
kladné, je žadatel (nyní již příjemce příspěvku) povinen obec-
nímu úřadu do 8 dnů písemně ohlásit jakým způsobem
a kým mu bude péče zajištěna, pokud tak již neučinil při
podání žádosti. Pokud tak neučiní ani po zopakované
výzvě (opět do 8 dnů) je výplata příspěvku zastavena.
Je velmi důležité, aby příjemce příspěvku uvedl všechny po-
žadované údaje, a to především ty, které se týkají způsobu
zajištění péče. Je nezbytné, aby uvedený způsob péče byl
doložen podpisem pečující osoby nebo potvrzením po-

skytovatele sociálních služeb. Tyto údaje se uvádějí na spe-
ciálně připravených formulářích.
Výplata příspěvku na péči je zastavena také v přípa-
dech, kdy je komplexní péče zajištěna v lůžkových zdra-
votnických zařízeních (nemocnice, léčebny dlouhodobě
nemocných, psychiatrické léčebny apod.), ve školských
zařízeních pro výkon soudem nařízené ústavní výchovy
vyjma dětských domovů, ve výkonu trestu odnětí svo-
body a vazby. Toto platí, že tato doba činí alespoň jeden ka-
lendářní měsíc.
O přijetí a ukončení pobytu ve výše vyjmenovaných za-
řízeních je příjemce příspěvku povinen informovat
místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností. Pokud z různých důvodů toho není schopen, pak
má tuto povinnost ta osoba, která zabezpečuje pomoc
anebo pobytové zařízení sociálních služeb (v případě,
že v tomto zařízení osoba žije).

Způsob výplaty

Zákon umožňuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností vyplácet příspěvek v hotovosti (tj. i poštovní pou-
kázkou) nebo na účet, který příjemce určí. 
Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti
o přiznání příspěvku. Příspěvek může být přiznán a vyplá-
cen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo
zahájeno řízení o přiznání příspěvku. První výplata příspěvku
zahrnuje výplatu příspěvku i za období, ve kterém probíhalo
správní řízení. 
Příspěvek na péči se zpravidla nezapočítává jako příjem pro
účely jiných dávkových systémů ani pro účely daní.

Na co je příspěvek určen

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí
se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je zá-

vislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako
úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby
a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě,
tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskyto-
vatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše
uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní po-
třeby. 

Kontrola využití příspěvku

Způsob využití příspěvku kontrolují pracovníci obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností. Pokud je zjištěno, že
příspěvek není používán správně, může obecní úřad určit tzv.
zvláštního příjemce, který zajistí správné použití příspěvku
a v případech zneužívání příspěvku nárok na výplatu
příspěvku odejmout.

JAKÉ JE POSTAVENÍ PEČUJÍCÍCH V RODINĚ ČI
JINÝCH BLÍZKÝCH OSOB?

Pokud o svého rodinného příslušníka nebo jinou blízkou
osobu, která je závislá na pomoci jiných (tj. obvykle je přiznán
příspěvek na péči), pečují lidé samostatně nebo s dílčí dopo-
mocí sociálních služeb, jsou jim ze zákona přiznány tyto další
prvky sociální ochrany:
• Příspěvek na péči je vyplácen i v částečném souběhu s ro-

dičovským příspěvkem.
• Doba péče je hlavní pečující osobě obvykle započítána jako

náhradní doba pro účely důchodového pojištění.
• Hlavní pečující osoba je tzv. „státním pojištěncem“ v ob-

lasti veřejného zdravotního pojištění, tj. za pečující osobu
hradí zdravotní pojištění stát.

• Pečující osoby nejsou nijak limitovány při pracovním uplat-
nění.

• Doba péče se považuje za náhradní dobu pro přiznání
podpory v nezaměstnanosti.

Sociální služby
a příspěvek na péči

Od 1. ledna 2008

© Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2007
Na Poříčním právu 1

128 01 Praha 2
posta@mpsv.cz
www.mpsv.cz

www.socialnireformy.cz

KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE?

Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat
především na městských, případně obecních nebo krajských
úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných
specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů so-
ciálních služeb.
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CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY?

Systém sociálních služeb v ČR je upraven zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhláškou MPSV
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zá-
kona o sociálních službách.
Sociální služby nabízejí pomoc a podporu lidem v nepříznivé
sociální situaci ve formě, která zaručuje zachovávání lidské
důstojnosti, ctí individuální lidské potřeby a současně posiluje
schopnost sociálního začleňování každého jednotlivce do spo-
lečnosti v jeho přirozeném sociálním prostředí. 
Zákon o sociálních službách nabízí následující zásadní ná-
stroje:
• Každému člověku garantuje bezplatné sociální poraden-

ství.
• Nabízí velmi pestrou nabídku sociálních služeb, ze které si

člověk může svobodně vybírat podle svého uvážení, fi-
nančních možností či dalších individuálních preferencí.

• Lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby, je poskyto-
vána sociální dávka – příspěvek na péči.

• Zákon garantuje, že poskytované služby budou pro uživa-
tele bezpečné, profesionální a přizpůsobené potřebám lidí. 

• Zákon také vytváří prostor pro spoluúčast lidí na procesech
rozhodování o rozsahu, druzích a dostupnosti sociálních
služeb v jejich obci či kraji.

Sociální služby jsou souhrnem odborných činností, které po-
máhají člověku řešit nepříznivou sociální situaci. Protože jsou
příčiny těchto situací různé, existuje celá škála druhů sociál-
ních služeb.

Sociální služby jsou členěny do tří základních oblastí:
• Sociální poradenství, které je obvykle specializované pro

určitou cílovou skupinu či situaci, přičemž základní pora-
denství je nedílnou složkou všech sociálních služeb. 

• Služby sociální péče zahrnují služby, jejichž hlavním
cílem je zabezpečovat lidem základní životní potřeby, které
nemohou být zajištěny bez péče a pomoci jiné osoby. 

• Služby sociální prevence slouží zejména k předcházení
sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy sociálně
negativními jevy.

Sociální služby jsou členěny také podle místa jejich po-
skytování:
• Terénní služby jsou poskytovány v prostředí, kde člověk

žije, tj. v domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se
nebo tráví volný čas. Příkladem může být pečovatelská
služba, osobní asistence či terénní programy pro ohrože-
nou mládež.

• Za ambulantními službami člověk dochází do speciali-
zovaných zařízení, jako jsou například poradny, denní sta-
cionáře nebo kontaktní centra. 

• Pobytové služby jsou poskytovány v zařízeních, kde člo-
věk v určitém období svého života fakticky celoročně žije.
Jedná se především o domovy pro seniory či pro lidi se
zdravotním postižením, ale patří sem také tzv. chráněné
bydlení pro lidi se zdravotním postižením či azylové domy
pro matky s dětmi nebo osoby bez přístřeší.

Důležitým principem je možnost kombinace různých druhů
služeb a také kombinace služeb s pomocí a podporou ze
strany rodiny či jiných blízkých osob.

JAKÝ JE VZTAH MEZI UŽIVATELEM 
A POSKYTOVATELEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?

Poskytování sociálních služeb je zákonem o sociálních
službách založeno na smluvním principu. Sjednávání
druhu služby a rozsahu poskytovaných služeb podle indivi-
duálních potřeb osob ve smlouvě včetně konkrétních podmí-
nek poskytování služby je významným krokem směřujícím
k uplatnění svobodné vůle osob, kterým jsou služby poskyto-
vány. Smlouva uživateli služeb umožňuje vymáhat sjednaný
rozsah služby a poskytovatele zavazuje k poskytování služby
takovým způsobem, který je pro uživatele bezpečný a profe-
sionální.  

Smlouva o poskytování sociálních služeb musí být uzavřena
v písemné formě, s výjimkou případů, kdy to není možné
nebo vhodné (např. telefonická krizová pomoc či nízkopra-
hová zařízení pro děti a mládež). Charakter smlouvy je sou-
kromoprávní a řídí se příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku. 

CO JE TO PŘÍSPĚVEK NA PÉČI A JAKÉ JSOU
PODMÍNKY JEHO PŘIZNÁNÍ A VÝPLATY?

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především
z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na po-
moci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní
osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí
především takové denní úkony, které se týkají zajištění či pří-
jímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstač-
ností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního
života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či
předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uva-
řit si, vyprat a uklidit.  

Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv
osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být při-
znán dítěti, které je mladší než jeden rok.
Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je
u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři
stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné zá-
vislosti až po závislost úplnou.

Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc 2 000 až
11 000 Kč, a to podle věku a stupně závislosti příjemce
příspěvku na pomoci jiné osoby.

Žádost

Žadatel o příspěvek  musí dodržet zákonem stanovené
povinnosti. O příspěvek je možné požádat na obecním
úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž spádovém
území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.
V prvé řadě musí správně podat žádost o příspěvek na péči
a uvést všechny požadované povinné informace, tj.
kromě osobních údajů také údaje o tom, jakým způsobem
má být příspěvek vyplácen a údaje o tom, kdo bude potřeb-
nou péči zajišťovat. 
Žádost o příspěvek na péči a všechny další potřebné for-
muláře je možné obdržet na obecním úřadě obce 
s rozšířenou působností, nebo je může stáhnout z in-
ternetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí
na adrese: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl.

Posouzení

Následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné
osoby, který zahajuje sociální pracovník. Sociální pracovník
provede sociální šetření v prostředí, kde žadatel žije.
Po provedení sociálního šetření se žádostí o příspěvek zabývá
posudkový lékař úřadu práce, který hodnotí funkční do-

pady zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat
o sebe a být soběstačným a vychází přitom z výsledku sociál-
ního šetření. 
Pokud se žadatel odmítne podrobit některé z výše uvedených
procedur, například neumožní provedení sociálního či zdra-
votního posouzení, pak ztrácí možnost získat příspěvek na
péči. 

Rozhodnutí o přiznání a výplatě příspěvku

Níže uvedeným odstavcům věnujte zvýšenou pozor-
nost, jsou v nich zvýrazněny změny v oblasti výplaty
příspěvku na péči od 1. ledna 2008.

O tom, zda bude příspěvek přiznán či nikoliv, rozhoduje
obecní úřad obce s rozšířenou působností. Rozhodnutí
o příspěvku na péči je doručeno žadateli a v případě, že je
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