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Wolkerova alej 18/92
568 02 Svitavy
tel.: 461 535 324

Noví sociální pracovníci ve středisku  
sociálních služeb Salvia.

Sociální pracovnice paní Monika Boháčová, DiS., odešla na Mateřskou 
dovolenou. Do naší organizace nastoupili dva noví sociální pracovníci. 
Bc. Martina Popelková a  Michal Beneš, Dis.

Podmínky nároku na invalidní důchod 
§ 38

 
Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let 
nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a stal se 
 a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni 

vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, 
popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud nedosáhl 
důchodového věku, nebo  

 b) invalidním následkem pracovního úrazu. 
 

§ 39 

1. Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně 
o 35 %. 

2. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla 
 a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu první-

ho stupně, 
 b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu dru-

hého stupně, 
 c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.
 
3. Pracovní schopností se rozumí schopnost pojištěnce vykonávat vý-

dělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním 
schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem 
a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pra-
covní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výděleč-
nou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních 
schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vzni-
kem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

 
4. Při určování poklesu pracovní schopnosti se vychází ze zdravotního 

stavu pojištěnce doloženého výsledky funkčních vyšetření; přitom se 
bere v úvahu, 

 a) zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost, 
 b) zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav, 
 c) zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, 
 d) schopnost rekvalifikace (34b) pojištěnce na jiný druh výdělečné 

činnosti, než doposud vykonával 
 e) schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě pokle-



su pracovní schopnosti nejméně o 35 % a nejvíce o 69 %, 
 f) v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % též to, 

zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných 
podmínek.

 
5. Za zdravotní postižení se pro účely posouzení poklesu pracovní 

schopnosti považuje soubor všech funkčních poruch, které s ním 
souvisejí. 

6. Za stabilizovaný zdravotní stav [odstavec 4 písm. b)] se považuje ta-
kový zdravotní stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojiš-
těnci vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu 
vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdravotního stavu může 
být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních 
omezení. 

7. Pojištěnec je adaptován na své zdravotní postižení [odstavec 4 písm. 
c)], jestliže nabyl, popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, 
které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a duševními 
schopnostmi umožňují vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení 
zdravotního stavu vlivem takové činnosti. 

8. Procentní míra poklesu pracovní schopnosti se určuje 
 v celých číslech. 

§ 40 

1. Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojiš-
těnce ve věku 

 a) do 20 let méně než jeden rok, 
 b) od 20 let do 22 let jeden rok, 
 c) od 22 let do 24 let dva roky, 
 d) od 24 let do 26 let tři roky, 

 e) od 26 let do 28 let čtyři roky a 
 f) nad 28 let pět roků. 

2. Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje  
z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 
28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce 
staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na 
invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána 
v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba 
pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro 
nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato 
doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzni-
ku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba 
pojištění dva roky. 

3. Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na 
invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba účasti na 
pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. n) a dále doba studia 
na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před dosažením 
18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po 
dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia. Ustanovení 
§ 12 odst. 1 věty druhé platí zde přiměřeně. 

Výše invalidního důchodu 
§ 41 

1. Výše základní výměry invalidního důchodu činí 9 % průměrné mzdy 
měsíčně. 

2. Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok 
doby pojištění  



 a) 0,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní dů-
chod pro invaliditu prvního stupně,  

 b) 0,75 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní dů-
chod pro invaliditu druhého stupně,  

 c) 1,5 % výpočtového základu měsíčně, jedná-li se o invalidní důchod 
pro invaliditu třetího stupně; 

 ustanovení § 33 odst. 2 věty druhé a třetí a § 34 odst. 1 věty třetí 
platí zde obdobně.

 
3. Při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důcho-

du, a to ode dne, od něhož došlo ke změně stupně invalidity. Nová 
výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví jako součin 
procentní výměry invalidního důchodu, který náležel ke dni, který 
předchází dni, od něhož došlo ke změně stupně invalidity, a koe-
ficientu, který se vypočte jako podíl procentní sazby výpočtového 
základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která 
odpovídá novému stupni invalidity, a procentní sazby výpočtového 
základu za každý celý rok doby pojištění uvedené v odstavci 2, která 
odpovídá dosavadnímu stupni invalidity. Koeficient podle věty první 
se stanoví s přesností na 4 platná desetinná místa. 

4. Pro výši procentní výměry invalidního důchodu podle odstavce 2 se 
jako doba pojištění uvedená v § 11 a v § 13 odst. 1 započítává v roz-
sahu stanoveném v odstavci 5 i dopočtená doba, kterou je doba ode 
dne vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového 
věku uvedeného v § 32; u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk 
stanovený pro ženy, které nevychovaly žádné dítě, a u mužů se bere 
v úvahu důchodový věk stanovený pro ženy stejného data narození, 
které nevychovaly žádné dítě. Dopočtená doba se však nezapočítá-
vá, jestliže invalidita vznikla následkem úmyslného poškození zdraví, 
které si pojištěnec způsobil nebo nechal způsobit, nebo poškození 
zdraví pojištěnce, které vzniklo jako následek jeho úmyslného trest-
ného činu.

5. Dopočtená doba se započte 
 a) plně, je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní dů-

chod kryto dobou českého pojištění nebo vznikla-li invalidita násled-
kem pracovního úrazu anebo doba, která není kryta dobou českého 
pojištění, je kratší 1 roku, vznikla-li invalidita před 28. rokem věku po-
jištěnce, 2 let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 28 let do 40. roku 
věku pojištěnce, nebo 3 let, vznikla-li invalidita od dosažení věku 40 
let pojištěnce, 

 b) ve sníženém rozsahu, nejsou-li splněny podmínky uvedené v pís-
menu a); v tomto případě se krátí dopočtená doba v poměru délky 
dob pojištění získaných v českém pojištění v období od 18 let věku do 
vzniku nároku na invalidní důchod k době, která uplynula od dosažení 
18 let věku do dne vzniku nároku na invalidní důchod, s tím, že po 
tomto krácení se počet dnů dopočtené doby zaokrouhluje na celé 
dny směrem nahoru; pro účely stanovení délky dopočtené doby se 
za dobu pojištění považuje též doba studia na střední nebo vysoké 
škole v České republice po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let 
tohoto studia. 

Invalidní důchod a jeho výše  
v mimořádných případech 

§ 42 

1. Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též oso-
ba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území Čes-
ké republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato 
invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla 
účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího 
stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení těles-
ných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek 
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neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. Při posu-
zování invalidity pro účely nároku na invalidní důchod pro invaliditu 
třetího stupně podle věty první se neprovádí srovnání se stavem, 
který byl u osoby uvedené ve větě první před vznikem dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu (§ 39 odst. 3 věta druhá).

 
2.  Výše procentní výměry invalidního důchodu osoby uvedené v od-

stavci 1 činí měsíčně 45 % výpočtového základu; pro účely stanovení 
výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje vše-
obecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání 
invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 
odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro 
výši základní výměry tohoto důchodu platí § 41 odst. 1 obdobně. 

3. Procentní výměra invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 
28 let, který splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro inva-
liditu třetího stupně, nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, 
na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši 
poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod 
pro invaliditu prvního stupně nejméně ve výši třetiny částky sta-
novené podle odstavce 2, je-li invalidní důchod přiznáván před 18. 
rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na 
invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta 
dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za 
dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole 
v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení 
věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let toho-
to studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské 

pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba 
pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok. 

4. Pojištěnci, který ke dni vzniku nároku na invalidní důchod získal as-
poň 15 roků doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1, náleží pro-
centní výměra invalidního důchodu nejméně ve výši stanovené po-
dle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, 
nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2, jde-li 
o invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, a nejméně ve výši 
třetiny částky stanovené podle odstavce 2, jde-li o invalidní důchod 
pro invaliditu prvního stupně. 

 
34b) § 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Zdroj: Zákon č. 155/1995 Sb.

Přeměna
Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který s sebou 
přinesl nové změny. Jednou ze zásadních změn, která se dotýká i naší 
organizace je ukončení činnosti občanských sdružení. To znamená, že 
naše organizace musí ze zákona změnit svoji právní formu, aby mohla 
dále poskytovat služby tak, jako doposud. Nová právní forma bude za-
psaný ústav, zkráceně z.ú.
Od 1. 1. 2015 bude název naši organizace: Středisko sociálních slu-
žeb Salvia, z.ú., sídlo zůstává stejné jako doposud, tedy Wolkerova alej 
18/92, 568 02 Svitavy. Pro uživatele služeb se nic nezmění. Služby 
budeme poskytovat ve stejném rozsahu jako doposud.


