Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice  tel./fax: 553 734 109  e-mail: czp.opava@volny.cz
 Stávající občanská sdružení musí mít do
tří let v názvu svou právní formu

KALENDÁŘ AKCÍ ZÁŘÍ – LISTOPAD
Areál chovatelů, Opava
- Kylešovice
sál Zemědělské a. s.,
Opava - Kylešovice

Upozorňujeme na změnu zákona o sdružování
občanů (provedenou zákonem č. 342/2006 Sb.),
podle níž název občanského sdružení musí
obsahovat označení "občanské sdružení" nebo
zkratku "o. s.".

02.09. Soutěž Něco pro zdraví

Zájezd k moři

Tučepi, Chorvatsko

Stávající sdružení musí uvést svůj název
do souladu s uvedeným požadavkem do 3 let
ode dne nabytí účinnosti novely (3. 7. 2006).
Změnu stanov sdružení je třeba písemně oznámit
Ministerstvu vnitra do 15 dnů od jejího schválení
(k oznámení se připojí ve dvojím vyhotovení text
změny).

Zájezd k moři

Tučepi, Chorvatsko



Vláda počítá se zvýšením důchodů a
platů v rozpočtové sféře

Od ledna 2007 budou důchody (starobní, plné
invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a
sirotčí) v průměru o 500 Kč vyšší. Od stejného
data stoupnou o 5 % také platy zaměstnancům ve
veřejných službách a správě. Rozhodla o tom
vláda v rámci projednávání návrhu státního
rozpočtu na příští rok.
Na základě rozhodnutí vlády se důchody zvýší o
6,2 %, čím se zlepší relace průměrného
starobního důchodu k průměrné mzdě ze 40,6 %
na téměř 41 %. Průměrný starobní důchod by
se měl od příštího roku zvýšit ze současných 8
190 Kč na 8 690 Kč. Reálná hodnota průměrného
starobního důchodu bude v roce 2007 činit 109,1
%
reálné
hodnoty
starobního
důchodu
vypláceného v roce 1989.
Podle zákona o důchodovém pojištění se důchod
skládá z procentní a základní výměry (je jednotná
pro všechny důchodce a dnes činí 1 470 Kč). O
valorizaci důchodů rozhoduje vláda svým
nařízením. Zákonné podmínky pro zvyšování
důchodů stanoví § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o
důchodovém pojištění, ve znění zákona č.
264/2002 Sb. Při valorizaci musí vláda zohlednit
nejméně 100 % růstu cen a nejméně 1/3 růstu
reálné mzdy. Minimální valorizace důchodů od
ledna 2007 činí 4,5 %.
Autor: Mgr. Kateřina Beránková, tisk.mluv. MPSV
Zdroj: Noviny MPSV

08.09. Večírek AMKI
11.20.09.
15.24.09.
26.09.03.10.

Permoník, Nový
Hrozenkov
Centrum pro zdr. post.,
26.09. Bezplatná právní poradna
Liptovská 21, Opava 6
Turnaj v kuželkách „O pu04.10.
TJ Hagemann, Opava 5
tovní pohár OV SZdP“
07.Rekondice VERTEBRO
Duo, Horní Bečva
14.10.
Církevní varhanní šk.,
11.10. Den diabetiků
Beethovenova 1, Op.
Šachový turnaj –
Klubovna OV SZdP,
14.10.
memoriál Jany Kleinové
Liptovská 21, Opava 6
14.Rekondice RESPI
Duo, Horní Bečva
21.10.
14.Duo, Horní Bečva
Rekondice TP
21.10.
16.OV SPCCH, Liptovská
Týden s SPCCH
22.10.
21, Opava 6
Centrum pro zdr. post.,
24.10. Bezplatná právní poradna
Liptovská 21, Opava 6
01.Kurz životosprávy ONKO UKV Karlovice
06.11.
06.UKV Karlovice
Školení funkcionářů
09.11.
09.Kurz životosprávy
UKV Karlovice
11.11. KARDIO
Herna Krajewski,
13.11. Turnaj v bowlingu
Opava
Sokolovna ve
Společenský večer OV
17.11.
STP
Vávrovicích
Centrum pro zdr. post.,
28.11. Bezplatná právní poradna
Liptovská 21, Opava 6


Rekondice pro tělesně
postižené (HK+DK)

Jak vysoká je penze

Stejně jako každá jiná penze i invalidní důchod se
skládá ze dvou částí - základní a procentní
výměry. Základní výměra je pro všechny penze
stejná a činí 1 470 korun.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Opava
Procentní výměra plného invalidního důchodu
dosahuje za každý rok pojištění 1,5 %
výpočtového základu.

175 Kč, přestože měla dostat 716 korun. Ačkoliv jí
náležel po manželově smrti celkový příjem 3 341
Kč, dostala jen povolené maximum, tedy 2 800 Kč.

Procentní výměra částečného invalidního důchodu
je proti plnému poloviční, neboť za každý rok
náleží jen 0,75 % výpočtového základu. Pro oba
typy penze platí, že do celkové doby se hodnotí
tzv. doba dopočtená, a to tak, jako by dotyčný
pracoval do dosažení řádného důchodového věku.

Ženy, kterých se zmíněná úprava týká, musí o
zvýšení, případně obnovení svého vdovského
důchodu požádat Českou správu sociálního
zabezpečení.
Mohou využít
doporučeného
formuláře žádosti, který je k dispozici na
jednotlivých okresních či místních správách, v
informační kanceláři ČSSZ, a také na webových
stránkách ČSSZ na adrese www.cssz.cz/tiskopisy/
duchodove.asp.

Například čtyřicetiletý muž s průměrným příjmem
15 760 Kč (letos se důchod počítá z průměru za
20 let), který bude v roce 2006 uznán plně
invalidním a s dobou dopočtenou získá 44 let,
dostane důchod 8 795 korun (7 325 Kč procentní
výměra, plus 1 470 Kč základní výměra). Jestliže
by byl uznán jen částečně invalidním, dostal by 5
132 Kč.

Žádost lze sepsat přímo na okresní správě, nebo ji
lze zaslat na adresu ústředí ČSSZ, Křížová 25,
225 08 Praha 5.
Autor: (hčk)
Zdroj: Právo

Pokud bude stejný muž vydělávat před invaliditou
v průměru např. 20 332 Kč, bude jeho měsíční
plný invalidní důchod 9 700 Kč. Částečný invalidní
důchod by činil 5 585 Kč.



důchod

přivýdělek

Od letošního února si může osoba, která pobírá
invalidní důchod, ještě vydělat libovolnou částku.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
byl novelizován zákonem č. 24/2006 Sb. a zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení již nenařizuje sledování
příjmů invalidního důchodce. Plně invalidní osoby
mají od 1. února 2006 nárok na celou výši plného
invalidního důchodu bez ohledu na příjem
z výdělečné činnosti.

Když se oba typy penze porovnají, vyjde, že
částečný je vyšší než polovina plného. Je to
způsobeno tím, že k procentní výměře se oběma
přičítá plná základní výměra (1 470 Kč).
Podle informací Práva se do budoucna uvažuje o
změně zákona, která by o polovinu snížila i
základní výměru částečného invalidního důchodu,
aby
byl
oproti
plnému
opravdu
jen
padesátiprocentní.
Autor: (hčk)
Zdroj: Právo

K posouzení, zda konkrétní práce na plný pracovní
úvazek je vhodná pro konkrétního občana, ať
zdravého, nebo invalidního, je kompetentní lékař
závodní preventivní péče (lékař nebo zdravotnické
zařízení,
zajišťující
pro
konkrétního
zaměstnavatele závodní preventivní péči). U plně
invalidního občana by přitom měl zohlednit druh
zdravotního postižení, aby při plném pracovním
úvazku nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu
v důsledku přetěžování organismu.

 Některé vdovy si polepší
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
bude od července zvyšovat a obnovovat některé
vdovské důchody. Na požádání přepočítá
vdovské důchody těm ženám, které ovdověly
do 1. ledna 1996.
Přepočítání důchodů umožňuje novela zákona č.
267/2006 Sb. o důchodovém pojištění, která řeší
případy žen, jež po úmrtí manžela před 1. lednem
1996 sice splňovaly podmínky nároku na přiznání
vdovského důchodu, avšak jeho výplata jim nebyla
vůbec přiznána nebo jen v omezené výši.

Výše výdělku plně invalidního občana není
současnou právní úpravou nijak omezována. Plný
invalidní důchod, ať již občana plně invalidního
podle § 39 odst. 1 písm. a) nebo podle písm. b)
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, není nijak krácen
z důvodu výše příjmu či délky pracovního úvazku,
ani v souvislosti s procentní mírou poklesu
schopnosti soustavné výdělečné činnosti.

Podle zákonů platných před 1. lednem 1996
nesměla celková částka dvou důchodů (např.
starobního a vdovského) překročit nejvyšší výměru
stanovenou pro souběh důchodů. Některým
ženám podle těchto ustanovení nevznikl nárok na
výplatu vdovského důchodu vůbec. Nyní se tyto
případy budou posuzovat znovu.

Autor: JUDr. Josef Veselý
Zdroj: Boleslavský deník - právní poradna

Podle tehdejšího zákona nesměl součet důchodů
překročit částku 2 800 Kč. Takže když žena
dostávala důchod například ve výši 2 625 Kč a
zemřel jí manžel, obdržela vdovský důchod ve výši
Zpravodaj 3/2006

Plný invalidní
nezkrátí
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 Mýty a
invalidů

pravda

kolem

částečných

Doporučení pro částečné invalidy tedy zní - snažte
se pracovat nebo alespoň být v evidenci uchazečů
o zaměstnání. Tři roky evidence na úřadu práce se
započítávají - jsou náhradní dobou.

Kolem invalidních důchodů koluje mezi lidmi
hodně mýtů a hodně otázek, na které je třeba
jednoznačně odpovědět. Snažíme se o to spolu s
vedoucí oddělení metodiky důchodového pojištění
České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ),
právničkou Helenou Pelikánovou.

Mýtus: Pro částečného invalidu je výhodnější
brát i po dovršení důchodového věku stále
částečný invalidní důchod místo starobního, i
když nepracuje.
To je nesmysl. Vždyť výpočet částečně invalidního
důchodu je proti starobnímu důchodu poloviční činí jen 0,75 % za každý rok pojištění, zatímco
starobní důchod 1,5 %.

Mýtus: Částečný invalidní důchod negativně
ovlivní budoucí starobní důchod, i když
pracuji, protože mé výdělky jsou nyní nižší.
Není to pravda. I když někomu přiznají částečný
invalidní důchod už například v 55 letech, ale on
až do nároku na řádný starobní důchod pracuje,
rozhodně to jeho důchodový nárok negativně
neovlivní, i když má podstatně nižší příjem, než
měl dříve. Zákon pamatuje na to, že starobní
důchod nesmí být nikdy vypočten z nižšího
výpočtového základu, než byl vypočítán částečný
invalidní důchod. Výpočet starobního důchodu se
v těchto případech provádí ze zvalorizovaného
původního výpočtového základu - jako kdyby
dotyčný na svém místě zůstal a plat se mu během
let pravidelně zvedal.

Ve skutečnosti si částeční invalidé mohou od 1.
února 2006 vydělat k důchodu, kolik jim zdravotní
stav dovolí. Jejich důchod přitom nebude jakkoliv
omezen.

Mýtus: Částečný invalida musí hned po
dosažení důchodového věku požádat o
starobní důchod.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
OKRESNÍ VÝBOR OPAVA
zve na

Mýtus: K částečnému invalidnímu důchodu si
mohu přivydělat jen omezené množství peněz,
jinak o něj přijdu.

Autor: Hana Kadečková
Zdroj: Právo

Ve skutečnosti nemusí. Částeční invalidé mohou
klidně přesluhovat a nadále pobírat svůj částečný
invalidní důchod. I když ho pobírají, tak si navíc
zvyšují budoucí starobní důchod za každý
odpracovaný rok o 6 %. Takže když např.
odpracují 3 roky navíc, bude jejich starobní důchod
o 18 % vyšší, než by byl, kdyby odešli hned po
dosažení důchodového věku. Jen je nutné
pamatovat na to, že když chci starobní důchod,
musím o něj požádat. Ještě připomínáme, že
zatímco invalidní důchodci mohou pracovat na
dobu neurčitou, starobní důchodci musí mít
pracovní poměr uzavřen maximálně na rok. Chtějíli pracovat déle, musí každoročně smlouvu
obnovovat. Pro toho, kdo má práci na dobu
neurčitou, může být tedy z tohoto důvodu
výhodnější pobírat i nadále částečný invalidní
důchod a nežádat o starobní.

v pátek 17. listopadu 2006 od 16 h
v Sokolovně ve Vávrovicích



Na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a
Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) se
v poslední době obrací čím dál více lidí, kterým
chybí určitá doba pojištění nutná k přiznání
starobního,
invalidního
či
pozůstalostního
důchodu. Aby důchod dostali, žádají o odstranění
tvrdosti zákona. Situaci přitom mohou řešit
standardním způsobem: doplatit si chybějící dobu
formou dobrovolného důchodového pojištění. Musí
tak ale učinit ještě před tím, než si podají žádost o
důchod, a nesmí jim uplynout doba, za kterou je
možné pojistné doplácet zpětně.

Mýtus: Když jsem částečně invalidní a
nepracuji, nijak se mi to neprojeví na výši
starobního důchodu.
To je veliký omyl. U částečně invalidních osob se
vychází z předpokladu, že budou pracovat. Jinak
si výrazně sníží své budoucí důchodové nároky.
Samotná doba pobírání částečného invalidního
důchodu se totiž nehodnotí jako doba pojištění není náhradní dobou. Při výpočtu důchodu se totiž
zohledňuje kromě dosaženého výdělku i doba
pojištění. Za každý rok pojištění, tedy práce, náleží
1,5 %. Pokud nebudu jako částečný invalida třeba
10 let pracovat, snížím si svůj důchod o 15 %.
Zpravodaj 3/2006

Chybějící doby pojištění si mohou lidé
doplatit

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění
umožňuje osobám starším 18 let zákon č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pokud
chtějí být dobrovolně důchodově pojištění v době,
kdy netrvá jejich výdělečná činnost a ani jim
neplyne žádná z tzv. náhradních dob pojištění
3
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Příklad 3:
Člověk má v období od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2006
pouze 4 roky důchodového pojištění, a to jednak
od 1. 7. 1996 do 30. 6. 1998 a jednak od 1. 7.
2004 do 30. 6. 2006. Tento případ není možné
„pohodlně“ řešit dobrovolným pojištěním, protože
zpětně lze zaplatit nejvýše jeden rok. Ten je v
tomto případě „krytý“ skutečným pojištěním.
Placením „dopředu“ od 1. 7. 2006 se však
desetileté období v čase „posunuje“. Takže co
dotyčný „dopředu“ získal, na začátku původního
období ztratil. Potřebných 5 let pojištění tak získá
až 1. 7. 2009.

(péče o dítě, studium po dobu prvních 6 let po 18
roce věku, pobírání plného invalidního důchodu
atp.), musí si k dobrovolnému pojištění podat
přihlášku u příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení.
Dobrovolné důchodové pojištění si mohou platit
například uchazeči o zaměstnání evidovaní na
úřadu práce nebo studenti středních a vysokých
škol, kteří už nejsou účastni povinného
důchodového pojištění. Dále pak lidé, kteří odešli
pracovat do zahraničí po 31. prosinci 1995 nebo
vykonávají dlouhodobou dobrovolnickou službu.
Dobrovolného důchodového pojištění mohou být
účastni i ostatní lidé, maximálně však po dobu 10
let. Vyplývá to ze zákona č. 589/1992 Sb., o
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba, aby se lidé
o své důchodové pojištění starali v každé etapě
svého života. Někdy se ale bohužel stává, že si
teprve po zamítnutí žádosti o důchod chtějí
chybějící dobu doplatit, ovšem takovou možnost
zákon za dobu před podáním žádosti o důchod už
nepřipouští. Stejný postup platí i v případě získání
nároku na pozůstalostní dávku. V případě úmrtní
člena rodiny nebo osoby blízké už nemůže
pozůstalý podávat přihlášku k účasti na pojištění
za dobu před úmrtím.

Aby lidé měli přehled o svém pojištění a případné
chybějící doby si včas doplatili, mohou jednou
ročně písemně požádat ČSSZ o zaslání
informativního osobní listu důchodového pojištění.
Obsahuje přehled o dobách pojištění v evidenci
ČSSZ. Pokud se člověk na základě informativního
listu rozhodne, že si doplatí dobrovolné důchodové
pojištění, platí ho vždy za celé kalendářní měsíce.
Minimální měsíční pojistné přitom činí v letošním
roce 2 548 Kč. Zpětně si člověk může doplatit
maximálně 1 rok.

MPSV doporučuje obzvláště v případech důchodů
podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním
stavem, konzultovat nejvhodnější řešení předem a
s příslušnou správou sociálního zabezpečení.
Autor: Mgr. K. Beránková, Mgr. Š. Filipová
Zdroj: Noviny MPSV

Doplacení pojistného může pomoci i v případě
důchodů podmíněných dlouhodobě nepříznivým
zdravotním stavem, tedy plných či částečných
invalidních důchodů. To ale pouze za splnění
určitých podmínek (podrobně jsou uvedeny na
webových stránkách MPSV i ČSSZ):

Nedávno vyšlo nové
Sociálně právní minimum pro zdravotně
postižené,

Aby např. člověk starší 28 let mohl dostat invalidní
důchod, musí v uplynulých 10 letech před vznikem
invalidity získat minimálně 5 let důchodového
pojištění. Proto je vhodné, aby měl fakticky po celý
svůj produktivní věk tuto podmínku splněnou. Více
v následujících příkladech:

které obsahuje i souhrn nejdůležitějších
ustanovení zákona o sociálních službách.
Příručku si můžete zakoupit v Centru pro
zdravotně postižené nebo objednat na dobírku na
adrese Národní rada zdravotně postižených ČR,
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, tel. 266 753 425.
Příspěvek na vydání činí 80 Kč.

Příklad 1:
Občan má v období od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2006
pouze 4 roky důchodového pojištění, a to od 1. 7.
1996 do 30. 6. 2000. Pro splnění podmínky
alespoň 5 let pojištění mu postačilo zaplatit
pojistné za dobu od 1. 7. 2005 až 30. 6. 2006.
Přihlášku však bylo třeba podat nejpozději 1. 7.
2006.



Na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se
v poslední době obracejí lidé, kterým není jasné,
jak je to s lékařskou posudkovou službou a kdo
vlastně posudek o jejich zdravotním stavu vydá.
MPSV k tomu sděluje následující:

Příklad 2:
Žadatel má v období od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2006
pouze 4 roky důchodového pojištění, a to od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2005. Pro splnění podmínky
alespoň 5 let pojištění by bylo třeba zaplatit
pojistné za dobu od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 a
dále je platit za dobu od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006
(pojistné je třeba platit za celé kalendářní měsíce).
Získáním 5 let pojištění v takto „posunutém“
období splní dotyčný podmínku potřebné doby.
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Posudkové lékaře mají i úřady práce

Od 1. července 2006 už nerozhodují o přiznání
statusu osoby zdravotně znevýhodněné příslušné
okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ),
ale úřady práce. Změna souvisí s novým zákonem
o sociálních službách a jeho doprovodným
zákonem, který mění některé další právní normy
včetně zákona o zaměstnanosti. Občané, kteří
žádají po 1. 7. 2006 o přiznání statusu osoby
4
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zdravotně znevýhodněné, musí podat žádost na
příslušném úřadu práce. Lékař úřadu práce
posoudí na základě lékařského vyšetření jejich
zdravotní stav a vydá posudek, na jehož základě
úřad práce rozhodne, zda se jedná o osobu
zdravotně znevýhodněnou či nikoli. O případném
odvolání rozhoduje MPSV.

počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný
podíl činí 4 %.
(2) Povinnost
uvedenou
v
odstavci
1
zaměstnavatelé plní
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků
nebo
služeb
od
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50
% zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením, nebo zadáváním
zakázek
těmto
zaměstnavatelům
nebo
odebíráním výrobků chráněných pracovních
dílen provozovaných občanským sdružením,
státem registrovanou církví nebo náboženskou
společností
nebo
právnickou
osobou
evidovanou
podle
zákona
upravujícího
postavení církví a náboženských společností
nebo obecně prospěšnou společností, nebo
zadáváním zakázek těmto subjektům nebo
odebíráním výrobků nebo služeb od osob se
zdravotním postižením, které jsou osobami
samostatně
výdělečně
činnými
a
nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo
zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu, nebo
vzájemnou kombinací způsobů uvedených v
písmenech a) až c).

Od 1. 7. 2006 došlo současně s výše uvedenými
změnami k reorganizaci posudkové služby
sociálního zabezpečení. Od tohoto data přešli
někteří posudkoví lékaři z okresních správ
sociálního zabezpečení na úřady práce a vznikla
lékařská posudková služba úřadů práce. Lékaři
úřadů práce posuzují mimo jiné zdravotní stav i
pro účely přiznání dávek státní sociální podpory a
sociální péče, což bylo dosud v kompetenci OSSZ.
Pokud chce člověk požádat o určitou dávku
sociální péče nebo sociální službu, musí se
nejdříve obrátit na obecní úřad. Obec si následně
vyžádá od příslušného úřadu práce podle místa
trvalého bydliště žadatele posudek o jeho
zdravotním stavu, který vypracuje lékař úřadu
práce. Poté posoudí zdravotní stav dotyčného
a vydá rozhodnutí o jeho zdravotním stavu v rámci
příslušné posudkově medicínské kategorie.
Na základě výsledku posudku obec rozhodne
o žádosti.

(3) Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními
složkami státu nebo jsou zřízeni státem,
nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2
písm. c).

O přiznání či nepřiznání dávek státní sociální
podpory (SSP) rozhodují přímo úřady práce. Jako
podklad jim slouží lékařský posudek. Pokud
žadatel s výsledkem řízení nesouhlasí, může se
odvolat ke krajskému úřadu. Zdravotní stav
pro účely tohoto odvolacího řízení posuzuje
posudková komise MPSV.

(4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců,
celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou
osobami se zdravotním postižením, a
povinného podílu je rozhodný průměrný roční
přepočtený počet zaměstnanců.

Lékařská posudková služba úřadů práce bude
od 1. ledna 2007, kdy nabude účinnosti nový
zákon o sociálních službách, posuzovat zdravotní
stav také pro účely přiznání příspěvku na péči.
O výši příspěvku rozhodnou na základě posudku
obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

(5) Způsob
výpočtu
průměrného
ročního
přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu
plnění povinného podílu stanoví ministerstvo
prováděcím právním předpisem.

Autor: Mgr. Beránková Kateřina, tisk. mluv. MPSV
Zdroj: Noviny MPSV



Počínaje 1. lednem 2007 vejde v platnost nový
zákon o nemocenském pojištění. Nová právní
norma mění mimo jiné i podmínky pro čerpání
nemocenského a zavádí náhradu mzdy. Namísto
nemocenského bude od tohoto data během
prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti
poskytovat náhradu mzdy zaměstnavatel.

Přehled spojů, které od 1. srpna zajišťuje Městský
dopravní podnik Opava na linkách č. 201, 211, 219
a 221 nízkopodlažními vozy (umožňují bezproblémovou přepravu i vozíčkářům), si můžete
vyzvednout v Centru pro zdravotně postižené.
Na zastávkových dosud nejsou vyznačeny.

Náhrada mzdy pak bude náležet zaměstnanci jen
za dobu, v níž trvá pracovní vztah, jež zakládá
účast na nemocenském pojištění. Pro náhradu
mzdy nebude platná ochranná lhůta a
zaměstnanec ji bude dostávat pouze za pracovní
dny a v procentní výši. V průměru však bude
odpovídat dosavadnímu příjmu z nemocenského.

 Náhradní plnění dle § 81 zákona č.
435/2004 Sb.
(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v
pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat
osoby se zdravotním postižením ve výši
povinného podílu těchto osob na celkovém
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Jaká bude náhrada mzdy?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
nemají nárok na náhradu mzdy podle žádného
právního předpisu. A to vzhledem k tomu, že
5
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živnostníci
jsou
de
facto
sami
sobě
zaměstnavatelem. Nelze jim proto uložit, aby si
sami sobě vypláceli náhradu příjmu. Za pozitivní
však lze považovat, že se jim snižuje sazba
pojistného ze současných 4,4 na 2,5 %. I nadále
také nebudou mít povinnost přihlásit se
k nemocenskému pojištění. Pokud se ale přihlásí,
budou mít nárok na nemocenské po třech
měsících, během kterých si ho budou platit. V
případě, že by OSVČ měly povinnost přihlásit se k
nemocenskému pojištění, vznikl by jim nárok na
nemocenské
bez
čekací
doby
jako
u
zaměstnanců.

NÁPADNÍK – SBORNÍK INFORMACÍ A RAD
PRO VOZÍČKÁŘE
Publikace je zdarma, zaplatíte pouze poštovné a
balné ve výši 50 Kč.
Můžete si ji objednat na dobírku písemně
na adrese Liga za práva vozíčkářů, Kounicova 42,
602 00 Brno, telefonicky na čísle 541 249 175
nebo e-mailem
na adrese hana.valova@
ligavozic.cz.


První 3 pracovní dny nemoci bude náhrada mzdy
činit 30 % z redukovaného denního průměrného
výdělku (v současnosti je to 25 % za první 3
kalendářní dny), od 4 dne do konce druhého týdne
pracovní neschopnosti pak 69 % za pracovní dny.

Celkem 131 700 kontrol dodržování léčebného
režimu v pracovní neschopnosti provedli
zaměstnanci
České
správy
sociálního
zabezpečení (ČSSZ) v letošním prvním pololetí.
Nejvíc jich bylo v Moravskoslezském kraji – 16
879, v Praze – 16 723 a ve Středočeském kraji,
kde se kontroloval léčebný režim celkem v 14 286
případech. Na základě kontrol vydala všechna
pracoviště ČSSZ celkem 2 796 postihů za
porušení léčebného režimu. V praxi to znamená,
že 2,1 % kontrolovaným bylo sníženo nebo
odebráno nemocenské. Podobná situace byla v
prvním pololetí 2005. Tehdy zaměstnanci ČSSZ
uskutečnili 135 864 kontrol, na jejichž základě
vydali celkem 2 994 postihů.

Náhrada mzdy bude daňově uznatelným
nákladem. Pro firmy zaměstnávající zdravotně
postižené bude platit speciální řešení. Část
pojistného, kterou na nemocenské pojištění odvádí
za zaměstnance zaměstnavatel, se sníží
ze současných 3,3 na 1,4 %. Zaměstnavatelé
s méně než 26 zaměstnanci budou mít navíc
možnost zvolit si dobrovolně jiný systém. Budou-li
odvádět vyšší pojistné za zaměstnance (v roce
2007 3,3 %, tedy současné pojistné), pak jim
polovinu vyplacené náhrady mzdy bude refundovat
ČSSZ. Nemocenské bude náležet všem
pojištěncům bez rozdílu, tedy i OSVČ od
patnáctého kalendářního dne nemoci. Rozšiřuje se
počet redukčních hranic ze 2 na 3. Jejich výše se
odvozuje od průměrné mzdy. Výše redukčních
hranic od 1. 1. 2007 bude známa v září 2006.

Kromě snížení či odebrání nemocenského může
ČSSZ ukončit pracovní neschopnost (PN). A to v
případě, že z lékařského hlediska není důvod pro
její další trvání. V prvním pololetí 2006 tak
pracovníci ČSSZ ukončili celkem 1 078 pracovních
neschopností, ve stejném období loni se jednalo o
1 716 PN ukončených rozhodnutím okresní správy
sociálního zabezpečení.

Příklady výpočtu náhrady mzdy
Předpokládané redukční hranice pro náhradu
mzdy v roce 2007: první 936, druhá 1 403 a třetí
2 806 korun.




Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí
umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu,
například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, či
uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři.
Pověření
pracovníci
OSSZ
se
prokazují
oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané
jsou povinni jim předložit doklad o pracovní
neschopnosti, do kterého pracovník dozoru
zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Z průměrného denního výdělku se do první
hranice započte 90 %.
Z částky mezi první a druhou hranicí 60 %.
Z rozdílu mezi druhou a třetí hranicí 30 %.

a) Průměrný
denní
výdělek
800
Kč,
po redukci 720 Kč
Za 10 pracovních dnů pracovní neschopnosti
(PN) činí celková částka 4 126 Kč (3 x 216 + 7
x 496,80).

Pokud
pracovník
dozoru
nezastihne
práceneschopného v místě pobytu uvedeném na
„Potvrzení pracovní neschopnosti“, nechá na místě
oznámení o provedené kontrole. To mimo jiné
obsahuje poučení o povinnosti navštívit nejpozději
následující den ošetřujícího lékaře. U ošetřujícího
lékaře si přitom pracovník dozoru ověřuje léčebný
režim práceneschopného.

b) Průměrný denní výdělek 1 200 Kč,
po redukci 983 Kč
Za 10 pracovních dnů PN činí celková částka 5
633 Kč (3 x 294,90 + 7 x 678,27).
c) Průměrný denní výdělek 1 800 Kč,
po redukci 1 242 Kč
Za 10 pracovních dnů PN činí celková částka 7
117 Kč (3 x 372,60 + 7 x 856,98).

Kontroly dodržování léčebného režimu se
provádějí pravidelně během celého týdne,
případně i o víkendu. Kontrolují se buď namátkou
vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět

Autor: Kateřina Štíchová
Zdroj: Hospodářské noviny
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Téměř 3 000 lidí ČSSZ odebrala či
snížila nemocenské
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praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař
ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také
zaměstnavatel, který má podezření, že jeho
zaměstnanec pobírající nemocenské současně
vykonává jinou činnost.

rozšířit i do dalších měst a obcí," plánuje ředitel
školy pro neslyšící. Ve Valašském Meziříčí již 2,5
roku funguje podobná služba, kdy si neslyšící
mohou přivolat pomoc přes tísňovou telefonní linku
městské policie prostřednictvím textové zprávy
odeslané z mobilu.

Kontroly dodržování léčebného režimu
k 30. 6. 2006

Autor: (sab)
Zdroj: Haló noviny


Příbuzní pacienta? Do ordinace nesmí

Dceři těžce zdravotně postižené ženy nedovolil
plzeňský neurolog být při posudkovém vyšetření
matky. Příslušná vyhláška mu to umožňuje.
Otřesená přístupem plzeňského neurologa je Soňa
Klingerová z Tlučné. Její matka má po krvácení do
mozku ochrnutou polovinu těla, je těžce zdravotně
postižená, a proto žádala Okresní správu
sociálního zabezpečení o příspěvek na motorové
vozidlo. Neuspěla a odvolala se k posudkové
komisi ministerstva vnitra a sociálních věcí. Tady
neúspěch rozhodně nebyl tím nejhorším zážitkem.
"Doprovázela jsem matku, špatně se totiž
pohybuje a komunikuje. Mám plnou moc na její
zastupování. Vešla jsem s ní i k panu doktorovi
Komzákovi, který ji měl neurologicky vyšetřit.
Matka si moji přítomnost přála. Lékař se okamžitě
začal rozčilovat, že budu ovlivňovat průběh
vyšetření a že v ordinaci nemám co dělat,"
převyprávěla situaci šokovaná Klingerová. Nejprve
odmítla matku opustit, poté ale raději odešla do
čekárny. "Lékař mě začal téměř vydírat, že jestli
neodejdu, přeruší posudkové řízení a příspěvek
tak nedostaneme. Byl hodně nepříjemný,"
pokračovala.

Autor: Mgr. Štěpánka Filipová, tisk. mluvčí ČSSZ
Zdroj: Noviny MPSV


Neslyšící
budou
na
komunikovat přes kameru

úřadech

Webkamera s on-line spojením na tlumočníka
znakové řeči se ve Valašském Meziříčí, Ostravě a
Brně stane prostředníkem mezi neslyšícími na
jedné a úředníky, zdravotníky a zástupci institucí
na druhé straně. Prvního srpna zahájil v těchto
městech zkušební provoz linky znakového
překladu.

Neurolog František Komzák nepopřel, že chtěl
ordinaci opustit, pokud dcera pacientky neodejde.
K žádnému většímu konfliktu však podle něj
nedošlo. "Mezi zásady vyšetření pro posudkovou
komisi patří i ta, že nesmí být přítomen žádný
rodinný příslušník," upřesnil. Jeho slova potvrzuje i
mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí
Kateřina Beránková. "Z formálního hlediska byl
postup správný, tak to stanovuje vyhláška. Pokud
se lékař choval hrubě, je možné si stěžovat České
lékařské komoře," dodala mluvčí. Nad zákonným
opatřením nechápavě kroutí hlavou jak Klingerová,
tak ředitelka Centra pro zdravotně postižené Plzeň
Petra Mynaříková. "Pacient je u těchto vyšetření
ve stresu, může mít problémy s komunikací a
pouhá přítomnost někoho blízkého by mu mohla
pomoci," podotkla Mynaříková. Podle ní měl
v tomto konkrétním případě lékař ženám vysvětlit,
že podle zákona nemá dcera právo v ordinaci být.
"Dát bez podrobností na výběr, že buď půjde, nebo
se řízení přeruší, je pro mě velice neetické
chování," vyjádřila se ředitelka.

Projekt je součástí programu s názvem Pro plný
život. Neslyšící klient se posadí před webovou
kameru a ve znakové řeči sdělí svůj požadavek
vůči úřadu či instituci. Obraz doputuje po internetu
k tlumočníkovi v Ostravě, který zprostředkuje
komunikaci mezi oběma stranami, vysvětluje
spoluautor projektu a ředitel meziříčských
speciálních škol pro neslyšící Petr Šulák. Kromě
školy pro neslyšící se na něm podílejí například
úřady práce ve Vsetíně a Ostravě, Ostravská
univerzita a Česká unie neslyšících. Použití
webové
kamery
představuje
organizačně,
technicky i finančně jednodušší řešení, než kdyby
se úředníci a zdravotníci měli učit znakovou řeč,
míní Šulák.
Zkušební provoz on-line linky znakového překladu
potrvá do konce ledna příštího roku. "Pokud se
osvědčí, mohla by se za minimálních nákladů
Zpravodaj 3/2006

Podle ní obdobné zkušenosti lidí nejsou vůbec
výjimečné. "Do našich poraden přicházejí klienti se
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stížnostmi na hrubé chování posudkových lékařů
poměrně často. Mají ale strach se ozvat, protože si
uvědomují, že při příštím posudkovém řízení by se
jim tato iniciativa velice nevyplatila," uzavřela
Mynaříková.
Co říká vyhláška 182/1991 Sb.
K jednání posudkové komise ministerstva je
možné přizvat na žádost posuzovaného další
osoby, které mohou přispět k objasnění okolností
důležitých pro posudkový závěr. Pokud je v rámci
jednání provedeno vyšetření posuzovaného, tyto
osoby u něj být nemohou.
Autor: Eva Plevková
Zdroj: Plzeňský deník
ZO SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
V OPAVĚ

poskytuje, nesmí být staršího data než je 1
měsíc.


Podpisy na žádosti a smlouvě musí být
ověřeny na matričním úřadě nebo notářem,
nesmí být staršího data než je 1 měsíc.



Minimální splátka půjčky je 400
maximální doba splácení 36 měsíců.



Žadatel je povinen jakoukoli změnu (změna
bydliště, příjmení atd.) neprodleně oznámit
poskytovateli.



Žadatel je povinen vyplněné tiskopisy zaslat
zpět poskytovateli nejpozději do 14ti dnů.



Jeden z ručitelů nesmí být v příbuzenském
vztahu k žadateli.



Potvrzení o příjmu a ověření podpisů
dokládejte pouze v případě, že Vám byla
půjčka schválena.



Žadatel společně s první splátkou zaplatí
poskytovateli 200 Kč manipulační poplatek.

pořádá ve středu 11. října 2006 v 15 h
v aule Církevní varhanní školy na Beethovenově ulici

Kč

a

Podpisem vyjadřuje žadatel souhlas s kritérii pro
poskytování půjčky.
Na programu je přednáška MUDr. Jany Palečkové na
téma Diabetická noha, prezentace diabetické obuvi,
možnost změření hladiny krevního cukru a tlaku.
KRITÉRIA
pro poskytování bezúročných půjček
z účelového jmění Svazu tělesně postižených
v ČR
Půjčka je poskytována v max. výši 20 000 Kč.
Účel poskytované půjčky:
a) řešení havarijního stavu v domácnosti (nákup
el. spotřebičů apod.)
b) úpravy bytu (bezbariérovost, vytápění)
c) oprava nebo zakoupení automobilu
d) nákup rehabilitační nebo kompenzační
pomůcky
V mimořádných případech se poskytne půjčka též
v hotovosti na překlenutí tíživé finanční situace.
Podmínky poskytovatele:




Žadatel předloží řádně a čitelně vyplněné
tiskopisy „Žádost o bezúročnou půjčku …“
s ověřenými podpisy žadatele + ručitelů a
doporučení OV STP, ověření nesmí být
staršího data než je 1 měsíc.
Žadatel je též povinen předložit předběžnou
fakturu na zboží či služby, na které se půjčka

 Výsledky soutěže Něco pro zdraví
V sobotu 2. září se uskutečnil již 26. ročník
soutěže Něco pro zdraví, kterou uspořádal okresní
výbor Sdružení zdravotně postižených v Opavě.
Soutěže se zúčastnilo celkem 146 členů z 15
základních a místních organizací STP a SPCCH
na Opavsku. Nejpočetnější zastoupení měly MO
Opava 5 a ZO Krnov (po 24 soutěžících),
následované ZO Dolní Benešov a ZO Budišov n.
Bud., obě s polovičním počtem soutěžících.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
1. ULBRICHOVÁ Libuše Kravaře
2.- 3. STOCZEK Gerhard
Štěpánkovice
NOVOSAD Lubomír
Krnov
VÝSLEDKY SOUTĚŽE DRUŽSTEV
Borsutzký,
Borsutzká,
1. ŠTĚPÁNKOVICE
Stoczek,
Stoczková
Stibůrek,
Štrbík,
2. KRNOV
Bogdál,
Stoklasa
Homolová,
Ulbrichová,
3. KRAVAŘE
Ulbrich,
Schneiderová

95 bodů
92 bodů
92 bodů

359 bodů

348 bodů

345 bodů

Vydává Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Opava,
Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice, tel./fax: 553 734 109, e-mail: czp.opava @ volny.cz, http://czp.wz.cz.
Distribuce prostřednictvím předsedů organizačních složek Svazu tělesně postižených, Svazu postižených civilizačními chorobami
a Svazu neslyšících a nedoslýchavých v8rámci bývalého opavského okresu.
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Vychází 4x do roka. Toto číslo vyšlo v září 2006. Neprodejné.
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