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DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SALVIA ROK 2013

MĚSTO POLIČKA BYSTRÉ U POL. MOR. TŘEBOVÁ LITOMYŠL DOLNÍ ÚJEZD JEVÍČKO

DEN ÚTERÝ ČTVRTEK ČTVRTEK PONDĚLÍ ÚTERÝ ČTVRTEK

HODINY 14.00 - 15.00 14.20 - 15.20 14.10 - 15.00 9.00 - 10.00 9.00 - 10.00 9.15 - 10.45

LEDEN - - 17. 21. 29. 31.

ÚNOR 5. 7. 14. 18. 26. 28.

BŘEZEN 5. 7. 14. 18. 26. 28.

DUBEN 2. 4. 11. 15. 23. 25.

KVĚTEN 7. 9. 16. 20. 28. 30.

ČERVEN 4. 6. 13. 17. 25. 27.

ČERVENEC - - - - - -

SRPEN 6. 8. 15. - 27. 29.

ZÁŘÍ 3. 5. 12. 16. 24. 26.

ŘÍJEN 1. 3. 10. 14. 22. 24.

LISTOPAD 5. 7. 14. 18. 26. 28.

PROSINEC 3. 5. 12. - - -



Detašovaná pracoviště jsou umístěna:
v Poličce v Domě s pečovatelskou službou Penzion, Družstevní 970
v Bystrém v Domově Bystré,  Školní 453
v Moravské Třebové v Domově důchodců, Svitavská 8
v Litomyšli ve Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl, 9. května 1181
v Dolním Újezdě v Domě s pečovatelskou službou, Dolní Újezd 613
v Jevíčku  na Městském úřadě, Palackého náměstí 1

Dávky jsou na cestě ke klientům nebo už 
na jejich účtech

 
Lidé, kteří si nechávají přeposílat pomoc státu přes sKarty na své sou-
kromé účty, si ji dnes už mohli vybrat, nebo ji jimi vybrané banky přijmou 
v nejbližších dnech. Záleží už jen na lhůtách platebního styku. MPSV 
také prověřilo, kde se stala chyba: Při automatizovaném přenosu dat 
systém zjistil nesrovnalosti a kvůli bezpečnosti a také úplnosti informa-
cí nepovolil další operaci. Po automatické opravě se celý přenos bezod-
kladně zopakoval. Data potřebná pro výplatu tak odešla včera odpole-
dne. Zákon nestanovuje pevné termíny výplaty, nicméně Ministerstvo 
práce a sociálních věcí vnímá, že lidé jsou na konkrétní termín zvyklí  
a jakýkoliv posun jim může způsobit nepříjemnosti. Přestože to neby-
la chyba MPSV ani Úřadu práce ČR, úřady se včera občanům omluvily. 
Podle zákona je třeba vyplatit dávky do konce měsíce. A o to Úřad 
práce ČR vždy usiluje. Zpravidla tak do poloviny měsíce vyplácí větši-
nu ze 1,9 milionů všech sociálních dávek za 6,3 miliard korun. Pokud 
bychom tedy mluvili o jednodenním posunu výplaty dávek, jedná se 
o 0,076 % celkově vyplácených dávek v únoru, tedy 14 496 klientů v 
Olomouckém kraji. A to těch, kteří pobírají dávky státní sociální pod-

pory v celkové částce 83 038 210 korun.
I nadále platí, že pokud klient peníze aktuálně potřebuje, může si je 
okamžitě vybrat sKartou z některého z 1 349 bankomatů České spo-
řitelny, a to zcela bez poplatku. Pozastavení automatizované výplaty 
prověřilo bezpečnost informačních systémů. Kdyby se dávky vyplatily 
na základě chybných dat v nesprávné výši, musel by je Úřad práce 
ČR zpětně od klientů vymáhat. Díky dobře nastavené kontrole se to 
nestalo.

14. února 2013, www.mpsv.cz

Příspěvek na bydlení získá více lidí
než dosud 

Od nového roku stát pomůže více lidem s placením výdajů na byd-
lení. Nárok na takovou pomoc mají čeští občané v případě, že třicet 
procent, v Praze pak třicet pět procent, rodinných příjmů nestačí k 
zaplacení nákladů na byt či nájem. Loni stát - podle předběžných úda-
jů - přispěl 163 tisícům rodin či jednotlivců, celkem pak vyplatil 5,7 
miliardy korun.
Žadatelé loni dostávali prostřednictvím této dávky státní sociální 
podpory v průměru 2 930 korun měsíčně. „Počet lidí bez práce roste 
a já považuji za nezbytné právě těmto občanům pomoci. I přesto, 
že to bude znamenat větší výdaje pro naše ministerstvo,“ řekla mi-
nistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Odhaduje se, že 
resort vyplatí na dávky této pomoci o 405 milionů korun více než  
v loňském roce. 
Každý si může jednoduše spočítat, jestli má nově nárok na příspě-
vek. Pomoci může také speciální kalkulačka na webových strán-



kách MPSV: http://portal.mpsv.cz/soc/poradce. Dávky státní soci-
ální podpory, tedy i dávka na bydlení, se vyplácejí měsíčně pozadu. 
Nárok na příspěvek na bydlení vznikne v lednu 2013 a zvýšenou 
nebo nově přiznanou dávku proto úřad pošle rodinám nejdříve  
v únoru. Lidé mohou podat žádost na pobočce Úřadu práce ČR 
podle místa trvalého bydliště. Dávku je možné pobírat 84 měsí-
ců. Normativní náklady vyčíslují průměrné výdaje na nájem, služby  
a energie pro domácnost. Liší se podle počtu obyvatel města a počtu 
osob, které v bytě žijí. Mění se v souvislosti s vývojem ekonomiky  
a každá změna vychází z údajů Českého statistického úřadu, Minis-
terstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj. 

www.mpsv.cz

Jak lépe stavět pro zdravotně postižené

Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na přeměnu nevyhovu-
jících ústavních služeb na pobytová zařízení pro seniory a postižené 
občany v komunitě. Vydalo proto novou příručku, která pomůže kra-
jům, obcím a soukromým investorům vyjít vstříc zdravotně postiže-
ným lidem a přitom dodržet platné zákony. Publikace pod názvem 
„Bydlení (nejen) pro osoby se zdravotním postižením“ popisuje, co 
všechno mají mít stavby spojující bydlení a poskytování sociálních 
služeb. „Oceňuji, že takové stavby vznikají. Přispívají totiž ke spole-
čenskému začlenění starších a handicapovaných lidí. Je důležité, aby 
se staly běžnou součástí českých obcí a zároveň nabízely dostatek 
soukromí a prostoru pro vlastní život každého jejich obyvatele,“ říká 
ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. 
Ministerstvo chce publikací přispět k transformaci ústavní péče na 
služby poskytující větší podporu života lidí s handicapem a seniorů  

v běžném prostředí. Proto se manuál věnuje principům navrhování sta-
veb pro uživatele sociálních služeb a obsahuje konkrétní doporučení 
pro začlenění budov do okolní zástavby, pro co nejlepší vnitřní uspořá-
dání nebo vhodná řešení hygienických a bezpečnostních požadavků. 
„Součástí materiálu jsou také příklady dobré praxe a řešení z Česka 
i zahraničí. Je dobré ukázat na největší nebo časté chyby, kterých se 
mnohdy stavitelé sociálních budov dopouští a jež pak vedou ke spo-
lečenské izolaci jejich obyvatel,“ dodává ministryně Ludmila Müllero-
vá. Na publikaci pracovali odborníci z oblasti architektury, urbanismu  
a experti v poskytování sociálních služeb. Manuál vznikl v rámci pro-
jektu MPSV s názvem „Podpora transformace sociálních služeb“, 
který financuje Evropský sociální fond (ESF) a státní rozpočet ČR 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
(OP LZZ). Příručku „Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením“ 
veřejnost najde na webu http://www.mpsv.cz/files/clanky/14029/
ManualArchitekturyBydleni.pdf a dostupná je také v tištěné podobě. 
www.mpsv.cz

Dobrovolným důchodovým pojištěním lze 
vyřešit různé situace

Doba, po kterou osoby nevykonávají výdělečnou činnost zakládající 
povinnou účast na důchodovém pojištění, jako je nejčastěji zaměst-
nání nebo podnikání, nebo nejsou účastni důchodového pojištění  
z titulu náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, péče 
o závislou osobu, pobírání invalidního důchodu třetího stupně aj.), ne-
může být započítána do celkové doby pojištění pro vznik nároku na 
důchod a pro výši důchodu. Tato skutečnost může negativně ovlivnit 
výši důchodu nebo dokonce nárok na důchod jako takový.



NIPI ČR, Krajská organizace Pardubického kraje, o.s., středisko sociálních služeb Salvia, Wolkerova alej 18/92, 568 02 Svitavy, 

tel.: 461 535 324, e-mail: salvia@salvia.cz, Bc. Ludmila Benešová, Bc. Lucie Fňukalová, DiS., Petra Zerzánová, DiS., www.salvia.cz

Případné příspěvky zasílejte na výše uvedenou adresu (příspěvky se nevracejí). Registrováno u MK ČR, E 11729.

Pro osoby starší 18 let existuje možnost řešit tuto situaci tím, že se 
přihlásí k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. To je součás-
tí systému důchodového pojištění od 1. 1. 1996 (právní úprava tohoto 
institutu byla postupně ještě rozšiřována o další důvody účasti na 
pojištění). 

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná 
z důvodu:
• vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, 

pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo pod-
pora při rekvalifikaci - účast na dobrovolném důchodovém pojištění 
je možná i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení 

• soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední 
nebo vysoké škole v ČR, s výjimkou prvních 6 let studia po 18. roce 
věku v období od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2009; od 1. 1. 2010 lze 
dobrovolně důchodově pojistit kteroukoliv dobu studia po 
dosažení věku 18 let - účast na pojištění je možná i zpětně před 
podáním přihlášky bez časového omezení 

• výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995 - účast na po-
jištění je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem 
podání přihlášky 

• výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby - účast na pojiště-
ní je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání 
přihlášky; nejdříve od 1. 1. 2003 

• činnosti v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele 

- účast na pojištění je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně 
přede dnem podání přihlášky; nejdříve od 1. 1. 2009 

• výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvolené-
ho na území ČR - účast na pojištění je možná zpětně před podáním 
přihlášky bez časového omezení, nejdříve však od 19. 9. 2009 

• pobytu v cizině z důvodu následování manžela, který v ci-
zině působil v diplomatických službách ČR - účast na pojištění je 
možná zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení, nej-
dříve od 1. 1. 2010. 

Také osoby, které nesplňují žádnou z uvedených podmínek, 
mohou podat přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém po-
jištění. Pak jde o tzv. dobrovolné důchodové pojištění bez uve-
dení důvodu. Účast na pojištění je však v tomto případě možná  
v rozsahu nejvýše 10 let a maximálně jeden rok zpětně pře-
de dnem podáním přihlášky. Přihláška k dobrovolnému důchodové-
mu pojištění se podává prostřednictvím okresní správy sociální-
ho zabezpečení podle místa trvalého pobytu. Minimální měsíční 
výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění hrazeného  
v roce 2013 činí 1 812 Kč (tj. 28 % z ¼ průměrné mzdy) u osoby, 
která není účastna důchodového spoření (nevstoupila do II. důcho-
dového pilíře), a 1 942 Kč (tj. 30 % z ¼ průměrné mzdy) u osoby 
účastné důchodového spoření. Bližší informace k dobrovolnému dů-
chodovému pojištění poskytnou pracovníci okresních správ sociálního 
zabezpečení nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním 
čísle: + 420 257 062 860.                                                www.cssz.cz


