
Svítání 
Zpravodaj číslo: 4/2015

Salvia – Středisko sociálních služeb
Wolkerova alej 18/92
568 02 Svitavy
tel.: 461 535 324

Změna ceníku osobní asistence 
od ledna 2016

Osobní asistence pro dospělé osoby se zdravotním postiže-
ním (od 18 let věku) - pracovní dny:
služba poskytovaná v období od 6.00 hod. do 18.00 hod.
1 až  2 hodiny denně  85,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně   65,-Kč/hod. 
5 a více hodin denně  55,-Kč/hod.          

služba poskytovaná v období od 18,00 hod. do 6,00 hod.
1 až 2 hodiny denně   95,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně   75,-Kč/hod.
5 a více hodin denně   65,-Kč/hod.          
                                                                
soboty, neděle, svátky: 
služba poskytovaná v období od 6.00 hod. do 18.00 hod.
1 až 2 hodiny denně   105,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně    85,-Kč/hod.
5 a více hodin denně   75,-Kč/hod. 
    

služba poskytovaná v období od 18.00 hod. do 6.00 hod.
1 až 2 hodiny denně  115,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně    95,-Kč/hod.
5 a více hodin denně   85,-Kč/hod. 

Osobní asistence pro děti se ZP (do 18 let věku)
pracovní dny:
služba poskytovaná v období od 6.00 hod. do 18.00 hod.                                             
1 až  2 hodiny denně  80,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně   55,-Kč/hod.
5 a více hodin denně   45,-Kč/hod. 

služba poskytovaná v období od 18.00 hod. do 6.00 hod.                   
1 až 2 hodiny denně   90,-Kč/hod.
3 až 4 hodiny denně   65,-Kč/hod.
5 a více hodin denně   55,-Kč/hod.

soboty, neděle, svátky: 
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   75,-Kč/hod.
5 a více hodin denně   65,-Kč/hod.
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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 85,-Kč/hod.
5 a více hodin denně 75,-Kč/hod.
   
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.

Výměna průkazů OZP (TP, ZTP, ZTP/P)

Vážení přátelé,
včera jsem měl jednání na GŘ Úřadu práce ve věci výměny průkazu 
OZP a dále ve věci příspěvku na mobilitu od 1. ledna 2016. Pokud 
jde o výměnu průkazu OZP (TP, ZTP, ZTP/P) dosud si průkaz nevy-
měnila asi 1/3 držitelů těchto průkazů. Vzhledem k tomu, že se blí-
ží konec roku, je tato věc velmi alarmující. Úřad práce vyzval svým 
dopisem k výměně průkazů více jak 191 000 držitelů průkazů. Na 
tuto výzvu bohužel nereagovalo několik desítek tisíc držitelů průka-
zu OZP. Úřad práce nemá kompletní databázi držitelů průkazů OZP  
a proto je asi ještě 60 000 lidí, kteří mají platný průkaz OZP a nebyli 
vyzváni k výměně průkazů.
 
Ještě jednou Vás vyzývám, abyste Vy, kteří jste si dosud nepožádali 
na Úřadu práce o výměnu průkazů, tak učinili ve vlastním zájmu co 

nejdříve! Pokud nepožádáte o výměnu průkazů OZP do 31. 12. 2015, 
nebude Váš průkaz od 1. 1. 2016 platný, byť by na něm byla uvedena 
platnost delší. To znamená, že všichni ti, kteří nepožádají o výměnu 
průkazů do 31. 12. 2015 budou muset po novém roce požádat o jeho 
nové vydání, to znamená i s tím, že bude provedeno nové posudkové 
řízení v této věci. 

Prakticky to bude znamenat, že od 1. ledna 2016 by Vám již ne-
platil Evropský parkovací průkaz, nebyl by nárok na slevu v do-
pravě a nebyl by nárok na další kompenzace. Proto je důležité 
si výměnu průkazu OZP ohlídat a přijít včas! Druhým tématem,  
o kterém jsme jednali na Úřadu práce, byl příspěvek na mobilitu. 

Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdra-
votním postižením, končí platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na 
mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu 
v letech 2012 až 2013. Jedná se o většinu příjemců příspěvku na 
mobilitu (asi 168 000 osob). Tito uvedení klienti si musí po 1. 1. 2016 
podat novou žádost o příspěvek na mobilitu. 

O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klien-
ti informování Úřadem práce formou dopisu zaslaného obyčejnou 
poštou. Součástí dopisu bude i formulář žádosti o příspěvek na mo-
bilitu. Tento dopis by měl být rozeslán na přelomu měsíců listopad  
a prosinec. 

Zásadní věc – žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději do 
31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016. 
Podávat žádost dříve než v lednu 2016 nemá smysl. Úřad práce by 

takovou žádost musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem ještě 
trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. Pokud požá-
dáte až po 31. 1. 2016 nebude moci být příspěvek vyplacen za mě-
síc leden 2016. Správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu bude  
v tzv. zkrácené verzi. Lze totiž předpokládat, že většina žadatelů  
o příspěvek na mobilitu bude mít platný průkaz ZTP nebo ZTP/P  
a tudíž splňují podmínku pro přiznání příspěvku na mobilitu. Zvláštní 
skupinu příjemců příspěvku na mobilitu, tvoří lidé, kterým byl příspě-
vek přiznán podle předpisů účinných od 1. 1. 2014. Tito lidé nemusí  
o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože Úřad práce je po-
vinen zahájit správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci 
úřední. Jedná se asi o 3 000 klientů. Tito lidé obdrží od Úřadu práce 
v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání pří-
spěvku na mobilitu. 
 
V případě, že tito klienti mají nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P bude 
jim příspěvek na mobilitu přiznán bez zbytečných odkladů. Pokud tito 
lidé, kteří dosud mají přiznán příspěvek na mobilitu a nemají dosud 
vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P budou si o něj muset požádat.

Vím, že je to složité. V zásadě jde o to, že kolem průkazů OZP a pří-
spěvku na mobilitu se v letech 2012 – 2014 významně měnily před-
pisy. Před rokem 2014 platila taková zákonná úprava, že se muselo 
žádat zvlášť o průkaz OZP a zvlášť o příspěvek na mobilitu. 

Od 1. 1. 2014 však platí zákonná úprava, že pokud je přiznán průkaz 
ZTP nebo ZTP/P je automaticky přiznán příspěvek na mobilitu. V sou-
časné době je nezbytné sjednotit evidenci držitelů průkazů OZP a na 
ně navazující příspěvek na mobilitu. 

Ještě připomínám:
• Kdo má platný průkaz OZP do 31. 12. 2015 a déle, je nezbytné 

dostavit se na Úřad práce k výměně průkazu a to nejpozději do 
31. 12. 2015 jinak, průkazy nebudou platné.

• Všichni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P si musí v období od 1. ledna 
2016 až do 31. ledna 2016 požádat o příspěvek na mobilitu, po-
kud se na ně nevztahuje úprava platná po 1. 1. 2014, jinak na něj 
nebudou mít nárok.

Prosím, abyste tuto informaci rozšířili co největšímu počtu osob se 
zdravotním postižením. Děkujeme za spolupráci a přeji všechno dobré.

Mgr. Václav Krása - předseda NRZP ČR

Jednorázový příspěvek důchodcům

Důchodkyně a důchodci dostanou jednorázový příspěvek  
1 200 korun. Shodli se na tom poslankyně a poslanci všech 
parlamentních stran, kteří přijali návrh vyplacení jednorá-
zového příspěvku všem důchodcům ve výši 1 200 Kč. Posla-
necká sněmovna se tak připojila ke snaze vlády důstojně vy-
kompenzovat nízkou zákonnou valorizaci pro rok 2016, která 
by kvůli nízkému růstu spotřebitelských cen a reálných mezd 
dosáhla pouze čtyřiceti korun. 

„Velmi vítám každou snahu o navýšení peněz pro seniory, kteří si zaslou-
ží důstojný důchod za celoživotní poctivou práci. Jsem ráda, že se Posla-
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necká sněmovna rozhodla pro navýšení příspěvku k důchodům v takové-
to výši,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 
Podle premiéra Bohuslava Sobotky dovolí vládě zvýšit jednorázový 
příspěvek k důchodům současný pozitivní vývoj a růst české ekono-
miky. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navrho-
vala na jaře letošního roku navýšení důchodů alespoň o 1,8 %, což by 
zvýšilo průměrný starobní důchod od ledna 2016 o 205 Kč měsíčně. 
MPSV tak chtělo reagovat na snížení reálné hodnoty důchodů po 
roce 2011, kdy nedošlo k dostatečné kompenzaci růstu životních ná-
kladů důchodců. Pro návrh ale hlasovali jen ministři za ČSSD, ostatní 
koaliční strany byly proti pravidelné vyšší valorizaci důchodů. 

K nízké zákonné valorizaci došlo, protože pro zvýšení důchodů v pra-
videlném termínu od ledna se valorizace určuje podle údajů Českého 
statistického úřadu, u průměrného starobního důchodu zvýšení činí 
částku odpovídající sto procent růstu úhrnného indexu spotřebitel-
ských cen a dále též částku odpovídající jedné třetině růstu reálných 
mezd. Zákon tyto parametry přesně a výslovně stanovuje a neumož-
ňuje žádné jiné než takto vypočtené zvýšení důchodů. 
Podle hodnot, které v září zveřejnil Český statistický úřad, by tak 
došlo k navýšení důchodů v roce 2016 o pouhých 40 korun, což mi-
nistryně Michaela Marksová označila v dřívějších prohlášeních za 
výsměch. 

Petr Habáň - tiskový mluvčí MPSV
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