
SVÍTÁNÍ č. 2 / 2009 

Osobní asistence a respitní péče v roce 2008 

Osobní asistenci jsme v roce 2008 v rámci okresu Svitavy poskytli 138 uživatelům, respitní 
péči 6 uživatelům. Respitní i osobní asistenci poskytujeme v domácím prostředí uživatelů, 
během roku 2008 se zvýšil zájem o osobní asistenci u dospělých osob a seniorů. Dále jsme 
osobní asistenci zajistili v těchto školách : II. Základní škola Moravská Třebová, Základní škola 
Lubná, Základní škola Felberova Svitavy, Základní škola Hradec nad Svitavou, Základní škola 
Dolní Újezd, Základní škola Jevíčko,  III. Základní škola Litomyšl, Speciální základní škola  
Moravská Třebová, Speciální základní škola, mateřská a praktická škola Svitavy, Speciální 
základní a mateřská škola Litomyšl, Střední zahradnická škola Litomyšl, Gymnázium 
Moravská Třebová, v předškolních zařízeních, tj.  Mateřská školka Jevíčko, I. Mateřská školka 
Litomyšl, Mateřská školka Větrná Svitavy. V případě zájmu o službu osobní asistence či 
respitní péče nás můžete kontaktovat osobně na výše uvedené adrese nebo na telefonickém 
čísle : 461 542 587, 461 723 728.  

Změna  úředních hodin na detašovaném pracovišti v Poličce 

Od dubna 2009 se mění úřední hodiny na detašovaném pracovišti v Poličce – každý první 
čtvrtek v měsíci od 13:00 hodin do 15:00 hodin. Na detašovaném pracovišti nabízíme prodej 
drobných pomůcek např.  baterie do sluchadel, koncovky apod., zajišťujeme základní  a 
odborné sociální poradenství.  

Úpravy poplatků a doplatků od 1. dubna 2009 

Dnem 1. dubna 2009 vstoupila v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, která mění jeho paragrafy týkající se regulačních poplatků a doplatků 
na léčiva a jejich limitů. Zvýhodnění se týká zejména dětí do 18 let a seniorů ve věku od 65 
let. Změny lze stručně shrnout takto  u dětí do 18 let se ruší  poplatek 30korun u lékaře, jde-li 
o děti do dovršení 18. roku věku včetně tohoto dne ( pozor poplatky 60 Kč za den pobytu 
v nemocnici, léčebně apod., 90 Kč za pohotovost a 30 Kč za položku na receptu zůstávají ). 
Snížení ochranného limitu na 2500 z 5000 Kč u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního 
roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, u seniorů nad 65 let je snížení ochranného limitu na 
2500 Kč z 5000 Kč, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku. Do limitu se 
nově započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní 
lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě předepsané 
na recept pojištěncům starším 65 let ( včetně dne, ve kterém dovršili 65. roku věku ). 
Osvobození od poplatků. Ke skupinám osob již dříve zákonem vyjmenovaným, které neplatí 
žádné regulační poplatky, se doplňují děti umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo svěřené do pěstounské péče osoby, kterým jsou 
poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro seniory nebo ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče, pokud jim po úhradě za ubytování a stravu zbude méně než 800 Kč 
nebo pokud nemají žádný příjem ( potvrzení o této skutečnosti jim vydává příslušný 
poskytovatel sociálních služeb ). Poplatek 30 korun za položku na receptu. Podle zákona se 



platí nadále, ale doplatek pacienta za položku na receptu bude snížen o zaplacený regulační 
poplatek nebo jeho příslušnou část tak, aby částka za doplatek a regulační poplatek činila 
nejméně 30 Kč. To znamená, že u léků, které jsou plně nebo částečně hrazené ze zdravotního 
pojištění, se vždy hradí regulační poplatek. U částečně hrazených léků se doplatek na lék 
snižuje o zaplacený regulační poplatek. Doplatek a regulační poplatek musí činit vždy 
nejméně 30 Kč. Použití vybraných poplatků. Vybrané poplatky musí být použity na provoz a 
modernizaci zdravotnického zařízení. Výše ochranných ročních limitů. Limit 5000 Kč se týká 
se dospělých ve věku od 18 let do 65 let, limit 2500 Kč se týká  jen dětí do 18 let a seniorů 
nad 65 let. Do limitu se nezapočítává  poplatek 60 korun za každý den ústavní péče 
v nemocnici, v léčebně dlouhodobě nemocných, odborných léčebných ústavech včetně 
psychiatrických, dětské odborné léčebně a ozdravovně, lázních nebo za den lázeňské péče 
komplexní péče, poplatek 90 korun za návštěvu pohotovosti ( lékařské služby první pomoci 
nebo ústavní pohotovostní služby ). Do limitu se započítává poplatek u lékaře ve výši 30 
korun ( za návštěvu u lékaře, při které bylo provedeno klinické vyšetření, za návštěvní službu 
poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost, za návštěvu u 
klinického psychologa či klinického logopeda). Poplatek 30 korun za položku na receptu ( za 
vydání každého ze zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného léčivého přípravku 
předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení ). Doplatek za léčivé 
přípravky částečně hrazené pojišťovnou, ale pouze ve výši doplatku na nejlevnější na trhu 
dostupný léčivý přípravek s obsahem stejné léčivé látky a se stejnou cestou podání. To 
neplatí v případě, že předepisující lékař na receptu vyznačil, že lék nelze nahradit. Pak se 
doplatek započítává v plné výši. Do limitu se nově započítávají doplatky na částečně hrazené 
léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené 
k podpůrné nebo doplňkové  léčbě, předepsané na recept pojištěncům starším 65 let.  

Zdroj : Všeobecní zdravotní pojišťovna 

Jak mám postupovat – jsem poživatelem plného invalidního důchodu a blíží 
se mi datum odchodu do starobního důchodu? 

Poživatel plného invalidního důchodu, který splní podmínky nároku na starobní důchod ve 
smyslu ustanovení § 29 písmeno a) nebo b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 
(dále ZDP),tedy a) získá dobu pojištění nejméně 25 let a dosáhne důchodového věku nebo b) 
získá dobu pojištění nejméně 15 let a dosáhne aspoň 65 let věku,může požádat o přiznání 
starobního důchodu, nebo si ponechat nadále plný invalidní důchod. Rozhodne-li se pro 
starobní důchod, lze žádost uplatnit nejdříve tři měsíce před požadovaným dnem přiznání. 
Žádost s ním sepíše OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušná podle místa jeho trvalého bydliště. Postup při 
sepisování žádosti o důchod a doklady, které je třeba OSSZ/PSSZ/MSSZ předložit. Není třeba 
předkládat ty dokumenty, které již byly přijaty do evidence ČSSZ dříve v souvislosti s žádostí 
osoby o invalidní důchod.Ve smyslu ustanovení § 58 ZDP, jsou-li současně splněny podmínky 
nároku na výplatu starobního  a plného invalidního  důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a 
to vyšší.  Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního a plného 
invalidního důchodu ve stejné výši, přizná se důchod, který si pojištěnec zvolí. Nárok na 
důchod, který se nevyplácí, zaniká. Nárok na starobní důchod má pojištěnec, jestliže dosáhl 
důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění. Zjednodušeně se dá říci, že u mužů je 
60 let, u žen od 53 do 57 let podle počtu vychovaných dětí. Tento důchodový věk ale platí 



pouze pro ty pojištěnce, kteří daného věku dosáhli do 31. 12. 1995. Od té doby se věková 
hranice pro odchod do důchodu pravidelně zvyšuje – u mužů o 2 kalendářní měsíce a u žen o 
4 kalendářní měsíce za každý započatý rok po 31. 12. 1995. A to tak, aby po 31. 12. 2012 byl 
důchodový věk u mužů 63 let a u žen od 59 do 63 let – opět podle počtu vychovaných dětí. 

u mužů 60 let 

u žen 

53 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí

54 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 děti

55 let, pokud vychovaly 2 děti 

56 let, pokud vychovaly 1 dítě 

57 let  

Důchodový věk (roky + měsíce) 

Rok narození Muži 
Ženy (podle počtu vychovaných dětí)
bezdětná 1 dítě 2 děti 3-4 děti 5 a více dětí

před rokem 36 60 57 56 55 54 53 
1936 60 + 2 57 56 55 54 53 
1937 60 + 4 57 56 55 54 53 
1938 60 + 6 57 56 55 54 53 
1939 60 + 8 57 + 4 56 55 54 53 
1940 60 + 10 57 + 8 56 + 4 55 54 53 
1941 61 58 56 + 8 55 + 4 54 53 
1942 61 + 2 58 + 4 57 55 + 8 54 + 4 53 
1943 61 + 4 58 + 8 57 + 4 56 54 + 8 53 + 4 
1944 61 + 6 59 57 + 8 56 + 4 55 53 + 8 
1945 61 + 8 59 + 4 58 56 + 8 55 + 4 54 
1946 61 + 10 59 + 8 58 + 4 57 55 + 8 54 + 4 
1947 62 60 58 + 8 57 + 4 56 54 + 8 
1948 62 + 2 60 + 4 59 57 + 8 56 + 4 55 
1949 62 + 4 60 + 8 59 + 4 58 56 + 8 55 + 4 
1950 62 + 6 61 59 + 8 58 + 4 57 55 + 8 
1951 62 + 8 61 + 4 60 58 + 8 57 + 4 56 
1952 62 + 10 61 + 8 60 + 4 59 57 + 8 56 + 4 
1953 63 62 60 + 8 59 + 4 58 56 + 8 
1954 63 62 + 4 61 59 + 8 58 + 4 57 
1955 63 62 + 8 61 + 4 60 58 + 8 57 + 4 
1956 63 63 61 + 8 60 + 4 59 57 + 8 
1957  63 63 62 60 + 8 59 + 4 58 
1958 63 63  62 61 59 + 8 58 + 4 
1959 63 63 62 61 60 58 + 8 
po roce 1959 63 63 62 61 60 59 

 



Po 31. 12. 2012 činí důchodový věk:  

u mužů             63 let 

u žen                            59 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí 
60 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 děti 
61 let, pokud vychovaly 2 děti 
62 let, pokud vychovaly 1 dítě 
63 let 

www.cssz.cz 

Inspekce kvality sociálních služeb  

Dne  3. 2. 2009 proběhla inspekce kvality sociálních služeb i ve středisku sociálních 
služeb Salvia. Inspekce neshledala nedostatky a Salvia splňuje standardy kvality 
sociálních služeb. Děkujeme našim uživatelům za spolupráci.  
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