
  Obecně prospěšná společnost 
Tyfl oCentrum Praha nabízí pro všech-
ny zrakově postižené lidi žijící v Praze 
služby podpory pracovního uplatnění, 
které pomáhají vyrovnávat hendikep 
při hledání a udržení zaměstnání. 
  Lidé s hendikepem mají ztíženou 
pozici při hledání zaměstnání, přesto 
mnozí z nich pracovat chtějí, mohou 
nabídnout dobrý pracovní výkon 
a práce pro ně stejně jako pro lidi 
zdravé není jen zdrojem obživy, ale 
znamená také uspokojení ze sebeu-
platnění, setkávání a nových mezilid-
ských kontaktů.
  Za účelem zvýšení šancí lidí se 
zrakovým postižením na trhu práce 
Tyfl oCentrum nabízí například indivi-
duální poradenství, podporu při kon-
taktu s budoucím zaměstnavatelem, 
pracovní asistenci přímo na pracovišti 
nebo zapůjčení kompenzačních po-
můcek. V Tyfl oCentru pomohou při 
výběru vhodného zaměstnání, poradí 
s psaním životopisu a motivačního 

dopisu, stejně tak s pracovně právními 
problémy.
  V rámci projektu Práce bez bariér 
budou v průběhu celého roku 2006 
probíhat také vzdělávací kurzy se 
zaměřením na rozvoj komunikač-
ních schopností a sebeprezentace, 
dále intenzívní kurzy cizích jazyků 
a kurzy zaměřené na výkon konkrét-
ních profesí (telemarketing, operátor 
a dispečer). 
  Služby podpory pracovního uplat-
nění včetně vzdělávacích kurzů jsou 
pro zrakově postižené poskytovány 
zdarma, jsou hrazeny z prostředků 
Evropského sociálního fondu, ze 
státního rozpočtu České republiky 
a rozpočtu Hlavního města Prahy.
  Všichni zájemci o další informa-
ce a o služby podpory pracovního 
uplatnění jsou vítáni v Tyfl oCentru 
Praha, o. p. s., Krakovská 21, Praha 1, 
tel.: 221 462 497, 221 462 498, 
email: zamestnani@tyfl ocentrum.cz

  Příspěvek na zvýšené životní náklady 
(dále jen „příspěvek“) patří mezi opa-
kující se fakultativní (nenárokové) pe-
něžité dávky, které mohou v souladu 
s ustanovením § 42vyhlášky MPSV  
č.182/1991 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů,  poskytovat pověřené obecní úřady.
   Oprávněná osoba

- občan používající trvale orto-
pedické, kompenzační nebo jiné 
pomůcky 
- úplně  nebo prakticky nevidomý 
občan, který je soustavně pracov-
ně činný nebo se připravuje na 
pracovní uplatnění soustavným  
výcvikem nebo studiem nebo 
který je poživatelem sirotčího 
důchodu. Oprávněnou osobou 
není úplně nebo prakticky nevi-
domý občan, který je poživate-
lem invalidního důchodu.
Podmínkou předchozí pro po-

skytnutí příspěvku je existence zvý-
šených výdajů souvisejících s trvalým 
užíváním pomůcky.
    Výše příspěvku
      - příspěvek může činit až 200 Kč 
měsíčně.
      - příspěvek náleží občanu jen jed-
nou, a to i za předpokladu, že používá 
více pomůcek současně.

    Účel příspěvku
    - příspěvek slouží k částečnému 
hrazení nákladů, které vznikají obča-
nům např.v souvislosti s trvalým pou-
žíváním invalidního vozíku, protézy, 
sluchadel, francouzských .holí, apod., 
pokud dochází k rychlejšímu opo-
třebení šatů, rukavic, větší spotřebě 
baterií, čistících prostředků apod.
    Zvýšené náklady
    - zvýšené náklady musí být urči-
tým způsobem doloženy. Používání 
určité pomůcky neznamená au-
tomat ické  p ř i zná n í  p ř í spěvk u.
  Vzhledem k tomu, že se jedná 
u dávku fakultativní (nenárokovou), 
je správní orgán oprávněn zkoumat 
příjmové a majetkové poměry občana. 
Jako podklad pro rozhodnutí o přizná-
ní příspěvku se doporučuje potvrzení 
lékaře (v případě složitějších pomůcek 
odborného lékaře), o tom, zda a jakou 
pomůcku občan používá, zda se jedná 
o trvalé používání pomůcky (eventu-
álně, zda podle názoru lékaře vznikají  
v souvislosti s užíváním pomůcky 
určité výdaje).
    Bližší informace vám poskytne od-
bor sociální a zdravotní  ÚMČ Prahy 
16, nám. Osvoboditelů 732 - doplňko-
vá péče.

     Do obchodů a živnostenských pro-
vozoven chodíme za nákupy či posky-
tovanými službami. Jsou však i lidé, 
kteří tam chodí z jiného důvodu, jsou 
to zloději a podvodníci! 
    Ke konci loňského roku přijeli do 
Prahy tři muži a jedna žena z Ostravy. 
Jejich cílem se staly menší obchody 
a provozovny po celém území Prahy. 
Scénář měli vždy stejný, zabavit pro-
davačku, odlákat jí od pokladny a ně-
kdo ze skupiny pak jen vybral obsah 
pokladny. Na konci ledna je policisté 
zadrželi v Praze 5 a prokázali jim 
několik případů se škodou za 70 tisíc 
korun.
   V nedávné době policisté pátrali po 
falešném kontrolorovi. Za pracovníka 
České obchodní inspekce nebo hygi-
enické stanice se vydával starší muž 
se sebejistým chováním, prováděl 
namátkové kontroly a uděloval poku-
ty, či požadoval proplacení kontroly, 
když žádnou závadu nenašel.  
   Další podvodník si vybíral menší 
provozovny, kde si zjistil informace 
o majiteli. Později pak přišel s krabicí 
a prodavači sdělil, že je známý majitele 
a něco mu nese a podle dohody s ním 
mu má prodavač vydat částku od 1 do 
5 tisíc korun. Zaměstnance většinou 
přesvědčil informacemi o majiteli, 
jeho přezdívkami a dalšími věcmi. 
   Takto bych mohl pokračovat dále, 
starší z oboru jistě znají mnoho dal-
ších způsobů, jak okrást či podvést. 

Pro ty, kteří  podnikají krátce nebo 
začínají, dávám několik rad:
   §  Již při zařizování a vybavování 
obchodu či provozovny používejte 
bezpečnostní prvky, vystavené zboží 
by mělo být vidět, ale mělo by být 
i chráněno, prostor by měl být pře-
hledný, dobře osvětlený, v nepřehled-
ných místech můžete použít vypouklá 
zrcadla. Očipované zboží a detekční 
rám u vchodu také mohou ochránit 
vaše zboží. Kamerový systém v pro-
dejně dovede též odradit. 
   §  Prostor kolem pokladny by neměl 
být volně přístupný. V pokladně by 
neměla zůstávat větší hotovost, pení-
ze můžete po překročení určité výše 
umístit např. do trezoru či příruční 
pokladny v jiné místnosti.  
   § Snažte se věnovat vždy pouze 
jednomu zákazníkovi. Při návštěvě 
kontrolora (ČOI, hygienické stanice 
atd.) či zaměstnance (energetika, 
plynaři, vodárny) požadujte prokázání 
totožnosti. V případě pochybností si 
totožnost ověřte telefonicky. 
   § Instruujte své zaměstnance, jaké 
zboží mohou přijímat a komu za ně 
mohou platit. 
   V případě, že ve svém obchodě či 
provozovně zadržíte osobu podezřelou 
z trestného činu, jste povinni o tom 
neprodleně vyrozumět policii a osobu 
jí předat! 

por. Ladislav Beránek
Policie ČR, OŘ Praha II

Jaká reklamní zařízení povoluje 
stavební úřad? 
Odbor výstavby podle § 71 odst. 2 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) povoluje všechna reklamní 
zařízení o ploše větší než 0,6 m2, která 
jsou viditelná z veřejných prostorů. 
Výjimkou jsou reklamní zařízení 
v obvodu dráhy, ty povoluje specielní 
stavební úřad – drážní úřad. Označení 
provozovny upravuje živnostenský 
zákon  a nepodléhá stavebnímu povo-
lení. Reklamní plachty upevněné oce-
lovými lanky nepodléhají stavebnímu 
řízení, ale jejich umístění je nutné 
projednat s vlastníkem nemovitosti 
a Policií ČR, aby neohrožovaly bez-
pečnost provozu. 
Jaké doklady je třeba doložit k po-
volení reklamního zařízení? 
K žádosti o povolení reklamního zaří-
zení většího než 0,6 m2 je třeba doložit 
2 x technickou dokumentaci (velikost 

zařízení, použitý materiál, upevnění 
reklamy včetně statického výpočtu), 
fotomontáž umístění reklamy do te-
rénu, zákres reklamního zařízení do 
snímku katastrální mapy s vyznače-
ním vzdáleností od kraje komunikace 
a sousedních reklamních zařízení, 
prokázání vlastnických nebo jiných 
práv k pozemku, na kterém je zaří-
zení navrženo (výpis z KN a nájemní 
smlouvy s vlastníkem pozemku), 
vyjádření odboru dopravy, odboru 
životního prostředí, stanovisko Policie 
ČR a u reklam v záplavovém území 
stanovisko vodoprávního oddělení 
ÚMČ Praha 16 a vyjádření Povodí Vl-
tavy. K reklamním zařízením u silni-
ce I. a II. třídy, místním komunikacím 
I. třídy  se vyjadřuje odbor dopravy 
Magistrátu hlavního města Prahy 
a u silnic III. třídy, místních komuni-
kací II. a III. třídy vydává stanovisko 
odbor dopravy ÚMČ Praha 16.  

množství zboží bude v rámci zvláštní 
nabídky v jednotlivých provozovnách 
nabízeno k prodeji. Dále pak zákon 
určuje, že v reklamě uvádějící zvlášt-
ní nabídku musí být jednoznačně 
uvedeno datum, do kterého nabídka 
končí, přičemž jestliže zvláštní na-
bídka v den uveřejnění reklamy ještě 
nezačala platit, musí být v reklamě 
také uvedeno datum začátku období, 
během něhož zvláštní cena nebo jiné 
podmínky budou platit.
  Závěrem je ještě třeba pro doplnění 
a informaci uvést, že dozor nad dodr-
žováním zákona o regulaci reklamy 
je tímto zákonem svěřen taxativně 
vyjmenovaným orgánům, a to vždy 
dle jejich působnosti. Konkrétně jsou 
tedy orgány dozoru Rada pro rozhla-
sové a televizní vysílání pro reklamu 
šířenou v rozhlasovém a televizním 
vysílání, Státní ústav pro kontrolu 
léčiv pro reklamu na humánní léčivé 
přípravky, Ministerstvo zdravotnictví 
pro reklamu na zdravotní péči, Státní 
rostlinolékařská správa pro reklamu 
na přípravky pro ochranu rostlin, 
Ústav pro státní kontrolu veterinár-
ních biopreparátů a léčiv pro rekla-
mu na veterinární léčivé přípravky, 
Úřad pro ochranu osobních údajů pro 
nevyžádanou reklamu šířenou elek-
tronickými prostředky a pro všechny 
ostatní případy jsou pak dozorovými 
orgány příslušné krajské živnostenské 
úřady, v Praze je to tedy Živnostenský 
odbor Magistrátu hl.m. Prahy.

  Jistě se každý z nás často setkává, 
a to rozhodně nejen v povánočním 
období, u obchodníků s různými sle-
vami výrobků či služeb. Proto je na 
místě upozornit  v této souvislosti na 
dva právní předpisy, upravující kromě 
jiných i tuto oblast podnikání.
   Jde v prvé řadě o zákon č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele. Ten v § 8 
stanoví, že nikdo nesmí klamat spo-
třebitele, zejména uvádět nepravdivé, 
nedoložené, neúplné, nepřesné, nejas-
né, dvojsmyslné nebo přehnané údaje 
nebo zamlčet údaje o skutečných 
vlastnostech výrobků nebo služeb či 
úrovni nákupních podmínek.
   Druhým právním předpisem, který 
se dotýká  problematiky slev, je pak 
zákon č. 40/1995  Sb., o regulaci re-
klamy. Uvedený  zákon byl v tomto 
roce poměrně významně novelizován, 
a to  zákonem č. 25/2006, zveřejně-
ným v částce 11 Sbírky zákonů ČR. 
V obecných ustanovení tohoto zákona 
je především v § 2 zakázána reklama 
klamavá. V § 2b zákona o regulaci 
reklamy je pak nyní nově stanoveno, 
že se zakazuje reklama uvádějící 
zvláštní nabídku zboží v případech, 
kdy prodávajícímu jako zpracovateli 
nebo zadavateli reklamy je známo, 
nebo může předpokládat, že není 
nebo nebude schopen zajistit nabíze-
né zboží v množství, které odpovídá 
očekávané poptávce, a to s ohledem 
na rozsah nebo způsob šíření reklamy, 
povahu zboží nebo nabízenou cenu, 
anebo pokud v reklamě neuvede, jaké 

je jednoznačné stanovisko, že souběh 
pobírání peněžité pomoci v mateřství 
po celý kalendářní měsíc a rodičov-
ského příspěvku není možný, a to 
ani v prvním měsíci narození dítěte. 
Zákon umožňuje souběh těchto dávek 
jen v těch případech, kdy je peněžitá 
pomoc v mateřství nižší než rodičov-
ský příspěvek (ten se poskytuje ve 
výši rozdílu mezi těmito dávkami). 

  Rozdílný výklad zákona o státní 
sociální podpoře byl příčinou toho, 
že některé úřady práce vyplácely 
maminkám jednorázově rodičovský 
příspěvek v prvním měsíci života 
dítěte. Tato skutečnost vyvolala řadu 
dotazů  a stížností ze strany matek, 
které tuto dávku nedostaly. Aby 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
zabránilo dalším problémům, celou 
věc patřičně prošetřilo a výsledkem 

   Český statistický úřad provádí v roce 
2006 na celém území České republiky 
v souladu se z. č. 89/1995 Sb., ve znění 
novel  výběrové zjišťování o životních 
podmínkách domácností v České 
republice (SILC 2006). Účelem je 
získat nejnovější reprezentativní údaje 
o sociální a ekonomické úrovni čes-
kých domácností. Zjišťování  probíhá 
v době od 25.2. – 23.4.2006 prostřed-
nictvím speciálně vyškolených tazate-
lů a týká se cca 10 000 náhodně vy-
braných bytů. Na území hl. m. Prahy 

bylo vybráno 1219 bytů ve třiceti  MČ. 
Může se proto stát, že u vás za tímto 
účelem někdo zazvoní. Pracovníci 
provádějící zjišťování v domácnostech 
se vám musí prokázat příslušným 
pověřením ČSÚ a svým občanským 
průkazem, což respondentům zaručí 
možnost jednoznačné identifi kace. 
Takže, pokud si ověříte totožnost 
dotyčného, nemusíte se obávat, že 
se jedná o podvodníka. A anonymita 
získaných údajů je samozřejmostí.

Veronika Jechová 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání. 
V Mateřské škole Praha - Radotín 
proběhne zápis ve dnech 3. dubna a 4. 
dubna 2006 od 8.00 hod. do 17.00 hod. 
a zároveň v tomto termínu zve vedení 
MŠ na Dny otevřených dveří. V ZŠ 
a MŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 - 
Velká Chuchle je určený den zápisu na 
4. dubna od 13.00 hod. do 17.00 hod. 
Mateřská škola Lipence oznamuje dny 
zápisu na 4. dubna a 5. dubna od 9.00 
hod. do 17.00 hod. Mateřské školy 
na Zbraslavi, Matjuchinova i Nad 
Parkem, mají termín zápisu shodný, 
a to 4. a 5. dubna 2006 vždy od 13.00 
hod. do 17.00 hod. V Mateřské škole 
Lochkov proběhne zápis ve dnech 3. 
dubna a 6. dubna 2006 od 13.00 hod 
do 17.00 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 
16. Zasedání se uskuteční dne 
27.3.2006 od 16.30 hod. v Kulturním 
středisku Radotín, dům U Koruny, 
nám. Osvoboditelů 44. 
Uzavírka přejezdu. Ve Velké 
Chuchli bude od 24.3. (8.00 hod.) do 
29.3. (5.00 hod.) úplně uzavřena ulice 
Starochuchelská z důvodu opravy 
havarijního stavu kolejového svršku. 
Objížďka povede z Dostihové ulice 
přes Radotín, Lochkov a Slivenec 
do horní části MČ. Autobusové lin-
ky 172 a 561 nebudou zajíždět do 
Starochuchelské ulice, v jednání s Čes-
kými drahami je zřízení kyvadlové do-
pravy Slivenec – náměstí Omladiny.   

Ptačí chřipka. Vážení spoluobčané. 
Jak jste, především z masmédií, infor-
mováni, přibližně po třech letech se 
současný kmen ptačí infl uenzy, nazý-
vané také ptačí chřipka (infl uenza A, 
kmen H5N1) rozšířil z Asie do Evropy. 
U lidí je možná infekce, především úz-
kým kontaktem s infi kovanými ptáky 
nebo drůbeží, nebo jejich exkrety (trus, 
moč, peří, uhynulá zvířata apod.).
Prosíme a žádáme vás, aby jste do-
drželi a dodržovat se snažili  zásady 
ochrany před možnou nákazou: chraň-
te a vyvarujte se kontaktu s uhynulými 
ptáky; nedotýkejte se ptačích exkre-
mentů; nález uhynulých ptáků a zvířat 
oznamte na bezplatnou linku tel.: 156 
Městská policie hl. m. Prahy; v mimo-
řádných případech můžete využít také 
tísňové bezplatné linky Policie ČR: 
tel.: 158; o nálezu uhynulých ptáků in-
formujte Městkou veterinární správu 
(MVS), tel.: 222 522 126, 222 513 281; 
zvyšte osobní hygienu, vy i vaše děti si 
myjte ruce vždy před jídlem. Využijte 
telefonických ohlášení podezřelých 
nálezů uhynulých ptáků. Nebuďte 
lhostejní. Neohrožení zdraví a životů 
spoluobčanů i zdraví a života vlast-
ního by mělo být nade vše hodnoty. 
Včasným ohlášením a následným od-
borným sběrem, odvozem a profesio-
nální likvidací se zabrání případnému 
šíření viru ptačí chřipky, i případnému 
rozšíření viru na ostatní zvířata, napří-
klad psy a kočky.       

Vlajka pro Tibet. Dne 10. března 
2006 uplynulo 47 let ode dne povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase. 
V reakci na tuto událost vznikla v zá-
padní Evropě v polovině 90. let dnes 
již celosvětová akce „Vlajka pro Tibet“, 
ke které se Česká republika připojuje od 
roku 1996.  Vyvěšením tibetské vlajky 
10. března na budovu ÚMČ Praha 16 
vyjádřila MČ Praha 16 opět podporu 
této akci, tak jako stovky jiných subjek-
tů po celé ČR. 


