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Rada vlády pro seniory a stárnutí populace 
aktualizovala Národní akční plán 

Dne 7. října 2014 zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí po-
pulace. Hlavními oblastmi, jimiž se Rada na svém 22. zasedání 
zabývala, byly aktualizace Národního akčního plánu podporují-
cího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, ustavení a 
personální složení pracovních skupin Rady, možnosti financová-
ní ve prospěch seniorů z národních a evropských zdrojů (zejména 
podpora seniorského bydlení, financování aktivit z Operačního 
programu Zaměstnanost 2014–2020 a podpora univerzit třetí-
ho věku) a postup aktivit v Národním akčním plánu Alzheimer. 
Rada odsouhlasila návrh zpracovat doporučení vládě týkající se očko-
vání seniorské populace. 
Rada ve své činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní  
a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších 
osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti, o rovnoprávné 
postavení seniorů ve všech oblastech života, ochranu jejich lidských 
práv a rozvoj mezigeneračních vztahů v rodině a ve společnosti. Jed-
ná se o témata, která jsou obsahem strategického dokumentu NAP, 
jehož cílem je prostřednictvím konkrétních opatření a určení odpo-

vědností zajistit jejich plnění. Realizovat konkrétní kroky k naplnění 
cílů NAP včetně alokace finančních zdrojů a personálního obsazení 
v rámci rezortů, které umožní naplňovat politiku stárnutí v České re-
publice a vypracovat a vládě do 31. prosince 2014 předložit návrh ak-
tualizace tohoto dokumentu ukládá usnesení vlády České republiky 
ze dne 14. července 2014 č. 584 (více informací o NAP naleznete na 
http://www.mpsv.cz/cs/14540).

Lednové důchody budou v průměru o 200 ko-
run vyšší

Od začátku ledna roku 2015 začne platit opatření, které zlepší 
finanční situaci seniorů. Výše důchodů zmrazená v minulosti se 
bude opět každoročně navyšovat o třetinu růstu reálných mezd 
a sto procent nárůstu spotřebitelských cen. V příštím roce do-
stanou penzisté v průměru o 200 korun více. 
„Důstojný důchod je jedním ze základních pilířů každého vyspělého 
státu. A proto jsem velice ráda, že se podařilo prosadit jednu z hlav-
ních priorit našeho resortu a že na nutnosti zlepšit život seniorů byla 
shoda napříč celým politickým spektrem,“ uvedla ministryně práce a 
sociálních věcí Michaela Marksová. Stanovené zvýšení důchodů od 
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ledna 2015 se u vyplácených důchodů projeví zvýšením průměrného 
starobního důchodu o 200 korun měsíčně z 11 076 Kč na 11 276 Kč, 
(celkové zvýšení o 1,8 %). Základní výměry všech důchodů se zvýší o 60 
Kč na 2 400 Kč. Zvýšení je určeno nárůstem průměrné mzdy za první 
pololetí 2014 (podle údajů ČSÚ činí 2,73 %). Procentní výměr důchodů 
se zvýší o 1,6 % a je určeno dopočtem do celkového navýšení důchodů. 
Toto celkové navýšení se odvozuje z údajů o výši průměrné mzdy za 
rok 2013 (podle údajů ČSÚ činí – 0,4 %) a z údajů o nárůstu spotře-
bitelských cen za posledních 12 měsíců (podle údajů ČSÚ činí 0,6 %).  
Takto určené navýšení podle statistických indexů by činilo jen 0,6 pro-
centa. Téměř polovině seniorů (45 procentům) se tak podle odhadů 
zvýší důchod v rozmezí 151 – 200 Kč, třetině seniorů (31 procentům 
lidí) by se měl důchod zvýšit v rozmezí 201 – 250 korun. 
Náklady na zvýšení důchodů v roce 2015 budou činit cca 7 miliard Kč.  
V důvodové zprávě k novele zákona bylo uvedeno zvýšení o 205 Kč, 
tento odhad ale vycházel z nižšího odhadovaného růstu mezd za první 
pololetí 2014 (prognóza 2,5 %) a tím i základní výměry důchodu (50 
Kč). Jiný poměr základní a procentní výměry má za důsledek, že sku-
tečná valorizace u průměrného starobního důchodu je o několik korun 
nižší, konkrétně přesně o 200 Kč. Zdroj MPSV

Minimální mzda se zvýší na 9 200 korun

Návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Mi-
chaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2015 zvýší minimální mě-
síční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová 
mzda z 50,60 Kč na 55 Kč, na pondělním jednání schválila vláda. 
Nařízení počítá také s valorizací nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 
zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, 

a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, jimž je za práci po-
skytován plat. „Poctivě pracujícím chceme zajistit důstojnou odměnu 
za vykonanou práci. Postupně proto budeme zvyšovat minimální mzdu 
tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Vláda 
tímto realizuje svůj záměr, který představila v Programovém prohlá-
šení. Toto řešení zohledňuje současný i očekávaný ekonomický vývoj, 
stejně jako předpokládaný růst mezd a spotřebitelských cen,“ uvedla 
ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 
Zvýšení uvedených minim se netýká zaměstnanců, kteří jsou poživateli 
invalidních důchodů; pro tyto osoby nadále zůstává minimální mzda  
8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Toto opatření má za 
cíl stabilizovat postavení této specifické skupiny zaměstnanců na trhu 
práce. 
Minimální mzda se naposledy zvýšila 1. srpna 2013. Fakt, že v letech 
2007 až 2012 nebyla minimální mzda zvyšována, přispěl k tomu, že byly 
velmi výrazně oslabeny základní funkce minimální mzdy a významně 
poklesla kupní síla zaměstnanců pracujících za minimální mzdu. Stag-
nace minimální mzdy přispěla k tomu, že výše čisté minimální mzdy je 
v současné době postačující na pokrytí výživy a ostatních základních 
osobních potřeb, nestačí však například k zabezpečení rostoucích ná-
kladů na bydlení. Zdroj MPSV

Vláda podpořila snazší výměnu průkazu pro 
handicapované

Od ledna příštího roku si budou moci držitelé průkazu TP, ZTP 
a ZTP/P vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních 
průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich 
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zdravotní stav. Několik set tisíc držitelů průkazů mimořádných 
výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením nemusí v nej-
bližší době absolvovat nové posouzení zdravotního stavu, které 
by měl podle platné legislativy absolvovat každý žadatel do kon-
ce roku 2015. 
Na dnešním jednání návrh podpořil kabinet premiéra Bohuslava Sobot-
ky. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová předložením 
novely zákona vládě splnila slib, který dala v dubnu toho roku zástup-
cům organizací a svazů zdravotně postižených a poskytovatelů sociál-
ních služeb. Nárok na příspěvek na mobilitu bude navíc nově vázán pří-
mo na nárok na průkaz OZP. Schválená úprava je pro dobrou zprávou, 
neboť umožní dřívější přiznání příspěvku na mobilitu. „Novela zákona 
byla připravena na základě jednání s organizacemi osob se zdravot-
ním postižením jako krok ke zjednodušení a urychlení výměny průkazů 
osob se zdravotním postižením, která by jinak byla podle platné právní 
úpravy mnohem náročnější, a to zejména pro držitele těchto průkazů,“ 
vysvětlila ministryně Marksová. 
Výměna se týká průkazů mimořádných výhod vydaných podle předpisů 
účinných před 1. lednem 2012 a průkazů vydaných podle předpisů účin-
ných v letech 2012 až 2013. Platnost těchto průkazů končí nejpozději 
dnem 31. prosince 2015. Podle České správy sociálního zabezpečení 
přijetí navrhované úpravy znamená, že nebude muset požadovat na-
výšení mzdových nákladů a nákladů spojených s úhradou zdravotních 
výkonů ve výši více než 75 milionů korun. O tuto sumu ze státního 
rozpočtu by musela žádat, kdyby k právní úpravě nedošlo. „Jde o to, 
aby celý systém přechodu byl plynulý a přinášel co nejméně nesnází 
osobám se zdravotním postižením,“ zdůraznila náměstkyně ministryně 
pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová.  
Zdroj MPSV

Služby Městské knihovny ve Svitavách pro 
handicapované

Klienti se zdravotním znevýhodněním (průkazem ZTP, ZTP-P) mají 
snížený registrační poplatek na 50 Kč na 12 měsíců. Handicapovaní 
klienti mohou v naší knihovně využít bezplatného přístupu na internet, 
imobilním spoluobčanům poskytujeme donáškovou službu – čtenářům 
přineseme zdarma knihy či časopisy přímo domů.
Pro uživatele se zrakovým znevýhodněním nabízíme speciální fond 
zvukových nosičů nahrávek literárních děl ve formátu MP3, popř. na 
audiokazetách. Půjčování těchto nosičů je poskytováno slabozrakým 
a nevidomým občanům, kteří se prokáží potvrzením od lékaře, ZTP/P 
průkazem nebo doporučením pobočky SONS. Všichni čtenáři knihovny 
mají k dispozici také fond hudebního oddělení, který obsahuje široký 
výběr mluveného slova na audio CD. Slabozrací uživatelé také mohou 
využít možnosti půjčení elektronické čtečky knih, která umožňuje zvět-
šovat písmo a další funkce. Audioknihy jsou též vhodné pro dyslektiky, 
osoby s poruchami čtení, seniory. Městská knihovna ve Svitavách, kon-
takt: knihovna@booksy.cz, tel. 461 533 295

Informace o výši důchodů 

V prvním pololetí 2014 dosáhla průměrná výše starobního dů-
chodu 11 050 Kč. Muži pobírali v průměru o 2 200 Kč vyšší dů-
chod než ženy 
Praha 17. 9. 2014 
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala v ČR na konci 
června letošního roku 2 866 146 důchodců, kterým vyplácela důchody 
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starobní, invalidní, pozůstalostní. Z celkového počtu důchodců pobíralo 
starobní důchod 2 353 691 osob. To znamená, že na jednoho starob-
ního důchodce připadalo 2,1 poplatníka. Podle údajů ČSSZ je počet 
poplatníků na jednoho starobního důchodce poslední 3 roky stabilní  
a pohybuje se na úrovni 2,1. 
Průměrná výše starobního důchodu k 30. 6. 2014 činila 11 050 Kč,  
z toho u mužů 12 237 Kč a u žen 10 028 Kč (jedná se o sólo vyplácené 
starobní důchody vč. předčasných, bez souběhů s důchody pozůsta-
lostními). Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně činil průměrně 
10 274 Kč, pro invaliditu druhého stupně 6 678 Kč a prvního stupně  
5 964 Kč. Vdovský důchod vyplácený samostatně činil průměrně 7 247 
Kč, vdovecký důchod 6 284 Kč a sirotčí důchod 5 685 Kč. 

Z počtu starobních důchodů, které ČSSZ začala vyplácet v průběhu 
ledna až června 2014, bylo více než 26 % předčasných starobních dů-
chodů. ČSSZ rozhodovala o důchodech v průměru za 37 dnů v období 
leden až červen 2014. Delší dobu řízení vykazovaly invalidní důchody 
(cca 56 dnů), kde vlastnímu rozhodnutí o nároku na důchod předchází 
posouzení zdravotního stavu. 
Za prvních šest měsíců lidé podali 112 612 nových žádostí o důchod. 
Ke stejnému datu vyplatila ČSSZ celkem 3 488 957 důchodů starob-
ních, invalidních a pozůstalostních. Kromě toho ČSSZ vyplácela důcho-
dy 82 432 důchodcům do zahraničí, a to do 87 zemí světa. Na dávkách 
důchodového pojištění bylo v prvním pololetí 2014 vyplaceno 180,76 
miliardy Kč, z toho 80,7 % tvořily výdaje na starobní důchody.
Zdroj MPSV

Krásné prožití vánočních svátků, 
šťastný a úspěšný nový rok 2015, 

přejí zaměstnanci střediska sociálních 
služeb Salvia..
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