
Zvýšení příspěvku na péči

Během podzimu minulého roku MPSV a Výbor pro sociální politiku Poslanecké sně-
movny intenzivně jednali o několika návrzích na zvýšení příspěvku na péči. V  ná-
vrzích bylo zvýšení všech stupňů příspěvku, pouze čtvrtého stupně nebo třetího 
i čtvrtého stupně. Nakonec byla schválená poslední varianta. Velká diskuse také pro-
bíhala o rozdělení výše příspěvku pro žadatele v pobytových službách nebo v do-
mácím prostředí.

Zvýšení bude probíhat ve dvou vlnách. Od 1. dubna 2019 již stoupl příspěvek na 
péči ve čtvrtém stupni a od 1. července 2019 stoupne ve třetím stupni závislosti. 
Dávku navýší úřady práce automaticky, není potřeba podávat žádost.

Příspěvek na péči od 1. července 2019

Stupeň závislosti

Osoba mladší 18 let Osoba starší 18 let

v domácím 
prostředí

v pobytovém 
zařízení

v domácím 
prostředí

v pobytovém 
zařízení

I. (lehká závislost) 3 300 Kč 3 300 Kč 880 Kč 880 Kč

II. (středně těžká závislost) 6 600 Kč 6 600 Kč 4 400 Kč 4 400 Kč

III. (těžká závislost) 13 900 Kč 9 900 Kč 12 800 Kč 8 800 Kč

IV. (úplná závislost) 19 200 Kč 13 200 Kč 19 200 Kč 13 200 Kč

NoviNky 
v sociální a zdravotní oblasti  
nejen pro onkologicky nemocné a jejich blízké

2. ročník  1/2019 31. květen 2019

Tento občasník pokračuje 2. rokem ve zlepšování informovanosti 
onkologicky nemocných a jejich blízkých na co mají během léčby 
a po ní nárok v oblasti sociální a zdravotní. Cílem je přinášet informace 
o aktuálních i plánovaných legislativních nebo organizačních změnách 
a hovořit o potřebných i ožehavých tématech. 



Vzhledem ke zvýšení rozdílů mezi stupni závislosti se očekává zvýšený počet 
žadatelů o přezkum svého zdravotního stavu a snaha o uznání vyššího stupně 
závislosti. Není jisté zda-li je na to Lékařská posudková služba připravena. Roz-
hodnutí o zvýšení je však pozitivním impulsem, který ukazuje na oceňování péče 
doma.

Zrušení karenční doby u pracovní neschopnosti

Nárok na pracovní neschopnost (PN) má zaměstnanec nebo osoba samostatně výdě-
lečně činná (OSVČ), pokud si na PN přispívala (její účast na nemocenském pojištění 
je dobrovolná). Od 4. do 14. kalendářního dne PN vyplácí náhradu mzdy zaměstna-
vatel. Až do konce června 2019 jsou první tři dny nemoci nehrazené, od 1. 7. 2019 
dojde ke zrušení tzv. karenční doby a náhrada mzdy bude placena od prvního dne 
nemoci nebo od první zameškané směny.

Důvodem je, že řada zaměstnanců z důvodu obav ze ztráty na výdělku běžné krát-
kodobé nemoci „přechází“ nebo v tyto dny čerpá řádnou dovolenou. Změna by měla 
alespoň částečně napravit sociální situaci zaměstnanců s nízkými příjmy a zaměst-
nanců sociálně slabých (zejména matek samoživitelek či invalidů). Výpadek příjmů 
v karenční době nejvíce postihuje právě je.

Je nesporné, že bude mít faktický dopad na zaměstnavatele. Přestože jim bude 
jako určitá kompenzace sníženo pojistné placené zaměstnavatelem na nemocen-
ské pojištění. A to o 0,2 procentního bodu z 2,3 % na 2,1 %. Toto snížení však za-
městnavatelům nepokryje předpokládané zvýšené náklady spojené s vyplácením 
náhrady mzdy již od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti. Jelikož je v dosa-
vadní zákonné úpravě stejná procentní výše nemocenského pojistného placeného 
zaměstnavatelem i OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, sníží se pojistné 
i v tomto případě. Od ledna 2019 platí OSVČ, které se přihlásily k nemocenskému 
pojištění, minimální pojistné 138 Kč, od července jim pak minimální pojistné klesne 
na 126 Kč. 

Stav posudkového lékařství

Pro potřeby našich dlouhodobě nemocných klientů s onkologickým onemocněním 
intenzivně sledujeme vývoj a situaci v Lékařské posudkové službě. Z našich infor-
mací a zkušeností je situace nejkomplikovanější v oblasti odvolání k průkazu ZTP 
a příspěvku na péči. V Amelii máme klienty, kteří podali odvolání proti rozhodnutí 
počátkem července 2018, ale jejich odvolání jsou však projednávána teprve nyní. 
Tedy ani po 10 měsících není o jejich nárocích rozhodnuto.



Zprávu o aktuálním stavu v této oblasti si vyžádal i Výbor pro sociální politiku na 
své 28. schůzi dne 21. března 2019 a zpráva byla počátkem dubna doručena.

Situace je opravdu velmi nelichotivá, ze zprávy vyplývá že:
•	 Na 77 OSSZ by mělo být 304 posudkových lékařů, chybí 52 lékařů
•	 Na 7 pracovištích ČSSZ by mělo být 37 posudkových lékařů, chybí 7 lékařů
•	 Na 7 pracovištích komise MPSV by mělo být 45 posudkových lékařů a chybí 

16 lékařů
•	 Věkový průměr lékařů je 62 let, přičemž 100 lékařů je starších 70 let a dalších 

170 lékařů je ve věku 60–69 let

Nelichotivé je také, že atestaci (specializovanou způsobilost v oboru posudkové 
lékařství) má pouze 60 % lékařů OSSZ a ČSSZ a asi 90 % lékařů komisí MPSV. V posu-
zování dominuje agenda nepojistných sociálních dávek (zejména příspěvek na péči). 
Zde je ovšem největší problém se lhůtami na odvolání, které jsou mnohaměsíční. 
A situace se s ohledem na zvýšení příspěvku na péči spíše zhorší. Celá zpráva o stavu 
Lékařské posudkové služby ke stažení zde: www.amelie-zs.cz/LPS

Valorizace podpory v nezaměstnanosti  
a podpoře při rekvalifikaci

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58 násobek průměrné mzdy 
v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku, což v roce 
2019 činilo 31 225 Kč. Proto maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 
2019 může dosáhnout 18 111 Kč. Maximální výše podpory při rekvalifikaci se počí-
tá stejně, jen jde o 0,65 násobek a její maximální výše pro rok 2019 činí 20 297 Kč 
za měsíc.

Pro onkologicky nemocné je důležité včas o rekvalifikaci uvažovat, zejména pokud 
vím, že po ukončení onkologické léčby a rekonvalescence se nebudu moci ke své 
profesi vrátit a jen těžko najdu vhodné zaměstnání. Podmínkou zařazení do rekvali-
fikačního kurzu je být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměst-
nání. Zájemcem o práci může být i osoba ve 3. stupni invalidního důchodu, pokud 
sdělí, že se cítí ohrožená na trhu práce, protože se dá předpokládat, že při následu-
jící revizní komisi jí bude 3. stupeň invalidity snížen. Onkologicky nemocný (pokud 
mu to zdravotní stav dovolí) se tak může ucházet o rekvalifikaci již na konci čerpání 
invalidního důchodu 3. stupně a ne až při snížení na 1. nebo 2. stupeň. Zájemce 
o zaměstnání ovšem není uchazeč a nenáleží mu tedy podpora v nezaměstnanosti 
ani podpora při rekvalifikaci. Vždy je třeba zvážit všechny aspekty dané situace a dle 
toho se rozhodnout.

www.amelie-zs.cz/LPS


Web a otevřená data ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení změnila strukturu svých webových stránek 
www.cssz.cz. Původní web je zatím stále k nalezení zde web.cssz.cz/cz pro případ, že 
byste něco potřebovali, ale již je neaktualizovaný. Zároveň byly informace pro občany 
nedávno rozšířeny o tzv. otevřená data data.cssz.cz/web/otevrena-data/zakladni-info. 
Zde najdete ze současných i předchozích let řadu statistik z oblasti nemocenského 
i důchodového pojištění. O některých výstupech o skupině onkologicky nemocných, 
které Amelie zpracuje, vás budeme v následujících číslech Novinek informovat.

Konec příspěvků na brýle od zdravotní pojišťovny

Od srpna 2019 nastane změna. Brýlové obruby budou hrazeny pouze u věkové sku-
piny do 14 let včetně, u ostatních bude úhrada obrub zrušena. Brýlové čočky (skla) 
budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v omezených indikacích. Konkrét-
ně pouze torické plastové čočky nad deset dioptrií, případně takzvané vysokoinde-
xové, ale ty až po schválení revizním lékařem. Tyto čočky potřebuje zhruba jedno 
procento populace. Zdravotní pojišťovny za příspěvky na brýle vydávají ročně ně-
kolik set milionů korun. Uspořené peníze půjdou na úhradu jiných pomůcek. Podle 
očních lékařů může zrušení příspěvku vést k tomu, že lidé budou méně chodit ke 
svému očnímu lékaři. Díky příspěvku od pojišťoven totiž přišli do oční ordinace i lidé, 
kteří by jinak zamířili pro brýle rovnou do optiky. Teoreticky tak může dojít ke snížení 
záchytu jiných očních vad v populaci, například zeleného zákalu.

Odborné sociální poradenství  
pro onkologicky nemocné a jejich blízké v Amelii
Amelie, z.s. se dlouhodobě zabývá psychosociální problematikou onkologicky nemocných 
a jejich blízkých. Ve svých pobočkách poskytuje odborné sociální poradenství, konzultace 
s psychologem, aktivity pro onkologicky nemocné a realizuje dobrovolnický program na 
onkologických odděleních. Neváhejte se na ni obrátit na těchto kontaktech:

Praha a Středočeský kraj Liberec Olomouc
tel.: 739 004 222 tel.: 608 458 277 tel.: 739 005 123

e-mail: socialni@amelie-zs.cz e-mail: liberec@amelie-zs.cz e-mail: olomouc@amelie-zs.cz

Více na: www.facebook.com/amelie.zs a www.amelie-zs.cz
Amelie, z.s., Šaldova 15, 186 00 Praha 8 – Karlín

Za vytištění zdarma děkujeme tiskárně:

www.cssz.cz
web.cssz.cz/cz
data.cssz.cz/web/otevrena-data/zakladni-info

