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Poslanci schválili skokové navýšení
péči ve III. a IV. stupni závislosti

příspěvků

na

www.mpsv.cz

Poslanci 7.12.2018 ve 3. čtení schválili senátní novelu zákona o sociálních
službách, která významně navyšuje příspěvek na péči pro osoby ve III. a IV.
stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby. V nejvyšším IV.
stupni (úplná závislost) se příspěvek zvýší ze stávajících 13 200 na 19 200 Kč.
Pozměňovací návrh poslanců Romana Sklenáka a Aleny Gajdůškové (oba ČSSD)
pak navyšuje příspěvek i ve III. stupni (těžká závislost), a to z 9 900 na 13 900 Kč
u dětí a z 8 800 na 12 800 u dospělých.
Demografická data jsou neúprosná. Populace stárne a personální i lůžkové
kapacity pobytových sociálních služeb již pomalu nestačí pokrýt poptávku.
Výhled do budoucna je ale ještě varovnější. V roce 2030 bude zhruba čtvrtina
obyvatelstva starší 65 let. V roce 2050 to bude už třetina obyvatelstva a každý
desátý pak bude starší než 85 let. Je tedy nepochybné, že počet klientů sociálních
služeb bude stále narůstat a tuto potřebu nemohou pokrývat jen pobytové
sociální služby.
„Potřebujeme masivně rozšířit jak pobytová zařízení, tak neformální způsoby
poskytování péče. Pozměňovací návrh Romana Sklenáka, který dnes poslanecká
sněmovna schválila, podporuje právě ty neformální pečovatele, kteří 24 hodin
denně a 7 dní v týdnu pečují doma o ty nejsložitější a nejtěžší případy ve III. a IV.
stupni závislosti. S ohledem na demografická data jsme přesvědčeni, že posilování
neformální péče představuje správný trend,“ sdělila po hlasování ministryně
práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
Lidé chtějí být raději doma
Cílem zvýšení příspěvků ve III. a IV. stupni závislosti je odlehčit finanční situaci
těm, kteří se rozhodnou pečovat o své blízké v domácím prostředí. V současnosti
je reálná dostupnost pomoci u příjemců příspěvku v III. a IV. stupni závislosti
značně disproporční a znevýhodňuje ty, kteří si zvolí tuto náročnou cestu pomoci
blízké osobě.
Zůstat v péči blízké osoby v domácím prostředí upřednostňují nejen pacienti a
jejich blízcí, ale jde o vhodnější variantu i ze zdravotního hlediska. Pobyt v
domácím prostředí má totiž pozitivní vliv na psychiku a celkový zdravotní stav
pacientů. Zvláště patrné je to u dětí, neboť III. a IV. stupeň závislosti se zdaleka
netýká jen starých osob.
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Lidé, kteří se rozhodnou obětovat své pohodlí a možný výdělek v práci proto, aby
mohli posloužit svým blízkým, se často dostávají do velmi složité ekonomické
situace. Podle průzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí je téměř třetina
pečovatelů nucena využít své úspory, neočekávaný měsíční výdaj ve výši 9600 Kč
představuje problém pro nadpoloviční většinu pečovatelů a většina neformálních
pečovatelů (respondentů) uvedla, že s celkovým měsíčním příjmem vystačí jen s
obtížemi.
Tenká hranice mezi III. a IV. stupněm
O často existenčních problémech lidí, kteří se rozhodli vzít na sebe břímě péče o
osobu blízkou, se ví už nějakou dobu. Návrh na zvýšení těchto příspěvků proto
připravila už vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Příslušný sněmovní tisk se však s
koncem volebního období nestihl projednat a návrh tedy „spadl pod stůl“. Zvedli
jej ale senátoři za ČSSD v čele s již bohužel zesnulým senátorem Vladimírem
Plačkem (ČSSD) a předložili návrh, který osobám ve IV. stupni závislosti (úplná
závislost), které nevyužívají pobytových sociálních služeb, zvyšuje příspěvek na
péči z 13 200 na 19 200 Kč.
Tento návrh posléze získal dostatečnou podporu poslanců v prvním i druhém
čtení. Podle poslance Romana Sklenáka (ČSSD) však bylo s ohledem na potřeby
těchto lidí potřeba zajít ještě dál. Podle něj je totiž skutečná hranice mezi III. a IV.
stupněm závislosti velmi tenká. Byl to prý také hlavní důvod, proč společně s
poslankyní ČSSD Alenou Gajdůškovou navrhli, aby se navýšil i příspěvek lidem s
III. stupněm závislosti.
Pozměňovací návrh ČSSD se dotkne desítek tisíc lidí navíc. Zatímco navýšení ve
IV. stupni se týká zhruba 25 tisíc osob, navýšení ve III. stupni závislosti se dotkne
přibližně 60 tisíc osob. Mnoho zdravotně postižených dnes spadá právě do této
kategorie, což je také jeden z důvodů, proč návrh ČSSD ještě před hlasováním
podpořila i Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP).
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Vodafone má nové tarify pro občany se speciálními
potřebami

www.helpnet.cz

Tarif s neomezeným voláním, SMSkami, s 10 GB dat a s 1000 minut volání do
zahraničí. To je nová nabídka Vodafonu pro osoby se speciálními potřebami*,
které si mohou vybrat také tarif pro datově méně náročné s 500 MB dat. Oba
tarify lze kombinovat s vánoční nabídkou denních Vodafone Passů zdarma. Pro
ty, kteří využívají internet především doma, je navíc v nabídce Wi-Fi síť s 60 GB
dat na měsíc, o které se mohou podělit všichni členové domácnosti.
„Pro zdravotně znevýhodněné občany dnes existuje celá řada praktických
aplikací, které jim usnadňují každodenní fungování. A je přirozené, že se proto
zvyšuje i jejich zájem o tarify s větším množstvím dat,“ říká ředitelka České
asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. Alena Jančíková a doplňuje: „Z naší
zkušenosti víme, že například vozíčkáři řeší nejvíce mobilitu a bezbariérové
přístupy. Data používají na chytré aplikace jako například aplikace VozejkMap,
kde si mohou vyhledat nízkopodlažní spoje a bezbariérová místa. Další využití se
pak neliší od choďáků – sledování videí, poslech hudby, sociální sítě a podobně.“
Vodafone společně s Nadací Vodafone spolupracuje s Českou asociací
paraplegiků už několik let. K nejúspěšnějším projektům patří právě mobilní a
webová aplikace VOZEJKMAP, která vozíčkářům poskytuje informace o
bezbariérovosti vybraných objektů (ordinací, obchodů, kaváren, bank, hotelů
nebo míst pro volnočasové aktivity atd.).
Aplikace prošla v roce 2018 inovací s cílem rozšířit její funkce. Vozíčkářům a
osobám s omezenou pohyblivostí vůbec tak například umožní vytvoření itineráře,
případně vlastní mapy s oblíbenými místy nebo vyhledávání dle lokalit i obsahu.
Provozovatelé bezbariérových lokalit mají v aplikaci nově prostor na to, aby si
vytvořili svůj profil s bohatým obsahem o dané lokalitě. Nová verze aplikace bude
pro stávající i nové uživatele spuštěna 4. prosince 2018.
Nadace Vodafone dlouhodobě podporuje i další projekty, které pomocí technologií
a mobilních sítí zlepšují kvalitu života vybraným komunitám se speciálními
potřebami. Podporu získaly v minulosti i nápady pro komunitu neslyšících či
nevidomých. Z Laboratoře Nadace Vodafone vzešel projekt DEAF TRAVEL – první
cestovatelský průvodce ve znakovém jazyce, nebo projekt SIGNSLATE, který
poskytne on-line tlumočení do znakového jazyka.
Občanům s postižením zraku pak usnadňuje komunikaci telefon BLINDSHELL a
s orientací ve městě pomáhá speciální navigace NAVITERIER. Oba projekty také
vzešly ze startupového programu Laboratoř. Nadace Vodafone je navíc již šest let
generálním partnerem největší konference v Česku o technologiích pro osoby se
specifickými potřebami INSPO.
Novou nabídku pro občany se speciálními potřebami naleznete na internetových
stránkách. O nový tarif si lze požádat s příslušnými doklady** v prodejnách
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Vodafonu nebo pomocí zákaznické linky. Možnost objednání tarifů skrze
internetovou samoobsluhu Vodafonu bude následovat v řádu několika týdnů. K
tarifům je možné využít vánoční nabídku sedmi denních Vodafone Passů měsíčně
zdarma, díky kterým zákazníkům vybrané aplikace neukrajují z měsíčního
datového objemu. Zájemci mohou Passy čerpat každý měsíc až do listopadu 2019.
*Nabídka je určena pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P či osobám závislým na
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. a IV.
** Je třeba si připravit kopii občanského průkazu nebo pasu a k tomu dokumenty
dle své situace. Průkaz ZTP či ZTP/P nebo kartu sociálních systémů sloužící jako
průkaz nebo průkaz mimořádných výhod vydaných na základě rozhodnutí
Obecního úřadu. Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby potřebuje Oznámení
o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. Za
nezletilé/nesvéprávné osoby žádá o Zvláštní cenový plán jejich zákonný zástupce.



Grantový diář Nadace Neziskovky

www.helpnet.cz

V průměru obsahuje okolo 230 aktuálních výzev, aplikaci mohou využívat až tři
osoby v organizaci, je také možné si jeho funkce zdarma vyzkoušet v demo verzi.
Grantový diář poskytuje nejúplnější přehled otevřených dotačních a grantových
výzev pro neziskové organizace v ČR. Je to jednoduchý online nástroj, který je
vždy po ruce a významně vám usnadní vyhledávání vhodných výzev širokého
spektra vyhlašovatelů.
Od ledna 2019 dochází v předplatném Grantového diáře ke změnám, cena
ročního předplatného se mění na 1 190 Kč (99 Kč měsíčně), je možné využít i
půlroční předplatné ve výši 790 Kč (132 Kč měsíčně). Ceny jsou bez DPH. Proto
neváhejte, do konce letošního roku máte možnost si Grantový diář objednat ještě
za stávající cenu.
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Aplikace učí vozíčkáře postavit se na vlastní nohy

www.helpnet.cz

V úterý 4.12. 2018 bude spuštěna inovovaná verze mobilní a webové aplikace
VozejkMap. Aplikace je projektem České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. a
klade si ambiciózní cíl - maximálně osvobodit lidi na vozíku od pomoci druhých.
Nabízí mapu, navigaci a informace o bezbariérových místech v celé ČR i v
zahraničí.
Uživatelé aplikace budou mít nově možnost označit místa jako oblíbená a seznam
oblíbených míst aktualizovat a doplňovat, např. psát komentáře k navštíveným
lokacím a umožnit tak doporučení pro ostatní.
Uživatelsky velmi přívětivá je také funkce zobrazení a vložení trasy, která
rozšiřuje původní možnost, kdy se v aplikaci zobrazovaly pouze objekty. Uživatelé
si tak naplánují cestu a budou kompletně informováni o tom, kde se ubytovat,
najít WC nebo centra volnočasových aktivit. V neposlední řadě také vyhledávání
dle lokalit i obsahu míst.
„VozejkMap nyní dosahuje počtu bezmála 13 000 vložených míst a využije jej až
1500 uživatelů měsíčně. Od inovace aplikace si slibujeme jednak rozšíření
aktivních uživatelů na vozíku, ale také její využití pro seniory a rodiny s
kočárkem, pro které jsou bezbariérově uzpůsobená místa podobnou úlevou jako
pro lidi na vozíku“ říká Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků CZEPA.
Aplikace bude mít nově také jedinečné komerční využití. Provozovatelé
bezbariérových objektů budou mít příležitost vytvořit pro svá místa profil s
bohatým obsahem o dané lokalitě – vložit videa, odkazy ze sociálních sítí,
fotogalerii, úvodní fotku, strukturu textů, komentáře uživatelů nebo link s
odkazem do jiné části internetu. Celou bezbariérovou mapu s trasou do určené
lokace lze také umístit na vybraný externí web a propojit tak s VozejkMap.
Aplikace původně vznikla s podporou Nadace Vodafone. Ta ji také zařadila do
startupového programu Laboratoř Nadace Vodafone, který se zaměřuje na
podporu inovativních ICT projektů se sociálním dopadem a nyní v rámci
grantového programu Technologie pro společnost podpořila tuto revoluční
inovaci.
Zdravotně znevýhodněné občany podporuje také společnost Vodafone Česká
republika, která pro ně dnes spouští nabídku dvou zvýhodněných tarifů.
Inovaci bylo možné zrealizovat také díky finančnímu daru společnosti ŠKODA
AUTO a.s, která je stálým partnerem projektu VozejkMap od roku 2013, a která
zároveň dlouhodobě podporuje mobilitu hendikepovaných v programu Škoda
Handy a nově v programu Škoda Neřídit.
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Technologický vývoj v rámci inovace aplikace zajistila společnost COEX, s.r.o.
VozejkMap - Svoboda pohybu na vozíku
Webové rozhraní a mobilní aplikace pro chytré telefony nabízí mapu, navigaci a
informace o bezbariérových místech v celé ČR i v zahraničí. Umožní naplánovat
plně bezbariérovou trasu. Pomůže najít například nejbližší bezbariérovou kavárnu
či WC. Data zadávají a ověřují samotní uživatelé.
Místa jsou kategorizována dle charakteru a účelu a obsahují informace o typu
bezbariérového přístupu. Veškerá data jsou ověřována administrátorem vozíčkářem a potvrzena obvykle do 3 pracovních dní. Mobilní aplikace pro
Android a iOS jsou ke stažení zdarma. Nabízejí rychlé vyhledávání pomocí GPS a
navigaci na místo určení. Vozíčkáři se díky aplikaci mohou pohybovat stejně
svobodně jako lidé bez hendikepu.
Aplikace získala v minulosti několik ocenění:
•
Nejlepší internetový projekt 2013 v soutěži Fóra dárců „Být vidět“
•
2. místo a zvláštní cenu Nadace Vodafone v soutěži Fondu Otakara Motejla
„Společně otevíráme data“ (prosinec 2013)
•
Cena Nadace Vodafone Rafael - ocenění za využití ICT inovativním
způsobem, s dopadem na zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením
(březen 2015)
Česká asociace paraplegiků – CZEPA
Jsme nezisková organizace, která sdružuje vozíčkáře s poraněním mích z celé ČR.
Hájíme jejich zájmy, usilujeme o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný
život a pro integraci do většinové společnosti. Provázíme je obdobím po úraze i
celým dalším životem. Více na www.czepa.cz



Paraplegici prosadili připomínky do novely, vozíčkáři
si polepší

www.helpnet.cz

Ve čtvrtek 5.12.2018 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění. Pro vozíčkáře jde o přelomový moment v
životních podmínkách. Již nebudou platit desítky tisíc za vozík, který jim nepatří.
Pojišťovny jim uhradí až 7 cévek pro katetrizaci oproti současným pěti.
Jednání o novele probíhala velmi intenzivně více než půl roku, zejména z důvodu
náročných jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Pacientskou radou
Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotními pojišťovnami i zástupci firem na trhu s
pomůckami - novela znamená kompromis v řešení mezi uvedenými subjekty.
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„V těchto dnech, kdy vidíme výsledky naší práce, jsme v České asociaci
paraplegiků – CZEPA, z.s. neskutečně hrdí na naši činnost v Pacientské radě,
aktivně a viditelně měníme kvalitu života vozíčkářů. Novela je lidi na vozíku
obrovský přelom, zavádí nový systém úhrad předepisovaných zdravotnických
prostředků", říká Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA,
z.s.
Pacienti i zástupci odborných společností se mohli aktivně podílet na vzniku
novely hned od začátku. Byl odveden obrovský kus práce. Zástupci pacientských
organizací podali 192 připomínek ke kategorizačnímu stromu, 124 z nich bylo
zohledněno v rámci shody všech zúčastněných.
„Připomínky od pacientů měly velikou podporu ze strany MZČR a to vidím za
průlomové“, doplňuje Zdeňka Faltýnková, spinální specialistka České asociace
paraplegiků – CZEPA, z.s.
Zástupkyně Pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky Pacientské rady, Marie
Ředinová a Zdeňka Faltýnková, byly přizvány na všechna zásadní
jednání Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických
prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR.
Novela zákona sice vejde v platnost od 1. 1. 2019, avšak bude následovat
přechodné období, během kterého bude platit stávající systém úhrad
zdravotnických prostředků na poukaz.
Podle nového kategorizačního stromu a nových legislativních úprav budou
předepisovány pomůcky až od 1.12.2019. V lednu 2019 vydá VZP
konsolidovaný seznam hrazených zdravotnických prostředků na poukaz. Výrobci
a distributoři zdravotnických prostředků budou postupně přeohlašovat do nového
kategorizačního stromu své zdravotnické prostředky.
Od 1.1.2019 budou podle novely zákona hrazeny pouze individuálně zhotovované
zdravotnické prostředky.
Z příkazu ministra zdravotnictví bude ustanovena na 5leté volební období Komise
pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, ve které bude
pokračovat v činnosti Zdenka Faltýnková, zastupující spinální pacienty
v zastřešující organizaci České asociaci paraplegiků – CZEPA, z.s.
Při úpravě novely zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění se
vycházelo ze sněmovního tisku 88 ze dne 16.1.2014, na jehož tvorbě se Česká
asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. podílela. Přílohou č.3 k tomuto zákonu je
kategorizační strom, do kterého jsou zařazeny zdravotnické prostředky hrazené
na poukaz.
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Nový kategorizační strom má 11 skupin zdravotnických prostředků:
01 - ZP krycí
02 - ZP pro inkontinentní pacienty
03 - ZP pro pacienty se stomií
04 - ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv
05 - ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu
06 - ZP pro kompresivní terapii
07 - ZP pro pacienty s poruchou mobility
08 - ZP pro pacienty s poruchou sluchu
09 - ZP pro pacienty s poruchou zraku
10 - ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy
11 - ZP nekategorizované
Faktické změny:
Zdravotní
v režimu:

pojišťovna

může

poskytovat

pojištěnci

zdravotnický

prostředek

1. cirkulace zdravotnického prostředku s maximálním doplatkem pojištěnce
do 2 000 Kč
2. do osobního vlastnictví
3. formou pronájmu
4. na repasovaný zdravotnický prostředek pojištěnec nedoplácí
Je-li doplatek na zdravotní prostředky, který je v režimu cirkulace vyšší jak 2 000
Kč, může pojištěnec se zdravotní pojišťovnou uzavřít dohodu o zařazení
zdravotního prostředku do režimu cirkulace (opravy vozíku plně hrazeny
pojišťovnou) nebo zdravotnický prostředek přejde do jeho osobního vlastnictví
(opravy vozíku hrazeny formou budgetu 10 000.-/5let).
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Zásadní změny v úhradách (vybrané zdravotnické prostředky):
Skupina 02 - ZP pro inkontinentní pacienty:




navýšení úhradového množstevního limitu počtu cévek na 7 ks/den (210
ks/3 měsíce), 50 Kč/kus, sety sterilní s potahovaným katétrem 60 Kč/kus
navýšení množstevního limitu počtu průplachových systémů na 15
ks/měsíc
navýšení úhradového množstevního limitu buničiny na 1000 g

Skupina 07 – ZP pro pacienty s poruchou mobility:













vozíky odlehčené variabilní – základní úhrada 20 000,- Kč, medicínsky
zdůvodněné příslušenství s úhradovým limitem 90 %, vozík v režimu
cirkulace
vozíky aktivní – základní úhrada 45 000,- Kč, medicínsky zdůvodněné
příslušenství s úhradovým limitem 90%, vozík v režimu osobního vlastnictví
přídavné elektropohony k mechanickým vozíkům (jako příslušenství
k mechanickým vozíkům skupiny částečně variabilních, variabilních a
aktivních) – úhrada 90%, režim vlastnictví podle vozíku
vozíky elektrické variabilní převážně exteriérové – základní úhrada
125 000,- Kč, medicínsky zdůvodněné příslušenství s úhradovým limitem
90%, vozík v režimu cirkulace, možnost souběhu s mechanickým vozíkem
s limitem
do
20 000,Kč,
režim vlastnictví se řídí výší doplatku do 2 000,- Kč, ev. dohodou se
zdravotní pojišťovnou
vozíky elektrické převážně exteriérové variabilní s anatomickým sedem –
základní úhrada 142 000,- Kč, medicínsky zdůvodněné příslušenství
s úhradovým limitem 90%, vozík v režimu cirkulace, možnost souběhu
s mechanickým vozíkem s limitem do 20 000,- Kč, režim vlastnictví se řídí
výší doplatku do 2000,- Kč, ev. dohodou se zdravotní pojišťovnou
antidekubitní sedáky s indikací vysokého rizika dekubitů zvýšení úhrady
na 7 500,- Kč
antidekubitní matrace s indikací odpovídající paraplegii a tetraplegii
úhrada 8.000,- Kč
elektrické polohovací lůžko, podle nového indikačního kritéria možnost
souběhu s vozíkem

Negativní změny v úhradách, z tzv. „bílého programu“ (například koupelnová a
toaletní madla, sedačky na vanu sprchové stoličky), budou hrazeny pouze
nástavce na WC a vanové elektrické zvedáky a příslušenství z 90%. Nebudou
hrazeny sprchové vozíky, vanové a sprchové sedačky.
V rámci novely bude také od 1.1.2020 snížen roční limit na doplatky léků na
celkovou výši 500 Kč/rok pro poživatele invalidního důchodu ve stupni III. (i pro
osoby, které jsou uznány invalidní ve stupni III. a II., ale důchod jim není
vyplácen) - nyní limit 5000 Kč.
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Co se mění v roce 2019? Novinky MPSV



www.mpsv.cz

Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2019 v oblasti práce a sociálních
věcí řadu změn. Od ledna dojde k historicky druhému nejvyššímu navýšení
minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Velkým úspěchem je navýšení
příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby.
Schválené změny se pozitivně odrazí mimo jiné také na výši důchodů nebo na
náhradách zaměstnancům za pracovní úrazy a nemoci z povolání.
VYŠŠÍ DŮCHODY
Od 1. ledna 2019 se zvyšuje základní výměra všech důchodů, a to ze
současných 9 % na 10 % průměrné mzdy (u důchodů přiznaných před 1. 1.
2019 bude náležet zvýšená základní výměra od splátky důchodu splatné v lednu
2019).
Dojde tak ke zvýšení životní úrovně všech příjemců důchodů, protože všechny
vyplácené i nově přiznané důchody budou zvýšeny o 1 % průměrné mzdy, což
se výrazněji projeví u nižších důchodů, u kterých základní výměra tvoří větší část
důchodu.



základní výměra se zvyšuje o 570 Kč na 3 270 Kč,
procentní výměra zvyšuje o 3,4 % procentní výměry, která náleží ke dni,
od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Důchody se tak zvýší v průměru o 900 korun. Zvýšení bezmála 3,5 milionu
vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
automaticky, není potřeba o ně žádat. O zvýšení důchodu bude všem příjemcům
důchodu zasláno písemné oznámení.
Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle
koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o
sociálním zabezpečení. U těchto důchodů se základní výměra vyplácená v dílčí
výši zvyšuje pouze o poměrnou část z 570 Kč (odpovídající poměru české doby
pojištění vůči celkové době). Procentní výměra, která rovněž odpovídá
příslušnému poměru, se zvýší o 3,4 % své hodnoty.
Od lednové splátky 2019 se valorizují i vyplácené příplatky k důchodu přiznané
podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke
zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a příplatky
podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a
osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se
zvýší o 3,4 % celkové výše příplatku.
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Prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných od roku 2019:






všeobecný vyměřovací základ za rok 2017 ve výši 30 156 Kč,
přepočítací koeficient pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího
základu za rok 2017, který činí 1,0843,
první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 14 388
Kč,
druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 130 796
Kč.
výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a
sirotčího důchodu od roku 2019 činí 3 270 Kč.

Další schválené opatření spočívá ve zvýšení procentní výměry důchodu o 1 000
Kč u osob, které dosáhly věku 85 let. Jeho záměrem je zvýšit životní úroveň těch
osob, u kterých lze již téměř s jistotou přepokládat, že její případné zvýšení si
nemohou zabezpečit samy, například ani částečným uplatněním na trhu práce
(důchodcům, kteří dosáhli 85 let věku před 1. 1. 2019, náleží toto zvýšení
procentní výměry od splátky důchodu splatné v lednu 2019). Zvyšování důchodů
z důvodu dosažení 85 let zajistí Česká správa sociálního zabezpečení, stejně jako
valorizaci důchodů, bez žádosti.
Více informací na stránkách MPSV.



Fond pomoci dětem s DMO

www.helpnet.cz

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podporuje neurorehabilitaci dětí a
mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku.
Uzávěrka pro přijímání žádostí je 1. února 2019.
Povinné dokumenty
•
žádost o poskytnutí nadačního příspěvku (formulář)
•
kopie lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele
•
kopie doporučení uvedené léčby ošetřujícím lékařem
•
kopie potvrzení plánovaného přijetí od zdravotnického zařízení
•
potvrzení o úhrnném příjmu rodiny v uplynulém kalendářním roce s
uvedením počtu jejích členů
Další informace
•
u dítěte žádost o příspěvek podává jeho zákonný zástupce
•
žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně
podepsána, nelze zasílat scan emailem), rozhodující je datum podání žádosti
•
žádost musí splňovat grantová pravidla
•
maximální výše příspěvku u jedné fyzické osoby je 10 000 Kč
•
z Fondu nelze hradit náklady na doprovod
•
již uhrazené neurorehabilitace se zpětně neproplácejí
•
prohlášení VDV o zpracování osobních údajů
Více informací na stránkách VDV.
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http:// www.arpzpd.cz

zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – listopad, prosinec 2018

strana 12

