchovné ke starobnímu důchodu vždy pro jednoho 
z rodičů (v praxi budou převažovat ženy) ve výši 500 Kč 
za každé vychované dítě platí od roku 2023, žádosti 
bude možné podávat už od září 2022 a lze ho 
charakterizovat takto: 

• je koncipováno jako finanční částka v pevně 
stanovené výši 500 Kč měsíčně, o kterou se zvýší 
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procentní výměra starobního důchodu pojištěnce, 
který zajišťoval výchovu konkrétního dítěte v 
největším rozsahu; 

• částka výchovného náležející k nově přiznávaným 
důchodům se každoročně zvyšuje o stejné 
procento jako procentní výměry důchodů; 

• v případě péče více dětí se tato částka násobí 
počtem těchto dětí; maximální počet dětí není 
omezen; 

• nezáleží na tom, zda jde o starobní důchod řádný 
nebo předčasný; 

• podmínky pro uznání dítěte za vychované budou v 
zásadě stejné, jaké v současnosti platí pro účely 
snížení důchodového věku žen – bude se tedy 
vyžadovat, aby osoba (tj. muž nebo žena) před 
datem přiznání starobního důchodu osobně 
pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti 
alespoň po dobu deseti roků, s tím, že pokud se 
ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho 
věku, postačí, pokud pečovala aspoň po dobu pěti 
roků a nepřestala o dítě pečovat před dosažením 
jeho zletilosti; 

• ocenit výchovu téhož dítěte bude možné vždy jen 
jednomu z rodičů, a to tomu, který o dítě pečoval v 
největším rozsahu, přičemž výchovu bude třeba pro 
tento účel posuzovat od narození dítěte až do 
nabytí jeho zletilosti jako jeden celek; 

• zvýšení důchodu nenáleží, pokud se pojištěnec 
vůči dítěti dopustil trestného činu; 

• starobní důchody přiznané přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona budou zvýšeny od splátky 
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důchodu splatné v lednu 2023 – ženám, kterým byl 
důchodový věk snížen s přihlédnutím k počtu 
vychovaných dětí, bude starobní důchod zvýšen 
bez žádosti, v ostatních případech bude nutno 
podat písemnou žádost na předepsaném tiskopisu;  

• starobní důchody, na které vznikl nárok přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přeměnou 
invalidního důchodu na starobní důchod, se zvýší o 
500 Kč za každé vychované dítě, jen pokud nárok 
na starobní důchod závisející na získání potřebné 
doby pojištění zanikl, jelikož starobní důchod 
přeměněný z invalidního důchodu byl vyšší – viz 
Informace 7/2022; 

• zanikl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
nárok na starobní důchod závisející na získání 
potřebné doby pojištění z důvodu, že invalidní 
důchod přiznaný před dosažením věku 65 let byl 
vyšší, a po 31. 12. 2022 vznikne nárok na starobní 
důchod přeměnou invalidního důchodu na starobní 
důchod, zvýší se procentní výměra tohoto důchodu 
o příslušnou částku za každé vychované dítě ode 
dne vzniku nároku na tento důchod – žádost v 
tomto případě je nutno podat nejpozději do 2 let 
ode dne vzniku nároku na tento důchod, jinak 
zvýšení za vychované dítě nenáleží – viz též 
Informace 7/2022.                Zdroj: webová stránka 

Ministerstva práce a sociálních věcí     

Vydali: SONS a TyfloCentrum Semily Pro své členy, 

klienty a příznivce – NEPRODEJNÉ! 


