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Žádost o odstranění tvrdosti zákona ve věci nároku na ID.
Vážená paní ministryně,
na základě doporučení PSSZ v Praze 1 se na Vás obracím s žádostí o odstranění tvrdosti
zákona, týkající se ustanovení § 40 odst. 2) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.
Od roku 2009 jsem uznán invalidním ve 3. stupni (příloha č. 1), avšak invalidní důchod
mi nebyl přiznán, jelikož jsem potřebnou dobu pojištění podle § 40 odst. 1) nezískal
v posledních deseti letech před vznikem invalidity, ale již dříve. Podle informativního listu
DP z roku 2010 jsem získal celkem 11 roků a 163 dnů pojištění.
Vzhledem k tomu, že moje vzácné hemato-onkologické onemocnění (lymfoplasmocytární
lymfom) je nevyléčitelné, s trvalou pomalou progresí, není žádná šance, že bych mohl
v budoucnosti získat další dobu pojištění, a tedy i nárok na ID. Uvedené onemocnění se u mě
projevuje mj. generalizovaným postižením kloubů celého těla (paraneoplastické projevy), což
způsobuje silné bolesti, kvůli kterým jsem téměř imobilní; dojdu sotva před dům do sanitky
či auta (přílohy č. 2, 3, 4). Jsem držitelem průkazu ZTP a osobou závislou na péči jiné osoby
ve stupni II.
Jediným zdrojem příjmů na obživu a část nájmu nehrazeného z příspěvku na bydlení pro mě
byly donedávna pouze dávky HN od úřadu práce. Po několika letech jejich pobírání však
úřednice začaly ústně tvrdit, že je pobírám příliš dlouho (včas jsem nezemřel) a nakonec
mi obě dávky postupně odejmuly/znovu nepřiznaly, aniž se jakkoliv změnily moje celkové
sociální a majetkové poměry. Zůstal jsem tak zcela bez prostředků na obživu a část nájmu.
I kdyby se někdy personální obsazení na Úřadu práce v Praze 2 změnilo (především v osobě
vedoucí odd. HN pí. Züglerové) a příspěvek na živobytí mi byl znovu přiznán, nepostačuje
částka 1964 Kč (tolik činil, než mi jej odejmuli) na úhradu ani těch nejzákladnějších životních
potřeb. Žiji ve společné domácnosti se svojí matkou, která je sama nevyléčitelně onkologicky
nemocná a pobírá starobní důchod jen 3515 Kč. Podporovat mě tedy nemůže.
Bližší informace viz dokument „Můj příběh“ (příloha č. 6); zde uvádím jen základní přehled.
Celá moje kauza je již několik měsíců sledována veřejností na mém Twitterovém účtu, což
se setkalo s širokou odezvou. S mým případem se rovněž seznámil i Mgr. Krása z Národní
rady osob se zdravotním postižením.
V říjnu 2018 jsem odeslal na adresu Poslanecké sněmovny PČR oficiální výzvu za účelem
změny zákona o důchodovém pojištění v tom smyslu, aby na přiznání invalidního důchodu
měly nárok i osoby, které potřebnou dobu pojištění získaly dříve než v období, definovaném
v ustanovení § 40 odst. 2) tohoto zákona (příloha č. 5).
Legislativní proces je však dlouhodobá záležitost, takže bych se případného pozitivního
výsledku vůbec nemusel dožít. Můj stav je vážný.
Podání shora uvedené žádosti je tak pro mě jedinou reálnou možností, jak svoji situaci
z dlouhodobého hlediska a především včas vyřešit. Žádost je určena Vám osobně jako
ministryni práce a sociálních věcí.
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Ponechat tak vážně nemocného člověka, jako jsem já, zcela bez příjmů využitelných
na základní životní potřeby považuji za naprosto nepřijatelný akt, srovnatelný s holocaustem
T4 za 2. světové války, nehledě na rozpor s mezinárodně uznávanými úmluvami na ochranu
základních lidských práv. Životní náklady člověka, invalidního ve 3. stupni, jsou vyšší než
u člověka zdravého, proto ani životní minimum není dostačující (natož 1964 Kč).
Podle písemného sdělení p. Muraveckého z odboru odvolání Praha (MPSV) je však prý
zhoršení mého onkologického onemocnění vlivem hladovění po odejmutí dávek HN „jen mým
osobním pocitem“. Zřejmě mám žít ze vzduchu.
Věřím, že Vy osobně nebudete zastávat podobně likvidační postoj jako úřad práce a mojí
žádosti v rámci svojí pravomoci vyhovíte. Vaše stanovisko poté zveřejním na Twitteru, aby
se mohla veřejnost sama přesvědčit, jak se stát dovede postarat o své občany za současné,
nepříliš dokonalé legislativy.
Děkuji předem za vyřízení.
V Praze dne 28. 11. 2018

Přílohy:
1) Posudek o invaliditě 3. stupně (2010)
2) Lékařská zpráva z hematologie ze 14. 11. 2018
3) Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím lékařem (formulář) z 21. 6. 2017
4) Potvrzení o zdravotním stavu vydávané ošetřujícím lékařem (vyžádáno úřadem práce)
z 12. 9. 2018
5) Výzva poslankyním a poslancům ve věci invalidních důchodů ze 17. 10. 2018
6) Můj příběh
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