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                                                        Støedisko sociálních služeb Salvia nabízí
Sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením, pro seniory. Pomùžeme Vám s vyplnìním 
žádosti o pøíspìvek na péèi a doruèíme ji na mìstský úøad. Pomùžeme Vám napsat žádost o pøíspìvek  na 
zakoupení motorového vozidla, žádost o pøiznání mimoøádných výhod, odvolání proti rozhodnutí o 
nepøiznání mimoøádných výhod, odvolání proti rozhodnutí o odnìtí nebo nepøiznání èásteèného 
invalidního dùchodu, plného dùchodu. Sepíšeme s Vámi návrh na platební rozkaz, návrh na rozvod 
manželství,  plnou  moc  napø.  pøi  zastupování  Vašeho  rodinného  pøíslušníka.
                                                            Pùjèovna kompenzaèních pomùcek 
Nabízíme Vám k zapùjèení mechanické invalidní vozíky (7,- Kè/den) a chodítka (2,- Kè/den).
                                                   Jak se zmìní invalidní dùchody od roku 2010
Tøi stupnì invalidity budou existovat od 1. ledna 2010. Zavádí je zákon è. 306/2008 Sb., který 
novelizuje souèasný zákon o dùchodovém pojištìní è. 155/1995 Sb. To vše v rámci I. etapy dùchodové 
reformy. Nový právní pøedpis stanoví, že pojištìnec bude invalidní, jestliže mu kvùli dlouhodobì 
nepøíznivému zdravotnímu stavu poklesne pracovní schopnost nejménì o 35 %. Na míøe poklesu 
bude záviset stupeò invalidity:
1. stupeò se bude týkat lidí, jejichž pracovní schopnost poklesla nejménì o 35 %, nejvíce však o 49 %.
2. stupeò  bude znamenat pokles pracovní schopnosti nejménì  o 50 %, nejvíce však o 69 %.
Nejtìžší, tj. 3. stupeò  invalidity se  bude týkat  osob,  kterým poklesla pracovní schopnost nejménì o 70 %.
V souvislosti s tøístupòovou invaliditou Ministerstvo práce a sociálních vìcí pøipravilo vyhlášku, 
která novì stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o 
invaliditì. Pøedpis, který upravuje i posuzování pracovní schopnosti pro úèely invalidity, nahradí 
dosavadní vyhlášku è. 284/1995 Sb., vèetnì pøíloh è. 2 - 4. Vyhláška è. 359 byla publikována ve 
Sbírce zákonù 20. øíjna 2009. Vyhláška z roku 1995 už nebyla v souladu s aktuálními poznatky o 
dopadech zdravotních postižení na pracovní schopnost. Vyplývá to i z odborných podkladù 
Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì (ÈSL JEP). Podle nich prognózu øady døíve 

 nepøíznivých     nepøíznivých  stavù  zlepšují  nové  a  vèasné  lékaøské  metody  v  oblasti  diagnostiky a léèby.  



Moderní medicína rovnìž zmenšuje negativní dùsledky a pøispívá ke zlepšení kvality života a ke 
zvýšení schopnosti pracovního uplatnìní. ÈSL JEP, v èele s profesorem MUDr. Jaroslavem 
Blahošem, Dr.Sc., jako garantem odborné problematiky, se posuzováním zdravotního stavu, 
pracovní schopnosti a funkèních schopností pro jednotlivé okruhy zdravotních postižení detailnì 
zabývala cca 3 roky, využívala pøitom aktuální lékaøské metody. S výsledky analýz a rozborù tito 
pøední odborníci seznámili veøejnost v øíjnu 2008 a v bøeznu 2009 v Lékaøském domì. A dále také 
úèastníky semináøe v Poslanecké snìmovnì Parlamentu Èeské republiky, který se konal letos 9. 
dubna. Z odborných závìrù lékaøských expertù bylo zøejmé, že je tøeba pohled na posuzování 
zdravotního stavu  a pracovní schopnosti sladit s  aktuálními možnostmi moderní medicíny.
Poznatky ÈSL JEP proto MPSV implementovalo do nové vyhlášky o posuzování invalidity. Ta 
mimo jiné zavádí pozitivní pøístup k zhodnocení a využití zachované pracovní schopnosti, vèetnì 
vymezení zcela mimoøádných podmínek pro výdìleènou èinnost. Posiluje i právní jistoty 
posuzovaných pojištìncù, protože stanovuje náležitosti posudku jako výsledku posouzení 
zdravotního stavu, poklesu pracovní schopnosti a invalidity. Cílem vyhlášky není ušetøit na osobách 
se zdravotním postižením. Podstatou zmìny je po cca 15 letech poskytnout klientùm systému 
dùchodového pojištìní a posudkové službì sociálního zabezpeèení moderní právní pøedpis, který 
respektuje pokroky v medicínì. Stejnì jako není dnes možné diagnostikovat a léèit podle poznatkù 
lékaøské vìdy z roku 1995, není možné posuzovat zdravotní stav a pracovní schopnost na základì 15 
let starých znalostí.

                                                                                                                                                                  www.mpsv.cz
                                                                   Jak se zmìní pøídavek na dítì
Pøídavek na dítì se zpìtnì zvýší. A to od 1. èervence 2009. Rozhodla o tom Poslanecká snìmovna 
Parlamentu Èeské republiky, když v záøí pøehlasovala veto prezidenta republiky a pøijala zákon è. 
326/2009 Sb., o podpoøe hospodáøského rùstu a sociální stability. Díky zmìnì právního pøedpisu se 
pøídavek na dítì zvýší o 50 Kè mìsíènì. Novì tak bude poté, co právní pøedpis vyjde ve Sbírce zákonù 
(což by mìlo být 24. záøí 2009), vyplácen pøídavek na dítì ve výši 550 Kè pro dítì do 6 let vìku, 660 
Kè pro dítì ve vìku od 6 do 15 let a 750 Kè pro nezaopatøené dítì ve vìku od 15 do 26 let.
Ke stejnému datu, tedy se zpìtnou úèinností od 1. èervence 2009, se zvýší také hranice pøíjmu 
rozhodná pro nárok na pøídavek na dítì. A to z 2,4násobku èástky životního minima rodiny na 
2,5násobek. V praxi to podle odhadù Ministerstva práce a sociálních vìcí znamená, že na pøídavek 
na dítì bude mít novì nárok cca 32 tisíc dìtí. Lidem, kteøí už pøídavek na dìti pobírají, se dávka zvýší 
automaticky, aniž by o to museli žádat. Od úøadù práce také zpìtnì dostanou doplatek dávky za dobu 
od 1. èervence 2009. Lidé, kterým vznikne nárok na pøídavek na dítì novì, budou muset o dávku 
požádat na pøedepsaném formuláøi. Dostupný je na každém úøadu práce a také na integrovaném 
portálu MPSV v èásti Formuláøe. Podání žádosti není vhodné odkládat. Nárok na výplatu pøídavku 
na dìti totiž zaniká uplynutím tøí mìsícù ode dne, za který dávka náleží. To znamená, že o dávku je 
možné požádat nejdéle za tøi mìsíce zpìtnì, za èervenec tak do konce øíjna. Ministerstvo práce a 
sociálních vìcí už poskytlo potøebnou metodickou podporu a informace, jak postupovat, úøadùm 
práce, které pøídavek na dítì vyplácejí. Formuláøe jsou na webu dostupné už øadu let, jedná se o 
standardní tiskopis, kterým se o danou dávku žádá.
V roce 2009 se prùmìrnì mìsíènì vyplácí cca 653,2 tisíc pøídavkù na dìti.  Odhadované 
letošní výdaje na tyto dávky jsou cca 5,1 miliard Kè. V roce 2008 se prùmìrnì            
mìsíènì  vyplácelo  cca 887,6  tisíc pøídavkù na dìti, které si vyžádaly celkové výdaje  6,2 miliardy Kè.

                                                                                                                                                                  www.mpsv.cz



                                            Od ledna 2010 se zvýší zvláštní pøíspìvek k dùchodu
Vláda rozhodla, že se zvýší zvláštní pøíspìvek k dùchodu. A to od ledna 2010. Byla totiž splnìna 
valorizaèní podmínka, kterou stanovuje zákon è. 357/2005 Sb. Podle nìj má vláda zvláštní 
pøíspìvek k dùchodu zvýšit v pøípadì, že úhrnný index cen v pravidelné veøejné hromadné 
vnitrostátní železnièní a autobusové dopravì, za vnitrostátní telefonní služby a za tuzemské lázeòské 
nebo rekreaèní pobyty vzroste aspoò o 5 %. Tento ukazatel dosáhl rùstu 6,6 %.
Zvláštní pøíspìvek k dùchodu se zavedl v roce 2005. Je kompenzací za zrušení nebo omezování do té 
doby  poskytovaných  zvýhodnìní úèastníkù odboje a osob úèastných  rehabilitace v oblasti dopravy
(slevy z jízdného), telefonních služeb a lázeòských a rekreaèních pobytù. Nárok na zvláštní pøíspìvek k 
dùchodu  mají:
• poživatelé starobního nebo invalidního dùchodu z èeského dùchodového pojištìní, v pøípadì že 
mají upravený dùchod jako úèastníci odboje nebo byli soudnì èi mimosoudnì rehabilitováni a 
splòují další stanovené podmínky,
• vdovy a vdovci po tìchto poživatelích dùchodù a poživatelé starobního nebo invalidního 
dùchodu, kteøí se zúèastnili povstání v kvìtnu 1945 (a vlastní o tom osvìdèení podle zákona è. 
357/2005 Sb.).
Zvláštní pøíspìvek k dùchodu je opakovanou pevnì stanovenou mìsíèní èástkou vyplácenou spolu s 
dùchodem. Má rùznou výši v závislosti na tom, zda se jedná o poživatele starobních a invalidních  dùchodù, 
kteøí se zúèastnili odboje èi byli rehabilitováni, nebo zda jde o poživatele vdovských a vdoveckých dùchodù 
po tìchto osobách  èi  poživatele  starobních a invalidních  dùchodù úèastníkù povstání v kvìtnu 1945.
Zvláštní pøíspìvek se tak podle rozhodnutí vlády ze 16. záøí 2009 zvýší:
 • z  2 500 na 2 676 Kè mìsíènì,
 • z  1 250 Kè na 1 338 Kè mìsíènì.
Zvýšení zvláštního pøíspìvku k dùchodu provedou plátci dùchodù automaticky, tj. bez žádosti a 
nová èástka bude souèástí výplaty dùchodù v lednu 2010. Zvláštní pøíspìvek k dùchodu není 
dùchodem a platí pro nìj jiná pravidla než pro zvyšování dùchodù. O dùchodech jako takových 
vláda rozhodla,  že se zvyšovat nebudou, protože podmínky  pro valorizaci nebyly splnìny.
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                                                      Kdy se jedná o pøedèasný starobní dùchod
V poslední dobì se objevily zavádìjící informace o pøedèasných starobních dùchodech. Aby bylo jasné, 
kdy se jedná o tento dùchod a jaká pro nìj platí pravidla, vydává Ministerstvo práce a sociálních vìcí 
následující informaci: Èeský dùchodový systém rozlišuje tøi základní okruhy dùchodù – starobní, 
invalidní a pozùstalostní. Invalidní dùchody mohou být buï plné èi èásteèné, pozùstalostními dùchody 
rozumíme dùchody vdovské, vdovecké a sirotèí. Zatímco tyto druhy dùchodù legislativa výslovnì 
stanovuje, rozdìlení starobních dùchodù je zvykovou záležitostí. Léty se zažily tøi názvy:
1. Tzv. øádné starobní dùchody
Jde o dùchod, do kterého je možné odejít po dosažení dùchodového vìku. Jednat se mùže o „bìžný“, tj. 
obecnì platný, dùchodový vìk nebo o dùchodový vìk urèitých speciálních kategorií, u nichž hraje roli 
zpravidla doba zvláštního zamìstnání èi služebního pomìru. Jedním z pøíkladù nižšího dùchodového 
vìku u tzv. øádných starobních dùchodù budou dùchody nìkterých horníkù, které 5. øíjna 2009 schválila 
vláda.  Pro úplnost: pøiznat takový dùchod lze pouze klientovi, který získal potøebnou dobu pojištìní, 
která èiní v souèasné dobì 25 let pojištìní, ale od roku 2010 se bude postupnì prodlužovat až na cílových 
35 let  pojištìní  (vèetnì  náhradních  dob  pojištìní), resp.  30 let  pojištìní (bez náhradních dob pojištìní).



2. Tzv. doèasnì snížené pøedèasné starobní dùchody
Tento dùchod se týká pouze tìch lidí, kteøí pobírali nepøetržitì alespoò pìt let plný invalidní 
dùchod. Ten jim byl pøed 1. lednem 2007 odebrán a od data odnìtí plného invalidního dùchodu 
daným osobám chybìlo do dùchodového vìku maximálnì 5 let. Další podmínkou nároku bylo 
získání 25 let dùchodového pojištìní. Tento typ pøedèasného starobního dùchodu lze pøiznat pouze 
pojištìnci, který splnil všechny uvedené podmínky nejpozdìji do 31. prosince 2006.
3. Tzv. trvale snížené pøedèasné starobní dùchody
Platí pro nì stejnì jako u øádných starobních dùchodù podmínka získání potøebné doby dùchodového 
pojištìní, která se bude postupnì prodlužovat. Na rozdíl od pøedchozího typu pøedèasného starobního 
dùchodu má na trvale snížený pøedèasný starobní dùchod nárok každý, komu do dosažení 
dùchodového vìku chybí maximálnì tøi roky pojištìní. Zatímco dùchod popsaný ve 2. bodì se po 
dosažení dùchodového vìku lidem, kteøí ho pobírají, mùže pøepoèítat na výši tzv. øádného starobního 
dùchodu (dùchodce si musí o úpravu požádat a pøepoèítaný dùchod se mu pøizná jen v pøípadì, že je pro 
nìj výhodnìjší), tento typ starobního dùchodu zùstává snížen trvale. 
Pro oba typy pøedèasného starobního dùchodu platí, že se procentní výmìra dùchodu za každých (i 
zapoèatých) 90 kalendáøních dnù, které chybìjí do dosažení dùchodového vìku, snižuje. Rozdíl je v 
míøe snížení. U doèasnì sníženého pøedèasného starobního dùchodu se jedná o 1,3 % výpoètového 
základu, u trvale sníženého je to 0,9 %. Pro úplnost: každý dùchod se skládá z tzv. základní a 
procentní výmìry. Zatímco základní výmìra je pro všechny dùchody stejná a v letošním roce èiní 2 
170 Kè mìsíènì, procentní výmìra zjednodušenì øeèeno závisí na dobách pojištìní a poètu 
odpracovaných let. U starobního dùchodu je aktuální nejnižší procentní výmìra 770 Kè mìsíènì. 
Dále platí, že trvale snížený pøedèasný starobní dùchod není možné pøiznat zpìtnì a že se na 
pøedèasné starobní dùchody vztahují valorizace obdobnì jako u jiných typù dùchodù. Pokud 
poživatel jakéhokoliv pøedèasného starobního dùchodu, který ještì nedosáhl dùchodového vìku, 
pracuje zpùsobem a v rozsahu zakládajícím úèast na dùchodovém pojištìní, výplata dùchodu mu v 
danou dobu nenáleží. Dùchodce i jeho zamìstnavatel musí tuto informaci nahlásit plátci dùchodu, a 
to do osmi dnù. Doba výdìleèné èinnosti se danému èlovìku finanènì zhodnocuje – zapoèítává se 
mu do doby dùchodového pojištìní a rovnìž se mu zkracuje doba, za kterou mu byla døíve snížena 
procentní výmìra. Poèet trvale snížených pøedèasných dùchodù se postupnì zvyšuje. Zatímco 
koncem roku 2001 jich bylo témìø 200 tisíc, v záøí 2009 se jednalo o 380 tisíc. Nárùst poètu tìchto 
dùchodù lze oèekávat po dobu cca 30 let od jejich vzniku. Je zpùsoben specifickým složením této 
skupiny dùchodcù, spoèívajícím v pomìrnì malém poètu, na nìmž se pak výraznì projevuje 
pøibývání nových dùchodcù a nízký úbytek ovlivnìný nižším vìkem tìchto dùchodcù. Rùst poètu 
tìchto dùchodcù nelze zamìòovat s rùstem odchodù do pøedèasného dùchodu. Statisticky 
vykazovaný poèet trvale snížených pøedèasných dùchodù totiž zahrnuje i dùchodce, kteøí už 
dùchodového vìku dosáhli. Z cca 380 tisíc trvale snížených pøedèasných dùchodù v záøí 2009 bylo 
63 tisíc tìch, kteøí ještì dùchodového vìku nedosáhli. Na celkovém poètu starobních dùchodù se tak 
podíleli 3 %.
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