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Váže*ý pan
ing, Zbyněk Čei*vský
BoIe5lav$ká 44'4

?77 35 Mšeno u Mňlníka

Vážený pane inženýre,

z pověření veřejné nehránkyně práv Mgr' Anny šabatcvé, Fh'D,, odpovídám na Vaše podání

ve věci výše starÓbního důclrodu Vaší rnanželky' Domníváte se, že jí by| vynróřen
v nespravedIivó výši, s *hIedem na její perzekuci kornuni$tickýÍn režirnem'

Česká správa sociá|níh* zabezpeč*ní j* úřaiJ*rn, jehož posiup niůže oehránkyně
přezkournat, nicn,}éně z Vaš*lro podan, nevvp|ývájí 5kutern*5ti *tjůvcrdňujíeí zahájení
šetření ochránkyně.

V situaci Vaší rnanžeIky jsou dvě zákonnó moř*0stí, j*k 5e dorncci ocškodnění na starrbn'rn
důchodu *a perrekuct komuni$tickýr'1 režiffenl. *bě Voše manžeIka vyuíila'

První možností je úprava důchodu na zák|así* zdkona o mimosoudních rehabi|itaeích,l
pokud by|o sksnčení pracovního Vz{ahu pÍ$l.}|ášeno ea neplatné. j;*k vypNynuNo z d*p|nění
Vašehr: podnětu, ČSsZ provedIa piísIušný přepoč*t * Vaší nianžele* <jůebotj zvýšjIa.

Podrrbnosti jsou srozurnite|nó vysvět|eny i, dopjsu Čssz ze r1rc 23. 3. 1.99E.

$ruhou rnožnostíje avýšení důchodu na *riiveň prúměrného důc|r*qjx v případé, že žadate|

byi uznán za účastníka odbcje a odFoíu proti kor"**nisrylu a r.ná pcdprůměrný důehcd.Z

' 
Je.li sk}nťefií pr1c,vniha vrtahu,€plqt&é pad|e 921 zókalra neha by|?-]i v ři,eť'í pRd|e s22 zókanť' *eng

nep\otnost próvníha úkanu, na jehoŽ zák|cdě 5končil prOGi4.vŽt!,. po;ažu:e se plrc účely ď'7{hadovéh1 zobezpečení
dobo oď s*ončEní rofiQto pfacdv1iha ýztdbu de ďne vz,ik|,' ,,liťeku í1!} sturub1|, inva|i.,n: ebc částeč ý invaÍídfiÍ
.lůchad, ,ejdéle však d, dne účinnosťitob4ťO zókú,a. za d*b!'' zfr|'|1&t,,!i,,l

- Ustanove|rí 9 74 cd$t, l 2ákona č' 8711991 sb,, c ríimorou{]nich íehabiIitaci.h, Ve zněni pcrdč]š.ch piedp;'ů

Pt&{',ěťný něsíční výdělek prc vypočet důchodú 
'e 

u abtgnú, ji(nž se hadnati dab!1 zdfiěst,1óni padl€ a.i.tqvce 7 neb?
,, ,jišťuje ze skutečně casaženého v',dějku ý poslednin kŮ}en,lář,í|',1 nte píld skO,ťPni$ /í,t*é'tn.'s!, zvýšenéh$

O mfua\,ý ndÍilst v ndradr]í|n haspadařství zlJ dabú pied vz|1ikeft| ,1ó,oku ť'.| ljkhai. způs\b zvýšení 
'kuteč,ědasažefiého ',ýdě|ku |tanoví vl|id1 naíizen!fi' Je-li t4 pťo abčahg ,lýh$d'1ější, zjišť',je se průměřný $ěsič,,í ýýdě|ek

pÍí} výpočet důchodú z výdétbově neitepšiha krÍendářnihý ?okí' vybť{,,'él'& t ť&sl,'$dnéha bbetqbí, ktcťé ěíní pět
pa bé nlisledujících kotendářsíeh ťahú před rskeŤ,!, v Írěrfig sk&*či,Q ze$',ěst .inl; zvýšen{ tskta zjišténého
prúměrného ěsíčního Výdělku 5e pr$ý€de abd1b,ý& způsabem lckc Ýe větě ,'rvni, při'/.)běťu tahata,ýdělkavě
nejlepšíha ka|endóřniha .oku se pa'tup,je obdÚbně jgka při zjíšťa,ání pfůaě.,éh. ť!1ěsit$ího Ýiďě|ku p$dle předpis,j

plataých ke dni 31, p,osinte j,995

- u9tanoveíí$ 24 odst. 5 zákorá č. 87l:i991 stj.

2 (1) Út.,stnici adboie o adpÓ|u ptoti kaťfiult)|mu, kte'"!fi O to|n bylc,4dúi.}' asÝědče,í q kteří pahk.,jístarabní neb{}

ínýaIidnídůchod z českéha dúchÚdavéh0 p1iiště!1i,.} ýd,vn neb, v,Javťt' kteiipabiť,)í,ccvský neba vdoÝecw dilchad
zčeskéha dúchodavéha paiiště,i poúč.,stýikov!,ť1baje Cadpc.u prati k1nuúismu. kte|éfiu aten, byíO ýydóno

asvěcčen!, r*piíaóťak,1a stdiic|,řnívýše We.e,'ťří výiť'éfy dú'h{,ď|} *eift'éně \, část€e ,,ve.te é v sďstewí 3.

(2) zók|gdem pťr stgnaveai vyše procť,t,í Výfiě,y cúcbodu I)ileieiic;ha ascbó/ uvedeným v adst{,ý.! : le pracentní

Výaěra pri!,něťnéha ste'9|,,?íb' dů.baďu Žjiště|d p,a účlly z,yše,i ďi.h,d& adledno 2012, prasta,pvení 
',ýše

procentní|dměfy d.úchodů příxnóvdnýeh ade dne po 31' ptosinci 2a11je zók|qdeff tóstk6 stanaven* padle věty pNni

o z\,!šenó padte předpíiťl o zýyšaváni dúcha'3ů, kťe.é fiabL|ccu .iči,,astí cc dr'e, ad ,óhaž se důctlad ařiznóýó'

Veřljňý cíh.áii.e p|.jv, ].Jdol':i ]!], ri 7 ..j0 i.|r.' reI j iŤ'12c} 542 :i42 á3ť, li)i] 11* 2i]) \4 Ž 342 1]'l



.jelikož však pr*centní výnrěr,a sterchníh* dr]rchorju Vtší rlrar:i*rIkrr by'a vyšší než pr*eentrri

ulměra průměrnáh* s{ar*hrrih* d*ch*rju, nr:ryr*Ljl ke;výieli c*jít.

Jiné zákonné meží-'}*sti pr* rvýšenístar*bniir: cťili:oc* Vaíí *enž*|ky neexi$t*ji'

Váž*ný pane inženýre, v záltžil*sti ''leší n]eIž*]ky ljám n*mollu n;být nápomocna jinak než

podání*: výše lvecielých inlJrlr;l;"

Příloheu Vár:.l v|;}e íff poskyt*iJt{)r; .Jokune11*ci"

5 pozdravem

Mg|' p*t|a Zdražl|*v*
iedileik; právní s*|ice

PřiNq}ha

řas!aná dokum*nt}, ' $|oh3

(3) Neífi!žši pí!}.e,tai \jýÍ,é|,

s) stŮBbníhe důchada piiz,,.1Éh? ÍjQd!.: ,2, lik.,!1 9 !íůď|adltý|,, t,|jjšti|i ,ebo 2,cie ,.}b.labr|Ých ',rsr4,cýení
pře(khetích př.cpisů a y'\,.|jc,}i!|c d;|C,Odú ra inÝc!ili|i. třP|íkj s1:|}ý,ě tit'íčóxtkt' 

'tenaveňau 
poť1!e adst,4vce 2

- ustanovení $8 zákoné i.252l?..,1,5n., oú..!ll1l{iťh oíjb já e ccpc||,] p.'.; komu!1i5Útl, !e2něnl pczcéjii.h
př€dpi'Ů'


