Výzva poslankyním a poslancům ve věci invalidních důchodů

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
předkládám Vám návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. (ZDP)
ohledně nároku na přiznání invalidního důchodu.
Podle současného znění § 40 odst. 2) tohoto zákona těžce zdravotně postižené osoby,
které získaly dostatečný počet let důchodového pojištění podle § 40 odst. 1) ZDP, avšak
nezískaly alespoň
- 5 let pojištění v posledních 10 letech, nebo
- 10 let pojištění v posledních 20 letech u osob starších 38 let před vznikem invalidity

nemají žádný nárok na přiznání invalidního důchodu.
Uvedené osoby jsou tak odkázány jen na dávky pomoci v hmotné nouzi od Úřadu práce ČR.
Ten je však často šikanuje a diskriminuje, resp. může jim dávky kdykoliv pod nějakou
záminkou za podpory MPSV odejmout a ponechat je ve velmi vážném stavu zcela bez příjmů
na obživu, jak se stalo i v mém případě, viz https://twitter.com/lekarpraha.
Pokud se jedná o tělesné postižení či onemocnění nevyléčitelné povahy, je sociální situace
takových osob neřešitelná. Nemají prostředky na úhradu sociálního pojištění (daně)
a nezískají tak nárok na přiznání invalidního důchodu ani v budoucnu, zejména, jde-li
o invaliditu 3. stupně, která možnost výdělku vzhledem k míře postižení vylučuje.
Dovoluji si Vám tedy předložit návrh na změnu uvedeného zákona v tom smyslu, aby osoby,
které jsou uznány invalidními ve 3. stupni, avšak nesplňují podmínku § 40 odst. 2) zákona
č. 155/1995 Sb., měly nárok na přiznání invalidního důchodu alespoň ve výši životního
minima.
Uvedeným postupem by téměř nedošlo ke zvýšení výdajové složky státního rozpočtu,
neboť tito občané by od státu dostávali cca stejnou částku jako od úřadů práce, „jen“ s tím
rozdílem, že by ji měli zaručenu. Nemuseli by se tak každý měsíc obávat o to, zda jim úřad
práce dávky pomoci v hmotné nouzi neodejme a zůstanou ve vážném zdravotním stavu
bez prostředků. Tím by se podstatně zlepšila kvalita jejich života a šance na delší přežití, jak
by mělo být v každé demokratické zemi prioritou.
Věřím, že věnujete mému návrhu svoji pozornost a budete uvažovat o jeho začlenění
do stávající legislativy.
S úctou
<podpis>
(veřejná webová verze, bez osobních údajů)
V Praze dne 17. 10. 2018
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