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OSOBY ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ

www.mpsv.cz

Od nového roku je opět zavedena kategorie osob zdravotně znevýhodněných
Zaměstnavatelé zaměstnávající v pracovním poměru více než 50 % osob se
zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců na chráněných pracovních
místech budou moci za 1. kalendářní čtvrtletí 2015 požádat o poskytnutí příspěvku
na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením i na osoby zdravotně
znevýhodněné.
Nové podmínky pro poskytování tohoto příspěvku upravuje od 1. 1. 2015 novela
zákona o zaměstnanosti. Úřad práce ČR zaměstnavatele informuje o této změně mimo
jiné prostřednictvím letáku, který je k dispozici na kontaktních pracovištích
krajských poboček Úřadu práce ČR a na www.uradprace.cz, v sekci Informační letáky
– praktické rady.
Osobou zdravotně znevýhodněnou je osoba, která může pracovat, ale zároveň
potřebuje vhodně upravit pracovní prostředí, pracovní dobu a další pracovní
podmínky s ohledem na její dlouhodobě, minimálně jeden rok trvající, nepříznivý
zdravotní stav. O uznání osobou zdravotně znevýhodněnou rozhodují okresní správy
sociálního zabezpečení, Městská správa sociálního zabezpečení Brno nebo Pražská
správa sociálního zabezpečení (podrobnosti zde - http://www.cssz.cz/cz/ozz/).
Na základě výše zmíněné nové právní úpravy spadají osoby zdravotně znevýhodněné
do kategorie osob se zdravotním postižením. „V praxi to znamená, že jim bude Úřad
práce ČR věnovat zvýšenou péči, a to jak při zprostředkování zaměstnání, tak i
v rámci uplatňování opatření a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,“ vysvětluje
Kateřina Sadílková, pověřená řízením Úřadu práce ČR.
Pokud zaměstnavatel přijme do pracovního poměru osobu zdravotně znevýhodněnou,
může ÚP ČR poskytnout na takového zaměstnance následující příspěvky:
Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním
postižením - tento příspěvek je určen na pořízení potřebného vybavení zřizovaného
pracovního místa. Podmínkou je, že pracovní místo musí být obsazeno minimálně tři
roky. Příspěvek, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou nebo o osobu invalidní
ve stupni I nebo II, může být poskytován maximálně ve výši 8násobku (201 432 Kč) a
v případě osoby s těžším zdravotním postižením, tj. osoby invalidní ve stupni III,
maximálně ve výši 12násobku (302 148 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10
a více chráněných pracovních míst, pak může maximální výše příspěvku na zřízení
jednoho chráněného pracovního místa činit 10násobek (251 790 Kč) a v případě
pracovního místa zřízeného pro osobu s těžším zdravotním postižením 14násobek
(352 506 Kč) uvedené průměrné mzdy.
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Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na
chráněném pracovním místě - jestliže zaměstnavatel zaměstnává více než 50 %
osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, a zároveň splňuje
podmínku, že tito zaměstnanci pracují na chráněných pracovních místech, může si
požádat o refundaci 75 % skutečně vynaložených nákladů na jejich mzdy nebo platy,
včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Maximálně výše příspěvku
na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, činí 5 000 Kč měsíčně.
Na zaměstnance, který je uznán invalidním ve stupni I až III, lze příspěvek poskytovat
maximálně ve výši 8 000 Kč měsíčně. Po roce může zaměstnavatel uplatnit nárok na
zvýšení příspěvku, nejvýše však o 1 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně
znevýhodněnou, nebo o 2 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu invalidní ve stupni I až III.
Zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, může zaměstnavatel
započítat pro účely plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.
Novela dále ruší omezení, které neumožňovalo agenturám práce dočasně přidělovat
k výkonu práce k uživateli zaměstnance se zdravotním postižením. Agentura práce
však nebude moci za čtvrtletí, ve kterém tento zaměstnanec pracoval u uživatele, na
něj čerpat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ani
jeho zvýšení. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného
pracovního místa nebude možné poskytnout agentuře práce na pracovní místo
zřízené nebo vymezené pro zaměstnance, který je dočasně přidělen k výkonu práce k
uživateli. Zaměstnance dočasně přidělené k výkonu práce u uživatele si agentura
práce nebude moci započítat do celkového počtu zaměstnanců pro účely plnění
povinného podílu, ani pro účely poskytování náhradního plnění.
Změny se týkají i plnění povinného podílu. Povinný podíl zaměstnávání osob se
zdravotním postižením budou moci zaměstnavatelé plnit odebíráním výrobků nebo
služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených
nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním
postižením. Zaměstnavatelé budou muset písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu
práce ČR identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého výrobky nebo služby
odebrali, nebo kterému zadali zakázky, cenu odebraných výrobků, služeb nebo
zadaných zakázek bez DPH, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a
číslo dokladu, na jehož základě obchod proběhl.
Osoby se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a
nezaměstnávají žádné zaměstnance, nemají v souvislosti s poskytováním tzv.
náhradního plnění povinnost vymezit nebo zřídit pro sebe chráněné pracovní místo.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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POMOC Z KONTA BARIÉRY

www.helpnet.cz

Výběrové řízení Konta Bariéry
O dva miliony korun z fondu Pomáhej s humorem se mohou ucházet sociální firmy a
chráněné dílny. Žádosti o příspěvek je třeba poslat do konce ledna 2015.
Rada Konta Bariéry na zasedání 17. prosince 2014 rozhodla o vyhlášení výběrového
řízení na rozdělení prostředků z fondu Pomáhej s humorem.
Z tohoto fondu Konto Bariéry tradičně podporuje organizace, které poskytují služby
lidem s handicapem či jinak přispívají k jejich kvalitnějšímu životu.
Tentokrát podpoříme rozvoj sociálních firem a chráněných dílen. Celková částka k
rozdělení je 2 miliony korun, maximální výše příspěvku na jednu podpořenou žádost
je 200 000 korun.
Přihláška do výběrového řízení je ke stažení v příloze. K žádosti prosím přiložte
vyjádření dvou nezávislých garantů, např. představitelů obcí, významných
neziskových organizací, církevních organizací, akademických institucí a dalších.
Žádosti o příspěvek můžete posílat do konce ledna.
Kontakt:
Dagmar Babková, dagmar.babkova@bariery.cz ; 224 214 452
Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1



PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

www.mpsv.cz

Příspěvek na péči se bude měnit. MPSV na tom začne pracovat
Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje provést změny v příspěvku na péči.
Chystá se proto v první polovině letošního roku oslovit řadu odborníků, kteří by na
těchto změnách spolupracovali.
“Připravujeme širokou diskusní platformu, v níž zasednou odborníci i zdravotně
postižení, a kde dospějeme ke společné dohodě nad úpravou zákona. Chci úpravu
příspěvku tak, aby byla zdravotně hendikepovaným lidem poskytnuta nejkvalitnější
možná péče a aby nebyly opomenuty okruhy lidí, které na příspěvek mají nárok,”
uvedla Právu ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD)..
Agentura ČTK nedávno upozornila na to, že Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
před časem doporučil ve své studii upravit příspěvek na péči tak, aby lidé, kteří by žili
doma a platili si péči profesionálů, dostávali o několik tisícikorun víc než dnes.
Naopak příjemci nejnižší částky, jimž pomáhají příbuzní či známí, by dávka mohla
být snížena nebo by o ni mohli zcela přijít.
Opatření by podle studie vytvořilo poptávku pro vznik terénních služeb a vznikala by
tak nová pracovní místa pro pečovatele a sociální pracovníky.
Ke zvýšení příspěvků na péči dlouhodobě vyzývá i šéf Národní rady osob se
zdravotním postižením Václav Krása. Snižování či dokonce odnímání dávky při péči
zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – leden 2015

strana 3

v rodině ale důrazně odmítá. Podle něj totiž příbuzní státu nemalé peníze šetří, když
se o své blízké starají sami.
Nicméně z uvedené studie se bude při tvorbě nových pravidel pro příspěvek na péči
vycházet jen částečně. Podle ministryně Marksové je totiž studie již dva roky stará a
neodráží její současnou představu o příspěvku na péči.
Příspěvek na péči se vyplácí od roku 2007.
10 základních životních potřeb:
mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena,
výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost.
Příspěvek na péči se přiznává ve čtyřech stupních:
– I. stupeň – lehká závislost – každodenní pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu při 3 nebo 4 základních životních potřebách
(příspěvek ve výši 800, Kč měsíčně)
– II. stupeň – středně těžká závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 5 nebo 6
základních životních potřebách (4.000,/měsíc)
– III. stupeň – těžká závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 7 nebo 8
základních životních potřebách (8.000,/měsíc)
– – IV. stupeň – úplná závislost – každodenní pomoc nebo dohled při 9 nebo 10
základních životních potřebách (12.000,/měsíc)
Od roku se 2007 se tyto příspěvky nevalorizovaly.



DO LÁZNÍ NA ČTYŘI TÝDNY I DÉLE

www.mpsv.cz

Do lázní na čtyři týdny i déle
Lékaři mohou opět předepisovat lázeňské pobyty na čtyři týdny a v případě potřeby i
delší. Zdravotní pojišťovny je od Nového roku opět proplácejí. Lázeňské pobyty se
zkrátily před dvěma lety v rámci úsporných opatření na tři týdny.
Nejméně čtyři týdny budou automaticky dostávat děti. Někteří pacienti ale potřebují
třeba i šestitýdenní lázeňský pobyt. „Zvláště s dystrofiemi, tedy když jim ubývá
svalstvo. To je poměrně častá nemoc a je velmi progresivní. Intenzivní rehabilitace je
důležitá,“ vysvětluje předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav
Krása.
Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy se nová pravidla týkají
nejčastějších diagnóz, které vyžadují lázeňskou péči. „Třeba chronické onemocnění
kloubů bylo onemocnění, které tvořilo polovinu všech ortopedických a pohybových
diagnóz, což byla téměř polovina veškerých diagnóz vysílaných do lázní,“ konstatuje
Bláha.
Regulace zavedená za bývalého ministra Leoše Hegera podle Eduarda Bláhy způsobila
lázním v roce 2013 obrovské problémy, které ale letos částečně odezněly. Svaz
léčebných lázní upozorňuje, že se ale provozovatelé těchto zařízení už před lety začali
orientovat na samoplátce a turisty, kteří hledají wellness služby. „Dnes tato klientela
zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – leden 2015
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tvoří více než polovinu všech pobytů v lázních,“ přibližuje situaci prezident Svazu
léčebných lázní Bláha.
Za první tři čtvrtletí roku 2014 přivítali lázně v Česku podle Českého statistického
úřadu celkem 565 tisíc lidí, to je nejvíc v porovnání se stejnými obdobími předchozích
dvou let.



CO SE MĚNÍ OD LEDNA 2015 ?

www.mpsv.cz

Co se mění od ledna 2015?
Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zavádí se porodné i
na druhé dítě, senioři si na důchodech polepší o zhruba 200 korun měsíčně,
minimální mzda vzroste na 9 200 Kč, výměna průkazů TP, ZTP a ZTP/P bude
snadnější…
Podpora rodin s dětmi
Porodné bude i na druhé dítě a dosáhne na něj více rodin. U prvního dítěte zůstane
částka porodného na 13 tisících korunách, u druhého půjde o 10 tisíc korun.
Ministryně Michaela Marksová prosadila zvýšení koeficientu z 2,4násobku na
2,7násobku životního minima rodiny, takže na porodné bude mít nárok širší okruh
rodičů. Na porodné u prvního dítěte by tak měly dosáhnout domácnosti s čistým
příjmem do 20 817 korun, u matky samoživitelky do 13 176 korun. Polepší si také
ženy, kterým se narodí vícerčata. Zatímco dosud dostávaly od státu maximálně 19
500 korun (nebo jen 13 tisíc), nově získají 23 tisíc korun. A nezáleží, zda půjde o
jejich první, nebo následný porod.
Zavedení dětské skupiny
Již od 29. listopadu 2014 je účinný zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině. Dětské skupiny usnadní rodičům dětí lépe sladit rodinný a pracovní život.
Dětské skupiny pomohou vyřešit chybějící místa pro děti předškolního věku a doplní
stávající systém péče o předškolní děti. Založení takové skupiny bude administrativně
i finančně méně náročné než je tomu u klasických školek. Zaměstnavatelé si mohou
daňově uznat náklady na provoz vlastního zařízení nebo příspěvku na provoz zařízení
zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase mohou využít slevu
na dani, pokud služby dětské skupiny využijí.
Snazší výměna průkazu pro handicapované
Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P si budou moci vyměnit tyto průkazy bez
zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo
jejich zdravotní stav. Nárok na příspěvek na mobilitu bude navíc nově vázán přímo na
nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.
Přechod financování sociálních služeb na kraje
Peníze na sociální služby budou nyní rozdělovat kraje,
poskytovatele mnohem lépe než lidé z ministerstva. Nově bude
výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním
prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu, dojde tak ke
zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – leden 2015
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které znají místní
zákonem stanovena
objemu finančních
stabilizaci a větší

provázanosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Kraj bude mít také
povinnost určovat síť sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel.
Opatření proti zneužívání doplatku na bydlení
Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi pomůžou přerušit bující obchod s
chudobou v ubytovnách. Zamezí se především neefektivnímu vyplácení doplatku na
bydlení. Doplatek na bydlení bude podle návrhu nově poskytován ubytovnám, které
splní hygienické standardy kvality bydlení. Zároveň se bude moct poskytnout
doplatek na bydlení osobám, které bydlí na ubytovně, pouze se souhlasem obce.
Hygienické standardy kvality bydlení a souhlas obce se budou vyžadovat od května
2015. Bude také stanovena maximální výše nájemného podle částky dané v místě
obvyklé a normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře.
Vyšší důchody v průměru o 200 Kč
Od prvního ledna 2015 jsou důchody opět valorizovány podle 100 procent nárůstu
spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Důchodci si tak již od
nového roku polepší v průměru o 200 korun měsíčně. Důchody starobní, invalidní,
vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2015 se zvyšují od splátky
důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že se základní výměra zvyšuje o 60 Kč na
2 400 Kč a procentní výměra zvyšuje o 1,6 % procentní výměry, která náleží ke dni,
od něhož se procentní výměra zvyšuje.
Zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč
Od ledna 2015 bude minimální mzda činit 9 200 korun, minimální hodinová mzda
tedy vzrostla z 50,60 koruny na 55 korun. Bude tak lépe plnit svoji ochrannou, ale i
motivační funkci. Minimální mzda se naposledy zvyšovala v srpnu 2013, v letech
2007 až 2012 nebyla zvyšována vůbec.
Nemocenské pojištění
Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se
vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2015 následující: první redukční
hranice činí 888 Kč, druhá 1 331 Kč a třetí 2 662 Kč. Výše vyplácených dávek
nemocenského pojištění bude od 1. 1. 2015 upravena podle nové výše redukčních
hranic bez žádosti. Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském
pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2015.
Pojistné na sociální zabezpečení
Nejvýznamnější změny: částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 26 611 Kč;
maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 277 328 Kč; rozhodná
částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která
vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 63 865 Kč; minimální měsíční základ pro
placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc,
ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za
následující kalendářní měsíce, je 6 653 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí
1 943 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření, 1 744 Kč, je-li OSVČ účastna
důchodového spoření; minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající
vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce je
2 662 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 778 Kč, není-li OSVČ účastna
důchodového spoření, 698 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření.
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Zrušení povinné e-komunikace s ČSSZ
Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a
zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti
sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží
elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat
papírové tiskopisy. Smyslem elektronické komunikace s úřadem na bázi
dobrovolnosti je reagovat na zjištěné potřeby některých zaměstnavatelů, živnostníků i
lékařů, kterým by mohlo zavedení její povinnosti způsobovat nepřekonatelné
překážky. ČSSZ nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů a jejím cílem je
podporovat elektronizaci u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají.
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