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Navýšení cen za stravu 
 

S účinností od 1.3.2010 je léčebna nucena zvýšit cenu stravy pro zaměstnance i důchodce HL o částku 
která  souvisí s naplněním změny Zákona o dani z přidané hodnoty č. 489/2009 Sb., platného od 
letošního roku, ze kterého pro léčebnu plyne povinnost vyššího odvodu daně z přidané hodnoty do 
státního rozpočtu za zaměstnance a důchodce z ceny obvyklé, tedy z ceny za stravu, kterou hradí cizí 
strávníci. Ceny proto byly upraveny takto (konečná cena vč. DPH): 
 

                            zaměstnanci                             důchodci HL 
  
          snídaně   15,-          
          oběd   19,-       oběd                       27,- 
          oběd – dieta  20,-       oběd – dieta                       28,- 
          večeře   17,-       oběd s dopravou         28,- 
          večeře – dieta  18,-       oběd-dieta s dopravou       29,- 
                                                                                                                              ing. Ditrichová J., nám.  EU     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ZPRAVODAJ  HL  
                     

                   ÚNOR   2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nechvílová Jaroslava     -  sestra, pav. A (za PN) 
  Bártová Stanislava          -  sestra, pav. K (za PN) 
  Štěrba Radek                  -  modelář OPT (za PN) 
  Svatáková Lucie             -  kuchařka, OVS 
  Jonášová Martina, DiS.  -  fyzioterapeut, pav. C 
  Vacková Zdena              -  sestra, pav. D (úv. 0,720) 
  Pytlíková Petra, Bc.       -  ergoterapeut, pav. G/Sj 
  Stoklasová Adéla, DiS.  -  fyzioterapeut, pav. B 
                                            (při rodič. dov., úv. 0,262)                  

Ing. Koblížková P.,  ved. PER, PAM             

 

Provozní odbor  žádá zaměstnance o větší 
pozornost při chůzi i jízdě po areálu HL. 
Důvodem je značně zledovatělý povrch 
komunikací, který i při pravidelném posypu drtí 
zůstává kluzký. 
  

Děkujeme  
                                             Mlynář M., ved.  PRO 
  

Pešinová Lucie   – kuchařka OVS 

Dne  6.3.2010 od 20:00 hod. se bude konat 
společenský ples HL. K tanci a poslechu bude hrát 
hudební soubor QUATRO. 
Prodej vstupenek bude včas oznámen všem 
zaměstnancům.  
V letošním roce se při prodeji vstupenek uskuteční 
nově i prodej lístků do velké tomboly. 

Těšíme se na shledání s Vámi 
                                              Mlynář M., ved. PRO 

Ukončení pracovních poměrů v  lednu 

Nástupy do  pracovních poměrů v únoru 
Po úspěšném předání a převzetí díla „Zřízení 

lůžkového výtahu pro imobilní pacienty na 
pav. C – výtahová šachta“, od stavební firmy  
PLUTO, s.r.o., Chrudim byla tato výtahová 
šachta zazimována a připravena na  dokončení, 
včetně osazení lůžkového výtahu  v roce 2010, na 
což HL požádala MZ ČR o dotaci z programu 
PVP. 

Kompletní dokončení tohoto výtahu  hrazeného 
buď z dotace MZ ČR nebo z vlastních prostředků 
předpokládáme do konce tohoto roku.  
                                              Doležal Z., ved. TO 
 

Lůžkový výtah pro imobilní pacienty 

Společenský ples HL  Areál HL 
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Nejvýznamnější změny v důchodovém pojištění  
od 1. ledna 2010    
(1. část) 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Jednou z oblastí, ve které dochází od 1. 1. 2010 k podstatným změnám, je důchodové pojištění. 
 

Dne 17. července 2008 byl Parlamentem schválen zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o 
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 
který nabude účinnosti v zásadě dnem 1. ledna 2010. Mezi nejvýznamnější změny zákona č. 155/1995 
Sb., o důchodovém pojištění, ve srovnání se současnou právní úpravou patří: 

Doby pojištění a náhradní doby pojištění 

Zrušení doby studia získané v období po 31. prosinci 2009 jako náhradní doby pojištění s 
výjimkou posuzování nároku na invalidní důchod. 

Podle právní úpravy platné v roce 2009 se přihlíží k době studia na střední a vysoké škole, a to k době 
prvních šesti let studia po dosažení věku 18 let s tím, že těchto šest let se pro účely stanovení výše 
procentní výměry důchodu započítává v rozsahu 80 %. I po zrušení této náhradní doby pojištění bude 
možné dobu studia hodnotit, a to prostřednictvím institutu „dobrovolného důchodového pojištění“ za 
předpokladu, že za tuto dobu bude zaplaceno pojistné. Hodnocení doby studia, které probíhalo před 1. 
lednem 2010, zůstává zachováno. 

Sjednocení věkové hranice, ke které se zjišťuje tzv. dopočtená doba pro výši procentní výměry 
invalidního důchodu, pro muže a ženy. 

Pro výši procentní výměry invalidního důchodu se započítává jako doba pojištění i tzv. dopočtená 
doba, tj. doba ode dne vzniku nároku na důchod do dosažení věkové hranice pro nárok na starobní 
důchod. U žen se bere v úvahu důchodový věk stanovený pro bezdětné ženy. Sjednocením věku, ke 
kterému se zjišťuje dopočtená doba, se odstraní nerovné postavení žen a mužů v této věci.  

Podmínky nároku na důchod 

Plynulé pokračování v postupném zvyšování důchodového věku na 65 let u mužů a žen, které 
nevychovaly žádné dítě nebo jedno dítě a na 62 až 64 let u žen (podle počtu vychovaných dětí), 
pokud vychovaly aspoň dvě děti. 

Bylo schváleno pokračování zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod stejným tempem 
jako dosud, tj. o 2 kalendářní měsíce u mužů a o 4 kalendářní měsíce u žen za každý kalendářní rok 
až na 65 let pro muže, bezdětné ženy a ženy, které vychovaly jedno dítě, na 64 let pro ženy, které 
vychovaly dvě děti, na 63 let pro ženy, které vychovaly tři děti, a na 62 let pro ženy, které vychovaly 
aspoň čtyři děti. 

Postupné prodloužení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod z 25 roků 
na 35 roků včetně náhradních dob pojištění nebo na 30 roků bez náhradních dob pojištění. 
Tempo prodlužování – o jeden rok za každý rok účinnosti zákona. 

Potřebná doba pojištění se začne prodlužovat od roku 2010, kdy bude činit 26 roků. Takže cílového 
stavu 35 roků bude dosaženo v roce 2019. Současná délka doby pojištění alespoň 25 let byla 
zavedena v roce 1964. Vzhledem k plnění Evropského zákoníku sociálního zabezpečení byla 
schválena alternativní možnost získat nárok na starobní důchod při dosažení důchodového věku, 
jestliže doba pojištění (bez náhradních dob pojištění) činí aspoň 30 let. 

Upravil :  JUDr. M. Chudoba 

 

   Právní odbor 


