
  
Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. 

 Wolkerova alej 92/18, Svitavy  

__________________________________________________________________

_                                                                                          
tel.: 461 535 324                            e-mail: salvia@salvia.cz                   www.salvia.cz 
 

 

SVÍTÁNÍ  

zpravodaj č. 3 - 4/2022 
 

 

 

Výchovné 500 Kč za děti k důchodu 

 

Od 1. 1. 2023 se starobní důchod o výchovné - 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě. Příspěvek 

dostane ten, kdo nejvíce o dané dítě pečoval a splnil dobu důchodového pojištění aspoň 35 let. O výchovné 

se navyšuje pouze starobní důchod. Na vdovský nebo invalidní důchod se výchovné nevztahuje. 

 

Příspěvek dostává ten, kdo splňuje tyto podmínky: 

 

1. nejvíce a osobně pečoval o dané dítě a to 

• alespoň po dobu 10 let do dosažení zletilosti dítěte.   

• alespoň po dobu 5 let do dosažení zletilosti dítěte, pokud se dítěte ujal ve věku 8 let 

nebo později 

2. splnil dobu důchodového pojištění alespoň 35 let  

3. ten, komu nárok na starobní důchod vznikl transformováním z invalidního důchodu  

4. při souběhu vdovského či vdoveckého důchodu a starobního důchodu náleží výchovné v plné výši  

  

Nárok na výchovné má pouze osoba, která o dítě nejvíce pečovala. Výchovné tedy nepřechází na další 

osobu (druhý rodič apod.), pokud oprávněná osoba například zemřela nebo dosud důchod nepobírá. 

 

Výchovné automaticky obdrží ženy, u nichž byl důchodový věk stanoven se zohledněním vychovaných 

dětí (tedy mohly odejít do důchodu dříve než bezdětné ženy a výchovu dětí již za tím účelem dokládaly). 

 

Ti, kteří odcházejí do penze v roce 2023 a později, musí o výchovné požádat, a to nejpozději při podání 

žádosti o starobní důchod. Tedy k žádosti o důchod je třeba přiložit čestné prohlášení, že právě žadatel 

zajišťoval výchovu dítěte v největším rozsahu. 

 

Ti, kdo šli nebo půjdou do penze před 1. lednem 2023 a výchovné jim nebylo automaticky přiznáno, 

mohou žádat o příspěvek nejpozději do konce roku 2024. 

 

Příspěvek se připočítává k procentní výměře důchodu a valorizuje stejně, jako se valorizuje procentní 

výměra důchodu. 

Zdroj: https://www.kurzy.cz/duchod/vychovne/ 

http://www.salvia.cz/


Zvýšení příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku 
 

Příspěvek na mobilitu 

Příspěvek na mobilitu se zvýší na 900 korun. Ještě výraznější nárůst se bude týkat osob odkázaných na 

energeticky náročné dýchací přístroje. V jejich případě stoupne dokonce na 2900 korun s tím, že se bude 

vyplácet zatím jen do konce roku 2024. Zvýšení příspěvku na mobilitu zdravotně znevýhodněným reaguje 

především na růst cen pohonných hmot a elektrické energie. 

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny  

S ohledem na růst cen se zvýší i maximální příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací 

plošiny o 100 tisíc korun z nynějších 400 tisíc korun. Tato pomůcka umožní zůstat lidem, kteří se bez ní 

neobejdou, co nejdéle v domácí péči. 

Zdroj: www.nrzp.cz a www.mpsv.cz 

 

 

Změny v příspěvku na bydlení 
 

Příspěvek na bydlení je jednou z nejdůležitějších dávek, které rodinám i seniorům nyní pomáhají s 

rostoucími náklady. V minulých měsících se několikrát zvyšovaly normativy, naposledy mimořádně od 

října a zjednodušila se i administrativa. Od ledna tento příspěvek projde podle návrhu MPSV několika 

změnami. Úprava se týká především tzv. normativních nákladů na bydlení, z nichž se nárok na dávku i její 

výše odvozují.  

 

U nájmů a podnájmů se změní rozdělení normativů podle velikosti obce. Nově budou platit pouze tři 

typy. V první kategorii bude Praha a Brno, ve druhé města nad 70 tisíc obyvatel a ve třetí ostatní obce. 

 

Měsíční normativní náklady na nájemné bydlení v Kč Normativní 

náklad na vlastní 

bydlení v Kč 
Počet osob v 

rodině 

Praha a 

Brno 

Obce s alespoň 

70 000 obyvateli 

Obce do 69 999 

obyvatel 

jedna nebo dvě 18 129 15 597 15 137 10 932 

tři 20 812 17 500 16 899 13 561 

čtyři 24 995 21 002 20 277 16 368 

 

 

Dojde ke sjednocení výpočtu příspěvku. Dosud platilo, že nárok na příspěvek vzniká, pokud náklady na 

bydlení přesáhnou 30 % příjmů domácnosti. V Praze je hranice nastavena na 35 %. Nyní se tato podmínka 

sjednocuje na 30 % příjmů bez ohledu na to, zda je žadatel z Prahy nebo jiné části republiky.  

 

Změní se i rozdělení do skupin podle počtu členů domácností. Do jedné kategorie budou sloučeny jedno 

a dvoučlenné domácnosti. Díky tomu lze příspěvek lépe zacílit na ty menší. Dojde také ke zrušení tzv. 

fikce příjmů pro výpočet příspěvku na bydlení. Pokud příjmy domácnosti byly nižší než životní 

minimum, používala se pro výpočet dávky právě výše životního minima. V praxi ale docházelo k tomu, že 

po zvýšení životního minima měly některé domácnosti s nízkými příjmy příspěvek na bydlení paradoxně 

nižší. 

 

Kromě toho se prodlouží možnost příspěvek pobírat i v případech, kdy k trvalému bydlení slouží rekreační 

objekt. Původně toto ustanovení mělo platit pouze pro rok 2022. 

Zdroj: www.mpsv.cz 

 

 

 

 

 

http://www.nrzp.cz/


Ceník osobní asistence 

platný od 1.3.2022 
 

Osobní asistence pro dospělé osoby se zdravotním postižením (od 18 let věku)                                               

                                                    pracovní dny:     

                                                služba poskytovaná v období od 6,00 hod. do 18,00 hod.                 

                                                      1 až 2 hodiny denně   100,-Kč/hod. 

                                                      3 až 4 hodiny denně     80,-Kč/hod.  

                                                      5 a více hodin denně    70,-Kč/hod.           

                                                                 

                                                 služba poskytovaná v období od 18,00 hod. do 6,00 hod.     

                                                        1 až 2 hodiny denně  110,-Kč/hod. 

                                                        3 až 4 hodiny denně    90,-Kč/hod. 

                                                        5 a více hodin denně   80,-Kč/hod.           

                                                                 

                                                      soboty, neděle, svátky:  

                                                 služba poskytovaná v období od 6,00 hod. do 18,00 hod.     

                                                       1 až 2 hodiny denně  120,-Kč/hod. 

                                                       3 až 4 hodiny denně  100,-Kč/hod. 

                                                       5 a více hodin denně   90,-Kč/hod.  

     

                                                 služba poskytovaná v období od 18,00 hod. do 6,00 hod.    

                                                        1 až 2 hodiny denně  130,-Kč/hod. 

                                                        3 až 4 hodiny denně  110,-Kč/hod. 

                                                        5 a více hodin denně 100,-Kč/hod.  

 

  

Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením (do 18 let věku) 

                                                        pracovní dny:   

                                                 služba poskytovaná v období od 6,00 hod. do 18,00 hod.                                              

                                                        1 až 2 hodiny denně   95,-Kč/hod. 

                                                        3 až 4 hodiny denně   70,-Kč/hod. 

                                                        5 a více hodin denně  60,-Kč/hod.  

 

                                                 služba poskytovaná v období od 18,00 hod. do 6,00 hod.                    

                                                         1 až 2 hodiny denně  105,-Kč/hod. 

                                                         3 až 4 hodiny denně   80,-Kč/hod. 

                                                         5 a více hodin denně  70,-Kč/hod.           

   

                                                     

soboty, neděle, svátky: 

                                              služba poskytovaná v období od 6,00 hod. do 18,00 hod.                                              

                                                        1 až 2 hodiny denně  115,-Kč/hod. 

                                                        3 až 4 hodiny denně    90,-Kč/hod. 

                                                        5 a více hodin denně   80,-Kč/hod.    

 

                                             služba poskytovaná v období od 18,00 hod. do 6,00 hod.                    

                                                        1 až 2 hodiny denně  125,-Kč/hod. 

                                                        3 až 4 hodiny denně  100,-Kč/hod. 

                                                        5 a více hodin denně   90,-Kč/hod. 

 

 



V případě, že je služba poskytována např. 2,5 hod. denně, tak za 0, 5 hod. je účtována poměrná část 

podle ceníku v rozmezí 1 - 2 hodiny. Cena v rozmezí 3-4 hodiny by byla účtována, pokud by uživatel 

vyčerpal celou hodinu. 

  

 Upozornění: V případě, že si uživatel objedná službu např.  3 x denně  po jedné hodině (1 hod. ráno,  

1 hod. v poledne a 1 hod. večer) bude mu každá hodina účtována samostatně.  

                                                                                                                                                                                   

 

Shora uvedené služby objednáte na tel: 461 535 324, 461 542 588, 461 542 587. 

 

 

Zvýšení přídavků na dítě 
 

Přídavky na děti představují pravidelnou pomoc pro rodiny s nižšími příjmy. Pobírá je zhruba 10 procent 

dětí, ročně jim stát celkově přispívá více než 2,5 miliardami korun. Nově se tato dávka podle návrhu 

MPSV zvýší o 200 korun.  

 

Přídavek se vyplácí rodinám, které mají příjmy nižší, než je 3,4násobek životního minima. Vzhledem  

k tomu, že se od příštího roku počítá se zvýšením existenčního a životního minima, tak se rozšíří i okruh 

možných příjemců přídavku na dítě. Pokud má některá ze společně posuzovaných osob příjem ze 

zaměstnání (který dosahuje alespoň výše částky životního minima jednotlivce), podnikání, 

nemocenskou, důchod nebo podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na péči o dítě nebo rodičovský 

příspěvek, je přídavek o 500 Kč vyšší. Na tuto výši dosáhne velká většina příjemců. 

 

 

Nová měsíční výše přídavku podle věku dítěte 

 

▪ do 6 let – 830 Kč 

▪ od 6 let do 15 let – 970 Kč 

▪ od 15 do 26 let – 1 080 Kč 

 

Nová měsíční výše přídavku ve zvýšené výměře podle věku dítěte 

 

▪ do 6 let – 1 330 Kč 

▪ od 6 do 15 let – 1 470 Kč 

▪ od 15 do 26 let – 1 580 Kč 

 

Zdroj: www.mpsv.cz 

 

 

Důchody se od ledna opět zvýší 
 

Od začátku příštího roku se opět zvýší všechny důchody, kromě starobních tedy i invalidní a 

pozůstalostní. Tentokrát půjde o řádnou valorizaci, což znamená, že se budou zvyšovat obě složky 

důchodů. O 140 korun dostanou přidáno všichni bez ohledu na to, kolik nyní pobírají. K tomu se 

zvedne i takzvaná procentní výměra, a to o 5,1 procenta. Průměrný starobní důchod by se tak měl zvýšit 

o 825 korun. 

 

Díky letošním valorizacím a té, která proběhne v lednu, se rekordně zvýší poměr důchodu k průměrné 

mzdě. Zatímco na začátku roku 2022 důchodci pobírali 42,5 procenta průměrné mzdy, v lednu 2023 to 

bude 45,9 procenta. Reálná hodnota důchodu tak vzroste o 5,1 procenta. 

 

Valorizace se promítne do státního rozpočtu, jehož výdaje se v této souvislosti zvýší o 28,6 miliard korun. 

Celkové výdaje na důchody budou tedy v roce 2023 činit 659,7 miliard korun. O zvýšení důchodů od ledna 



bylo možné rozhodnout až nyní po zveřejnění statistických údajů o průměrné mzdě za srpen. Výši 

valorizace ovlivňuje kromě tohoto ukazatele také například průměrná míra inflace či index životních 

nákladů domácností důchodců. 

Zdroj: www.mpsv.cz 

 

 

Detašovaná pracoviště pro rok 2023 
 

I v roce 2023 budeme navštěvovat naše detašovaná pracoviště – Polička, Bystré u Poličky, Moravská 

Třebová, Litomyšl, Lanškroun, Dolní Újezd a Jevíčko. 

 

Město POLIČKA 

BYSTRÉ U 

POLIČKY 

MOR. 

TŘEBOVÁ LITOMYŠL LANŠKROUN 

DOLNÍ 

ÚJEZD JEVÍČKO 

Čas 

14.00 - 

15.00 

11.30 - 

13.00 

14.10 - 

15.00 9.00 - 10.00 14.45 - 16.00 9.00 - 10.00 

10.15 - 

11.40 

LEDEN x x 12. 16. 18. 24. 26. 

ÚNOR 7. 9. 9. 13. 15. 21. 23. 

BŘEZEN 7. 9. 9. 13. 15. 21. 23. 

DUBEN 4. 6. 13. 17. 19. 25. 27. 

KVĚTEN 2. 4. 11. 15. 17. 23. 25. 

ČERVEN 6. 8. 15. 19. 21. 27. 29. 

ČERVENEC x x x x x x x 

SRPEN 1. 3. 10. 14. 16. 22. 24. 

ZÁŘÍ 5. 7. 14. 18. 20. 26. 21. 

ŘÍJEN 3. 5. 12. 16. 18. 24. 26. 

LISTOPAD 7. 9. 16. 13. 22. 21. 30. 

PROSINEC 5. 7. 14.  x x x x 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční přání  
 

Celý tým ze Střediska sociálních služeb Salvia, z.ú. Vám přeje krásné prožití svátků vánočních a do 

nového roku 2023 hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. 

 

 
 

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 461 535 324, e-mail:  

salvia@salvia.cz, Mgr. Ludmila Benešová, Bc. Lucie Fňukalová, DiS., Renáta Knötigová, DiS., Zuzana 

Krejsarová, DiS. Případné příspěvky zasílejte na výše uvedenou adresu. Příspěvky se nevracejí. 

Registrováno u MK ČR, E 11729. 


