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Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, 
dostává se Vám do rukou první 
letošní číslo našeho čtvrtletníku.  

A co jsme pro Vás připravili 
tentokrát? Jako vždy první 
polovinu zpravodaje věnujeme 
zprávám z činnosti na našich 

detašovaných pracovištích, v druhé polovině pak 
přinášíme novinky v sociální oblasti, které 
se dotýkají osob se zdravotním postižením 
a seniorů. 

Věříme, že i tentokrát naleznete ve zpravodaji 
mnoho zajímavých a užitečných informací.  

Přejeme Vám příjemné čtení. 
pracovníci 

Centra pro zdravotně postižené  
Moravskoslezského kraje o.p.s. 

 

MPSV: Co se mění v roce 2023?  
Se začátkem roku 2023 vešla v platnost řada 
legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají 
státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi 
nebo například důchodů.  

Změny nastaly také v oblasti zaměstnanosti. 
Klíčová je další úprava příspěvku na bydlení, 
zvýšení minimální mzdy nebo zefektivnění lékařské 
posudkové služby. 

 Zaměstnanost 
o Zvýšení minimální mzdy 
o Ochrana zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele 
o Zavedení slevy na pojistném pro zranitelné 

skupiny zaměstnanců 

 Sociální služby a pěstounská péče 
o Úhrady poskytovatelům sociálních služeb 
o Zvýšení úhrady za dětskou skupinu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Zvýšení příspěvků pro pěstouny a děti 
z náhradní rodinné péče 

o Příspěvek pro výkon pěstounské péče 
o Zvýšení sazby pojistného u záchranářů 

a podnikových hasičů 
 

 Nemocenské pojištění 
o Změna výpočtu nemocenské 
o Nárok na otcovskou poporodní péči 

při úmrtí dítěte 
o Plná elektronizace karantény 

 Důchodové pojištění 
o Pravidelná valorizace důchodů 
o Zvýšení starobního důchodu za výchovu 

dětí (tzv. výchovné) 
o Snížení starobních důchodů prominentům 

komunistického režimu 

 Státní sociální podpora 
o Zvýšení přídavku na dítě 
o Sjednocení podmínek pro příspěvek 

na bydlení 
o Zvýšení životního a existenčního minima 
o Rozšíření nároku na pohřebné 

 Dávky hmotné nouze 

 Pomoc osobám se zdravotním postižením 
o Zvýšení příspěvku na mobilitu 
o Zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku: 

zdvihací/zvedací plošiny 
o Zefektivnění lékařské posudkové služby 

 
Více informací z oblasti sociální práce a sociálních 
služeb naleznete uvnitř zpravodaje v sekci Poradna. 

 
 

Najdete nás také na Facebooku       
https://www.facebook.com/Centrum-pro-
zdravotně-postižené-Moravskoslezského-

kraje-ops-151098665016961 
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Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál 

 tel.: 554 718 068 

  

Ohlédnutí za rokem 2022 

Poradna pro osoby se zdravotním postižením 
V roce 2022 využilo služeb naší 
poradny 142 uživatelů, bylo 
zaznamenáno 244 intervencí 
a 5 kontaktů.  

Poradenství probíhalo nejčastěji 
ambulantně v poradenských místnostech naší 
organizace v Bruntále a v Krnově. Služby jsme 
poskytovali osobám se zdravotním postižením, 
seniorům a také jejich rodinným příslušníkům 
či opatrovníkům.  

Osobní asistence 
V uplynulém roce jsme 
na Bruntálsku poskytli osobní 
asistenci 7 klientům – 3 mužům 
a 4 ženám.  

Celkový rozsah osobní asistence činil 6 378 hodin.  

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření 
spokojenosti uživatelů se službou osobní 
asistence 
Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění míry 
spokojenosti se službou a zjištění případných 
podnětů ke zkvalitnění služby.  

V listopadu roku 2022 bylo osloveno 5 uživatelů 
osobní asistence, kterým byla v daném měsíci 
poskytována tato služba. Příjem vyplněných 
dotazníků byl ukončen k 7. 1. 2023, k tomuto dni 
byly navráceny 4 vyplněné dotazníky.  

Dotazníkové šetření se skládalo ze čtyř tematických 
bloků: 

 1. Zajištění osobní asistence 

Respondenti uvedli, že se o existenci služby 
dozvěděli na úřadu, na základě doporučení svých 
známých a od opatrovníka. Dva respondenti 
hodnotili celkovou spokojenost se službou 
na výbornou, druhá polovina respondentů ji 
hodnotila jako dobrou. Zcela kladně byla 
hodnocena také komunikace s pověřenými 
pracovníky.  

2. Personální zajištění osobní asistence 
Z vyjádření respondentů bylo zjištěno, že 
pracovníci organizace ochotně vyhoví jejich přáním 
a jsou dochvilní. Nespokojenost nevyjádřil žádný 
z respondentů.  

3. Práva uživatelů 
Všichni respondenti uvedli, že osobní asistentky 
zcela respektují soukromí uživatelů, jejich názor 
a svobodnou volbu. Všichni respondenti se cítí 
dostatečně zapojeni do rozhodování o průběhu 
poskytovaných služeb. 

4. Vlastní vyjádření uživatelů 
Respondentům byl ponechán prostor na vyjádření 
se ke způsobu a kvalitě poskytování služby, v čem 
vidí největší přínos služby, co jim naopak schází 
a prostor k vyjádření podnětů, nápadů 
a připomínek. Jeden z dotazovaných uvedl, že vidí 
přínos v časové délce služby osobní asistence.  
Z odpovědi jednoho z respondentů vyplývá, že by si 
přál poskytovat služby ve větším rozsahu. Dva 
dotazovaní vyjádřili na konci dotazníku spokojenost 
a poděkování.  

Také my děkujeme všem uživatelům a jejich 
blízkým za účast na dotazníkovém šetření. 
 

 

Poděkování za finanční podporu  
Rádi bychom touto cestou poděkovali našim 
partnerům za finanční podporu, díky níž jsme mohli 
v roce 2022 poskytovat naše služby. 

V roce 2022 nás finančně podpořili: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Město Bruntál 

 Město Krnov 

 Obce Horní Benešov, Horní Město, Karlova 
Studánka, Krasov, Lomnice, Malá Štáhle, 
Mezina, Milotice nad Opavou, Nová Pláň,  
Nové Heřminovy, Světlá Hora, Václavov, 
Valšov a  Vysoká 

Děkujeme. 

Bc. Jana Krystynová 
sociální pracovnice 

 

Detašované pracoviště 
BRUNTÁL 
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Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek - Místek 

tel.: 558 431 889 

 

Ohlédnutí za rokem 2022 

Osobní asistence  
V roce 2022 využilo službu Osobní 
asistence celkem 8 klientů, 
kterým byly poskytnuty služby 

v rozsahu 3787 hodin.  

Vyhodnocení dotazníkového šetření 
spokojenosti uživatelů se službou OA 
Anonymního dotazníkového šetření spokojenosti 
uživatelů se službou OA v roce 2022 se celkem 
účastnili 4 stávající uživatelé osobní asistence. 
Z šetření vyplývá, že tři uživatelé jsou s průběhem 
asistence spokojeni, jeden uživatel průměrně, a že 
se jejich průběh života s nástupem OA zlepšil. 
Kladně byla hodnocena také komunikace 
s pověřenými pracovníky. V závěru dotazníku měli 
uživatelé prostor pro vyjádření výtek a vzkazů 
našim pracovníkům, který žádný s uživatelů 
nevyužil.  

V plném znění je vyhodnocení vyvěšeno 
na nástěnce detašovaného pracoviště ve Frýdku – 
Místku. 

Poradna pro osoby se zdravotním postižením 
V roce 2022 se na naši poradnu pro 
osoby se zdravotním postižením 
obrátilo celkem 127 klientů, kterým 
bylo celkem poskytnuto 161 

intervencí a 52 kontaktů. Poradenství využívali 
nejčastěji v oblasti dávek pro OZP, sociálních 
služeb a také v oblasti dluhové problematiky.  

Vyhodnocení dotazníkového šetření 
spokojenosti uživatelů s poradnou pro osoby 
se zdravotním postižením 
Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 23 
respondentů (žen, mužů), kteří v průběhu roku 
2022 využili služeb poradny pro OZP. Příjem 
dotazníků byl ukončen k 31. 12. 2022.  

Většina respondentů byla z věkové kategorie 41-60 
let, kteří naši poradnu navštívili na základě 
doporučení, nebo si informace vyhledali 
na internetu. Všichni respondenti uvedli, že zde 
našli takovou pomoc, jakou očekávali. Celkem 15 
respondentů uvedlo, že by již věděli jak postupovat, 
ale stále by potřebovali pomoc pracovníka, 8 
respondentů uvedlo, že by nevěděli jak postupovat. 
Celkově byli s poskytnutým poradenstvím 
spokojeni všichni respondenti. 
 

 

Změna provozní doby poradny pro OZP ve FM 
Od 1. 1. 2023 dochází ke změně provozní doby 
poradny pro osoby se zdravotním postižením, 
detašované pracoviště ve Frýdku – Místku. 

Pondělí:  8:00-12:00, 13:00-16:00; den jen 
pro objednané 

Úterý:       8:00-12:00, 13:00-16:00; 
odpoledne jen pro objednané 

Středa:     8:00-12:00,    13:00-15:00; 
Čtvrtek:    13:00-15:00;  jen pro objednané  

Kontaktovat nás můžete na tel. č. 774 993 214, 
nebo prostřednictvím emailu czp.fm@czp-msk.cz 

 

Sociálně aktivizační činnosti 
V roce 2023 jsou pro Vás 
připraveny opět kroužky 
Korálkování, Ergoterapie a Jógy – 
cvičení na židlích, které jsou 

bezplatné. Zájemci jsou srdečně zváni.  

Termíny setkání: 

 Jóga – cvičení na židli: každé pondělí od 9:00 
do 10:30  

 Korálkování: každé druhé úterý 8:30 – 11:30 

 Ergoterapie: každé druhé úterý 12:30 – 15:30 

Bližší informace o našich aktivizačních službách 
získáte na našich internetových stránkách 
www.czp-msk.cz, facebooku, nebo na tel. č. 
774 993 214. 

                                         Gabriela Wittichová, DiS. 
Sociální pracovník detašovaného pracoviště 

Detašované pracoviště 
Frýdek - Místek 
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Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín 

tel.: 556 709 403 
 

 
 

Nová posila DP Nový Jičín 
Od ledna 2023 jsme v Centru pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. přivítali 
do poradenského týmu detašovaného pracoviště 
Nový Jičín novou posilu. 1.ledna k nám nastoupila 
Mgr. Adéla Výborná, jako nová sociální pracovnice-
poradkyně. Naše poradna tímto byla obocena 
o novou poradenskou posilu, která má mimo jiné 
bohaté zkušenosti z předchozího zaměstnání 
s agendou dávek hmotné nouze. Nyní se již téměř 
dva měsíce těšíme ze vzájemné spolupráce, a že 
novou paní poradkyni naše práce naplňuje.  

Slavnostní poděkování dobrovolníkům 
u příležitosti ADRA 30 let v České republice 
V pondělí 5. prosince na Mezinárodní den 
dobrovolníků poděkovalo Dobrovolnické centrum 
ADRA Frýdek-Místek u příležitosti oslavy výročí 
30 let ADRA v České republice všem svým 
dlouhodobým dobrovolníkům působícím 
na Frýdecko-Místecku, Třinecku, Novojičínsku 
a Kroměřížsku. Celá akce se konala pod záštitou 
primátora Statutárního města Frýdek-Místek.  

Slavnostní odpoledne bylo zahájeno v 16. hodin 
v Nové scéně Vlast ve Frýdku-Místku. Mezi 
přítomnými byli zástupci partnerských měst, 
ředitelé a kontaktní osoby spolupracujících 
zdravotnických zařízení a zařízení sociálních 
služeb a také dobrovolníci.  

Každý dobrovolník je vzácný a všem patří velký dík 
za to, že nezištně věnují část svého volného času 
druhým lidem. V rámci poděkování byli oceněni 
dlouhodobí dobrovolníci, kteří se do dobrovolnické 
činnosti aktivně zapojují 10 let a více. Je radost 
sledovat nadšení pomáhat potřebným lidem, které 
v sobě všichni ADRA dobrovolníci mají.  

V rámci kulturního programu vystoupil pěvecký 
sbor Podsováček ze Základní školy Petra Bezruče, 
děti z dětského domova Frýdek-Místek 

a dobrovolníci společně s jejich kamarády 
z chráněného bydlení ŽIRAFA  ve Frýdku-Místku. 
Na závěr formální části programu Středoškolský 
pěvecký sbor prof. Zdeňka Matějíčka pod vedením 
Ondřeje Pastrňáka, který navodil příjemnou 
atmosféru blížících se Vánoc. 

Dobrovolnictví se věnuji 
přes 10 let. Jsem ráda, 
že jsem mohla být 
součástí u příležitosti 
výročí ADRA 30 let v ČR.  

Již šestým rokem 
pomáhám lidem a 
„pracuji“ v Centru 
pro zdravotně postižené 
v Novém Jičíně.  

Tato „práce“ má smysl a 
naplňuje mě. ❤ 

Martina Petrůjová – osobní asistentka 

Poznání uživatele a spisovatele 
Při individuální bezbariérové dopravě (dále IBD) 
jsem měla možnost, setkat se s p.Tomášem 
Piterákem, který je z Veřovic. Pravidelně využívá 
IBD vozem zn. Berlingo, kde ho bezpečně 
přepravujeme na invalidním mechanickém vozíku 
na masáže v Novém Jičíně a pak i zpět domů. Rádi 
si spolu cestou vykládáme i s jeho doprovodem 
maminkou. Jednou se mi také svěřil, že napsal 
knihu (životopisný román) s názvem Prozření aneb 
Jak jsem se učil znovu 
chodit - Cesta k vyššímu 
vědomí viz foto, kterou mi i 
půjčil. Jako autor používá 
pseudonym Thomas 
Alvarado, a v této knize p. 
Tomáš popisuje krásnou 
cestu životem od dětství, 
dospívání, lásce, hraní 
v kapele, jízdě na motorce 
aj. až doteď. 

Dnes už ale vydává svou 
druhou knihu, která je naučná 
a je o léčení.  

Jmenuje se Vyšší vědomí 
aneb Boží systém lidského 
bytí - Uzdravení na všech 
úrovních, a svou knihou by 
chtěl pomoci nejen 
handicapovaným lidem k jejich 
uzdravení, ale i ostatním, kteří 

potřebují pomoci na jejich životní cestě. V knize jsou 
uváděny nejen postupy sebeléčení, ale i uveřejněny 
odkazy na novodobé neinvazivní terapie.  

Vydání knihy můžete podpořit na webových 
stránkách www.hithit.com pod názvem projektu 
Uzdravte se s knihou sebeléčení: VYŠŠÍ VĚDOMÍ. 

Martina Petrůjová – osobní asistentka 

Detašované pracoviště  
NOVÝ JIČÍN 
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Jateční 8a, 746 01 Opava 

tel.: 553 734 109 

 

Ohlédnutí za rokem 2022 
 

Poradna pro osoby se zdravotním postižením 
V roce 2022 se na naši poradnu 
obrátilo 297 uživatelů, s nimiž bylo 
zaznamenáno 526 intervencí. 
Poradenství probíhalo nejčastěji 

ambulantně v sídle naší organizace, dále také 
terénní formou, telefonicky a prostřednictvím 
elektronické pošty. Tuto službu využívali nejen 
osoby se zdravotním postižením a senioři, ale také 
jejich rodinní příslušníci či opatrovníci. 

Osobní asistence 

V roce 2022 využilo službu Osobní 
asistence Opavsko celkem 44 
uživatelů, kterým byly poskytnuty 
služby v rozsahu 22 665,5 hodin, 

což je  o 12 % více než v roce 2021.  

Individuální bezbariérová doprava 
V rámci služby osobní 
asistence byla poskytována 
také fakultativně individuální 

bezbariérová doprava, kterou využilo celkem 20 
uživatelů, s nimiž bylo zajištěno 266 jízd.  

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření 
spokojenosti uživatelů se službou OA  

Cílem anonymního dotazníkového 
šetření bylo zjištění míry 
spokojenosti se službou Osobní 
asistence Opavsko a zjištění 

případných podnětů ke zkvalitnění služby.  

V prosinci 2022 bylo osloveno s prosbou o účast 
na dotazníkovém šetření spokojenosti celkem 24 

uživatelů dané služby. K měsíci lednu 2023 bylo 
navráceno 11 vyplněných dotazníků (návratnost 46 
%), kdy uživatelům při vyplnění pomáhali také jejich 
příbuzní či blízcí.  

Dotazníkové šetření se skládalo ze čtyř tematických 
bloků:  
 

1. Zajištění osobní asistence 
Valná většina respondentů hodnotí celkovou 
spokojenost se službou na výbornou. Zcela kladně 
byla hodnocena také komunikace s pověřenými 
pracovníky. V této oblasti nezazněla žádná 
z odpovědí negativně či průměrně, všechny 
odpovědi byly pozitivní, značící spokojenost. 
 

2. Personální zajištění osobní asistence  
Respondenti shodně uvedli, že pracovníci 
organizace ochotně vyhoví jejich přáním a jsou 
dochvilní, nespokojenost nevyjádřil žádný 
z respondentů. V dotaznících zazněla poděkování 
a pochvaly k osobním asistentkám a pracovníkům 
organizace.   
 

3. Práva uživatelů 
Z vyjádření respondentů vyplývá, že osobní 
asistentky zcela respektují soukromí uživatelů, 
jejich názor a svobodnou volbu. Kromě jednoho 
respondenta, který by chtěl více pomoci 
od asistentek na zahrádce (což nepatří mezi 
činnosti v soc. službách), se všichni respondenti cítí 
dostatečně zapojeni do rozhodování o průběhu 
poskytovaných služeb.  
 

4. Vlastní vyjádření uživatelů 
V závěru dotazníku dostali respondenti prostor také 
ke vzkazům pro pracovníky organizace. Většina 
respondentů tento prostor využila pro vyjádření 
spokojenosti a poděkování za poskytnuté služby, 
někteří poděkování rozvedli ke konkrétním 
asistentkám. Jmenovitě byly pochváleny 
p. Herrmannová, sl. Hrbáčová, p. Cholevová, sl. 
Kleinová a p. Máchová. Uživatelé vyzdvihli mimo 
jiné osobní přístup a důležitost práce osobních 
asistentek nejen pro samotného uživatele, ale také 
pro jeho pečující rodinné příslušníky. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili dotazníkového 
šetření, za jejich pozitivní zpětnou vazbu. 
 

 

Město Opava podpoří naše služby i letos   
Také v letošním roce Statutární 
město Opava významně podpoří  
naše služby, a to částkou 1,7 
milionu Kč na osobní asistenci 

a částkou 140 tis. Kč na poradenství pro osoby se 
zdravotním postižením. Děkujeme. 

Bc. Dagmar Slaninová 
Vedoucí detašovaného pracoviště 

Detašované pracoviště  
OPAVA 
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Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava 

tel.: 596 115 318 

 

Ohlédnutí za rokem 2022 
Osobní asistence  

V roce 2022 osobní asistenci 
využilo celkem 61 uživatelů. 
Dohromady byly tyto služby 
včetně individuální bezbariérové 

dopravy poskytnuty v rozsahu 19 837 hodin.  

Fakultativní službu individuální bezbariérové 
dopravy zajišťujeme vozidly Škoda Fabia a Citroen 
Berlingo, v roce 2022 tuto službu využilo celkem 
30 osob v rozsahu 3 898 km.   

Poradna pro osoby se zdravotním postižením 
V roce 2022 se na poradnu 
pro osoby se zdravotním 
postižením obrátilo celkem 
244 osob, s nimiž bylo 
zaznamenáno celkem 704 

intervencí. Podařilo se nám umístit 6 klientů 
poradny do zaměstnání. Poradenství probíhalo 
nejčastěji ambulantně v poradenské místnosti 
v sídle naší organizace, dále také terénní formou, 
telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty. 
Tuto službu využívali nejen osoby se zdravotním 
postižením a senioři, ale také jejich rodinní 
příslušníci či opatrovníci. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek  
Pracoviště v Ostravě umožňuje 
zapůjčení kompenzačních 
pomůcek.  

K dispozici jsou:  

 francouzské hole,  
 chodítka,  

 invalidní vozíky,  
 zvedáky,  
 antidekubitní matrace,  
 vanová sedačka,  
 klozetové křeslo.  

Kompenzační pomůcka je zpravidla zapůjčována 
na určitou dobu, kdy si uživatel vyzkouší, zda mu 
vyhovuje. Poté má možnost si stejnou nebo 
obdobnou pomůcku zakoupit. Více informací 
o kompenzačních pomůckách a ceník půjčovného 
najdete na www.czp-msk.cz v sekci kompenzační 
pomůcky nebo na tel.: 596 115 318 či e-mailu 
poradnaov@czp-msk.cz.  

Poradna pro osoby se zdravotním 
postižením 
Na ostravském pracovišti můžete navštívit Poradnu 
pro osoby se zdravotním postižením. Sociální 
poradenství u nás nabízíme v těchto oblastech:  

 dávky pro osoby se zdravotním postižením 
(příspěvek na mobilitu, příspěvek 
na zvláštní pomůcku, průkaz osoby 
se zdravotním postižením),  

 systém sociálních služeb a zákon 
o sociálních službách (příspěvek na péči),  

 pomoc v hmotné nouzi (příspěvek 
na živobytí, doplatek na bydlení, 
mimořádná okamžitá pomoc),  

 poradenství v oblasti omezení 
svéprávnosti,  

 pracovní poradenství (pomoc se sepsáním 
životopisu a motivačního dopisu),  

 invalidní důchody (pomoc při vyřizování 
nároku na invalidní důchod),  

 pomoc při výběru vhodné kompenzační 
pomůcky.   

Změna provozní doby poradny pro OZP 
v Ostravě 
Od 1. 1. 2023 dochází ke změně provozní doby 
poradny pro osoby se zdravotním postižením 
v Ostravě.  

Pondělí:   8:00-12:00, 13:00-16:00 

Úterý:    8:00-12:00, 13:00-16:00; den jen 
pro objednané 

Středa:     8:00-12:00, 13:00-15:00  

Čtvrtek:   13:00-15:00;  jen pro objednané  

Kontaktovat nás můžete na tel. č. 596 115 318, 
nebo prostřednictvím emailu poradnaov@czp-
msk.cz.  

                                  Ing. Michaela Kitová 
                     Vedoucí detašovaného pracoviště 

Detašované pracoviště 
OSTRAVA 
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Co se mění v roce 2023? Novinky 
Ministerstva práce a sociálních věcí 

Nový rok přináší řadu změn v oblasti 
práce a sociálních věcí.  

Níže přinášíme jejich kompletní 
souhrn.   

Státní sociální podpora 
Zvýšení přídavku na dítě 

Přídavky na dítě se navyšují o 200 Kč ve všech 
věkových kategoriích a v obou výměrách. Cílem je 
posílení finanční podpory rodin s dětmi s příjmem 
do 3,4násobku životního minima. O přídavek 
na dítě lze od léta požádat také online 
prostřednictvím nového formuláře. 

Sjednocení podmínek pro příspěvek na bydlení 

Jednou z nejdůležitějších dávek, které rodinám 
i seniorům nyní pomáhají s rostoucími náklady, je 
příspěvek na bydlení. V minulých měsících se 
několikrát zvyšovaly normativy, naposledy 
mimořádně od října. Výrazně se zjednodušila 
administrativa. Od ledna tento příspěvek prošel 
několika změnami. Úprava se týká především tzv. 
normativních nákladů na bydlení (průměrné 
celkové náklady na bydlení podle velikosti obce 
a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. 
srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. 
Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a 
energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet 
osob v nich bydlících), z nichž se nárok na dávku 
i její výše odvozují. Z dostupných analýz totiž 
vyplývá, že některé domácnosti naráží na strop 
normativů častěji, než jiné (např. jedno 
a dvoučlenné domácnosti).  

Zvýšení životního a existenčního minima 

Částky životního a existenčního minima se 
navýšily o 5,2 %. Cílem je rozšíření okruhu 
oprávněných osob pro dávky státní sociální 
podpory a pomoci v hmotné nouzi i navýšení těchto 
dávek. Existenční minimum osoby je měsíčně 
3 130 Kč, životní minimum jednotlivce je měsíčně 
4 860 Kč. Částka životního minima osoby, která je 
posuzována jako první v pořadí, se zvýší na 
4 470 Kč měsíčně. Částka životního minima osoby, 
která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, 
bude činit měsíčně: 

• 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není 
nezaopatřeným dítětem, 

• 3 490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let 
věku, 

• 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let 
věku, 

• 2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku. 

Rozšíření nároku na pohřebné 

Nárok na pohřebné nově vzniká i osobě, která 
vypravila pohřeb plodu po potratu nebo 
po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních 
důvodů.  

Dávky hmotné nouze 
Úprava zápočtu příjmů studentů pro účely 
dávek pomoci v hmotné nouzi 

Navrhovaná úprava, obdobně jako u dávek státní 
sociální podpory, sjednotila přístup v zápočtu 
příjmů studentů také pro účely vyhodnocení nároku 
na dávky pomoci v hmotné nouzi.  

Do započitatelných příjmů se nově nezahrnují 
příjmy za práci žáků a studentů z praktického 
vyučování a praktické přípravy, příjmy ze závislé 
činnosti, jedná-li se o příjmy nezaopatřeného dítěte, 
které se soustavně připravuje na budoucí 
povolání na střední škole a příjmy ze samostatné 
výdělečné činnosti nezaopatřených dětí v průběhu 
prázdninových měsíců. 

Smyslem je předejít situacím, kdy zejména 
ve vyloučených lokalitách může docházet 
k tomu, že děti předčasně ukončují studium, aby 
jejich rodinám nebyly snižovány dávky 
pomoci v hmotné nouzi proto, že nezaopatřené dítě 
získá příjem z brigády nebo praktické 
výuky. Nová úprava by měla rovněž motivovat 
nezaopatřené děti k legálnímu přivýdělku 
v době, kdy nechodí do školy. 

Pomoc osobám se zdravotním postižením 
Zvýšení příspěvku na mobilitu 

Příspěvek na mobilitu se zvýšil z nynějších 550 
na 900 Kč měsíčně. Tato částka je nyní 
vyplacena automaticky, není tedy třeba o nic žádat. 
Zvýšený příspěvek na mobilitu lidé 
dostali poprvé již v prosinci 2022. 

Ti, kdo využívají zdravotnické prostředky 
pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo 
plicní umělou ventilaci, dostanou příspěvek 
na mobilitu ve výši 2 900 Kč. První zvýšené 
příspěvky lidé obdrželi v lednu 2023 (za prosinec 
2022). 

Zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku: 
zdvihací/zvedací plošiny 

S ohledem na růst cen se zvýšil i maximální 
příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé 
zvedací plošiny ze 400 tisíc na 500 tisíc Kč. Tato 
pomůcka umožní lidem, kteří se bez ní neobejdou, 
co nejdéle zůstat v domácí péči.  

Hranice součtu vyplacených příspěvků za 60 
kalendářních měsíců se nemění, i nadále činí 800 
tisíc Kč. 

 

PORADNA 
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Zefektivnění lékařské posudkové služby 

Došlo k posílení a zrychlení práce lékařské 
posudkové služby díky zapojení vybraných profesí 
nelékařských zdravotnických pracovníků. 
Posuzování invalidity či příspěvku na péči tak bude 
rychlejší a efektivnější, správnost posudku však 
bude vždy stvrzena posudkovým lékařem. Cílově 
by mělo být vytvořeno až 160 systemizovaných míst 
pro tyto pracovníky. 

Další opatření se týkají zefektivnění činnosti, např. 
stanovení lhůty pro předložení podkladů 
k posouzení zdravotního stavu či nová forma 
kontroly dočasné pracovní neschopnosti 
na základě písemné informace.  

Sociální služby a pěstounská péče 

Úhrady poskytovatelům sociálních služeb 

Maximální úhrady se podle novely vyhlášky zvyšují 
většinou o desetikoruny. V případě klientů, kteří 
jsou odkázáni na služby v rozsahu více než 80 
hodin měsíčně, zůstanou některé úhrady na stejné 
úrovni jako doposud. Nová vyhláška 
poskytovatelům kompenzuje rostoucí náklady, se 
kterými se v poslední době potýkají.  

Zvýšení úhrady za dětskou skupinu 

Dětské skupiny, jimž stát přispívá na obsazená 
místa, mohou navýšit částku, kterou platí za péči 
rodiče dětí. Maximální výše úhrady rodičem se 
zvyšuje ze 4 000 Kč na 4 720 Kč. 

Stát významně podporuje budování dětských 
skupin a zvýšení jejich kapacit prostřednictvím 
dotačních titulů. Od roku 2016 přispěl na zřízení 
a provoz 1444 dětských skupin s celkovou 
kapacitou 20 tisíc míst.  

Zvýšení příspěvků pro pěstouny a děti 
z náhradní rodinné péče 

Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní rodinné 
péče se zvýšily od října. Příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte vzrostl o 27 %. Výše příspěvku 
na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc: 

a. 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let, 

b. 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let, 

c. 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let, 

d. 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let. 

Jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, který 
nebyl navýšen od roku 2008, vzrostl o 35 %.  

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě 
ve věku: 

a. do 6 let, 10 800 Kč, 

b. od 6 let do 12 let, 12 150 Kč, 

c. od 12 let do 18 let, 13 500 Kč. 

Zaopatřovací příspěvek, který pomáhá mladým 
lidem při odchodu z ústavní, pěstounské nebo 
poručenské péče, se zvýšil o 15 %. Zaopatřovací 

příspěvek jednorázový nyní činí 28 750 Kč, vyplácí 
se stejné osobě pouze jednou. Zaopatřovací 
příspěvek opakující se činí 17 250 Kč měsíčně 
a může být vyplácen nejdéle do 26 let věku 
nezaopatřeného mladého dospělého. 

Příspěvek pro výkon pěstounské péče 

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení, které 
slouží pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
(ZDVOP), vzrostl od ledna z 36 000 Kč 
na 39 600 Kč měsíčně za každé dítě. V ČR je 
přitom aktuálně 51 ZDVOP s kapacitou 668 míst. 
Pobytu v nich bylo okolnostmi donuceno využít 
v roce 2021 celkem 1 643 dětí. Vzrostl také státní 
příspěvek na výkon pěstounské péče, a to 
z nynějších 54 000 Kč na 59 400 Kč za kalendářní 
rok (4 950 Kč měsíčně). 

Nemocenské pojištění 
Změna výpočtu nemocenské 

Redukční hranice pro úpravu denního 
vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet 
výše dávek nemocenského pojištění, se pro rok 
2023 zvyšují takto: 

• první redukční hranice na 1 345 Kč, 

• druhá redukční hranice na 2 017 Kč, 

• třetí redukční hranice na 4 033 Kč. 

Zvyšuje se také rozhodný příjem pro účast 
na nemocenském pojištění z 3 500 Kč na 4 000 Kč. 

Nárok na otcovskou poporodní péči při úmrtí 
dítěte 

Nárok na otcovskou poporodní péči se nově týká 
otců, jejichž dítě se narodí mrtvé nebo zemře 
v období 6 týdnů ode dne narození. Novinka má 
umožnit oběma rodičům, které postihla takto 
závažná událost, vyrovnávat se společně s touto 
ztrátou. Matka má v případě úmrtí dítěte nárok 
na peněžitou pomoc v mateřství. Psychický stav 
zpravidla neumožňuje řádný výkon zaměstnání, 
a proto je důležité zajistit i otci možnost pracovního 
volna s náhradou ucházejícího příjmu 
ze zaměstnání. 

Plná elektronizace karantény 

Zaměstnavatelé již nebudou přijímat tiskopis 
„Potvrzení o nařízení karantény“ a předávat jej 
příslušné OSSZ. Postup při uplatňování nároku 
na nemocenskou z důvodu nařízené karantény 
bude shodný, jako je v současnosti při uplatňování 
nároku na nemocenské z důvodu 
dočasné  pracovní neschopnosti.  

V zásadě dochází k legalizaci již uplatňovaných 
postupů zavedených v době pandemie. 

Důchodové pojištění 
Pravidelná valorizace důchodů 

Výše základní výměry starobního, invalidního, 
vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu 
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pro rok 2023 se zvyšuje o 140 Kč na 4 040 Kč, 
procentní výměra se zvyšuje o 5,1 %.  

Příplatky k důchodu přiznané před 1. lednem 2023 
se zvyšují o 5,1 % příplatku, která náleží ke dni, 
od něhož se příplatek zvyšuje. 

Zvýšení starobního důchodu za výchovu dětí 
(tzv. výchovné) 

Výchovné se týká příjemců starobních důchodů, 
konkrétně toho z rodičů, kdo převážně pečoval 
o dítě. Za každé vychované dítě se zvýšil důchod 
o 500 Kč měsíčně. 

Cílem je ocenit zásluhy pečujících osob a zároveň 
paušálně kompenzovat snížení důchodu, které 
nastalo v důsledku kariérních výkyvů souvisejících 
s výchovou. Docílí se také snížení statistického 
rozdílu mezi průměrným starobním důchodem žen 
a mužů.  

Snížený důchodový věk u zdravotnických 
záchranářů a podnikových hasičů 

Členům výjezdové skupiny, operátorům 
zdravotnické záchranné služby, záchranářům 
horské služby a členům podnikových hasičských 
záchranných sborů bude důchodový věk snížen 
na základě principu: 

• za 4 400 odpracovaných směn se důchodový věk 
snižuje o 30 měsíců (tj. 2,5 roku) a za každých 
dalších 74 směn o 1 měsíc, celkem nejvýše o 5 let, 

• zápočet směn bude možné provést zpětně 
od 1. ledna 1993, 

• postupný náběh zvýšení pojistného – v prvním 
roce účinnosti se zvýší o 2 %, ve druhém o 3 %, 
ve třetím o 4 % a ve čtvrtém o cílových 5 %. 

Snížení starobních důchodů prominentům 
komunistického režimu 

Cílem je snížit úroveň hmotného zabezpečení 
ve stáří u osob, které mají vyšší důchody díky svým 
minulým vysokým stranickým funkcím. Snížení 
bude tím větší, čím déle byla daná činnost 
vykonávána. Výsledný stav by měl představovat 
především morální satisfakci pro velké množství 
osob, které byly komunistickým režimem 
perzekuovány. 

Dotčeným osobám se sníží procentní výměra 
starobního důchodu, a to o jednotnou pevnou 
částku, která činí 300 Kč za každý i započatý rok 
výkonu některé z funkcí vymezených v zákoně. 

Snížení se provede ve většině případů od března 
2024.  

Zaměstnanost 
Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy 

Navýšení minimální mzdy o 1 100 Kč na 17 300 Kč 
měsíčně (resp. o 7,40 Kč na 103,80 Kč na hodinu), 
a navýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy pro 1. 
a 8. skupinu prací. 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 2. až 7. skupinu 
prací se pro rok 2023 ponechají ve stávající výši. 

Ochrana zaměstnanců při platební 
neschopnosti zaměstnavatele 

Cílem návrhu je terminologická úprava a její 
navázání na současné národní i unijní instituty 
insolvenčního práva. Současně je cílem maximální 
snaha o zamezení zneužívání ochrany 
zaměstnanců u subjektů, na které byl insolvenční 
návrh podán zjevně bezdůvodně. 

Zavedení slevy na pojistném pro zranitelné 
skupiny zaměstnanců 

Záměrem je podpora zkrácených úvazků pro osoby 
nad 55 let, rodiče malých dětí a další. 
Výše slevy za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu 
vyměřovacích základů zaměstnanců, na které 
může být sleva uplatňována.  

Zdroj: mpsv.cz, uradprace.cz 

Úřad práce rozšiřuje služby svého Call 
centra 
Od 1. února 2023 mohou lidé volající na bezplatnou 
linku Call centra Úřadu práce ČR (800 77 99 00) 
nově zjistit, jak daleko je zpracování jejich žádosti 
o konkrétní dávku, nebo kdy mohou očekávat 
peníze. Během pilotního provozu se tato služba 
bude týkat prozatím výhradně dávek státní sociální 
podpory, tedy příspěvku na bydlení, přídavku 
na dítě, rodičovského příspěvku nebo porodného.  

Informace může získat pouze dotyčný žadatel.  

Identifikačními údaji pro komunikaci budou 
podobně jako v bance minimálně dva údaje, aby 
bylo zaručeno, že je klient oprávněn požadované 
informace dostat. 

Call centrum ÚP ČR je veřejnosti k dispozici 
v pondělí a ve středu od 8-17 hod., v úterý 
a ve čtvrtek mezi 8-15 hodinou a v pátek od 8 do 13 
hodin. 

Klienti se na Call centrum ÚP ČR mohou obracet, 
v případě, že potřebují radu týkající se 
zprostředkování zaměstnání, evidence, podpory 
v nezaměstnanosti nebo rekvalifikace nebo 
informace z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. 
Operátoři Call centra ÚP ČR poradí 
i zaměstnancům, jejichž zaměstnavatel jim 
nevyplácí mzdu z důvodu platební neschopnosti aj.  

 

Bude mít syn nárok na invalidní důchod 
zpětně? 
Jsem pečující matka - syn narozen 23. 12. 2004 
s dg DMO spastická dipareza, StMR. Vozíčkář, 
nechodící. Uznán osobou s těžkou vadou 
pohybového aparátu, plně závislý na další 
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osobě, příspěvek na péči IV. stupeň. V letošním 
školním roce skončí 10letou docházku 
na základní škole speciální, ukončení docházky 
bude tedy 30. 6. 2023. Ovšem 23. 12. 2022 dovrší 
věku 18 let. Předpokládám, že bude uznána 
invalidita III. stupně a teď k dotazu. Lze v tomto 
případě žádat o invalidní důchod z mládí? 
A bylo by možné i zpětně, když dg je 
od narození? Můžu žádat např. o uznání 
invalidity zpětně od 15 let? A pokud by byla 
uznána posudkovým lékařem invalidita zpětně, 
bylo i vyplacení důchodu zpětně? Bohužel, 
i na OSSZ nevědí. 

Nejprve je třeba říci, že pro nárok na invalidní 
důchod je třeba splnit dvě podmínky: 

 zdravotní stav (o něm zřejmě není sporu), 

 dobu pojištění. 

Doba pojištění je doba, kdy si člověk hradí sociální 
pojištění. Buď prostřednictvím svého 
zaměstnavatele (kdy je mu strháváno z výplaty 
a navíc ještě dopláceno zaměstnavatelem), je-li 
OSVČ, pak v případě, že si pojištění hradí sám, 
není-li zaměstnán a je k pojištění přihlášen, hradí si 
je z vlastních prostředků. Případně, kdy je doba 
pojištění zajištěna jiným – náhradním – způsobem, 
např. evidencí u úřadu práce, dobou péče 
o nezletilé dítě (např. mateřská dovolená). 

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní 
důchod je odstupňována dle věku žadatele. U osob 
do 20 let je třeba získat méně než jeden rok. 

Problém u Vašeho syna je však v tom, že (a teď 
usuzuji z toho, co píšete) není schopen s ohledem 
na své závažné zdravotní postižení pracovat, ani si 
pojištění jinak hradit. Doba studia na základní škole 
se pro účely pojištění neuznává, je třeba získat ji 
studiem na střední nebo vysoké škole.  

(„Pro účely splnění podmínky potřebné doby 
pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu 
pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob 
uvedených v § 5 odst. 2 písm.a)  (osoby vedené 
v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské 
pobočky, jako uchazeči o zaměstnání po dobu, 
po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti 
nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 
3 let …)  a dále doba studia na střední nebo vysoké 
škole v ČR, a to před dosažením 18 let věku, 
nejdříve však po ukončení povinné školní 
docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu 
prvních 6 let tohoto studia.“ Zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění.)  

Ani takového studia však, patrně Váš syn není 
schopen. Co tedy s tím? 

Na takové situace zákon (č.  155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění) pamatuje: „Na invalidní 
důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též 
osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý 
pobyt na území České republiky a je invalidní 
pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita 

vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba 
nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu. 
Za invaliditu III. stupně se pro účely věty první 
považuje též takové omezení tělesných, 
smyslových nebo duševních schopností, které má 
za následek neschopnost soustavné přípravy 
k pracovnímu uplatnění.“ 

Rozumíte-li správně výše uvedené citaci ze zákona, 
vidíte zde i odpověď na Vaše otázky. Syn by mohl 
získat invalidní důchod zpětně od 15 let, pokud by 
od 15 let studoval na střední škole. Jelikož dosud 
nedokončil základní školu, dobu pojištění od 15 let 
nemá. 

Invalidita z mládí je označení pro invalidní důchod 
III. stupně přiznávaný právě lidem, kteří kvůli svému 
závažnému zdravotnímu postižení nemohou 
pracovat ani studovat (a zajistit si tak dobu 
pojištění). 

Je-li zdravotní stav syna takto závažný, budete 
moci požádat o invalidní důchod v měsíci, kdy syn 
dovrší 18 let s tím, že až budete žádost na OSZZ 
(pobočka České správy sociálního zabezpečení, 
kontakty na www.cssz.cz) podávat, budete 
potřebovat potvrzení od lékaře o tom, že syn není 
schopen soustavné přípravy k pracovnímu 
uplatnění. 

Ještě si dovolím jedno doporučení. Podle toho, co 
o synovi píšete, předpokládám, že není schopen si 
své věci vyřizovat sám a od 18 let tomu patrně 
nebude jinak. Pravděpodobně tedy zvažujete 
otázku omezení svéprávnosti. Doporučuji této věci 
věnovat pozornost. A to i přesto, že se jistě setkáte 
s tím, že Vám sami úředníci budou doporučovat, 
abyste si od syna nechala podepsat plnou moc, 
abyste jej mohla zastupovat jako dosud (dnes je 
dítě a na zastupování máte oprávnění dané 
zákonem). 

Pozor, není to pravda a plná moc podepsaná 
člověkem, který si neuvědomuje, co podepisuje, je 
po právní stránce neplatná (v podstatě byste se tím 
dopustila podvodu). 

Omezení svéprávnosti má své opodstatnění, zvlášť 
pokud syn není schopen své věci vyřizovat sám. 

O omezení svéprávnosti je možné žádat až 
v měsíci, kdy bude synovi 18 let. Dříve soud návrh 
na omezení nepřijme. Všichni sice víme, jak soudy 
(pomalu) pracují, ale přesto soud nemůže začít řešit 
omezení svéprávnosti u někoho, kdo je ještě 
nezletilý. 

Tak či onak si budete muset promyslet, zda by 
pro syna nebyl vhodnější některý z méně 
omezujících institutů (nápomoc při rozhodování, 
zastoupení členem domácnosti…), kdyby pro nic 
jiného, tak proto, abyste tento fakt uvedla do žádosti 
o omezení svéprávnosti jako důvod, proč 
o omezení svéprávnosti žádáte. 

Možná přemýšlíte i nad tím, jak budete moci (Vy 
nebo někdo jiný, kdo bude opatrovníkem) za syna 
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po jeho 18. narozeninách vyřizovat jeho záležitosti 
tak jako dosud, kdy je dítětem a vy jste jeho 
zákonným zástupcem. 

Z tohoto důvodu si dovolím doporučit (a zdůraznit), 
abyste do návrhu na omezení nezapomněla připsat 
i žádost, aby soud před tím, než vydá konečný 
rozsudek, rozhodl přednostně o tom, že - 
pravděpodobně Vy nebo někdo jiný z rodiny nebo 
přátel, kdo by v zájmu syna mohl vystupovat - může 
vyřizovat za syna některé neodkladné záležitosti. 
Může jít právě o žádost o invalidní důchod, ale 
i o vyřizování jiných sociálních dávek. Jelikož 
píšete, že čerpáte příspěvek na péči, po 18. 
narozeninách vás velmi pravděpodobně čeká 
přezkoumání této dávky a jistě bude potřeba 
vyřizovat i další a další záležitosti. 

Každopádně si můžete připravit jejich seznam, 
abyste některé nezapomněla do návrhu pro soud 
uvést. Soud by totiž měl vydat rozhodnutí 
o ustanovení opatrovníka do doby, než bude 
o opatrovnictví rozhodnuto, a součástí tohoto 
rozhodnutí bude i výčet činností, které je tento 
„prozatímní“ opatrovník oprávněn vykonávat. 
Nehledě na to, že výčtem činností soudu ukážete, 
že se nejedná o banality, ale o praktické a hlavně 
potřebné úkony, které nemohou čekat ¾ roku až 
rok, než soud opatrovnictví vyřeší a vydá oficiální 
rozhodnutí, resp. rozsudek. 

Nezapomeňte do tohoto seznamu připsat právě 
vyřizování invalidního důchodu (a příspěvku 
na péči), jen tak získáte zákonné oprávnění tyto 
věci za syna vyřizovat, nahlížet do spisu, vyjadřovat 
se k podkladům a v případě potřeby podat odvolání 
nebo u invalidního důchodu námitku. 

Zdroj: Mgr. Jitka Koutová, DiS. 
 

Konec péče o osobu blízkou, hledání 
zaměstnání a zdravotní a sociální pojištění 
Skončila jsem péči, maminka před dvěma týdny 
zemřela. Byla jsem pečující na plný úvazek pět 
roků. Kvůli péči o maminku, která byla 
ve 3. stupni závislosti příspěvku na péči, jsem 
ukončila pracovní poměr na dobu neurčitou 
dohodou. Nyní je mi 55 let a budu si hledat 
zaměstnání. Mám nárok na podporu 
v nezaměstnanosti? Nebo si musím zatím sama 
hradit pojištění? Mám někam nahlásit, že péče 
skončila? 

Ze zákona musíte ukončení péče sama nahlásit 
na Úřad práce – odbor příspěvku na péči (z pozice 
pečující osoby), kde ohlásíte úmrtí opečovávané 
osoby. Tím se ukončí výplata příspěvku na péči. 
Současně si vyžádejte potvrzení doby péče 
pro potřeby důchodového pojištění, zdravotního 
pojištění a pro případnou evidenci na Úřadu práce 
jako uchazeč o zaměstnání. 

Doklad o ukončení péče pro potřeby zdravotního 
pojištění doručte na svoji zdravotní pojišťovnu. 

Pokud nenastoupíte do zaměstnání a ani se 
nebudete registrovat na Úřadu práce jako uchazeč 
o zaměstnání, budete si muset zdravotní pojištění 
platit sama (pokud ještě navíc nespadáte do jiné 
kategorie, za kterou platí zdravotní pojištění 
stát – tj. např. poživatelé důchodů, příjemci 
rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo 
osoby na rodičovské dovolené, uchazeči 
o zaměstnání, osoby pobírající dávku pomoci 
v hmotné nouzi, osoby, které jsou závislé na péči 
jiné osoby ve stupni II nebo stupni III anebo stupni 
IV, osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou 
závislé na péči jiné osoby ve stupni I, osoby, které 
jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly 
věku potřebného pro nárok na starobní důchod, 
avšak nesplňují další podmínky pro přiznání 
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 
nebo starobního důchodu (nemají odpracovány 
předepsané roky). 

Dále se můžete registrovat jako uchazeč 
o zaměstnání na Úřadu práce, pokud chcete 
pracovat a potřebujete pomoci s hledáním práce 
(není to sice povinnost, ale běžně se to dělá). 
Při této registraci za vás bude platit zdravotní 
pojištění stát (musíte to opět, jako ukončení péče, 
nahlásit na zdravotní pojišťovnu, nejlépe do osmi 
dnů). Pravděpodobně vám také vyjde (požádáte-li 
o ni) podpora v nezaměstnanosti, jelikož jste 
v posledních dvou letech měla dobu pojištění (práci 
s odvodem na sociální pojištění) nebo ve vašem 
případě dobu péče o osobu závislou nejméně ve II. 
stupni závislosti (příspěvku na péči), pokud šlo 
o dospělou osobu. 

Píšete, že jste o maminku pečovala pět let na plný 
úvazek. Není úplně podstatný plný/částečný 
úvazek, ale jaký stupeň příspěvku na péči maminka 
měla a zda jste byla uvedena jako pečující osoba. 
Pokud jste byla uvedena a maminka měla alespoň 
II. stupeň příspěvku po celou dobu vaší péče, pak 
na podporu nejspíš nárok mít budete. Výplata 
podpory je počítána z průměrné mzdy v národním 
hospodářství.  

Dále si doklady o péči uschovejte pro nárok na svůj 
starobní/invalidní důchod, kam se doba péče 
započítává jako odpracovaná. Tyto doklady si 
ČSSZ od vás nevezme nyní, ale až při žádosti 
o důchod, proto je dobře uschovejte. 

Ještě je potřeba uvést, že při úmrtí má držitel 
dokladů zemřelého doklady odevzdat 
a pravděpodobně budete na mnoha místech 
ohlašovat maminčino úmrtí (město – platba 
za komunální odpad, banka - kde měla 
maminka běžný bankovní účet, zdravotní 
pojišťovna, Česká správa sociálního zabezpečení, 
Úřad práce – kde budete nahlašovat úmrtí 
a ukončení výplaty příspěvku, případně odevzdávat 
maminčin průkaz ZTP, zvláštní označení do vozidla 
apod.). 

Zdroj: Mosty 5/2022 
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