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Aktuální informace ze sociální oblasti
Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2019 došlo ke změně základní a procentní výměry důchodů. Základní výměra se zvyšuje
na částku 3 270 Kč, procentní výměra se zvyšuje o 3,4 %. Seniorům nad 85 let věku bude důchod navíc
navýšen o 1 000 Kč měsíčně a seniorům starším 100 let bude důchod navýšen navíc o 2 000 Kč měsíčně.
Zvyšuje se také zvláštní příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona
č. 357/2005 Sb. přiznaný před 1. lednem 2019, a to o 3,4 % částky příplatku.
Ke změně dojde od 1. ledna 2019 i u platby důchodového pojištění pro OSVČ. Nově je záloha pojistného
splatná od prvního do posledního dne aktuálního měsíce. Výše minimálních záloh na pojistném pro OSVČ
vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí 2 388 Kč. Pro vedlejší činnosti to je 955 Kč.
Osvobozené od placení pojistného jsou OSVČ, které celý kalendářní měsíc pobíraly nemocenskou,
peněžitou pomoc v mateřství nebo dávku dlouhodobého ošetřovného.
S účinností od 1. září 2018 se pro započtení doby důchodového pojištění formou institutu náhradních
dob pojištění z důvodu péče o závislou osobu zahrnuje i asistent sociální péče podle § 83 odst. 1
zákona č. 108/2006 Sb., u kterého se nyní nezkoumá podmínka společné domácnosti. Příslušná pobočka
OSSZ vydá rozhodnutí o započtení doby péče na základě návrhu pečující osoby. Ten je třeba podat
nejpozději do dvou let po ukončení péče.

Nemocenské pojištění
Minimální výše nemocenského pojištění pro OSVČ činí od 1. ledna 2019 částku 138 Kč. Pojistné je nově
splatné od prvního do posledního kalendářního dne měsíce, za který se pojistné platí. Za datum splatnosti se
považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet OSSZ.
Od 1. června 2018 je poskytována sociální dávka tzv. dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dávku vznikne,
pokud u ošetřované osoby dojde k zhoršení zdravotního stavu, které si vyžádá hospitalizaci minimálně
7 dnů, a pokud ošetřovaná osoba po propuštění z nemocnice bude potřebovat celodenní péči po dobu
minimálně 30 dnů. Na žádost ošetřované osoby nebo jejího zástupce rozhodne o potřebné péči ošetřující
lékař lůžkového zařízení. O prodloužení doby péče rozhodne praktický lékař. Dávka se poskytuje
maximálně po dobu 90 dnů. Pečující osobou mohou být osoby blízké, u kterých se nezkoumá společné
bydliště. Pokud pečuje jiná fyzická osoba (druh, družka) musí mít s ošetřovanou osobou společný trvalý
pobyt. Po dobu péče nesmí pečující osoba vykonávat výdělečnou činnost, ale během této doby se může
vystřídat v péči s jinou osobou. Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vzniká po 12 měsících od ukončení
předchozí dlouhodobé péče.
Minimální mzda
Od 1. ledna 2019 se zvýší minimální měsíční mzda z částky 12 200 Kč na 13 350 Kč pro zaměstnance, kteří
mají stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste
ze 73,20 Kč na 79,80 Kč.
Další informace k sociálním dávkám Vám může poskytnout sociální pracovník Mgr. Petr Habram, který
má každou druhou středu v měsíci na Obecním úřadě Dolní Lhota v době od 13 do 16 hod. pravidelné
konzultace, případně si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle 602 139 508,
e-mailem phabram@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.

