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SVÍTÁNÍ  

zpravodaj č. 4/2019 

 
Slevy na jízdném pro invalidní důchodce III. stupně 

 

Celá záležitost začala v souvislosti s návrhem Vlády ČR na 75 % zlevnění jízdného ve vlacích a autobusech 

pro děti a seniory nad 65 let. Příjemci ID III. stupně si uvědomili, že na ně se sleva nevztahuje, a že je to 

nespravedlivé.  

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s. (dále NRZP) se obrátila na předsedu vlády pana 

Andreje Babiše a upozornila jej na skutečnost, že především příjemci ID III. stupně nejsou mezi uvedenou 

skupinou, na kterou se vztahuje zlevněné jízdné. Předseda vlády předal dopis bývalému ministru dopravy 

Danu Ťokovi. Pan ministr D. Ťok odpověděl, že nepočítají s rozšířením skupiny lidí k uplatnění 75 % slevy 

na jízdném, a to z těchto důvodů: „Zaváděná sleva byla v případě seniorů nastavena čistě jako benefit 

vázaný na věk. Pokud stát garantuje určitým skupinám cestujících slevu z jízdného, není možné její uplatnění 

omezit pouze na občany ČR. Jako členové EU jsme se zavázali respektovat též právo EU, jsme tudíž povinni 

slevu z jízdného poskytnout všem občanům EU za rovných podmínek. Otevření systému pro obdobně 

postavené občany ostatních členských států je velmi obtížně představitelné, a to z důvodu praktické 

doložitelnosti a kontrolovatelnosti obdobného statutu v rámci různorodých systémů sociální podpory 

členských států EU.“ Pan ministr v zásadě řekl, že by bylo velmi obtížné kontrolovat občany ze zemí EU, 

zda pobírají obdobnou dávku, jako je invalidní důchod, aby měli slevu na jízdném v ČR. Dále pan ministr 

uvedl, že příjemci ID mají další jiné slevy a benefity, takže nejsou znevýhodněni.  

 

Zákon stanovuje pouze slevu na jízdném u osob, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo průkaz ZTP/P. 

Největší problém spočívá asi v tom, že České dráhy po zavedení zlevněného jízdného pro určité skupiny 

cestujících (senioři a studenti) se rozhodly částečně omezit slevy pro příjemce ID III. stupně. Přesto, podle 

našich informací, ČD poskytují asi 50 % slevu na jízdenky, jak jsou na tom ostatní dopravci, nevíme. Dále, 

každá města, která mají veřejnou hromadnou dopravu, si stanoví v zásadě sama slevy na jízdném pro určité 

skupiny občanů.  

 

NRZP se snažila prohledat celou legislativu a našli Výměr MF ČR ze dne 28. 11. 2018, kterým se vydává 

seznam zboží s regulovanými cenami, Příloha č. 6 - určení podmínky v železniční, veřejné, vnitrostátní 

dopravě a ani zde není regulovaná cena pro příjemce ID III. stupně. To znamená, že toto jízdné není nijak 

celostátně regulováno a záleží pouze na dopravcích nebo na městech, zda takovou slevu poskytne 

Zdroj: www.nrzp.cz 

 

 

 

http://www.salvia.cz/


Navýšení minimální mzdy v roce 2020 
 

V příštím roce čeká minimální mzdu největší navýšení v historii. Ministryně MPSV Jana Maláčová zajistila 

její růst o 1 250 Kč na 14 600 Kč. Minimální mzda se tak zvýší na 40,5% průměrné mzdy. 

 

„Rekordní růst minimální mzdy za dva roky mého působení na MPSV potvrzuje vůli ČSSD skoncovat 

s levnou prací. Letošní nárůst je nejvyšší v historii, loni jsem vybojovala druhé nejvyšší navýšení,“ 

vysvětluje ministryně Maláčová.  

 

Minimální mzda v Česku letos činí 13 350 Kč. Odbory požadovaly růst o 1 650 Kč, zaměstnavatelé chtěli 

zvýšení od 700 Kč. MPSV předložilo 3 návrhy růstu o 1 150 Kč, 1 350 Kč a 1650 Kč. Koaliční partner 

nakonec přistoupil na kompromis a minimální mzda se zvýší o 1 250 Kč. 

 

„Růst mezd je pro Česko zásadní. Podhodnocování ceny práce totiž oslabuje schopnost lidí žít na slušné 

úrovni a vede ke zvyšování výdajů státu na sociální dávky,“ dodala Maláčová. 

 

Zvýšení minimální mzdy by mělo přinést do státní kasy na sociální pojištění navíc 892 mil. Kč za rok, 

příjmy ze zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o zhruba 382 mil. Kč. Dle dostupných údajů lze 

předpokládat zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské sféře o cca 3,2 mld. Kč, 

v nepodnikatelské sféře o zhruba 582 mil. Kč. 

Zdroj: www.mpsv.cz  

 

Dlouhodobé ošetřovné 
 

Od 1. 6. 2018 se zavedla nová dávka nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné, pro které již platí 

přísnější podmínky a jehož účelem je stejně jako u krátkodobého ošetřovného kompenzovat příjem 

ucházející pojištěnci v důsledku nutnosti přerušit výdělečnou činnost z důvodu sociální události. 

 

Zde se již jasně vymezuje, v jakém vztahu musí být pojištěnec žádající o dlouhodobé ošetřovné ve 

vztahu k ošetřovanému.  

Musí jít o:  

 

• manžela/manželku, registrovaného partnera/partnerku, druha/družku, 

• příbuzného v přímé linii s ošetřovanou osobou – syn/dcera, vnuk/vnučka, pravnuk/pravnučka, 

sourozenec, 

• tchána/tchyni, zetě/snachu, synovce/neteř, strýce/tetu, 

• jinou fyzickou osobu žijící s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti alespoň po dobu třech 

měsíců. 

 

Dále platí, že dlouhodobé ošetřovné náleží pouze tomu zaměstnanci, který byl účasten nemocenského 

pojištění po dobu alespoň 90 kalendářních dnů v posledních čtyřech měsících bezprostředně 

předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobé péče. 

 

Další podmínkou nároku je, že ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou 

činnost, a to ani malého rozsahu s příjmem do 3 000 Kč, ani činnost na DPP s odměnou do 10 000 Kč. 

Oproti krátkodobému ošetřovnému náleží dlouhodobé ošetřovné rovněž OSVČ, která je účastna 

nemocenského pojištění. I zde platí podmínka tří měsíců. 

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/osetrovne-a-dlouhodobe-osetrovne/ 

 

 

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/osetrovne-a-dlouhodobe-osetrovne/


Ceník osobní asistence 
platný od 1.1.2020 

 

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   95,-Kč/hod. 

                                                      3 až 4 hodiny denně   75,-Kč/hod.  

                                                      5 a více hodin denně  65,-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   85,-Kč/hod. 

                                                        5 a více hodin denně  75,-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   95,-Kč/hod. 

                                                       5 a více hodin denně  85,-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 105,-Kč/hod. 

                                                        5 a více hodin denně  95,-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   90,-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 100,-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  110,-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  120,-Kč/hod. 

                                                        3 až 4 hodiny denně    95,-Kč/hod. 

                                                        5 a více hodin denně   85,-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. 
 

  

Detašovaná pracoviště pro rok 2020 
 

I v roce 2020 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 16. 6. 22. 21. 30.  

ÚNOR 4. 6. 13. 17. 19. 25. 27.  

BŘEZEN 3. 5. 12. 16. 18. 24. 26.  

DUBEN 7. 9. 16. 6. 22. 21. 30.  

KVĚTEN 5. 7. 14. 18. 20. 26. 28.  

ČERVEN 2. 4. 11. 15. 17. 23. 25.  

ČERVENEC x x x x x x x  

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

ZÁŘÍ 1. 3. 10. 14. 16. 22. 24.  

ŘÍJEN 6. 8. 15. 12. 21. 20. 29.  

LISTOPAD 3. 5. 12. 16. 18. 24. 26.  

PROSINEC 1. 3. 3. 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      

 



Vánoční přání 
 

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

roku 2020 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. 


