
18) Sociální slevy v NSZ (výňatek z obchodních podmínek)  
18.1 Podmínky poskytnutí a výše sociální slevy 
Zájemci o účast v NSZ, kteří v souladu s právními předpisy o sociálním zabezpečení (zákon č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů) prokážou tzv. sociální 
potřebnost a splní další kritéria stanovená těmito Pravidly účasti v NSZ (obchodními 
podmínkami), se společnost Scio zavazuje poskytnout sociální slevu. Sleva bude poskytnuta 
v následujícím rozsahu: každá jednotlivá zkouška bude poskytnuta bez registračního 
poplatku (tzn. sestava "mini" zadarmo – u sestav s doplňkovými službami navíc bude cena 
adekvátně snížena); na všechny další produkty a služby společnosti Scio sleva 100 % z 
aktuální ceny, přičemž takto poskytnutá sociální sleva je omezena na odběr dalších produktů 
a služeb do 2000 Kč/školní rok. O slevu nelze žádat opakovaně a lze ji uplatnit pouze 
jednorázově (pouze v rámci jedné objednávky/přihlášky k NSZ). 
18.2 Náležitosti žádosti o poskytnutí slevy 
O přiznání sociální slevy společnost Scio rozhodne na základě žádosti zájemce o účast v NSZ. 
K uvedené žádosti je zájemce o účast v NSZ povinen předložit rozhodnutí (příp. ověřenou 
kopii) příslušného orgánu státní správy v oblasti sociálního zabezpečení o přiznání přídavku 
na dítě (viz § 17, 18 c) zákona č. 117/1995 Sb.) tak, jak je aktuálně uvedena na internetové 
stránce MPSV – Přídavek na dítě, a dále čestné prohlášení účastníka NSZ (pro účastníky ze 
Slovenské republiky v súlade s ustanovením §25 Zákona o pomoci v hmotnej núdzi ). Na 
výše uvedeném rozhodnutí musí být vyznačeno, že je platné k datu přihlášení k účasti na 
NSZ. Formulář je ke stažení zde: formulář čestného prohlášení (Word). Oba dokumenty 
musí účastník NSZ zaslat doporučeně: www.scio.cz, s.r.o., Pobřežní 34, Praha 8, 186 00. 
18.3 Rozhodování o poskytnutí sociální slevy 
Po splnění shora uvedených podmínek společnost Scio rozhodne o přiznání resp. nepřiznání 
sociální slevy. O tomto rozhodnutí bude zájemce o účast v NSZ informován do 14 dní 
telefonicky nebo e-mailem a současně s tím mu budou přiděleny dva slevové kódy (jeden s 
platností pro přihlášku k NSZ a jeden s platností pro objednání ostatních produktů, viz 
odstavec 18.1), pomocí nichž bude moci zkoušku/zkoušky NSZ, jakož i další zboží, se slevou 
objednávat. 
Pozor: Na poskytnutí sociální slevy účastník NSZ nemá právní nárok a je poskytována na 
základě rozhodnutí společnosti Scio, a to v závislosti na splnění podmínek stanovených pro 
její poskytnutí. Sociální slevu je možné poskytnout pouze před učiněním objednávky. Zpětně, 
tedy na již objednané produkty a služby, nelze sociální slevy vztáhnout. Stejně tak sociální 
slevy nebudou poskytovány na již zlevněné produkty (tzv. "balíčky"). 
 

https://scio.cz/download/13soc_sleva_cestne_prohlaseni_nsz.doc

