
 Veřejný ochránce práv 
JUDr. Pavel Varvařovský 

 
 
 

V Brně dne 16. května 2012 
               Sp. zn.: 450/2009/VOP/JČ 
 

Vaše č. j.: MCP6 109705/2011 
 
 
 
Vážený pane tajemníku, 
 
 dovoluji si Vás informovat, že po seznámení s obsahem Vašeho dopisu, 
ze dne 1. 12. 2011, jsem ukončil vyřizování podnětu Ing. S. M., bytem 
………………………………. 
 
 Opatření, která opatrovník přijal k řešení sociální situace Ing. M., považuji za 
dostatečná, a vyřizování její věci proto uzavírám dle ustanovení § 18 odst. 2 zákona 
č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 Zároveň si Vám dovoluji doporučit, aby opatrovník zvážil přihlásit Ing. M. 
k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ke vzniku 
nároku na invalidní důchod je třeba získat 5 let doby pojištění, přičemž jeden rok lze 
doplatit zpětně přede dnem podání přihlášky. Minimální pojistné v letošním roce činí 
1.760,- Kč měsíčně. Pokud by opatrovník uhradil pojistné v minimální výši, činila by 
celková částka uhrazeného pojistného do 150.000,- Kč (každý rok se minimální výše 
pojistného mírně navyšuje). Za čtyři roky by tudíž Ing. M. vznikl nárok na invalidní 
důchod, což by do budoucna zlepšilo její sociální situaci.  
 
 Za zvážení rovněž stojí podat společně s přihláškou k dobrovolné účasti na 
důchodovém pojištění i žádost o odstranění tvrdosti k ministru práce a sociálních 
věcí. V ní by bylo vhodné popsat situaci Ing. M. a požádat o prominutí zákazu 
uvedeného ve větě druhé ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tj. aby opatrovník mohl za 
Ing. M. uhradit pojistné na důchodové pojištění za období delší než jeden rok zpětně. 
Pokud by ministr tvrdost odstranil, mohl by opatrovník doplatit pojistné za celou 
potřebnou dobu pojištění ihned a Ing. M. by vznikl nárok na invalidní důchod dnem 
zaplacení pojistného (nikoliv až za 4 roky).  
 

Rozhodnete-li se postupovat naznačeným způsobem, jsem ochoten Vaši 
žádost podpořit u ministra práce a sociálních věcí svým stanoviskem. Na odstranění 
tvrdosti však bohužel není právní nárok a záleží pouze na vůli ministra práce 
a sociálních věcí, zda tvrdost odstraní, či nikoliv. 

 
 Bližší informace o dobrovolné účasti na důchodovém pojištění Vám na 
požádání sdělí zaměstnanci Pražské správy sociálního zabezpečení. 



 
 Děkuji Vám za spolupráci a zůstávám s pozdravem  

 

 

 

 

JUDr. Pavel   V a r v a ř o v s k ý   v. r. 
(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 
Ing. Jan Holický, MBA 
tajemník 
Úřad městské části Praha 6  
Čs. armády 601/23 
160 52  Praha 6 
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