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Od ledna 2019 dojde k     největšímu navýšení důchodů

Od  nového  roku  dojde  k historicky  největšímu  navýšení  důchodů.  Průměrný  starobní  důchod
přesáhne částku 13 200Kč. 
Celkové navýšení pro rok 2019 je 7,3 %, což je výrazně nad limitem 2,7 % v rámci, kterého může vláda
svým nařízením valorizaci dodatečně navýšit. Základní výměra důchodů se navýší u všech důchodů stejně,
konkrétně  o  570 korun na  hodnotu  3 270 korun.  Procentní  výměry  důchodů,  které  jsou  u  jednotlivých
příjemců důchodů rozdílné, budou všem příjemcům navýšeny od 3,4 %.
„Jsem ráda, že se nám podařilo vybojovat v Poslanecké sněmovně mimořádné navýšení základní výměry
důchodů a že díky tomu bude valorizace od ledna o 300 korun vyšší,  než kdybychom ji  určovali  jen ze
statistických  údajů  jako  každý jiný  rok.  Od ledna 2019 dojde  k největšímu navýšení  důchodů v historii.
Průměrný starobní důchod, který byl v polovině roku 12 386 korun, bude navýšen o 900 korun a přesáhne
13 200 korun,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s tím, že je důležité, aby v období
rychlého  růstu  mezd měli  z hospodářského růstu odpovídající  užitek  i  lidé,  kteří  svoji  celoživotní  prací
budovali naši ekonomiku.

Zdroj: www.mpsv.cz

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019 na 13     350 korun

Návrh růstu mezd, který předložila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, schválila vláda
na svém jednání v úterý 20. listopadu 2018. Jedná se o druhé nejvýraznější nominální navýšení od
zavedení minimální mzdy v roce 1991.
Ke zvýšení minimální měsíční mzdy z 12 200 Kč na 13 350 Kč a základní hodinové sazby ze 73,20 Kč na
79,80 Kč dojde k 1. lednu 2019.
„Pracovat se musí lidem vyplatit. Není možné, aby lidé, kteří chodí do zaměstnání, měli existenční problémy
a museli brát sociální dávky. Ekonomika je ve velmi dobré kondici. Výkon české ekonomiky dosahuje na 70
% té německé, ale naši zaměstnanci vydělávají jen přibližně 30 % německých mezd. Proto jsem navrhovala
ještě rychlejší růst minimální mzdy, než na jakém jsme se v rámci koalice dohodli.  Zvyšování minimální
mzdy má pozitivní dopad nejen na 150 tisíc českých zaměstnanců, kteří ji pobírají, ale i na ostatní pracující,
neboť celkově zvyšuje tlak na růst mezd,“ uvedla ministryně Jana Maláčová.
MPSV má zájem, aby růst platů a mezd byl pravidelný, jednoduše a včas předvídatelný a bez výrazných
výkyvů.  Ministryně  Maláčová  proto  navrhuje  v novele  zákoníku  práce  zavedení  tzv.  automatického
valorizačního mechanismu, který by stanovoval úroveň minimální mzdy jako předem přesně daný poměr
průměrné mzdy v národním hospodářství.

http://www.salvia.cz/
http://www.mpsv.cz/


Zdroj: www.mpsv.cz

Zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni

Výbor  pro  sociální  politiku  Poslanecké  sněmovny  projednával  opakovaně  senátní  návrh  zákona,
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 160. Jedná se o zákon,
kterým se zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč. 
Výbor propustil návrh zákona do druhého čtení, ale bohužel neschválil žádný pozměňovací návrh, kterým by
došlo ke zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni. Poslanci mají připraveno několik pozměňovacích návrhů,
které navrhují zvýšení příspěvku právě ve III. stupni. Nejvíce je preferována částka zvýšení příspěvku na
péči ve III. stupni o 4 000,- Kč.
Ve druhém čtení se většina členů Poslanecké sněmovny shodla v tom, že je nutné zvýšit i příspěvek na péči
ve IV. i ve III. stupni. Je velmi pravděpodobné, že Poslanecká sněmovna bude ve třetím čtení hlasovat až na
své další schůzi v prosinci 2018.

Zdroj: www.nrzp.cz

Příspěvek na zvláštní pomůcku a navrhované změny

Na programu vlády je projednávání návrhu novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby
se zdravotním postižením. Navrhují se změny ve výši příspěvku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo
šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše nyní činí 400 000,- Kč. Návrh počítá se zvýšením maximální
částky 500 000,- Kč.
Další  výraznou  změnou  vy  mohlo  být  rozšíření  skupin  zdravotních  postižení  odůvodňující  přiznání
příspěvku na zvláštní pomůcku, a to o tyto tři oblasti zdravotních omezení:

a) těžké omezení pohyblivost způsobené postižením cév dolních končetin
b) těžké omezení pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce
c) objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí.

Těmto osobám by mohly být podle návrhu novely přiznány následující pomůcky:
a) nájezdové ližiny,
b) svislá zdvihací plošina, včetně instalace,
c) šikmá zvedací plošina, včetně instalace,
d) roštová rampa, včetně instalace,
e) schodišťová sedačka, včetně instalace,
f) elektrický skútr (jako nová alternativa motorového vozidla)
g) dodatečná  úprava  motorového  vozidla;  jedná  se  o  úpravy  vyžadující  montáž,  například  ruční

ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku.
Návrh zákona by měl do konce roku projít prvním čtením a v průběhu prvního pololetí by měl být zákon
schválen s tím, že jeho platnost by byla od 1.1.2020.

Zdroj: časopis Můžeš č. 11/2018; www.nrzp.cz

Detašovaná pracoviště pro rok 2019

http://www.nrzp.cz/
http://www.nrzp.cz/
http://www.mpsv.cz/


I v roce 2019 budeme navštěvovat naše detašovaná pracoviště – Dolní Újezd, Litomyšl, Polička, Bystré 
u Poličky, Moravská Třebová, Lanškroun, Jevíčko.

Město POLIČKA
BYSTRÉ U
POLIČKY

MOR.
TŘEBOV

Á LITOMYŠL
LANŠKRO

UN
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 10. 7. 16. 22. 24.
ÚNOR 5. 7. 14. 18. 20. 26. 28.
BŘEZEN 5. 7. 14. 18. 20. 26. 28.
DUBEN 2. a 30. 4. 11. 15. 17. 23. 25.

KVĚTEN  x 2. 16. 13. 22. 21. 30.
ČERVEN 4. 6. 13. 17. 19. 25. 27.
ČERVENE
C x x x x x x x

SRPEN 6. 8. 15. 19. 21. 27. 29.
ZÁŘÍ 3. 5. 12. 16. 18. 24. 26.
ŘÍJEN 1. 3. 10. 14. 16. 22. 24.
LISTOPAD 5. 7. 14. 18. 20. 26. 28.
PROSINEC 3. 5. 5. x x x x

Adresy detašovaných pracovišť:

       Dům s pečovatelskou službou Penzion, Družstevní 970, 572 01 Polička

       Domov Bystré, Školní 453, 569 92 Bystré

       Domov pro seniory, Svitavská 1475, 571 01 Moravská Třebová

       Ruka pro život o. p. s., J. E. Purkyně 1150, 570 01 Litomyšl

       Městský úřad Lanškroun, nám. J. M. Marků 8, 563 01 Lanškroun (pouze pro osobní asistenci)

       Dům s pečovatelskou službou Dolní Újezd 613, 569 61 Dolní Újezd

       Městský úřad Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko

Ceník osobní asistence
platný od 1.1.2019

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  90,-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  100,-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  110,-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 120,-Kč/hod.
                                                        3 až 4 hodiny denně 100,-Kč/hod.
                                                        5 a více hodin denně  90,-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  85,-Kč/hod.
                                                        3 až 4 hodiny denně   60,-Kč/hod.
                                                        5 a více hodin denně  50,-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   70,-Kč/hod.
                                                         5 a více hodin denně  60,-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    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  115,-Kč/hod.
                                                        3 až 4 hodiny denně    90,-Kč/hod.
                                                        5 a více hodin denně   80,-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.

Vánoční přání



Celý tým ze Střediska sociálních služeb Salvia, z. ú. Vám přeje krásné prožití svátků vánočních a do nového
roku 2019 hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti.
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