
 
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM 

(aktualizace leden 2015) 
 

Vážení pacienti, rodiče, prarodiče, blízcí našich pacientů léčených ve FN Motol 
 
Nabízíme základní informace o  dávkách a  výhodách, které by Vám pomohly 
lépe zvládnout situaci, která vznikla v souvislosti s onemocněním Vašeho 
dítěte. Kompletní informace o dávce a podmínky přiznání najdete v úplném 
znění zákonů. 
 
Obraťte se na sociální oddělení  osobně (budova ubytovny E, přízemí), 
telefonicky nebo elektronicky kdykoli budete potřebovat poradit, pomoci nebo 
podpořit při řešení Vaší sociální situace. 
 
 
Sociální pracovnice FN Motol                       Sociální pracovnice FN Motol                
Mgr. Alice Picková                                         Mgr. Veronika Talášková 
224 431 177, 727812221                             224431172, 727812219 
budova ubytovny E - přízemí                        budova ubytovny E - přízemí    
alice.pickova@fnmotol.cz                             veronika.talaskova@fnmotol.cz   
                              
 
 
Poradny: 
www.nrzp.cz                       poradna pro osoby se zdravotním postižením 
www.alfabet.cz                   poradna pro rodiče dětí zdravotně postižených 
www.iporadna.cz                poradna poskytující všechny druhy poradenství 
www.obcanskeporadny.cz  
www.financnitisen.cz         poradna při finančních problémech 
www.help24.cz                   seznam krizových center a linek důvěry 
www.mpsv.cz                     informace o dávkách a kalkulačky pro výpočty dávek  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příspěvek na péči 
 

Poskytuje se osobám, které z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu 
potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb. 
(Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav = stav, který trvá nebo má podle poznatků 
lékařské vědy trvat déle než jeden rok a omezuje duševní, smyslové nebo fyzické 
schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost). 
 
Právní úprava 
ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH č.108/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů 
VYHLÁŠKA č.505/2006 Sb., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O 
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
 
Kde žádat        
KRAJSKÁ POBOČKA ÚŘADU PRÁCE ČR PODLE MÍSTA  TRVALÉHO BYDLIŠTĚ  
 
Proces přiznání 

• Řízení o dávce se zahajuje na základě podání písemné žádosti  
• Přijetí žádosti nemůže být odepřeno, teprve na základě podané žádosti a po 

zhodnocení splnění podmínek může být rozhodnuto zda je nebo není nárok na 
dávku 

• Za nezletilé děti žádají rodiče 
• Nejprve se provádí sociální šetření v přirozeném domácím prostředí 
• Následně dojde k posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou OSSZ 
• Žadatel obdrží písemné rozhodnutí, ve kterém jsou i důležité informace o 

povinnostech, které má po přiznání dávky – hlášení změn, nezatajování skutečností 
• Pokud žadatel s rozhodnutím nesouhlasí, je možné podat opravný prostředek 

(odvolání) – informace jak a kam se odvolat, jsou v rozhodnutí 
• Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání prokázat, že dávky byla využita 

k zajištění pomoci 
 
 
Obecné podmínky nároku na dávku 
 

• Žadatel musí být osobou starší jednoho roku věku a musí z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu  potřebovat pomoc jiné fyzické osoby při zvládání 
základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti 

• Musí být poskytována pomoc osobou blízkou, asistentem nebo organizací 
 
Sociální zabezpečení pečujících osob 
 
Pečující osoba je zdravotně i sociálně pojištěná, pokud pečuje o dítě starší 10let 
s přiznaným minimálně II.stupněm závislosti nebo pokud se jedná o dítě do 10 let 
s přiznaným minimálně I. stupněm závislosti. 

 
 



Stupně závislosti a výše příspěvku na péči 
 
 
Stupně závislosti ZŽP Výše dávky DĚTI ZŽP Výše dávky DOSPĚLÍ od 18let 
I. lehká 
 

 3 3000,- 3-4   800,- 

II. středně těžká 
 

4-5 6000,- 5-6  4000,- 

III. těžká 
 

6-7 9000,- 
 

7-8  8000,- 

IV. úplná 
 

8-10 12000,- 
 

9-10 12000,- 

 
Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby 
(ZŽP): mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, 
výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost – do 18let se 
nehodnotí 
 
Uvedené částky příspěvku lze ještě zvýšit o částku 2000,- Kč v případě: 

• Rodin s dětmi s příjmem nižším než je dvojnásobek životního minima rodiny 
• U dětí ve věku od 4 – 7let ve stupni závislosti III. nebo IV. 

I v případě splnění obou podmínek se  částka zvyšuje jen jednou !!!!!!!!!!!!!! 
 
Výplata dávky 

 
• Příspěvek se vyplácí zpětně ode dne podání žádosti a vždy v daném měsíci 
• příspěvek se nepočítá do příjmu rodiny a není závislý na příjmu nebo majetku  
• Je možný souběh příspěvku na péči s rodičovským příspěvkem u dětí do 4let věku, 

aniž by se dávky krátily 
• výplata příspěvku v daném měsíci se nezastavuje, i když je dítě hospitalizováno ve 

zdravotnickém zařízení celý kalendářní měsíc, ale musí být hospitalizováno s 
doprovodem; pokud je dítě starší 6let, musí být doprovod schválen revizním 
lékařem pojišťovny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vymezení schopností zvládat základní životní pot řeby  

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.  

 

 

a)  Mobilita:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 
schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za 
krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po 
nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, 
používat dopravní prost ředky v četně bariérových.  

   b)  Orientace:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 
schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní 
kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém 
prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat. 

c)  Komunikace:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 
schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou 
zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo 
zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky. 

d)  Stravování:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 
schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,  nápoj nalít, stravu 
naporcovat, naservírovat, najíst se a napít,  dodržovat stanovený dietní režim.  

e)  Oblékání a obouvání:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 
schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, 
svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem. 

f)   Tělesná hygiena:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 
schopna použít hygienické za řízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části t ěla, 
provád ět celkovou hygienu, česat se, provád ět ústní hygienu , holit se. 

g)  Výkon fyziologické pot řeby:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 
schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést o čistu, používat hygienické 
pomůcky.  

h)  Péče o zdraví:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 
schopna dodržovat stanovený lé čebný režim, provád ět stanovená lé čebná a 
ošet řovatelská opat ření a používat k tomu pot řebné léky, pom ůcky.  

 



 

 

i)   Osobní aktivity:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 
schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, 
vykonávat aktivity obvyklé v ěku a prost ředí jako nap ř. vzdělávání, zam ěstnání, 
volno časové aktivity, vy řizovat své záležitosti.  

j)   Péče o domácnost: neposuzuje se u d ětí do 18 let  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 
schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s 
předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, 
uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a 
udržovat pořádek.". 

 
 
 
Pozor na  hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby 

 

 
• Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje rovněž stav, 

kdy režim nařízený odborným lékařem poskytujícím specializované 
zdravotnické služby neumožňuje provádění základní životní potřeby 
v přijatelném standardu (nově § 1, odst.   4, vyhlášky) 

• Pokud osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu zvládat alespoň jednu z aktivit, která je pro schopnost zvládat 
základní životní potřebu vymezena v příloze č.1 vyhlášky, není schopna 
základní životní potřebu zvládat !!!!!! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Průkaz osoby se zdravotním postižením 
Tři typy průkazů (TP, ZTP, ZTP/P), které držitele opravňují k čerpání řady výhod 
v oblasti dopravy, daní či správních poplatků. 
Výhody vyplývající z dosaženého stupně zdravotního postižení  
 
průkazka TP = průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením 

� nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích 
� nárok na přednost při osobním projednávání věcí (mimo nákupu v obchodě a 

obstarávání placených služeb a ošetření ve zdravotnických zařízeních) 
průkazka ZTP = průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením 

� výhody průkazky TP  
� zvláštní označení motorového vozidla „č.01“, které opravňuje nedodržovat 

zákaz stání a parkovat přednostně na vyhrazených místech pro invalidy 
� parkování zdarma v areálu FN Motol 
� zdarma vjezd na dálnici bez dálniční známky, pokud je držitel průkazky v autě nebo 

se dá prokázat, že se pro něj jede 
� nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji MHD 
� slevu ve výši 75% jízdného ve 2.třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní 

dopravě 
� slevu ve výši 62% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy 
� sleva ve výši 50% vstupného na kulturní a sportovní podniky 

 
průkazka ZTP/P = průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním 
postižením s potřebou průvodce 
 

� výhody průkazu ZTP 
� nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými dopravními prostředky 

v místní i dálkové přepravě 
� daňové úlevy pro poplatníky, jejichž dítě je držitelem průkazky –  úleva se odečítá  

z vypočtené daně  
 
Obecné podmínky nároku na dávku 

• Žadatel musí být starší jednoho roku věku s tělesným, smyslovým nebo 
duševním postižením (včetně poruch autistického spektra) charakteru 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který podstatně omezuje jeho 
schopnost mobility nebo orientace 

• Průkaz vydaný před koncem roku 2011 platí po dobu, která je uvedena  
na průkazce, nejdéle však do konce roku 2015 

• Doba platnosti průkazu je nejvýše  5 let u osob do 18let a 10let u osob 
starších 18let 

 

Přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P 
je nově vázán nárok na příspěvek na mobilitu. 
 

 



Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou příspěvek na mobilitu a příspěvek na 
zvláštní pomůcku 
 
Právní úprava  
Zákon č. 329/2011Sb. O POSKYTOVÁNÍ DÁVEK OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM  
Vyhláška č. 388/2011 Sb. O PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O 
POSKYTOVÁNÍ DÁVEK OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  
 
Kde žádat  
KRAJSKÁ POBOČKA ÚŘADU PRÁCE ČR PODLE MÍSTA  TRVALÉHO BYDLIŠTĚ  
 
Příspěvek na mobilitu – automaticky se váže na nárok na průkaz OZP 
Opakující se peněžitá dávka napomáhající zajistit osobám se zdravotním 
postižením  jejich potřeby v oblasti mobility  
 
Výše a výplata dávky 

• 400,-Kč měsíčně 
• Výplata do konce kalendářního měsíce následujícího  po kalendářním 

měsíci, za který náleží 
 
Obecné podmínky nároku na dávku 

• Žadatel musí být držitelem průkazky ZTP nebo ZTP/P 
 

Příspěvek na zvláštní pomůcku 
Jednorázová, případně po určitém období opakující se dávka pro osoby s těžkou 
vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo 
těžkým zrakovým postižením, případně těžkou nebo hlubokou mentální retardací. 
Okruh postižení je uveden v příloze k zákonu o poskytování dávek se zdravotním 
postižením. 
 
Obecné podmínky nároku na dávku 

• Žadatel musí být starší 3let (motorové vozidlo, schodolez, schodišťová 
plošina,schodišťová sedačka, stropní zvedací systém, úprava bytu,…) 
starší 15let (vodící pes), 1roku všechny ostatní pomůcky – seznam uveden 
ve  vyhlášce (nebo je pomůcka podobná pomůcce uvedené ve vyhlášce) 

• Pokud je pomůckou  motorové vozidlo, musí se také osoba pravidelně 
opakovaně dopravovat a být schopna převozu autem nebo být schopna ho 
řídit 

 
 
 
 
 



Výše příspěvku 
• Na motorové vozidlo – maximální výše 200 000,-Kč (přihlíží se k příjmům, 

majetkovým poměrům a četnosti dopravování) 
• U ostatních pomůcek se podílí osoba 10%, minimálně však 1000,- Kč 
• Maximální výše na pomůcku je 350 000,-, u schodišťové plošiny 400 000,- 
• U pomůcek  v ceně do 24 000,- se zkoumá příjem, u pomůcek v ceně nad 

24000,- jen v případě individuálně určované míry spoluúčasti 
• Součet příspěvků nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích 

přesáhnout částku 800 000,- (850 000,- jestliže byl poskytnut příspěvek 
na schodišťovou plošinu) 

 
 

 

Proces přiznání 
• Řízení o dávce se zahajuje na základě podání písemné žádosti (žádosti jsou 

k dispozici na pobočkách ÚP nebo na internetových stránkách MPSV) 
• Přijetí žádosti nemůže být odepřeno, teprve na základě podané žádosti a po 

zhodnocení splnění podmínek může být rozhodnuto zda je nebo není nárok na 
dávku 

• Za nezletilé děti žádají rodiče 
• Následně dojde k posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou OSSZ 
• Žadatel obdrží písemné rozhodnutí, ve kterém jsou i důležité informace o 

povinnostech, které má po přiznání dávky – hlášení změn, nezatajování skutečností 
• Pokud žadatel s rozhodnutím nesouhlasí, je možné podat opravný prostředek 

(odvolání) – informace,jak a kam se odvolat, jsou v rozhodnutí, o odvolání 
rozhoduje MPSV 

• Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání prokázat, že dávka byla využita 
k zajištění pomoci 

• Dávka se vyplácí nejdříve ode den podání žádosti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Invalidní důchod 
 

Právní úprava   
ZÁKON č. 155/1995 Sb. 
Kde žádat 

MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

 
Postup podání žádosti 

• osobně, přihláška se vyplňuje elektronicky na SSZ 
• v zastoupení na základě plné moci notářsky ověřené (u příbuzných stačí plná 

moc) 
Dávku vyplácí 
ČSSZ (česká správa sociálního zabezpečení) 
 
Podmínky žádosti 
1. doba účasti na pojištění 

• do 20let méně než jeden rok 
• 20-22let  1 rok 
• 22-24let  2roky 
• 24-26let  3roky 
• 26-28let  4roky 
• nad 28let 5roků z posledních 10let před vznikem invalidity 
• nad 38let 10let z posledních 20let před vznikem invalidity 

2. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 
 
Invalidní důchod v mimořádných případech  
Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která 
dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území ČR a je invalidní pro 
invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let 
věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu. 
 
Doklady k žádosti 
platný OP, doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, vojenskou či modrou knížku nebo 
doklad o náhradní vojenské službě, seznam zaměstnání, potvrzení o evidenci na ÚP, 
případně doklady o podnikání, k žádosti je možné přiložit Žádost o zasílání důchodu na 
účet potvrzenou od peněžního ústavu, který účet spravuje 
 
Rozhoduje 
lékařská posudková komise SSZ 

1. invalidita     I.stupně – pracovní schopnost poklesla o 35-49% 
2. invalidita   II.stupně -  pracovní schopnost poklesla o 50-69% 
3. invalidita III.stupně -  pracovní schopnost poklesla o 70 a více % 

 
Možnosti odvolání 
proti rozhodnutí lze podat námitku na ČSSZ, která rozhodnutí vydala nebo u kterékoli 
OSSZ a o námitce pak rozhoduje ČSSZ, poté lze ještě podat správní žalobu k soudu 



Státní sociální podpora 
Zahrnuje: rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné 
 
Právní úprava: 
ZÁKON č.117/1995 Sb. 
 
Podání žádosti: 
KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ ÚŘADU PRÁCE PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ  

 
 
Rodičovský příspěvek 
 
Podmínky čerpání 

• rodič celodenně, osobně a řádně o dítě pečuje až do vyčerpání celkové částky 
220 000,-Kč, nejdéle však do 4let věku dítěte 

• Rodič si s  výší měsíční částky volí i dobu, po jakou bude dávku dostávat 
• Nejvyšší možný příspěvek je 11 500,-Kč  
• Výši dávky a dobu lze měnit jednou za tři měsíce 
• Pokud rodiči, který o RP žádá nevznikne nárok na PPM, ale nárok vznikne druhému 

rodiči, může si žádající rodič volit variantu pobírání RP 
• Pokud nevznikne nárok na PPM ani jednomu z rodičů nemohou si vybrat variantu 

pobírání a je jim automaticky stanovena varianta do 4 let 
• dítě mladší 2let může navštěvovat jesle nebo MŠ nejvýše 46 hodin v měsíci  
• u dítěte staršího  2let se docházka do předškolního zařízení nesleduje  
• děti se zdravotním postižením mohou od jednoho roku pobírat souběžně 

RP a Příspěvek  na péči bez krácení jedné z dávek  
 
Výše dávky 
 

• Dvouletá varianta             11 500,-  
Může volit ten, u koho 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 
7 600 Kč až do max. částky 11500,- 

• Tříletá varianta                    7600,- 

Může volit ten, u koho je 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu  
nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč; 

• Čtyřletá varianta                7600,- do 9. měsíce věku dítěte 

                                                       3800,- od 10. měsíce věku dítěte  

    Tato varianta je dána u toho, u koho není z čeho vyměřovací základ stanovit 

 

 

 

 



Přídavek na dítě 
 
Podmínky přiznání 

• nezaopatřené dítě do 26 let  
• příjem nepřevyšuje 2,4 násobek životního minima rodiny 
 

Výše dávky                 do 6 let                        500,-Kč 
                                    6-15 let                        610,-Kč 
                                    15-26 let                      700,-Kč 
   
    
Příspěvek na bydlení 

• podmínkou je trvalý pobyt a vlastnická nebo nájemní smlouva 
 

 

Porodné 
 
Podmínky nároku 

• pouze na první a druhé živě narozené dítě 
• rodina s příjmem do výše 2,7 násobku ŽM, tj. výše příjmu nesmí být vyšší než 

16 992,-Kč 
 

Výše dávky           
13 000,-Kč na první dítě 
10 000,-Kč na druhé dítě 
23 000,-Kč na vícečetný porod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dávky poskytované rodinám  na hranici životního minima 
 

 

SYSTÉM POMOCI V  HMOTNÉ NOUZI 
Je jedním z  opatření, kterými ČR bojuje proti sociálnímu vyloučení. 

  
Právní úprava  
ZÁKON č.110/2006 Sb. O ŽIVOTNÍM A EXISTENČNÍM MINIMU   
ZÁKON č.111/2006 Sb. O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI 
VYHLÁŠKA č.389/211 Sb. O PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O 
POMOCI V HN  
 
Podání žádosti 
KRAJSKÁ POBOČKA ÚŘADU PRÁCE PODLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ                                         
 
Osoba v hmotné nouzi 

• osoba nebo rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a 
majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na 
úrovni ještě přijatelné pro společnost a zároveň si tyto příjmy nemůže 
z objektivních důvodů zvýšit vlastním přičiněním 

 
Osoba není v hmotné nouzi 

• neprojevuje prokazatelně snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním 
• nepracuje a není v evidenci ÚP 
• je v evidenci ÚP a bez vážných důvodů odmítá vykonávat krátkodobé 

zaměstnání nebo si zvýšit kvalifikaci v daných programech ÚP 
• nevznikl nárok na nemocenské dávky nebo jsou snížené z důvodu, že si 

osoba přivodila pracovní neschopnost úmyslně 
• je OSVČ a po odečtení nákladů na bydlení její příjem nedosahuje částky 

živobytí, proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění 
• které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených 

s plněním povinné školní docházky byla uložena sankce 
• která nastoupila výkon zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody 

nebo byla vzata do vazby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Příspěvek na živobytí 
• nárok vzniká  v případě, pokud po odečtení přiměřených nákladů na 

bydlení nedosahuje příjem osoby nebo rodiny částky živobytí 
• částka živobytí se stanovuje individuálně pro každou osobu, u rodiny se 

částky sčítají a odvíjí se od částek životního nebo existenčního minima 
 
Částka životního minima  
jednotlivec                                                              3410,- Kč 
první osoba v domácnosti                                         3140,- Kč 
druhá  a další dospělá osobu v domácnosti                  2830,- Kč 
nezaopatřené dítě do 6let                                            1740,- Kč 
nezaopatřené dítě od 6 do 15let                                  2140,- Kč 
nezaopatřené dítě od 15 do 26 let                               2450,- Kč 
 
Částka existenčního minima                                  2200,- Kč 
částka pouze existenčního minima maximálně zvýšeného o dietní stravování 
náleží  

• osobě, která dluží na výživném na nezletilé dítě více než trojnásobek 
výživného  

• osobě, která je v evidenci ÚP, ale pracovní poměr skončil z důvodu 
hrubého porušení pracovních povinností  

• osobě, která je po celý kalendářní měsíc ve zdravotnickém zařízení 
 
 
Výše příspěvku na živobytí  
Stanoví se jako rozdíl mezi živobytím osoby nebo rodiny a jejich příjmem, od 
kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení (přiměřené náklady jsou 
odůvodněné náklady, které činí max. 30% ,v Praze 35% z příjmů osoby nebo 
rodiny) 
 
  
Zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování: 

• Dieta nízkobílkovinná                            1380,- Kč 
• Dieta při dialýze                                   1000,- Kč 
• Dieta nízkocholesterolová                      1050,- Kč 

� při hypercholesterolemii  
� při hyperlipoproteinemii 

• Dieta při diabetu                                   1130,-Kč 
• Dieta při fenolketonurii                          2220,-Kč 
• Dieta při celiakii                                    2800,-Kč 
• Dieta při osteoporóze                            1090,-Kč 
• Dieta při laktózové intoleranci                1070,-Kč 
• Dieta v těhotenství a při kojení               1100,-Kč   

 

 
 



2.Doplatek na bydlení 
• řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí 

vlastní příjmy osoby nebo rodiny, vč. příspěvku na bydlení ze systému SSP 
• dávka se poskytuje vlastníku nebo nájemci bytu, který má nárok na 

příspěvek na živobytí 
• poskytuje se ve výjimečných případech, i když nevznikne nárok na 

příspěvek na živobytí, a také  u jiné než nájemní formy bydlení 
 
Výše dávky 
Stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala osobě 
nebo rodině částka živobytí 
 
Výplata dávky 
Je omezena časově na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let 
(neplatí u domácností jejichž členové jsou jen osoby starší 70let a pro osoby se 
zdravotním postižením, pokud bydlí v bytech pro ně postavených nebo 
upravených) 
 
3. Mimořádná okamžitá pomoc 
Řeší situace, které je nutné bezodkladně řešit. 

• Nejsou splněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale 
v případě neposkytnutí hrozí vážná újma na zdraví; poskytuje se v částce, 
která doplní příjem osoby do výše existenčního (u nezaopatřených dětí 
životního) minima 

• Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelná pohroma, požár, …), 
poskytuje se až do výše 15 násobku ŽM, tj. 51 150,-Kč 

• K úhradě jednorázového výdaje spojeného se zaplacením poplatků za 
doklady, duplikáty, při ztrátě peněz, poskytuje se až do výše tohoto výdaje 

• K úhradě nákupu nebo opravy předmětů dlouhodobé potřeby, poskytuje 
se do výše těchto výdajů, max.do výše 10 násobku částky ŽM, tj. do 
34 100,-Kč za kalendářní rok 

• K uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním 
nebo zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění činností 
souvisejících se SPOD, poskytuje se až do výše jejich výdajů, max. do 10 
násobku částky ŽM, tj. až do částky 34 100,-Kč za kalendářní rok 

• Ohrožení sociálním vyloučením (osoby vracející se z vězení, z DD, 
pěstounské péče, po ukončení léčby závislosti..), poskytuje se  až do výše 
1000,-Kč, i opakovaně, součet za rok nesmí překročit 4 násobek částky 
ŽM, tj. max. do 13 640,- Kč 

 
POZOR:       Metodický pokyn k zákonu pomoci v hmotné nouzi č.1/2012 
Pokud v souvislosti se změnami v systému dávek pro OZP nastane skutečnost, 
že se rodina pečující o zdravotně postižené dítě, jejíž příjem nepřesahuje 
dvojnásobek životního minima, dostane do tíživé finanční situace, doporučuje 
se v individuálních případech zvážit po přechodnou dobu možnost poskytnutí 
jednorázové mimořádné okamžité pomoci se systému pomoci v hmotné nouzi. 



Nezapočitatelné příjmy 
� Příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a jednorázové sociální dávky 
� Příjmy z prodeje nemovitostí a odstupného z uvolnění bytu použitých k úhradě 

nákladů na uspokojení bytové potřeby 
� Náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelné pohromy 
� Peněžní pomoci obětem trestné činnosti 
� Sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem 
� Podpory z prostředků nadací a občanských sdružení 
� Stipendia, odměny za darování krve, daňový bonus 
� Příspěvek na péči v okruhu společně posuzovaných osob 
� Části příspěvku na   úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů 
� Příspěvek na mobilitu a na zvláštní pomůcku 
� Příjmů plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu 

spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitosti 
 

 

 

Proces přiznání 
• Řízení o dávce se zahajuje na základě podání písemné žádosti (žádosti jsou 

k dispozici na pobočkách ÚP nebo na internetových stránkách MPSV) 
• Přijetí žádosti nemůže být odepřeno, teprve na základě podané žádosti a po 

zhodnocení splnění podmínek může být rozhodnuto zda je nebo není nárok na 
dávku 

• Za nezletilé děti žádají rodiče 
• Následně dojde k posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou OSSZ 
• Žadatel obdrží písemné rozhodnutí, ve kterém jsou i důležité informace o 

povinnostech, které má po přiznání dávky – hlášení změn, nezatajování skutečností 
• Pokud žadatel s rozhodnutím nesouhlasí, je možné podat opravný prostředek 

(odvolání) – informace,jak a kam se odvolat, jsou v rozhodnutí, o odvolání 
rozhoduje MPSV 

• Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání prokázat, že dávka byla využita 
k zajištění pomoci 

• Dávky náleží od prvního dne kalendářního měsíce, v němž byla podaná žádost, 
pokud v něm žadatel splnil všechny podmínky pro přiznání 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



Příspěvek zdravotní pojišťovny - Cestovné 
 

Kdy žádat 
dítě má na základě rozhodnutí lékaře nárok na převoz sanitkou; poté je možné 
místo sanitky zvolit dopravu osobním autem 
 
Jak žádat 

• Cestovní příkaz vypíše obvodní lékař v místě bydliště nebo odborný lékař 
v nemocnici 

• proplácí se všechny jízdy, kdy jede dítě a počet jízd za rok není omezen 
• potvrzený cestovní příkaz se podává na zdravotní pojišťovnu v místě trvalého 

bydliště, kde se proplácejí jízdy 
 

Příspěvek se poskytuje při dopravě dítěte do zdravotnického zařízení, které je 
schopno poskytnout odpovídající léčbu  
 
 
 
 

Příspěvky a výjimky poskytované ve FN Motol 
 

1. Parkování ve FN Motol zdarma pro rodiče dětí dlouhodobě nemocných 
 

Kde žádat 
• potvrzuje oddělení, kde se dítě dlouhodobě léčí 
• s potvrzeným formulářem je nutné se obrátit na službu patrového parkoviště, které 

vydává kartu na bezplatné parkování 
 
 
 

2.Podmínky pobytu a platby osoby doprovázející dítě v nemocnici  
 

Pacient do 6 let - doprovod na lůžku na klinice nebo na ubytovně: 
Doprovod má nárok na stravu jako hospitalizovaný 
 
Pacient nad 6 let (týká se i dospělých bez ohledu na věk) - doprovod 
schválený revizním lékařem na lůžku na klinice nebo na ubytovně: 
Doprovod má nárok na stravu jako hospitalizovaný 
 
Pacient nad 6 let (týká se i dospělých bez ohledu na věk) - doprovod 
neschválený revizním lékařem: 
doprovod na lůžku na klinice……......120Kč / 1 noc, nemá nárok na stravu 
doprovod na ubytovně.………...…….100Kč / 1 noc, nemá nárok na stravu 
 

 



Dávky pěstounské péče 
Ke dni 1.1.2013 zanikl nárok na dávky pěstounské péče podle zákona o SSP a 

řídí se nyní zákonem o sociálně právní ochraně dětí 
 

Kde žádat 
O dávky se žádá na krajských pobočkách ÚP podle místa trvalého pobytu 
 
Druhy dávek 
 
1)Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

• Nárok má každé nezaopatřené dítě do 26let převzaté do péče 
• Od zletilosti žádá samo a dávka se vyplácí jemu 
• Dávka nenáleží, pokud je dítě příjemcem důchodu je-li důchod vyšší nebo roven 

příspěvku 
• Dávka též nenáleží, pokud je dítě dočasně v ústavní péči 

 
Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc: 
a) 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let, 
b) 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let, 
c) 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let, 
d) 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let. 
U dětí, které pobírají příspěvek na péči se dávka zvyšuje 
 
2)Odměna pěstouna 
8000,- u jednoho dítěte 
12000,- u dvou dětí 
20000,- u alespoň třech dětí nebo u jednoho dítěte, které je závislé na pomoci ve stupni 
II.III. nebo IV., za každé další dítě se odměna zvyšuje o 4000,- 

• Prarodičům náleží jen v případě že o ni rozhodne krajská pobočka ÚP 
• Prarodičům náleží, pokud pečují alespoň o tři děti nebo jedno se závislostí II.III.IV. 

 
3)Příspěvek při převzetí dítěte 
Do 6let                   8000,- 
6-12let                   9000,- 
Od 12let do 18let   10000,- 
 
4)Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla 
Pokud má pěstoun v péči minimálně 3 děti 
 
5)Příspěvek při ukončení pěstounské péče 
Osobě, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, ke dni zániku nároku 
pečující osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
Jednorázově ve výši 25000,- 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 


