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Vánoční zvyky
Lití olova

Vánoční svátky se pojí s nejrůznějšími tradicemi, zvyky
a obyčeji, které se liší podle oblastí a regionů. Některé
z nich se dodržují dosud, jiné už dávno ztratily na významu, ale některé se do našich vánočních příbytků naopak
vracejí. A právě k těm vracejícím se zvykům patří lití
olova. Tento zvyk má věštit náš osud v příštích letech.
Zvyk lití olova pochází ze zemí s původně keltským
osídlením. Traduje se, že keltští druidové převzali tajemství věštění od veleknězů z bájné Atlantidy. Na počátku
20. století se ještě olovo běžně lilo o vánocích takřka
v každé rodině.
Každý má osud ve svých rukou, což znamená, že si každý má odlít svůj vlastní kousek olova sám. Přitom je
třeba se v myšlenkách zaměřit na to, co člověka z jeho
budoucnosti zajímá, čím se trápí a na co myslí.

Svaz tělesně postižených
v České republice z. s.
krajská organizace
Jihomoravského kraje
Mečová 5, 602 00 Brno

Při lití olova je velmi důležitá jasně a srozumitelně položená otázka. Pokud však máte otázek více, je dobré lití olova udělat
vícekrát. Vzhledem k různorodosti
vznikajících tvarů je možné, že
každý v nich bude vidět něco jiného. Pro každého může odlité olovo
představovat jiný tvar či jiný symbol. Ty základní tvary se však dají
rozluštit poměrně snadno.
Zdroj: http://www.bilevanoce.cz/liti-olova-vanocni-zvyky/
#.Wi5RckriaUk

Význam základních tvarů odlitého olova:
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Otázka týdne
Úřad práce ČR bude část příspěvku na živobytí
vyplácet v poukázkách
Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené
v roce 2017
ČSSZ: „U přezkoumávání invalidního důchodu
vás lékař vidět nemusí“
Mění se pravidla pro výplatu důchodů
do zařízení sociálních služeb. Od ledna se
valorizují všechny důchody
ČSSZ provede jejich zvýšení automaticky
Zažili jsme..
ROSKA Brno—město
Spolková činnost
Osobnost nevládního sektoru pro rok 2017
Prosincovým objektivem Ing. Evy Sedláčkové
O nás.

čáry rovné – spokojený, klidný život

čáry vlnité – nejasnosti, zmatky, cestování

čáry jako půlkruh – falešný přítel, zrada, rozchod

kruh uzavřený – finanční zisk, dědictví

kruh porušený – zklamání, špatné zdraví, špatná
finanční situace

dva kruhy – svatba

dva porušené kruhy – rozchod, zrušení zásnub
nebo svatby

ovál – sňatek z lásky

čtverec – harmonický život

trojúhelníky – štěstí v podnikání

jeden kříž – smrt přítele nebo příbuzného

dva kříže – zajištěné stáří

mřížky – vězení

zvířata – buď milosrdný

hadi – nepřátelství, zrada

hvězdy – úspěch ve všem

květiny – láska, rodinné štěstí

stromy – dlouhá životní cesta

Úřad práce ČR bude část příspěvku
na živobytí vyplácet v poukázkách.
Úřad práce ČR musí podle novely zákona o pomoci
v hmotné nouzi vyplácet část příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek. Tato změna se do zákona dostala
poslaneckou iniciativou. Od prosince tak každý, kdo pobírá
příspěvek na živobytí déle než půl roku, dostane část v poukázkách.




„My jsme při projednávání v Parlamentu upozorňovali na
to, že se tato změna dotkne i zdravotně postižených spoluobčanů. Přesto byl návrh přijat,“ uvedla ministryně práce
a sociálních věcí Michaela Marksová. Tato poslanecká
změna je účinná od 1. června 2017, poprvé se tedy bude
povinně poukázkami část příspěvku na živobytí vyplácet
v prosinci 2017. Příjemci příspěvku na živobytí dostanou
část dávky vyplacenou ve formě poukázek na nákup potravin, drogistického a dalšího základního zboží.

Nařízení vlády č. 344/2017 Sb., o zvýšení příplatků
k důchodu v roce 2017 (účinnost dnem 1. 1. 2018). Tímto
nařízením se příplatky k důchodu podle nařízení vlády č.
622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznané
před 1. lednem 2018 zvyšují o 3,5 % částky příplatku,
která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.
Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2017.

Poukázky nebude možné využít k nákupu alkoholu ani
tabákových výrobků. Změna se týká každého člověka, který pobírá příspěvek na živobytí déle než šest měsíců, přičemž v poukázkách bude vypláceno nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky. Úřad práce ČR poskytne příjemcům seznamy obchodníků, u kterých lze poukázky uplatnit a rovněž
je bude informovat o termínech, ve kterých si budou moct
poukázky vyzvednout.

Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – otcovská
poporodní péče, zmírnění podmínek nároku na sirotčí důchod
(účinnost dnem 1. 2. 2018)
Tímto zákonem byl novelizován mj. i zákon
o důchodovém pojištění, do kterého bylo promítnuto zavedení nové dávky nemocenského pojištění - otcovské poporodní péče, jestliže podpůrčí doba u této dávky bude spadat do období po skončení výdělečné činnosti,
která zakládala účast na nemocenském pojištění. V tomto
případě půjde o náhradní dobu pojištění, která se bude
hodnotit obdobně jako náhradní doba pojištění z titulu
dočasné pracovní neschopnosti v době po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění,
tedy v rozsahu 80 %. Trvání podpůrčí doby u dávky otcovské poporodní péče se zahrnuje i mezi druhy vyloučených dob pro stanovení osobního vyměřovacího základu.

Využití poukázek, resp. poměr vyplácených peněz vs. poukázky, je v zákonem stanoveném rozptylu na uvážení pracovníků Úřadu práce ČR. A ti jsou instruováni, aby přihlíželi k celé řadě faktorů – jednak k situaci samotného příjemce dávky, jednak k možnosti efektivního využití poukázek v místě bydliště příjemce. Větší část dávky vyplacená
v poukázkách bude využita tam, kde má pracovník ÚP ČR
podezření, že příjemce nevyužije příspěvek k jeho účelu, tj.
k zajištění základních životních potřeb.
Petr Habáň tiskový mluvčí
Zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32023/

Další změna spočívá v rozšíření okruhu případů, kdy
nově vznikne nárok na sirotčí důchod, a to i v případě,
kdy zemřelý získal jen krátkou dobu důchodového pojištění, a to aspoň jeden rok, popřípadě u pojištěnce staršího
38 let aspoň dva roky; období, ve kterém se bude sledovat
splnění této podmínky, se přitom nemění (tj. v případě, že
byl zemřelý starší 28 let, se zjišťuje podmínka získání
aspoň jednoho roku pojištění v období 10 let přede dnem
úmrtí; v případě, že byl starší 38 let je alternativně splněna
podmínka potřebné doby pojištění i tehdy, získal-li aspoň
2 roky pojištění v období 20 let přede dnem úmrtí). Vyžaduje se však, aby se jednalo o dobu důchodového pojištění
uvedenou v § 11 a § 13 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, tj. o dobu, za kterou se platí pojistné na důchodové
pojištění. Výše sirotčího důchodu se i v případě splnění
nových podmínek bude stanovovat obecným způsobem.
Nárok na sirotčí důchod vzniká ode dne účinnosti zákona
i v případech, kdy byly nové podmínky pro vznik nároku
na sirotčí důchod splněny před tímto dnem, avšak podle
dosavadní právní úpravy nárok na sirotčí důchod nevznikl.

Hlavní změny v důchodovém pojištění
schválené v roce 2017.

Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok
2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro
rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018 (účinnost dnem
1. 1. 2018)
Tímto nařízením se stanoví:
A/ prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných ode
dne spadajícího do roku 2018:







B/ Zvýšení důchodů v roce 2018:
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké
a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 se zvyšují od
splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že
se
základní výměra zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč,
procentní výměra zvyšuje o 3,5 % procentní výměry,
která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra
zvyšuje.

všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč,
výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci)
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který
činí 1,0612,
první redukční hranice pro stanovení výpočtového
základu ve výši 13 191 Kč,
druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového
základu ve výši 119 916 Kč.
výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2018
činí 2 700 Kč.

Zákon č. 203/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – zavedení revizního mechanismu nastavení důchodového věku,
„zastropování“ důchodového věku na 65 let, změna valorizačních pravidel,
(účinnost
dnem 1. 8. 2017 – změna valorizačních pravidel,
dnem 1. 1. 2018 – důchodový věk)
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Zákon č. 203/2017 Sb. mj. ukončuje zvyšování důchodového věku bez omezení, a to při dosažení věku 65 let.
Změny důchodového věku nad tuto hranici již budou vyplývat z procesu pravidelné revize. Zavedení revizního mechanismu nastavení důchodového věku odstraní nedostatky
aktuálního pouze mechanického nastavení a umožní reagovat na změny vnějších podmínek reprezentovaných očekáváným vývojem střední délky života při dosažení důchodového věku v jednotlivých generacích.

poukazu důchodů do pobytového zařízení sociálních služeb
na 15. den kalendářního měsíce, umožňuje se, aby tento
způsob výplaty byl možný i v případě, že osoba umístěná
v tomto zařízení má opatrovníka, a upřesňuje se postup vracení důchodů tímto zařízením v případě, že osoba zemřela
nebo ukončila pobyt a důchod byl ještě poukázán tomuto
zařízení.
Zdroj: https://www.mpsv.cz/cs/31150

ČSSZ: „U přezkoumávání invalidního důchodu vás lékař vidět nemusí.“

Při stanovení částky zvýšení důchodů se přihlíží nejen
k růstu cen za domácnosti celkem, ale současně i k růstu
cen za domácnosti důchodců, a použije se výhodnější
možnost (dosud se přihlíželo pouze k růstu cen za domácnosti celkem) a dále se při stanovení částky zvýšení důchodů zohledňuje polovina růstu reálné mzdy (dosud se přihlíželo k růstu reálné mzdy o jednu třetinu).

Je dovoleno při invalidním důchodu pracovat? A jak to, že může mít
osoba s invalidním důchodem
2. stupně nižší dávku než ta, která
je klasifikovaná stupněm prvním?
S Janou Buraňovou jsme si povídali
o invalidních důchodech.

Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (tzv. technická novela)
(účinnost dělená: od 18. 8. 2017, 1. 2. 2018 a do 1. 1. 2019).

Kolik invalidních důchodů jste v roce 2016 přidělili?
Počty přiznaných invalidních důchodů jdou do tisíců. Nejvíce jsme loni přiznali invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně, a to bezmála šestnáct tisíc. Pro invaliditu třetího
stupně jsme přiznali přes devět tisíc invalidních důchodů
a v případě invalidity druhého stupně pak téměř pět tisíc
invalidních důchodů.

Tímto zákonem se novelizuje mj. i zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o důchodovém pojištění“) a zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení“).

A kolik jich naopak bylo loni odebráno?
Záleží na tom, z jakého důvodu byl invalidní důchod odebrán. U téměř sedmi tisíců jsme výplatu důchodu zastavili,
protože důchodce zemřel. Na základě kontrolní lékařské
prohlídky jsme o zániku nároku na invalidní důchod rozhodli u dvou a půl tisíce případů. Ale změně rozhodnutí
vždy musí předcházet kontrolní lékařská prohlídka.
A určité procento také tvoří starobní důchodci. Lidem, kteří
v období, kdy pobírají invalidní důchod, dosáhnou 65 let
věku, ČSSZ ze zákona tento důchod automaticky transformuje na důchod starobní. Formálně tak dojde k zániku nároku na invalidní důchod. Výše pobíraného důchodu se touto
změnou nemění. Statisticky se sice jedná o zánik, ale lidem
příjem, resp. důchod, zůstává.

V zákoně o důchodovém pojištění jde zejména o tyto změny:













Upřesňuje se věcné i terminologické promítnutí nového
občanského zákoníku.
Zpřísňují se podmínky pro dobrovolnou účast na důchodovém pojištění bez kvalifikovaných důvodů, aby
se zabránilo neodůvodněným spekulacím s dopady mimo tuto oblast – podmínkou pro účast na pojištění bude
získání alespoň 1 roku placeného pojištění před podáním přihlášky k účasti na pojištění.
Do důchodového pojištění se promítá důsledek změn
navrhovaných u OSVČ v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení.
Upřesňuje se zápočet pracovních příjmů stanovených
soudem v rámci sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Reflektují se praktické poznatky z aplikace zákona
o důchodovém pojištění, zejména pokud jde
o technické otázky výplaty důchodu na účet.

Proč je nutné opakovaně posuzovat zdravotní stav?
Zdravotní stav zpravidla není neměnný. V průběhu času
může docházet k jeho zlepšení, nebo naopak ke zhoršení.
Z tohoto důvodu posudkový lékař při uznání invalidity zpravidla stanoví také termín kontrolní lékařské
prohlídky. Podle výsledku kontrolní lékařské prohlídky může dojít vedle potvrzení
dříve uznaného stupně invalidity také ke
změně stupně invalidity na nižší nebo
vyšší. Nebo je v rámci posudkového závěru
konstatováno, že pokles pracovní schopnosti neodpovídá žádnému stupni invalidity

V zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení jde zejména o tyto změny:
Upřesňují se okruhy údajů a adresáti, jimž informace
získané při své činnosti poskytují orgány sociálního
zabezpečení, a okruhy údajů, které poskytuje Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR orgánům sociálního zabezpečení pro výkon jejich působnosti.
Upřesňují se postupy při dřívějším nesprávném určení
začátku výplaty důchodu a při změnách zdravotního
stavu po zastavení výplaty invalidního důchodu.
Upřesňují se pravidla při výplatě důchodu jiné osobě
než oprávněné.



Upravuje se postup při zastavení a uvolnění výplaty
důchodu při nesplnění stanovených povinností.



Upravuje se jednotný den splatnosti tzv. hromadného

Jana Buraňová

Působí na pozici ředitelky odboru komunikace a tiskové mluvčí České
správy sociálního zabezpečení.

Mohou lidé na prohlídku i dříve, pokud se jejich stav
zhorší a oni mají pocit, že by mohli být přeřazeni do
vyššího stupně invalidity?
Ano. Lidé mohou požádat o změnu výše invalidního důchodu, tedy stupně invalidity, pokud se domnívají, že se změnil, zhoršil jejich zdravotní stav. Výsledkem posouzení však
může být i snížení stupně či oduznání invalidity.
Bývá statisticky častější úplné odebrání invalidního důchodu, nebo spíše přeřazení do nižšího stupně invalidity?
Přeřazení do nižšího stupně invalidity je dvakrát
tak častější než zánik nároku na invalidní důchod.
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Jak dlouho trvá proces přidělení invalidního
důchodu?
Rozhodnutí o nároku na dávku vydá ČSSZ do 90 dnů
ode dne zahájení řízení. Tato lhůta se prodlužuje o dobu
pro posouzení zdravotního stavu žadatele (může činit až
45 dní). Dále se může prodloužit též po dobu, po kterou
se došetřují další rozhodné skutečnosti u zaměstnavatelů, úřadů aj. Nicméně průměrná délka řízení o přiznání
invalidního důchodu na konci června činila 64 dnů.
Jak dlouho trvá naopak proces odebrání invalidního
důchodu?
V okamžiku, kdy jsou zjištěny skutečnosti, které mají
vliv na výplatu invalidního důchodu, musí u případu
proběhnout rozhodovací řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí s odůvodněním, proč nárok na invalidní důchod
zanikl. ČSSZ zde zahájí řízení tzv. z moci úřední, na
vydání rozhodnutí se vztahují běžné lhůty podle správního řádu, tj. rozhodnutí je vydáno buďto bezodkladně,
nebo do 30 dnů, u složitých případů do 60 dnů.
Mohla byste popsat samotný proces odebírání?
Musí být provedena kontrolní lékařská prohlídka. Posouzení zdravotního stavu provádí posudkový lékař
OSSZ příslušné podle místa trvalého bydliště. Proces
posuzování invalidity začíná tím, že ošetřující lékař pro
potřeby OSSZ zpracuje a vystaví podklady
o zdravotním stavu. To většinou dělá praktický lékař.
I sami klienti ale mohou OSSZ předložit lékařské zprávy a nálezy, které u sebe mají a považují je za významné.
Kromě toho je důležitým podkladem pro vypracování
posudku vyplněný tzv. profesní dotazník obsahující
informace o kvalifikaci občana a o době a druhu vykonávaných zaměstnání. K vyplnění jej invalidnímu důchodci zašle OSSZ. Po obdržení všech podkladů posuzující lékař posudkové služby vyhodnotí všechny posudkově významné skutečnosti a posoudí funkční dopad
rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na pracovní schopnost. Výsledkem tohoto procesu je posudek o invaliditě, který je občanovi též zaslán.
K přiznání invalidního důchodu mi tedy stačí
„správná diagnóza“?
O invaliditě nerozhoduje pouze samotná diagnóza. Posuzuje se funkční dopad rozhodující příčiny dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu na pracovní schopnost.
Invalidita je zákonem definována jako pokles pracovní
schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a je rozdělena do tří stupňů.
Ztráta 35 až 49 % pracovních schopností znamená první
stupeň, 50 až 69 % druhý stupeň a 70 % a výše třetí
stupeň invalidity. Při ztrátě pracovní schopnosti méně
jak o 35 % se invalidita neuznává a tím není splněna
jedna z podmínek nároku na přiznání invalidního důchodu.
Je nutné, aby v případě posuzování o přidělení či
odebrání invalidního důchodu viděl konkrétního
žadatele posudkový lékař?
Není. Lidé se mylně domnívají, že u této „prohlídky“
musí být osobně. Vzhledem k tomu, že posudkový lékař
OSSZ během ní vyhodnocuje především veškeré vyžádané a dodané zdravotní zprávy od ošetřujících lékařů či
specialistů a podklady z předchozích vyšetření klientů,
osobní účast není nutná, může jít o tzv. posouzení
v nepřítomnosti.

V některých případech došlo i k tomu, že byl proces
zahájen bez vědomí invalidního důchodce. Ten byl

až následně informován o tom, že proces běží a důchod
mu bude zcela odebrán, ačkoli invalidita a její stupeň dle
vyjádření ošetřujícího lékaře trvá. Jak může k takovým
situacím dojít? Přesto, že je osoba invalidní, tak
o důchod přijde.
Občan je vždy informován o zahájení správního řízení a je
vyzván k součinnosti. Výjimečně může dojít k tomu, že
o zahájení se nedozví, protože se nezdržuje na adrese trvalého bydliště a úřadu včas neoznámil změnu adresy.
Není ovšem pravdou, že ošetřující lékař, odborný či praktický, může potvrdit, že splňujete kritéria pro přiznání invalidního důchodu z důvodu nepříznivého zdravotního stavu.
Tuto kompetenci má jen posudkový lékař. Při ztrátě méně
jak 35 % pracovní schopnosti na invalidní důchod nárok
není. Je třeba vědět, že tato oblast je upravena právními
předpisy, kterými se posudkový lékař musí řídit.
Jak se může invalidní důchodce bránit,
pokud nesouhlasí?
Pokud občan nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ o invalidním
důchodu, může se odvolat, přesněji řečeno podat námitky, a
to do 30 dnů od jeho doručení. Námitky lze uplatnit buď
prostřednictvím příslušné OSSZ, nebo je přímo zaslat na
ústředí ČSSZ v Praze.
Pokud nesouhlasí ani s rozhodnutím, které bylo vydáno
v námitkovém řízení, může podat soudní žalobu ke krajskému soudu. Pro účely soudního řízení posudek o invaliditě
vypracovává posudková komise MPSV. Soudní přezkumy
pro účely sociálního zabezpečení jsou pro účastníky řízení
osvobozeny od soudních poplatků a není třeba jejich právního zastoupení.
Proti samotnému posudku nelze podat odvolání, resp. námitky. To je možné jen proti rozhodnutí ČSSZ ve věci invalidního důchodu.
Jak se problematika ID dívá na to, když si člověk s ID
zároveň přivydělává/pracuje na plný úvazek? Co je dovoleno?
Lidé s přiznaným invalidním důchodem podle svých možností pracovat mohou. Předpisy o důchodovém pojištění
neobsahují žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové
možnosti poživatelů invalidních důchodů. Poživatelé všech
tří stupňů invalidních důchodů tedy mohou využít svůj zbývající pracovní potenciál a podle svých možností pracovat.
Někdy se to tedy naopak předpokládá?
Ano, u lidí, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu
prvního nebo druhého stupně, právní úprava předpokládá, že
využijí svůj zbývající pracovní potenciál a budou vykonávat
práci, kterou jim jejich zdravotní stav umožní. Pokud ale
nevykonávají činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, lidově neplatí z ní odvody, samotné období pobírání
tohoto důchodu se do doby důchodového pojištění nepočítá.
To může negativně ovlivnit budoucí nárok na starobní důchod nebo jeho výši.
Může dojít k situaci, že osoba, která pobírá ID 1. stupně,
má vyšší ID než osoba pobírající ID 2. stupně? Jak
k tomu dojde?
Invalidní důchod lze získat za splnění dvou zákonem daných
podmínek. Jednou z nich je tzv. zjištění invalidity. Tomu
předchází proces posuzování invalidity lékařem posudkové
služby. Druhou nezbytnou podmínkou je získání potřebné
doby pojištění, která se zjišťuje z období před vznikem invalidity. Ta se nevyžaduje jedině v případě, kdy invalidita
vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání.

Výše invalidního důchodu se skládá ze dvou složek. První je
základní výměra, která je stejná pro každého občana a v roce
2017 činí její výše 2550 Kč měsíčně. Druhou složkou je
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procentní výměra. Ta zohledňuje odpracované roky včetně
dosahovaných výdělků za rozhodné období a stupeň invalidity.

účet ČSSZ,



Dále pak hraje roli i takzvaná dopočtená doba, tedy období
od vzniku invalidity až po dosažení důchodového věku
a přiznaný stupeň invalidity. Procentní sazba výpočtového
základu za každý celý rok doby pojištění činí




u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně
0,5 %,
u invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně
0,75 % a
u invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
1,5 %.

Je tedy možné, že občan, který získal více let pojištění a
dosahoval vyšších výdělků, má vypočten invalidní důchod
pro invaliditu prvního stupně ve vyšší výši než občan invalidní důchod pro invaliditu vyššího stupně.
Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/cssz-u-prezkoumavaniinvalidniho-duchodu-vas-lekar-videt-nemusi/

Mění se pravidla pro výplatu důchodů
do zařízení sociálních služeb. Na jaké hlavní
změny se připravit?
Změny v pravidlech pro výplaty důchodů
do zařízení sociálních služeb začnou platit od 1. února 2018. Dotknou se jak provozovatelů, tak klientů i jejich opatrovníků. Proto v těchto dnech Česká správa
sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájila
rozesílání dopisů s informací o postupu,
který je nezbytný pro zajištění bezproblémové výplaty důchodů klientům těchto zařízení.
„Součinnost provozovatelů zařízení sociálních služeb je
klíčovým předpokladem k tomu, aby ČSSZ od února příštího roku mohla postupně zajistit kontinuální výplatu důchodových dávek jejich klientům v souladu se zákonnými
předpisy. Dopis s důležitými informacemi k novelizovaným pravidlům spolu s výpovědí stávající smlouvy o výplatě důchodů obyvatelům zařízení sociálních služeb hromadným seznamem uzavřené s ČSSZ postupně obdrží
zhruba 600 jejich provozovatelů, kteří by jej v žádném případě neměli ignorovat,“ zdůraznila ředitelka sekce provádění důchodového pojištění Eliška Volfová.
Nová pravidla, nové zásady Právní úpravu platnou od února příštího roku, konkr. ustanovení § 116c zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (z. č. 582/1991
Sb.), rozpracovala ČSSZ do nových pravidel a upozorňuje
na hlavní zásady (změny), které k nim patří:


pouze čtyři typy zařízení poskytující pobytové služby jsou oprávněna vyplácet důchody hromadným
seznamem (tj. s převodem finančních prostředků na
účet zařízení sociálních služeb), jde o domovy pro
osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře, která jsou zřízena podle zákona o sociálních
službách,



zařízení sociálních služeb je pouze zprostředkovatelem výplaty důchodu, je tedy povinno příslušnou
částku důchodci vyplatit v den její splatnosti (15.
kalendářní den v měsíci), pokud je důchodce ke dni
splatnosti důchodu klientem daného zařízení,



zařízení sociálních služeb nesmí použít částky důchodu jiným způsobem a příslušné částky, které
nebylo možné vyplatit, je povinno do 8 dnů vrátit na

výplata důchodu hromadným seznam je přípustná
pouze
se
souhlasem
poživatele
důchodu
(oprávněného) nebo jeho opatrovníka; nově tedy lze
tímto způsobem vyplácet důchody i klientům omezeným ve svéprávnosti, kteří mají soudem určeného
opatrovníka, pokud opatrovník s tímto způsobem
výplaty souhlasí.

Pokud zařízení sociálních služeb není jedním z výše uvedených typů zařízení, nebude již možné v tomto způsobu
výplaty důchodů pokračovat. Jejich klienti budou muset
ČSSZ požádat o změnu způsobu výplaty důchodu, a to buď
v hotovosti prostřednictvím důchodové služby České pošty
nebo bezhotovostní výplatou na svůj účet či účet manžela/
manželky. I v tomto případě je nezbytná maximální součinnost provozovatelů těchto zařízení, která od 1. února 2018
nebudou splňovat potřebnou podmínku pro výplatu důchodu hromadným seznamem.
Klienti těchto zařízení se v žádném případě nemusí obávat,
že zůstanou bez finančních prostředků, výplata důchodu
nebude zastavena ani přerušena, dojde pouze ke změně
jejího způsobu. Pokud klient o změnu způsobu výplaty
důchodu nepožádá, ČSSZ automaticky zajistí výplatu důchodu na adresu zařízení, kterou u něj eviduje. Podrobné
informace včetně nových pravidel a tiskopisů jsou k dispozici na webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/
zss.htm.

Od ledna se valorizují všechny důchody.
ČSSZ provede jejich zvýšení automaticky.

Od lednové splátky roku 2018 se základní výměra důchodu
zvýší o 150 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,5
%. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů
provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.
Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim
důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty,
s. p. nebo bezhotovostně na účet, zašle ČSSZ v období od
poloviny prosince do poloviny ledna oznámení běžnou
listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ.
O kolik se důchody zvýší
Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních,
včetně předčasných starobních důchodů, invalidních (pro
invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovských,
vdoveckých a sirotčích. Základní výměra důchodu (stejná
pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 150 Kč, tj. z 2 550
Kč na 2 700 Kč. Procentní výměra důchodu, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech (výdělcích), vzroste o 3,5 %.
Zvýšení důchodů je upraveno nařízením vlády č. 343/2017
Sb., na základě kterého se valorizují důchody vyplácené
z českého důchodového pojištění, které byly přiznány
před 1. 1. 2018.
Příklad valorizace důchodu
Je-li letos důchod vyplácen ve výši například 11 828 Kč
(průměrná výše starobního důchodu
ke konci září 2016), tvoří ho základní výměra 2 550 Kč a procentní výměra 9 278 Kč. Od lednové splátky
důchodu v roce 2018 se základní
výměra zvýší o 150 Kč na 2 700 Kč,
procentní výměra se zvýší o 3,5 %,
tj. o 325 Kč (částka zvýšení se vždy
zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Od lednové splátky bude výše důchodu
12 303 Kč měsíčně, tj. důchod se zvýší o 475 Kč.
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Tabulka: Příklad valorizace
Výše vypláceného
důchodu v roce
2017
(v Kč).
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000

Výše důchodu po
valorizaci od lednové
splátky 2018 (v Kč).

Důchod se od lednové
splátky 2018
zvýší o (v Kč):

5 236
6 271
7 306
8 341
9 376
10 411
11 446

236
271
306
341
376
411
446

měsíční mzda v současné hodnotě počítat z rozhodných
příjmů v letech 1986 až 2017.
Nízké příjmy a mezery v pojištění
Zvýšení minimální mzdy od ledna 2018 na částku 12 200
Kč přitom neovlivňuje výši osobního vyměřovacího základu. Průměrná měsíční mzda za odpracované roky může být klidně o několik tisíc nižší než minimální mzda.
Jak je to možné? Především v případě mezer v pojištění.
Jestliže není v daném období rozhodný příjem a ani se
dané období nehodnotí jako vyloučená doba pojištění,
potom dochází k rozmělnění osobního vyměřovacího základu. Díky dlouhým mezerám v pojištění, tak může být
osobní vyměřovací základ např. pouze 7 000 Kč. Rovněž
při dlouhodobé práci na zkrácený úvazek, kdy hrubá
mzda je nižší než minimální mzda, je potřeba počítat
s nízkým osobním vyměřovacím základem.

Valorizují se i tzv. dílčí důchody
Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo
podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.
V tomto případě se procentní výměra důchodu zvýší také
o 3,5 % své hodnoty. Základní výměra dílčího důchodu se
však zvýší o poměrnou část ze 150 Kč, která odpovídá
poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

OSVČ a minimální platby
Osoby samostatně výdělečně činné platící minimální měsíční zálohy na sociálním pojištění budou mít rovněž
osobní vyměřovací základ nízký. Minimální měsíční platba na sociálním pojištění v roce 2017 ve výši 2 061
Kč odpovídá měsíční hrubé mzdě ve výši 7 058 Kč.

Zvyšují se také příplatky k důchodům
Od lednové splátky 2018 se podle nařízení vlády
č. 344/2017 Sb. zvýší i vyplácené příplatky k důchodu
přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem, a příplatky podle
zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního
boje za vznik a osvobození Československa a některých
pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 3,5 % celkové výše příplatku.

Praktické výpočty
V přiložené tabulce máme vypočítán státní měsíční penzi
dle legislativy roku 2018 u nízkých příjmů vždy při získání alespoň minimální doby pojištění v rozsahu 34 let.

Zdroj:http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskovezpravy/tiskove-zpravy-2017/2017-12-06-od-ledna-se-valorizujivsechny-duchody-cssz-provede-jejich-zvyseni-automaticky.htm

Průměrná
měsíční mzda
(osobní vyměřovací
základ)

Doba
pojištění

Měsíční
starobní penze

Jak vysoký je minimální důchod?

5 000 Kč

34 let

5 250 Kč

6 000 Kč

34 let

5 760 Kč

7 000 Kč

34 let

6 270 Kč

8 000 Kč

34 let

6 780 Kč

9 000 Kč

34 let

7 290 Kč

10 000 Kč

34 let

7 800 Kč

11 000 Kč

34 let

8 310 Kč

12 000 Kč

34 let

8 820 Kč

13 000 Kč

34 let

9 330 Kč

12.12.2017 | Petr Gola, Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY
Nárok na starobní důchod nevzniká automaticky dosažením důchodového věku a i když je starobní důchod přiznán, tak může činit pouze jen 6 000 Kč. Jak je to možné?
Jak vysoký důchod je možné očekávat u nízkých příjmů v
roce 2018?
Žadatel o starobní důchod musí dosáhnout důchodového
věku, který se liší dle ročníku narození a u žen aktuálně
i dle počtu vychovaných dětí, a dále musí získat alespoň minimální dobu pojištění. Pro přiznání starobního
důchodu v roce 2018 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 34 let. Bez získání potřebné doby pojištění
nelze starobní důchod pobírat na účet.

Zdroj: https://www.finance.cz/zpravy/finance/326760-jak-vysoky
-je-minimalni-duchod/

Absolutní minimum = 3 470 Kč
Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra je
u všech lidí stejná a v roce 2018 činí 2 700 Kč. Procentní
výměr důchodu závisí na průběhu pojištění. Výše procentní výměry důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně. Při
splnění podmínek pro přiznání starobního důchodu nemůže starobní důchod činit v roce 2018 méně než 3 470 Kč.
V praxi však mají lidé i při velmi nízkých příjmech vyšší
starobní důchod.

Novela zákona o státní sociální podpoře.

Podle § 25, odst. 2 novely zákona o státní sociální podpoře, která bude platit od 1.1.2018 platí, že:

Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši příspěvku na bydlení rozepsány na jednotlivé položky
podle odstavce 1.

Náklady placené zálohově, musí být v pravidelném
zúčtovacím období zúčtovány.

Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční.
V odstavci 1 je pak uvedeno, že náklady na pevná
paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc.

Od ledna 2018 již nebude možné dokládat náklady
na bydlení paušální částkou, protože podle novely
zákona o státní sociální podpoře musí být v žádosti
o příspěvek na bydlení nově náklady podrobně

Hodnocené příjmy v roce 2018
Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době
pojištění a průměrné měsíční mzdě za odpracované roky v
současné hodnotě (na tzv. osobním vyměřovacím základu). Při výpočtu důchodu v roce 2018 se bude průměrná
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c) ve výši 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení, pokud oprávněná osoba nebo společně posuzované
osoby v rozhodném období, nebo po část tohoto rozhodného období, v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, nežily, s výjimkou situace, kdy stejný okruh společně posuzovaných osob žil v jiném bytě, a byl
jim z tohoto důvodu poskytován příspěvek na bydlení;
v takovém případě se započtou náklady na bydlení ve skutečné výši uhrazené v původním bytě.

rozepsány na jednotlivé položky.



U všech položek pak musí být uvedeno, zda dané
náklady jsou nebo nejsou placeny zálohově.



Zúčtování zálohových plateb musí být doloženo
alespoň jednou ročně. Pokud dotyčný přehled nedoloží, nebude mít na příspěvek nárok nebo mu
úřad práce příspěvek odejme.

(4) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí
se započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které
byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha
nebo byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší,
než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady na bydlení
zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se
náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek
na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená částka byla za dobu delší
než toto kalendářní čtvrtletí.

§ 25
Náklady na bydlení
(1) Náklady na bydlení tvoří
a) u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy nájemné,
b) u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí za kalendářní měsíc:
c) u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn,
elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním
bytu, kterými se rozumí náklady za dodávku tepla
(dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé
vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění
odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou
televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního
odpadu, případně náklady za pevná paliva; náklady za
pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc.
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5
zákona

Kč

jedna

746

dvě

1020

tři

1335

čtyři a více

1649

Zdroj: https://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-statni-socialnipodpore/zneni-20180101/uplne/

Novela zákona o státní sociální podpoře od
1.10.2017 - potvrzení příjmů po jednotlivých
měsících u přídavku na dítě.

Na základě požadavku Úřadu práce ČR – Generálního ředitelství si Vás dovolujeme informovat, že od 1. 10. 2017
vstoupila v účinnost novela zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, kterou se mění rozhodné období pro stanovení nároku na dávku přídavek na dítě
z ročního příjmu na čtvrtletní stejně jako u příspěvku na
bydlení.

Vzhledem k tomu, že z důvodu účinnosti novely došlo
i k úpravě formuláře.
Doklad o výši čtvrtletního příjmu, je třeba, počínaje příjmem za 3. čtvrtletí 2017, potvrzovat příjmy
z výdělečné činnosti po jednotlivých měsících a to jak
pro přídavek na dítě, tak pro příspěvek na bydlení.

2) Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši příspěvku na bydlení rozepsány na jednotlivé položky podle odstavce 1, náklady za plnění poskytované s užíváním
bytu se prokazují podrobným rozpisem jednotlivých služeb. Náklady placené zálohově musí být v pravidelném
zúčtovacím období zúčtovány. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční.

V případě souběhu obou dávek se doklad o výši čtvrtletního příjmu dokládá pouze jednou.
V případě doložení potvrzení v souhrnné částce za celé
čtvrtletí bude klient ( žadatel o přídavek na dítě) vyzván
k doložení potvrzení za jednotlivé měsíce daného čtvrtletí.

(3) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na
bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na
které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě
nárok na dávku uplatňuje. Do nákladů na bydlení se započítávají náklady na bydlení

Zdroj: https://www.svaz-ucetnich.cz/aktuality/od-1-10-2017vstupuje-v-ucinnost-novela-zakona-o-statni-socialni-podpore

Kdy může dojít k omezení svéprávnosti?

K omezení svéprávnosti by měl soud přistoupit jen jako ke
krajnímu řešení, jelikož se jedná o závažný zásah do osobnosti člověka, který pro něj může mít závažné důsledky.
Omezení svéprávnosti znamená, že člověk v některých
věcech nemůže sám právně jednat. Tyto věci musí soud
přesně specifikovat v rozhodnutí o omezení svéprávnosti,
např., že opatrovanec nesmí nakládat s částkou vyšší 500,Kč.

a) uhrazené v rozhodném období oprávněnou osobou
nebo společně posuzovanými osobami, pokud v bytě, na
který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, žily
v rozhodném období a současně v něm byly hlášeny
k trvalému pobytu,
b) uhrazené v rozhodném období oprávněnou osobou
nebo společně posuzovanými osobami v bytě, v němž v
rozhodném období fakticky žily a hradily uvedené náklady na bydlení, avšak neměly v něm trvalý pobyt po celé
rozhodné období, nebo jeho část, a zároveň v době podání
žádosti o dávku již mají tyto osoby v tomto bytě trvalý
pobyt,

Pokud se stane, že člověk omezený na svéprávnosti činí
úkony, ve kterých nemá jednat on ale jeho opatrovník, mohou být tyto úkony prohlášeny za neplatné, to však pouze
za podmínky, že by opatrovanci
působily újmu. Jestliže například
nemůže nakládat s částkou vyšší než
500 Kč, ale koupí si jídlo za 600,Kč, nebude tímto úkonem způsobena újma.
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ní opatrovníka bez omezení svéprávnosti.
Omezení svéprávnosti má být nejkrajnější ze všech možných řešení. Nelze k němu tedy přistupovat jako k první
možné volbě. Vždy se musí zvážit, co osoba opravdu potřebuje, jakou formu podpory, a jak ji lze zabezpečit. Z právních nástrojů je možné zvážit například:

Ustanovení zvláštního příjemci pro různé sociální
dávky – ten může pomoci s převzetím dávky a částečně i s hospodařením s financemi

Plnou moc pro vyřízení konkrétní věci či pro různé
záležitosti

Ustanovení opatrovníka i bez omezení svéprávnosti –
Pro určité záležitosti, které je třeba vyřizovat
(například dědictví, uzavírání různých typů smluv,
zastupování v určitých řízeních apod.) je možné navrhnout ustanovení opatrovníka i bez omezení svéprávnosti. Tento institut může velmi prakticky nahradit institut omezení svéprávnosti s ustanoveným opatrovníkem.

Využití zastoupení členem domácnosti – po schválení soudem je možno využívat pomoc od zástupce
z členů domácnosti, a to v obvyklých záležitostech,
jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného

Využití podpůrce na základě schválené smlouvy
o nápomoci při rozhodování

Zřízení svěřenského fondu pro ochranu majetku

Úprava předkupního práva u nemovitostí

Úprava společného jmění manželů

Soud může omezit svéprávnost za těchto podmínek:
 Omezení je v zájmu člověka.
Jedná se primárně o ochranu osoby samotné, nikoliv např.
její rodiny nebo komunity, obchodníků apod..
 Soud musí člověka zhlédnout. ¨
Jedná se o povinnost soudce zhlédnout osobu, o které rozhoduje. K tomu může dojít jak v budově soudu, tak i v domácnosti posuzované osoby, v zařízení zdravotních či sociálních služeb i jinde v rámci tzv. jiného soudního roku.
 Při omezování musí soud postupovat s plným uznáním práv a osobní jedinečnosti člověka s postižením.
Nadále platí, že každý zásah do svéprávnosti je závažným
zásahem a vždy musí být šetřeno práv osoby, u které se
omezení aplikuje. Při zvažování rozsahu omezení musí soud
jednat s vědomým závažnosti zásahu do jakékoli složky
svéprávnosti i navazujících omezení dotýkajících se dalších
osobnostních práv. Zjednodušeně by bylo možno říci, že
cílem rozhodnutí o svéprávnosti není osobu omezit na vše,
co zákon umožňuje, ale pokud už k takto zásadnímu kroku
soud přistupuje, udělat to s největší opatrností a jen tam, kde
je to nezbytně nutně třeba a po nejkratší možnou dobu. Nelze tedy aplikovat pravidlo o tom, že je lepší osobu „radši
omezit více, než méně“.
 Soud musí vzít v úvahu rozsah a stupeň neschopnosti postarat se o vlastní záležitosti.
V řízení o svéprávnosti nejde jen o zjištění zdravotního stavu osoby ale zjištění celé jeho životní situace. Například
tedy to kde a jak žije, jaké má potřeby, jaké služby (ať již
profesionální či laické) jsou mu poskytovány, zda chodí do
práce, zda sám jedná na úřadech a mnoho dalších skutečností. V rámci zvažování situace osoby s postižením a její
situace a případné míry rizika si tedy nikdy nelze vystačit
pouze se zprávou lékaře či znaleckým posudkem. Vždy
musí být vyhodnoceno maximum důkazů svědčících o komplexní situaci posuzovaného člověka.
 Soud musí zjistit názor člověka, o jehož svéprávnosti se rozhoduje a použít k tomu takový způsob dorozumívání, jaký si daná osoba zvolí.
Osoba má tedy právo zvolit si typ komunikace, jaký užívá,
například za pomoci tzv. jednoduchého čtení, pomůcek,
obrázků apod. Má právo se kdykoli zeptat na to, čemu nerozumí a požádat o vysvětlení. Úmluva jí garantuje právo na
nezbytnou podporu a pomoc během řízení, například za
pomoci asistenta, který ji vysvětlí, co je třeba.
 Člověku hrozí závažná újma.
Hrozící závažná újma je jednou z nových a zároveň zcela
zásadních podmínek pro omezení ve svéprávnosti. Samotná
existence zdravotního postižení ovšem neznamená automaticky hrozící újmu. Například u dvou osob se stejným postižením může být fakticky úplně jiná situace v závislosti na
mnoha různých faktorech – prostředí, ve kterém osoba žije,
služby, které využívá, podpora poskytovaná rodinou anebo
přáteli, její reálné schopnosti a dovednosti atd.Při zvažování
hrozící újmy musí být přihlíženo i k její reálnosti, mimo jiné
z dosavadního života osoby. Nelze tedy pracovat s pouze s
čistě hypoteticky hrozící újmou. Například, pokud byla osoba 15 let zbavena způsobilosti k právním úkonům, její duševní porucha je z podstaty neměnná, žila v běžné komunitě, v Praze, za pomoci menšího obnosu financí od opatrovníka si mohla reálně (nikoliv tedy právně) zařizovat běžné
nákupy, komunikovat v menších záležitostech s institucemi,
setkávala se každý den s nebezpečím uzavření poškozujících smluv, jak na ulici, tak jinde, avšak k tomuto ohrožení
u ní nikdy nedošlo, pak lze předpokládat, že míra ohrožení
zřejmě nebude příliš velká.

Případ nelze řešit mírnějším prostředkem – např.
zastoupení členem domácnosti, podpůrce nebo jmenová-

A mnoho dalších možností!!! Tento výčet není v žádném
případě konečný. Zajištění bezpečnosti závisí vždy na konkrétní situaci každého člověka.
 Soud nesmí nikdy osobu omezit v běžných
záležitostech každodenního života.
Zákon nikde nedefinuje, co jsou to tzv. běžné záležitosti
každodenního života. Mezi ně ale určitě může patřit například nákup, jídla, potřeb pro domácnost, jízdenky apod.
Právním předpisem není stanoven žádný finanční limit na
tyto záležitosti.
 Člověk trpí duševní poruchou, která není jen přechodná, a z toho důvodu není schopen právně jednat.
Pro omezení svéprávnosti je potřeba znaleckého posudku,
který potvrdí přítomnost duševní poruchy, která není jen
přechodná a pro kterou není osoba schopna právně jednat.
 Soud omezí svéprávnost jen v rozsahu, v jakém není
člověk pro duševní poruchu schopen právně jednat.
 Svéprávnost lze omezit nejvýše na 3 roky
(opakovaně) nebo na dobu nutnou pro vyřízení určité
záležitosti.
Pokud doba trvání omezení ve svéprávnosti nebude novým
rozhodnutím prodloužena, osoba takto omezená se počátkem čtvrtého roku stává svéprávnou. Výjimkou je, pokud
soud v dané době zahájí řízení o prodloužení doby omezení.
Pak trvají právní účinky původního rozhodnutí až do vydání
nového rozhodnutí, a to až na jeden rok. Celkem tedy může
být člověk omezen souvisle až na 4 roky.
 Má-li člověk obtíže dorozumívat se, není to samo
o sobě důvodem k omezení svéprávnosti.
 Změní-li se okolnosti, soud své rozhodnutí bezodkladně změní nebo zruší, a to i bez návrhu.
Zdroj: http://www.reformaopatrovnictvi.cz/
svepravnost/podminky-pro-omezeni/
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