Šest rad, na co si dát pozor a jak se správně pojistit
1. Vždy na invaliditu z jakýchkoliv příčin
Pojistěte se na invaliditu z jakýchkoli příčin,
nikdy ¡en na invaliditu následkem úrazu.
Nemoci jsou totiž u dospělých mnohem častější
příčinou invalidity (v průměru v 95 procentech
případů) než úrazy.
2. Nejlépe na invaliditu alespoň dvou stupňů
Důležité, ba přímo nezbytné ¡e pojistit se na
invaliditu 3. a 2. stupně. Když máte takové
zdravotní postižení, nemůžete většinou pracovat
vůbec nebo se značnými obtížemi.
Pro ty, kteří nemají žádné finanční rezervy či jsou
dokonce zadlužení, je neméně důležité pojištění
invalidity 1. stupně. Jakákoli invalidita je na
přeplněném
pracovním
trhu
nemalým
handicapem.
V tabulce najdete, u které pojišťovny vás oujistí na všechny stupně a kde jenom na některé.
3. Aby pojišťovně k plnění uznání invalidity od státu
Ptejte se na to, aby vybraná pojišťovna respektovala
uznání invalidity státem (posudek Okresní správy za
sociálního zabezpečení) a nezatěžovala invalidního
jedince dalšími lékařskými prohlídkami smluvními
lékaři pojišťovny. Je tu totiž riziko, že vám příslušnou
invaliditu neuznají.
4. Aby pojištění vedlejšího nevylučovalo psychická
onemocnění
Pojištění invalidity může obsahovat některé výluky.
Vyloučena může například obsahovat invalidita
zapříčiněná tématu. provozováním rizikových sportů
nebo požíváním alkoholu. Nejzávažnější výýlukou je
ovšem výluka na invaliditu kvůli psychickým a
psychiatrickým nemocem. Psychické (duševní) nemoci
mohou postihnout každého, bez ohledu na povolání či
životní styl. Téměř každý pátý invalidní důchod souvisí s těmito nemocemi. Proto je důležité, aby pojišťovna
plnila i v těchto padech.
5. Abyste platili co nejméně
Invalidní pojištění je nejdůležitější mít sjednané v době, kdy je na vás někdo finančně závislý, například
když máte malé dět i nebo splácíte hypotéku. Ve vyšším věku, pokud jsou děti již dospělé, hypotéku máte
splacenou a máte vytvořenou finanční rezervu, tak
toto pojištění až tolik nepotřebujete.
Na pojištění invalidity tedy ušetříte, pokud si ho
nebudete sjednávat do vysokého věku nebo zvolíte
pojištění s klesající poj istnou částkou (s výplatou
důchodu). Tato pojištění jsou výrazně levnější.
6. Vytvořte si finanční rezervu
Tím, že si budete zavčas spořit na dobu do přiznání
invalidního důchodu, respektive pojistného plnění,
třeba tím, že nebudete utrácet za méně užitečná
pojištění, jako je pojištění drobných úrazů, tím menší
pojistku budete potřebovat.
Zdroj:
http://finance.idnes.cz/íak-se-spravne-poíistit-na-invaliditud8s-/poí.aspx?c=A 140619_132707_poj_zuk
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VZP přidala peníze na nejmodernější léčbu nemocných s Parkinsonovou
chorobou
Všeobecná zdravotní pojišťovna navýšila o bezmála 10 % částku, kterou vynakládá na léčbu pacientů
v pokročilém stadiu Parkinsonovy nemoci nejmodernějším léčivým přípravkem Duodopa. Lék je
podáván nemocným, kterým již nepomáhá jiná léčba. Jde o jeden z prvních konkrétních přínosů nově
ustavené Pacientské rady VZP.
Zástupci sdružení Parkinson-Help požádali na červnovém jednání Pacientské rady VZP, zda by nebylo
možné urychlit u indikovaných pacientů nasazování Duodopy. Polovina všech pacientů, kteří jsou léčeni
tímto přípravkem, navštěvuje Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. VZP proto nemocnici přidala 3
miliony korun. To by mělo případné problémy vyřešit. V celé České republice bylo v loňském roce k
nasazení Duodopy indikováno 36 pacientů a jejich léčba prostřednictvím tohoto přípravku stála 37
milionů. Léčba Parkinsonovy choroby je ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na špičkové úrovni.
„Díky navýšení částky od VZP může nyní dostat nejmodernější péči více pacientů," uvedla ředitelka
nemocnice Dana Jurásková.
Přístup VZP uvítala i Jana Petrenko, která jako předsedkyně Koalice pro zdraví iniciovala vytvoření
Pacientské rady VZP. „Jsm e velice rádi, že rada už má konkrétní výsledky s jasným přínosem pro
nemocné," řekla Petrenko. Koalice pro zdraví, v jejímž čele stojí, funguje od roku 2004 a zastřešuje
bezmála stovku pacientských organizací.
Lék Duodopa je nemocnému dodáván pumpou přímo do zažívacího traktu. Pumpa léčivo přesně dávkuje.
Jde o takzvanou poslední linii léčby, určenou pro pacienty v pokročilém stadiu nemoci. Vzhledem ke
všem indikačním kritériím je vhodná jen pro zlomek všech nemocných. Těm pomáhá zlepšit kvalitu
života v průměru na dva roky.
Celkem v loňském roce zaplatila VZP za léčbu Parkinsonovy choroby přes 395 milionů korun. Největší
podíl (více než 52 %) tvořily náklady na běžně užívané léky předepisované na recept v rámci ambulantní
péče. Téměř 10 % pak představovaly náklady na léčivo Duodopa.
Parkinsonova choroba je degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy. Pacient postupně není
schopen ovládat svůj pohyb. Stav se během dne střídá - někdy může nemocný působit jako téměř zdravý
člověk, jindy jen ztuhle sedí či naopak trpí mi- movolními pohyby. Častým projevem je třes, nemocní
mívají problémy s komunikací, artikulací, psaním. Postupně se mohou přidá vat deprese a další potíže.
Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí
Zdroj: http://www.vzp.cz/o-nas/aktuaHty/vzp-pridala-penize-na-neimoderneisi-lecbu-nemocnych-s-parkinsonovou-chorobou

Pacienti získali nového zastánce, Koalice pro zdraví a VZP ustavily Pacientskou
radu
Všeobecná zdravotní pojišťovna a obecně prospěšná společnost Koalice pro zdraví se dohodly na
založení Pacientské rady VZP. Je to poprvé v historii, kdy některá zdravotní pojišťovna v Česku
vytvořila oficiální fórum pro spolupráci s pacientskými organizacemi. Nejen klienti VZP tím získají
silného zastánce, díky kterému budou moci přednášet a řešit své podněty a problémy přímo na půdě
největší a nejspolehlivější zdravotní pojišťovny.
S myšlenkou na zřízení Pacientské rady přišla obecně prospěšná společnost Koalice pro zdraví. Ta
funguje od roku 2004 a zastřešuje bezmála stovku pacientských organizací. „Snažíme se o vytvoření
platformy, na které je možné vést dialog nejen mezi jednotlivými skupinami pacientů, ale i s těmi, kdo
zdravotní péči poskytují, organizují a financují. Cílem je pomáhat řešit problémy a ještě lépe problémům
předcházet. Jsme rádi, že VZP jako největší zdravotní pojišťovna se chce prostřednictvím Pacientské ra
dy na tomto s námi podílet. Jde o rozumný a prospěšný koncept," uvedla předsedkyně Koalice pro zdraví
Jana Petrenko.
Složení Pacientské rady VZP není pevně dané - jejího jednání se kromě Jany Petrenko a zástupců VZP
zúčastní vždy představitelé těch pacientských organizací, jichž se bude týkat projednávaná problematika.
Podobný model již funguje na ministerstvu zdr a- votnictví. Program jednání bude přitom dán tím, s
jakými problémy se budou pacientské organizace na Koalici pro zdraví obra cet. Právě tyto organizace
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mají totiž přehled o tom, s čím se potýkají pacienti s příslušnými diagnózami, jejich blízcí a okolí.
„Pro VZP bude přínosné, že bude jednat nejen s poskytovateli péče, ale i se zástupci klientů a pacientů.
Umožní nám to podívat se na řadu problémů z jiného úhlu. Nepochybně půjde i o zdroj podnětů pro
konkrétně zacílené revize, ale i o fórum, ze kterého mohou vzejít užitečné náměty na zlepšení současné
legislativy," řekl náměstek ředitele VZP Petr Honěk.
První jednání Pacientské rady se uskutečnilo začátkem tohoto týdne. Na zhruba 90 minut trvající schůzce
se řešilo například předepisování nejrůznějších zdravotnických prostředků, údajně dlouhé čekání na
některé speciální výkony, ale třeba i problém konkrétní pacientky s úhradou pobytu v jednom z
pražských hospiců. Všemi podněty se VZP bude nadále důkladně zabývat.
Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí
Zdroi: http://www.vzp.cz/klienti/aktuality/pacienti-ziskali-noveho-zastance-koalice-pro-zdravi-a-vzp-ustavily-pacientskou-radu

Veřejný ochránce práv-zpráva
Pojištěnci by měli být lépe chráněni před zdravotními pojišťovnami. Když dnes pojišťovna zjistí dluh na
pojištění a výměr se pojištěnci nepodaří doručit, doručí ho veřejnou vyhláškou (na úřední desce).
Pojištěnec se tak o dluhu vůbec nedozví, nemůže se bránit a někdy mu i řadu let zbytečně roste dluh,
naskakuje mu penále. Pro pojišťovnu je to pohodlné, dlužník se časem objeví, obvykle až začne pobírat
starobní důchod. Pak najednou zjistí, že dluží horentní sumu a na krku má exekutora. Ochránkyně chce,
aby se pojišťovny musely víc snažit při doručování, aby mohly v takovém případě nahlédnout do registru
obyvatel, ověřit si aktuální adresu pojištěnce, případně vyhledat jména a adresy příbuzných. Ty by pak
pojišťovna musela požádat o sdělení adresy pojištěnce. Takhle už dnes musí postupovat i jiné orgány
státní správy, např. Český telekomunikační úřad, orgány sociálního zabezpečení aj. nebo např. soudy.
Zdroj: https://www.facebook.com/vere'iny.ochrance.prav

Pojišťovny se dostanou do evidence obyvatel, mají se tak snížit dluhy
Praha - Lidí, které například při nástupu do důchodu čeká nepříjemné překvapení v podobě exekuce kvůli
dluhu vůči zdravotní pojišťovně, ubude. Zdravotní pojišťovny dostanou právo - a tím i povinnost nahlížet v případě, že nemohou svého klienta nalézt na jím uvedené adrese, nahlédnout do centrální
evidence obyvatel. Z ní se mohou dozvědět o změně adresy nebo získat kontakt na příbuzné, kteří mohou
adresu upřesnit. Změnu navrhla ombudsmanka Anna Sabatová, schválilo ministerstvo zdravotnictví a
nyní ji projedná vláda. Pojišťovny nicméně vzkázaly, že o pravomoc nestojí a nechtějí "žehlit" opomenutí
svých klientů.
Změna pravomocí zdravotních pojišťoven podle ombudsmanky Anny Sabatové znamená, že má člověk,
který zapomene ohlásit změnu své adresy, a potom z nějakého důvodu dluží na pojistném, větší šanci se o
dluhu dozvědět dříve, než dluh naroste do astronomických rozměrů. Pojišťovna může dnes po nedoručení
zásilky prohlásit člověka za nedohledatelného a určit mu tzv. opatrovníka. Nově ale bude muset ještě po
"nezvěstném" pátrat v centrální evidenci obyvatel. Do ní dosud pojišťovny neměly přístup. "Je to
ochranné opatření. Pojišťovna by se stejně jako jiné orgány, které vedou řízení s nějakými lidmi, pouze
měla dozvědět novou adresu," zdůraznila Anna Sabatová. Mohou k tomu posloužit například kontakty na
příbuzné, kteří mohou pojišťovny odkázat na novou adresu dlužníka.
Anna Šabatová o změně adresy:
"Každý má povinnost jako účastník pojištění změnu adresy nahlásit. Lidé si to neuvědomují, obvykle o té
povinnosti nevědí, někdy na to zapomenou. Pak jsou nedohledatelní, může běžet řízení, mohou jim narůstat
dluhy. Pak se to někde podaří zjistit a oni mají vysoký dluh, o kterém nevědí."
Deník Mladá fronta DNES, který o možnosti pojišťoven nahlížet do evidence obyvatel informoval jako
první, upozornil, že pojišťovny o nové právo nestojí. Dohledávání osob domněle neznámého pobytu totiž
bude nově povinné, pojišťovny tak musí "žehlit" pochybení lidí, kteří změnu adresy neohlásí. To je
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přitom povinné. "Nemám k tomu co říct jiného, než že tuto pravomoc skutečně nepotřebujeme," řekl
deníku mluvčí VZP Oldřich Tichý. Podobně na návrh ombdusmanky reagoval i mluvčí OZP Mario Böhme. Zpřístupnění evidence obyvatel zdravotním pojišťovnám kritizují také právní experti, podle kterých
není možné informace o dluzích doručit příbuzným, protože bývají určeny do vlastních rukou.
Anna Sabatová však míní, že jde o vhodné opatření a odpor vůči němu přichází pouze proto, že současný
stav je pro pojišťovny snazší. Pojišťovny se podle ombudsmanky v evidenci nedostanou k jiným údajům
o příbuzných svých klientů než jménu a adrese a současně se zvýší ochrana lidí dlužících na pojistném.
Je přesvědčena, že se tomu pojišťovny nebudou vyhýbat. "Obdobně judi- koval u jiných orgánů Ústavní
soud, že než je osoba prohlášena za neznámého pobytu, tak se orgán musí pokusit zjistit z evide n- ce,
jestli není jednoduché zjistit, kde člověk je," upozornila. Dodala, že do evidence obyvatel mohou (musí)
v obdobných příp a- dech nahlížet i orgány sociálního zabezpečení, soudy nebo Český telekomunikační
úřad. Anna Sabatová dodala, že bez přístupu k centrální evidenci obyvatel je člověk, který pojišťovně
neohlásí změnu adresy, takřka nedohledatelný. "To byste si museli n a- jmout detektivní kancelář,"
uzavřela ombudsmanka.
Zdroj: ČT24, MF Dnes

Nová služba šetří roztržitým klientům VZP peníze. Rozšiřuje se na celé Česko
Test ukázal, že čtvrtinu dlužníků stačí upozornit. Pojišťovně to přineslo miliony.
VZP rozšiřuje od posledního srpnového týdne svou službu pro roztržité klienty na celou Českou republiku.
Doposud ji testovala v rámci dvou regionálních poboček. Novinka spočívá v tom, že ty klienty, kteří
krátkodobě nezaplatili zdravotní pojištění, na to VZP upozorní zprávou SMS či e-mailem. Lidé, kteří třeba jen
zapomněli, tak mají možnost zaplatit dluh dříve, než by jim naběhlo penále nebo dlužná částka dále narostla.
Výhledově by služba mohla být prospěšná až pro 100 tisíc plátců pojistného a VZP by tak mohla ročně získat
až 50 milionů korun, které by jinak musela zdlouhavě vymáhat.
Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Lidé ve výpočtu výše důchodu tápou aneb Deset nejčastějších mýtů o penzích
Kolik dostane, až bude v důchodu, zajímá každého z nás. Přesto mnoho lidí stále nemá jasno, jak se
důchod vůbec vypočítá, co do výpočtu vstupuje a v neposlední řadě, jaká bude výše důchodu. Česká
správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vysvětluje deset nejčastějších mýtů, které mezi lidmi kolují.
1. mýtus: Starobní důchod se vypočítává z výdělků za posledních deset let zaměstnání před
přiznáním důchodu.
Tento omyl mezi lidmi přetrvává už z minulosti. Do roku 1995 se důchody skutečně počítaly z příjmů za
posledních deset let př ed nárokem na důchod. Od roku 1996 se pro výpočet důchodu zohledňují všechny
příjmy od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu.
Lidem, kteří půjdou do důchodu letos, se důchod počítá z úhrnu všech výdělků za roky 1986 až 2013.
2. mýtus: Výpočet důchodu se provádí z čisté mzdy.
Další omyl. Pro výpočet důchodu se u zaměstnanců vychází z hrubých ročních příjmů, u osob samostatně
výdělečně činných (OSVČ) z ročního vyměřovacího základu, tedy z částky, ze které bylo odvedeno
pojistné na důchodové pojištění.
Hrubé příjmy i roční vyměřovací základy v rozhodném období, tj. od roku 1986 do kalendářního roku
před přiznáním důchodu, jsou pro účely výpočtu důchodu ještě násobeny koeficienty mzdového nárůstu.
3. mýtus: Minimální výše důchodu je stejná jako minimální mzda.
Nikoli. Minimální důchod a minimální mzda jsou odlišné pojmy a liší se i jejich celková výše. Důchod
tvoří procentní výměra a základní výměra důchodu, přičemž minimální výše procentní výměry je podle
zákona o důchodovém pojištění 770 korun. Základní výměra je stejná pro všechny důchody a v současné
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době je 2340 korun.
Minimální měsíční výše důchodu přiznaného v letošním roce je tedy celkem 3110 korun.
4. mýtus: Lidé v předdůchodovém věku nemají možnost se v předstihu dozvědět, kolik bude jejich
důchod přibližně činit.
Údaje v evidenci ČSSZ, které jsou podkladem pro budoucí rozhodnutí o vašem důchodu, si můžete ověřit
ve výpisech dob důchodového pojištění. K tomu slouží takzvaný Informativní osobní list důchodového
pojištění (IOLDP), který vám ČSSZ na základě vaší žádosti zašle zdarma. Přesný výpočet důchodu
provedou pracovníci ČSSZ až na základě řádně podané žádosti.
Pro orientační výpočet starobního důchodu však můžete využít tzv. důchodovou kalkulačku, která
umožní provést přibližný výpoč et důchodu, na který vznikne nárok až do roku 2020. Tato pomůcka vč.
přehledného návodu na její použití je dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních věcí:
www.mpsv.cz/cs/2435.
5. mýtus: Pokud doložím svědeckým prohlášením dobu, kdy jsem pracoval „na černo“, do důchodu
se mi tato činnost započítá.
Omyl. Pro výpočet důchodu nelze v žádném případě zohlednit práci „na černo", protože za ni nebylo
odvedeno pojistné na důchodové pojištění a veden evidenční list důchodového pojištění.
Svědecké prohlášení se využívá ve zcela mimořádných případech, například když doklady o zaměstnání
byly uloženy v archivu,
který byl zničen povodněmi nebo požárem, a není jiná možnost, jak dobu zaměstnání prokázat. Navíc
svědky v tomto případě musí být osoby, které s dotyčnou osobou v uvedeném zaměstnání ve stejné době
pracovaly.
6. mýtus: Brigády, které jsem vykonával před lety při studiu, se do důchodu nepočítají.
To je mylná domněnka. I krátkodobá brigáda, pokud zakládala účast na pojištění a je doložena, se počítá
do doby pojištění a může mít vliv na výši důchodu. Celková doba zaměstnání (pojištění) se pro výpočet
důchodu zaokrouhluje na celé roky dolů.
Pokud součet vašich dob činí například 42 let a 334 dní, může měsíční prázdninová brigáda (31 dní)
pomoci k získání dalšího roku pojištění a tím i vyššího důchodu.
7. mýtus: Vyloučená doba je období, které se pro výši důchodu nezapočítá.
Omyl. Vyloučenými dobami jsou období, po která trvala tzv. sociální událost bez výdělku. Patří sem
například doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího
stupně, doba péče o dítě do čtyř let věku neb o péče o závislou osobu a podobně.
Význam vyloučených dob spočívá v tom, že při stanovení výše důchodu se počet dnů vyloučených dob
odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. Tím se docílí toho, že při
výpočtu nebude příjem rozmělňován. Vyloučené doby tedy mají na výši důchodu pozitivní dopad.
8. mýtus: Když ČSSZ nemá u žadatele o důchod nějakou dobu zaměstnání evidovanou, tak mu ji
nezapočítá do důchodu.
Pokud při přiznání důchodu nebyla započítána nějaká doba pojištění, protože ČSSZ ji neměla v evidenci
a žadatel ji neprokázal, může ji doložit kdykoliv dodatečně, a to i když už důchod pobírá několik let
(získá například potvrzení z archivu).
Zápočet lze provést se zpětnou platností a vzniklý rozdíl ve výši důchodu doplatit až pět let zpětně od
data, kdy byla chybějící skutečnost řádně doložena.
9. mýtus: Pro důchod se automaticky započítává celá doba studia či evidence uchazeče o zaměstnání
na úřadu práce.
Není tomu tak. Doba studia po 18. roce věku (v období do 31. prosince 2009) může být započtena
nejvýše v rozsahu prvních šesti let. Doba studia získaná v období od 1. 1. 2010 se již do důchodu
nezapočítává.
Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti
nebo podporu při rekvalifikaci, se započítává nejvýše v rozsahu tří let. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně
ode dne vzniku nároku na důchod. Z doby, která byla získána před dosažením 55 let věku, lze započítat
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pouze jeden rok.
Doba studia i doba vedení v evidenci ÚP jsou náhradní doby pojištění a pro výši důchodu se krátí na 80
procent.
10. mýtus: Pokud pracuji při pobírání důchodu, na výši důchodu to už nemá vliv.
Pokud příjemce starobního důchodu pobírá důchod v plné výši a pracuje, přesněji řečeno vykonává
výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, zvyšuje se mu procentní výměra důchodu
o 0,4 procenta výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů této činnosti.
Toto zvýšení se však neprovádí automaticky, ale na základě žádosti.
Zdroj:http://www.novinky.cz/finance/345451 -lide-ve-vypoctu-vyse-duchodu-tapou-aneb-deset-neicasteisich-mytu-o-penzich.html

Výměna průkazu pro handicapované bude od ledna 2015 jednodušší
Od ledna příštího roku si budou moci držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy bez
zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní
stav. Několik set tisíc držitelů průkazů mimořádných výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením
nemusí v nejbližší době absolvovat nové posouzení zdravotního stavu, které by měl podle platné
legislativy absolvovat každý žadatel do konce roku 2015.
Další novinkou je, že nárok na příspěvek na mobilitu bude vázán přímo na nárok na průkaz OZP.
Schválená úprava je proto dobrou zprávou, neboť umožní dřívější přiznání příspěvku na mobilitu.
„Novela zákona byla připravena na základě jednání s organizacemi osob se zdravotním postižením jako
krok ke zjednodušení a urychlení výměny průkazů osob se zdravotním postižením, která by jinak byla
podle platné právní úpravy mnohem náročnější, a to zejména pro držitele těchto průkazů," vysvětlila
ministryně Marksová.
Výměna se týká průkazů mimořádných výhod vydaných podle předpisů účinných před 1. lednem 2012 a
průkazů vydaných podle předpisů účinných v letech 2012 až 2013. Platnost těchto průkazů končí
nejpozději dnem 31. prosince 2015. Podle České správy sociálního zabezpečení přijetí navrhované
úpravy znamená, že nebude muset požadovat navýšení mzdových nákladů a nákladů spojených s úhradou
zdravotních výkonů ve výši více než 75 milionů korun. O tuto sumu ze státního rozpočtu by musel a
žádat, kdyby k právní úpravě nedošlo.
„Jde o to, aby celý systém přechodu byl plynulý a přinášel co nejméně nesnází osobám se zdravotním
postižením," zdůraznila náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke
Stocklová.
Zdroj:http://www.personalista.com/pracovni-prostedi/vymena-prukazu-pro-handicapovane-bude-od-ledna-2015-íednodussi.html
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