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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení

DP

důchodové pojištění

DPN

dočasně práce neschopný

FO

fyzická osoba

HD

hromadná doprava

LPS

Lékařská posudková služba

MHD

městská hromadná doprava

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

NP

nemocenské pojištění

NRP

náhradní rodinná péče

OSSZ

Okresní správa sociálního zabezpečení

PO

právnická osoba

PPM

peněžitá pomoc v mateřství

PnP

příspěvek na péči

SŠ

střední škola

VŠ

vysoká škola

VPMT

vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství

ZT

těžké postižení

ZTP

zvlášť těžké postižení

ZTP/P

zvlášť těžké postižení s průvodcem

ŽM

životní minimum
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1. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ČR
1.1. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (ČSSZ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

celostátní působnost
podřízena MPSV
řídí a kontroluje činnost OSSZ
rozhoduje o dávkách DP, o přeplatcích
rozhoduje ve správním řízení o odvolání, kdy v 1. st. Rozhodovala OSSZ
výplaty dávek do ciziny
vymáhá neprávem vyplacené dávky DP
vede registr zaměstnanců
pravomoc vymáhat neprávem vyplacené dávky
posuzuje svými lékaři pracovní schopnost práce neschopných po uplynutí podpůrčí
doby (součástí je také Lékařská posudková služba LPS)
posuzuje invaliditu pro účely námitkového řízení
pravomoc provádět správní exekuci
v čele je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr MPSV

1.2. OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (OSSZ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozhoduje v prvním stupni o vzniku, zániku a trvání pojištění – ve sporných případech
rozhoduje o přiznání nebo odnětí dávky
rozhoduje o vrácení přeplatku na dávce
rozhoduje o výplatě dávky po uplynutí podpůrčí doby
kontrola dočasně práce neschopných (DPN)
vybírá pojistné
vyplácí dávky pojištění
rozhoduje o zálohách, přirážkách, penále, pokutách
má povinnost sepsat žádost o důchod
posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost (LPS)
vede evidence a potřebné statistiky
poskytuje bezplatné poradenství
posuzuje stupně invalidity
posuzuje dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte
posuzuje schopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace
posuzuje, zda jde o osobu s postižením a vadou
posuzuje stupeň závislosti fyzické osoby (FO) pro účely příspěvku na péči (PnP)
místní příslušnost OSSZ je podle místa trvalého pobytu osoby
vydává posudky: - nález ošetřujícího lékaře – výsledky vyšetření – vlastní vyšetření
LPS
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1.3. ÚŘAD PRÁCE
•
•

působnost v krajských pobočkách
rozhodují o vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek
na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)
rozhodují o vyplácení dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, pohřebné,
přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné)
rozhodují o dávkách státní sociální pomoci (příspěvek na péči, dávky pomoci
v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením)
provádí sociální šetření
vyřizují písemné/online žádosti o dávky
oblast zaměstnanosti pro občany

•
•
•
•
•

1.4. ZÁKLADNÍ POJMY
Rozhodný příjem
• u testovaných dávek
• měsíční průměr čistých příjmů za rozhodné období
Rozhodné období
• kalendářní rok – u přídavků na dítě
• kalendářní čtvrtletí – porodné, příspěvek na bydlení
Společně posuzované osoby
• trvalé soužití s oprávněnou osobou
• v jedné domácnosti
• společná úhrada nákladů
• nezaopatřené děti, rodiče, druh/družka, manželé
Rodina
• oprávněná osoba + společně posuzované osoby
Nezaopatřené dítě
• dítě, pokud plní povinnou školní docházku
• po povinné školní docházce, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání
(SŠ, VŠ)
• pokud se nemůže soustavně připravovat pro nemoc či úraz
• maximální věk do 26. roku
Rodič
•
•
•
•

biologický rodič
osoba, které bylo svěřeno dítě do NRP rozhodnutím příslušného orgánu
manžel, partner, druh rodiče nebo osoby
vdovec, vdova po rodiči dítěte nebo osobě
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Příjemce dávky
• oprávněná osoba
• zákonný zástupce oprávněné osoby (např. rodič)
• jiná osoba, které je dítě svěřeno do NRP
• ústav pro péči o dítě a mládež
• zvláštní příjemce = FO, PO. Ustanoví ho orgán státní sociální podpory v případech,
kdy se výplatou dávky oprávněné osobě nedosáhlo účelu, ke kterému má sloužit
Nárok na dávku
• vzniká přímo ex lege (“automaticky” - nastaly podmínky uvedené v zákoně)
• splněním podmínek
• nelze ho postoupit ani dát do zástavy
• nezaniká uplynutím času (výjimky: porodné, pohřebné, příspěvek při převzetí dítěte
do péče a příspěvek na zakoupení vozidla - jsou jednorázové, musí se uplatnit do 1
roku)
Nárok na výplatu dávky
• splnění podmínek + podání žádosti o dávky
• písemný souhlas žadatele
• zaniká = prekluduje uplynutím 3 měsíců
• je u dávek opakujících se (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský
příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna)
Podpůrčí doba
• doba po kterou je dávka vyplácena
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2. ŘÍZENÍ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
– NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
2.1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
O dávkách:
• přiznání, odnětí, zastavení výplaty dávek
• vrácení přeplatku na dávce
• výplata nemocenského po uplynutí podpůrčí doby; krácení, odnětí nemocenské
V jiných věcech:
• vznik, trvání, zánik pojistného poměru
• ukončení DPN nebo OŠ – z moci úřední
• regresní náhrady (náhrada škody = poškozený je stát – OSSZ)
• odstranění tvrdosti zákona
• správní delikty
Věcná příslušnost:
● OSSZ
Místní příslušnost:
● zaměstnanec – sídlo zaměstnavatele
● OSVČ – místo trvalého pobytu OSVČ
● místo pobytu pojištěnce v době DPN
● místo výkonu práce ošetřujícího lékaře atd.
Zahájení řízení:
● na žádost
- přiznání dávky
- výplata dávky nemocenského po uplynutí podpůrčí doby
- prominutí přeplatku na dávce
● z moci úřední
- změna výše či odnětí dávky
- krácení nemocenského
- povinnost uhradit přeplatek
- regresní náhrada
Zkrácené řízení – zjednodušený postup v nesporných případech, nepostupuje se podle
správního řádu, tedy nevydává se rozhodnutí. Je zasláno písemné oznámení. Nesouhlasí-li
pojištěnec s výsledkem, má možnost podat ve lhůtě 30 dnů písemnou žádost o vydání
rozhodnutí. Pokud vznikne spor o dávku, postupuje se dle správního řádu.
Nesporné případy:
● nárok na dávku
● změna výše vyplácené dávky
● zánik nároku na výplatu dávky
● přeplatek na nemocenském (zpětné přiznání starobního nebo invalidního důchodu)
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Odvolací řízení:
● podle správního řádu s odchylkami dle zákona o nemocenském pojištění
● odvolání v některých případech není přípustné
Soudní přezkum rozhodnutí
● podle 150/2002 Sb.
● rozhodnutí ve věcech NP jsou soudně přezkoumatelná (některé výjimky)

2.2. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
PŘIZNÁNÍ, ZMĚNA DÁVKY:
Zahájení řízení:
● na návrh
- přiznání
- změna dávky
● z moci úřední
- změna dávky
Písemná žádost (tiskopis) - žadatel, rodinný příslušník, plná moc:
● sepisuje místně příslušná OSSZ (dle bydliště žadatele)
● lze požádat nejdříve 4 měsíce před dnem, od kterého se žádá přiznání dávky
Rozhodnutí:
● lhůta pro vydání do 90 dnů od zahájení řízení
● písemně
● do vlastních rukou
● nabytí právní moci po uplynutí lhůty pro námitky
Opravné prostředky proti rozhodnutí:
● námitky – řádný opravný prostředek
● proti pravomocnému rozhodnutí o námitkách lze podat žalobu ke Krajskému soudu
Oznámení:
● písemně
● v případě hromadného zvyšování dávek
● lze podat písemnou žádost o vydání rozhodnutí do 60 dnů, ČSSZ vydá rozhodnutí do
30 dnů
Řízení o dávkách DP příslušníků ozbrojených sil – žádost o dávku podléhá útvaru, v němž
žadatel koná službu

2.3. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje dle Správního řádu 500/2004 Sb.
Námitky:
●
●
●
●
●
●

jsou řádným opravným prostředkem
ve věcech důchodového pojištění
nejde o dvouinstanční řízení
nemají devolutivní účinek (o opravném prostředku rozhoduje orgán nadřízený
orgánu, který napadené rozhodnutí vydal)
lhůta pro podání námitek je 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
rozhodnutí o námitkách vydává ČSSZ, ale jiný útvar, než který rozhodl v 1. stupni
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●

lhůta pro rozhodnutí o námitkách je 30 nebo 60 dnů, resp. 90 nebo 120 dnů v případě
posuzování zdravotního stavu

Rozklad:
● řádný opravný prostředek, který je podáván proti prvoinstančnímu rozhodnutí
ústředního správního orgánu
● rozhodnutí vydal v I. stupni ústřední správní úřad, ministr, státní tajemník ministerstva
nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu
● v rámci téhož úřadu
● rozkladová komise
Odvolání:
● proti rozhodnutí do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (nastává okamžikem
doručení)
- o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování nebo potřeby
dlouhodobé péče lze podat odvolání do 3 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí
oznámeno (nemá odkladný účinek)
● odvolání má odkladný účinek
● písemně
● podává se u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (může sám plně
vyhovět)
● pokud odvolání nevyhoví, předává do 30 dnů nadřízenému odvolacímu orgánu nejblíže
nadřízenému (soc. péče – Krajský úřad)
Odvolání a rozklad nejsou přípustné proti rozhodnutí:
- odnětí nemocenského z důvodu ukončení DPN
- odnětí nemocenského po ukončení karantény
- odnětí ošetřovného z důvodu ukončení potřeby ošetřování
- povolení placení přeplatku na dávce nebo regresní náhrady ve splátkách
- prominutí povinnosti uhradit přeplatek na dávce nebo zaplatit regresní náhradu.
Soudní přezkum:
● podání žaloby
● ke Krajskému soudu
● do 2 měsíců
● proti pravomocným rozhodnutím
● pokud byly vyčerpány všechny opravné prostředky (námitky)
Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o:
- ukončení dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování člena domácnosti nebo
potřeby dlouhodobé péče ukončené okresní správou sociálního zabezpečení
- odnětí nemocenského z důvodu ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény, odnětí ošetřovného z důvodu ukončení potřeby ošetřování nebo odnětí
dlouhodobého ošetřovného z důvodu ukončení dlouhodobé péče
- povolení placení přeplatku na dávce nebo regresní náhrady ve splátkách a o zrušení
tohoto povolení
- prominutí neuhrazeného přeplatku na dávce nebo zaplacení neuhrazené regresní
náhrady.
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2.4. POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ
Provádí se, pokud je to nutné pro rozhodování o nároku na dávku.
Provádí:
● zdravotnická zařízení se svými lékaři – ošetřující lékaři
● lékaři ČSSZ a OSSZ: Lékařská posudková služba (LPS)
Posuzuje se:
● DPN
● zdravotní stav pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství
● zdravotní stav pro účely poskytování ošetřovného
● zdravotní stav pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a
mateřství
● stupeň invalidity
● dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte
● schopnost zvládat základní životní potřeby
● zda jde o osobu s těžkou vadou pohybového a nosného aparátu
● zda jde o osobu s těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením
● zda jde o osobu s těžkou mentální retardací
● stupeň závislosti fyzické osoby
Zjišťuje se pro:
● PnP
● Příspěvek na zvláštní pomůcku
● Příspěvek na mobilitu
● Přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením
Místní příslušnost – dle trvalého pobytu osoby
Podklady pro posuzování:
● nález ošetřujícího lékaře
● výsledky funkčního vyšetření
● výsledky vlastního vyšetření lékaře LPS
Výsledkem je posudek.

2.4.1. POSUZOVÁNÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
●
●
●
●
●
●
●
●

porucha zdraví trvá déle než 180 dní
pokud DPN vznikla v ochranné lhůtě
pokud nelze kvůli DPN plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání
pokud DPN vznikla po skončení pojištěné činnosti
povinnost ošetřujícímu lékaři posoudit po 180 dnech
posuzuje se zdravotní stav, zda je stabilizovaný/ustálený/bez zhoršení
poskytování nemocenského je možné prodloužit po uplynutí podpůrčí doby maximálně
2x o 3 měsíce, nejdéle však o 350 dnů
nemocenské nelze poskytovat delší dobu než 730 dnů trvání DPN
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2.4.2. POSUZOVÁNÍ PRO ÚČELY OŠETŘOVNÉHO
●
●
●
●
●

dítě mladší 10 let nemocné, úraz
osoba nad 10 let nemocná, úraz a vyžaduje nezbytně ošetřování druhou osobou
žena, která porodila, vyžaduje nezbytně ošetřování druhou osobou
osoba pečující o dítě mladší 10 let, nemoc, úraz, porod, hospitalizace, lázně (pokud
nepobírá PPM)
max. 9 dní

2.4.3. POSUZOVÁNÍ PRO ÚČELY PPM
●
●
●
●

ošetřující lékař je povinen stanovit těhotné ženě termín porodu a potvrdit ho v tiskopise
potvrdit, že pojištěnka porodila – den porodu
pojištěnka si sama určí den nástupu na PPM (může 6-8 týdnů před termínem,
nejpozději 6 týdnů)
předčasný porod – potvrzení v tiskopisu

2.4.4. POSUZOVÁNÍ PRO ÚČELY VPMT
●
●

provádí závodní lékař
posoudí, zda zdravotní podmínky jsou pro těhotnou či kojící ženu do 9. měsíce po
porodu nevhodné

2.4.5. POSUZOVÁNÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU
pokud trvá déle než 1 rok
Stupeň zdravotního postižení:
- 20-49 % - nezaopatřené dítě je dlouhodobě nemocné
- 50-79 % - osoba je dlouhodobě zdravotně postižena
- 80-100 % - osoba je dlouhodobě těžce zdravotně postižena
Posuzování stupně postižení za účelem vydání průkazu osoby se zdravotním
postižením:
● občané s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním onemocněním
● mají omezenou pohybovou a orientační schopnost, vč. postižení autistického spektra
- 1. stupeň – středně těžké zdravotní postižení (TP)
- 2. stupeň – těžké zdravotní postižení (ZTP)
- 3. stupeň – zvlášť těžké zdravotní postižení (ZTP/P)
Posuzování stupně invalidity:
● z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu došlo k poklesu pracovní
schopnosti o:
- 35 - 49 % - 1. stupeň
- 50 - 69 % - 2. stupeň
- nad 70 % - 3. stupeň
● posuzuje lékař LPS – OSSZ, ČSSZ
● dle prováděcí vyhlášky 359/2009 Sb.
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Posuzování stupně závislosti pro účely PnP:
● lékař posoudí, zda jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
● zda je potřeba každodenní mimořádné péče jiné FO u osob do 18 let
● zda je potřeba každodenní, pomoc, dohled nebo péče jiné FO u osoby nad 18 let
● zda je neschopnost zvládat určitý počet tzv. základních životních potřeb
Deset posuzovaných základních životních potřeb:
1. mobilita
2. orientace
3. komunikace
4. stravování
5. oblékání + obouvání
6. tělesná hygiena
7. výkon fyziologické potřeby – vyprazdňování
8. péče o zdraví
9. péče o domácnost
10. osobní aktivity
Pokud osoba do 18 let není schopna zvládat:
- minimálně 3 = I. stupeň, lehká závislost
- 4 – 5 = II. stupeň, středně těžká závislost
- 6 – 7 = III. stupeň, těžká závislost
- 8 – 9 = IV. stupeň, úplná závislost.
Pokud osoba nad 18 let není schopna zvládat:
- 3 – 4 = I. stupeň, lehká závislost
- 5 – 6 = II. stupeň, středně těžká závislost
- 7 – 8 = III. stupeň, těžká závislost
- 9 – 10 = IV. stupeň, úplná závislost.
Nesouhlas s posudkem:
● u soc. zabezpečení – OSSZ, ČSSZ, MPSV
● nemocenské pojištění – ošetřující lékař
● posudky nejsou rozhodnutím – nelze proti nim podávat opravné prostředky (až po
vydání rozhodnutí, které napadnout lze)
● slouží jako podklad orgánu, který rozhoduje o dávce
● pro účely odvolacího správního řízení podávají posudky o zdravotním stavu posudkové
komise MPSV, pokud v předchozím řízení podávala posudek OSSZ
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3. DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ
Z důvodu nemoci nebo úrazu:
● nemocenské
● ošetřovné
● dlouhodobé ošetřovné
Z důvodu těhotenství a mateřství:
● peněžitá pomoc v mateřství
● otcovské
● vyrovnávací příspěvek v mateřství

3.1. NEMOCENSKÉ
Podmínky nároku:
● účast na nemocenském pojištění (OSVČ dobrovolné)
● uznání dočasně práce neschopným delších než 14 dní (do 14. dne náhrada mzdy od
zaměstnavatele)
● o vzniku DPN rozhoduje ošetřující lékař
● ochranná lhůta pro nárok 7 dnů ode dne zániku nemocenského pojištění
● o nároku rozhoduje příslušná OSSZ
● podpůrčí doba max. 380 dnů
Výše nemocenské:
● 60 až 72 % denního vyměřovacího základu (do 30. dne 60 %; 31. až 60. den 66 %; od
61. dne 72 %)
● snížení o 50 % = účast ve rvačce, opilost, trestný čin
Podpůrčí doba:
● 380 dnů, může být na základě posouzení OSSZ prodloužena max. 2x o tři měsíce,
nejdéle o 350 dnů
● Příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně
se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti
(karantény) po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž končí
pojištěná činnost

3.1.1. E-NESCHOPENKA
●
●
●

●

od 1. 1. 2020 dá lékař pacientovi při onemocnění pouze průkaz dočasně práce
neschopného pojištěnce (ne již 3 díly papírové neschopenky)
není třeba předávat, posílat či jinak doručovat zaměstnavateli papírovou neschopenku
ani žádné jiné formuláře
povinnost nemocného dodržovat režim stanovený lékařem a povinnost umožnit
kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech nemoci i zaměstnavateli, kterému
z tohoto důvodu v uvedených dvou týdnech nahlašuje případnou změnu místa pobytu
a vycházek
nemocný má také povinnost nahlásit neprodleně zaměstnavateli (telefonicky, SMS
zprávou, e-mailem), že onemocněl a lékař ho uznal dočasně práce neschopným
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●
●
●
●
●

průkaz práce neschopného, který lékař vytiskne, předá nemocnému (je v něm
zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam
o nástupu/propuštění z lůžkové péče, záznam o předání do péče jiného lékaře apod.)
pro případnou kontrolu z OSSZ
pacienti nemusí sami žádat o náhradu mzdy ani o nemocenské
podklady pro výplatu jak náhrady mzdy, tak i nemocenského jsou elektronická hlášení
lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a o jejím trvání
peníze obdrží žadatel stejným způsobem, jako mu zaměstnavatel vyplácí mzdu (na
stejný účet nebo adresu)

3.2. OŠETŘOVNÉ
Podmínky nároku:
● účastníci nemocenského pojištění
● péče o dítě do 10 let nebo o starší osobu ve společné domácnosti (nemoc, úraz,
karanténa)
● o potřebě ošetřování rozhoduje ošetřující lékař – vystaví Rozhodnutí o potřebě
ošetřování (péče)
● tiskopis zaměstnanec předá neprodleně svému zaměstnavateli – předá příslušné
OSSZ
● OSVČ nárok nemají
● nárok nevzniká, pokud o dítě pečuje jiná osoba a pobírá peněžitou pomoc v mateřství
nebo rodičovský příspěvek (neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz,
porodila, byla přijata do ústavní nebo lázeňské péče, a nemůže tak o dítě pečovat)
Výše ošetřovného:
● 60 % denního vyměřovacího základu
Podpůrčí doba:
● max. 9 dnů, u osamělých zaměstnanců s dítětem do 16 let věku může být ošetřovné
vypláceno max. 16 dnů
● během podpůrčí doby lze 1x vystřídat pečující osobu (doba se tím neprodlužuje)

3.2.1. DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ
Částečně nahrazuje výpadek příjmu u pojištěnce nemocenského pojištění, který z důvodu
péče o osobu vyžadující poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácím prostředí
nemůže vykonávat žádné zaměstnání.
Nárok:
● účastníci nemoc. pojištění, pokud pečují o osobu ve společné domácnosti
● účast na nemocenském pojištění trvala min. 90 dnů v posledních 4 měsících
● u OSVČ 3 měsíce účasti na nemocenském pojištění
Podmínky:
● potřeba dlouhodobé péče o příbuzného
● hospitalizace minimálně 7 dní
● potřeba péče musí trvat alespoň 30 dní
● souhlas ošetřovaného a souhlas zaměstnavatele pojištěnce
● rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče na základě svého odborného posouzení a na
vyžádání vydá ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči v
den propuštění
● nemůže jej vystavit zpětně
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●
●

tiskopis Žádost o dlouhodobé ošetřovné vyplní žadatel o dávku a ošetřovaný a všechny
tiskopisy zaměstnanec předá neprodleně svému zaměstnavateli - ten je dodá příslušné
OSSZ
pečovat mohou příbuzní (manžel, rodiče apod.)

Výše dávky:
● 60 % denního vyměřovacího základu, podpůrčí doba – vypláceno max. 90 dnů
Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne,
za který měl pojištěnec naposledy nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

3.3. PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ
Nárok:
● účastník nemocenského pojištění při nástupu na mateřskou (nebo ochranná lhůta)
● účast na nemocenském pojištění trvala alespoň 270 dnů za 2 roky
● dávku lze pobírat nejdéle do 1 roku věku dítěte
● tiskopis žadatelce vydá její lékař/gynekolog
● žádost se podává zaměstnavateli
● pouze v tištěné podobě na OSSZ
Ochranná lhůta pro vznik nároku na dávku:
● tolik kalendářních dnů, kolik trvalo jejich poslední zaměstnání
● max. 180 dnů
Vyplácení dávky:
● pojištěnka si sama určí počátek (může 6 až 8 týdnů před termínem porodu, nejpozději
6 týdnů)
Podpůrčí doba:
● 28 týdnů (37 týdnů dvojčata a více)
● při zaměstnání není na výplatu dávky nárok

3.3.1. OTCOVSKÁ
Umožňuje otcům, aby mohli být s rodinou doma po narození dítěte.
Nárok:
● má muž
● účastník nemocenského pojištění
● OSVČ musí být pojištěn alespoň 3 měsíce před podáním žádosti
● žádost podává muž svému zaměstnavateli, ten ji postoupí OSSZ, která o přiznání
dávky rozhodne a zašle oznámení
Výše dávky:
● 70 % denního vyměřovacího základu
Podpůrčí doba:
● 7 kalendářních dnů, nástup v období 6 týdnů po porodu
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3.4. VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
Pro ženu, která byla kvůli těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci, a proto
má nižší příjem než dříve.
Nárok:
● těhotná/kojící žena za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci
● účast na nem. pojištění
● tiskopis žadatelce vydá její lékař/gynekolog
● žádost se podává zaměstnavateli
Podpůrčí doba:
● nejdéle do počátku 6. týdne před dnem porodu
● kojícím matkám po porodu při převedení na jinou práci, a to do 9. měsíce po porodu
● od převedení na jinou práci do doby zahájení výplaty peněžité pomoci v mateřství
Výše dávky:
● rozdíl mezi denním vyměřovacím základem před změnou pozice a po převedení na
jinou práci
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4. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
(155/195 SB.)
Druhy:
● starobní důchod
● invalidní důchod
● vdovský a vdovecký důchod
● sirotčí důchod
- všechny FO dle zákona
- není vázána na trvalý pobyt v ČR
- povinné a dobrovolné DP (souběh obou je možný)
- podmínkou je ukončení školní docházky
Povinné DP:
● účast jak DP, tak i NP
● DP je vázáno na vznik a zánik NP
● patří sem:
˗ zaměstnané osoby
˗ osoby vedené na ÚP (po dobu, kdy jim náleží podpora)
˗ osoby bez podpory – omezeno na poslední 3 roky
˗ pečující o dítě do 4 let
˗ pečující o dítě v I. stupni závislosti do 10 let
˗ pečující o osoby závislé ve II. - IV. stupni závislosti
˗ studující SŠ, VŠ po 18. roce maximálně 6 let (a to pouze v období před rokem
2010, od tohoto roku se studium do DP nezapočítává)
OSVČ:
● hlavní činnost – účast na DP povinná
● vedlejší činnost – pokud daňový základ dosáhl v kalendářním roce rozhodné částky,
potom je účast na DP taktéž povinná
Je možné využít i dobrovolné účasti na DP – přihláška.
Dítě:
●
●
●
●
●
●

dítě do skončené povinné školní docházky
a potom max do 26 let (do 31.12.2009)
pokud se soustavně připravuje studiem na SŠ, VŠ (do 31.12.2009)
nebo pokud se nemůže připravovat studiem pro nemoc nebo úraz
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat
výdělečnou činnost
nezaopatřeným dítětem není dítě, které pobírá invalidní důchod
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4.1. PŘÍMÉ DŮCHODY
4.1.1. STAROBNÍ
Podmínky:
● potřebná doba pojištění
● důchodový věk
Druhy:
● řádný starobní důchod
● předčasný starobní důchod
Souběh + příjem z výdělečné činnosti:
● řádný: bez omezení
● předčasný: do dosažení důchodového věku – výplata nenáleží při výkonu činnosti
zakládající účast na DP; po dosažení důchodového věku – obdobné podmínky jako
řádný

4.1.2. INVALIDNÍ
Podmínky:
● věk do 65 let
● invalidita
● potřebná doba pojištění (nevyžaduje se u invalidity v důsledku pracovního úrazu),
zjišťuje se před vznikem invalidity
Invalidita je posuzována lékařem LPS OSSZ.
Potřebná doba pojištění:
● potřebná doba pojištění činí u pojištěnce ve věku:
- do 20 let méně než jeden rok
- od 20 let do 22 let jeden rok
- od 22 let do 24 let dva roky
- od 24 let do 26 let tři roky
- od 26 let do 28 let čtyři roky
- nad 28 let pět roků
Souběh + příjem z výdělečné činnosti:
● žádná omezení
Transformace invalidního důchodu na starobní důchod:
● jakmile osoba dosáhne 65 let – nárok na invalidní důchod zaniká a vzniká nárok na
starobní
● výše starobního důchodu – výše dosavadního invalidního důchodu (vyplácí se vyšší,
ve stejné výši si volí druh důchodu poživatel)
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4.2. NEPŘÍMÉ - POZŮSTALOSTNÍ
Podmínky:
● zemřelý byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu
● zemřelý splňoval podmínku potřebné doby pojištění (sirotčí – alespoň polovina
potřebné doby pojištění)

4.2.1. VDOVSKÝ A VDOVECKÝ
Nárok:
● náleží do 1 roku od smrti manžela/manželky
● prodlužující podmínky
Nárok zaniká:
● po 1 roce přestane platit některá z prodlužujících podmínkek
● zaniká navždy, pokud vdovec/vdova uzavřel nové manželství
● pokud se jednalo o trestný čin
Nárok se obnoví:
● při splnění prodlužujících podmínek maximálně do 2 let od zániku nároku
Souběh s výdělečnou činností:
● bez omezení

4.2.2. SIROTČÍ
Nárok:
● náleží nezaopatřenému dítěti
● nárok není, pokud se jednalo o trestný čin
● oboustranný sirotek – nárok po každém zemřelém
Souběh s výdělečnou činností:
● bez omezení
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5. ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM
PRO ROK 2021
110/2006 Sb.
Životní minimum:
- je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a
ostatních základních osobních potřeb.
Existenční minimum:
- je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění
výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
Částky životního minima a existenční minimum:
Životní minimum:

Částky v Kč za měsíc
od 1. 4. 2020

Jednotlivec

3 860

První osoba v domácnosti

3 550

Druhá a další osoba v domácnosti, která není
nezaopatřeným dítětem

3 200

Dítě do 6 let

1 970

Dítě od 6 do 15 let

2 420

Dítě od 15 do 26 let

2 770

Existenční minimum:

2 490

Započitatelné příjmy:
• všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z
pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky
nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky,
podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.)
S výjimkou zejména:
• příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek
• příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě
nákladů na uspokojení bytové potřeby
• náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy
• peněžní pomoci obětem trestné činnosti
• sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem
• podpory z prostředků nadací a občanských sdružení
• stipendií
• odměn za darování krve, orgánů
• daňového bonusu
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•
•
•
•
•

příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob)
části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů
příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku
zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození
Československa
příjmu plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu
spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí
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6. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA
117/1995 SB.
Státní sociální podpora je státem organizovaná solidarita mezi občany sloužící k překonání
nepříznivých důsledků sociální události. Je tvořena systémem státních dávek určených
především rodinám s nezaopatřenými dětmi.
-

neplatí se pojistné
vznik a zánik záleží pouze na existenci sociální události
určen pro všechny skupiny obyvatel
rozhodují Úřady práce – krajské pobočky, kontaktní pracoviště
odvolací orgán je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) – posuzování zdravotního stavu

Dávky:
● testované dávky (závislé na příjmu):
- přídavek na dítě
- příspěvek na bydlení
- porodné
● netestované dávky:
- rodičovský příspěvek
- pohřebné
Nárok:
● osoby s trvalým pobytem na území ČR (Češi i cizinci)
● osoby bez trvalého pobytu (cizinci hlášení k pobytu min. na 365 dní, cizinci zde
narození a hlášení k pobytu do 1 roku věku, nezletilí cizinci v NRP či ústavní péči)
Organizace státní sociální podpory:
● ÚP – krajské pobočky, prvoinstanční orgán
● MPSV – odvolací orgán
Řízení obecně:
● 500/2004 Sb.
● správní řízení
● dávky vypláceny měsíčně
● v hotovosti nebo na účet
● pro příjemce dávky platí oznamovací povinnost ohledně rozhodných skutečností = do
8 dnů od změny
● příjemce nese odpovědnost za přeplatek na dávce – povinnost přeplatek vrátit
Způsobilost:
● dosažením zletilosti = 18 let
● rodičovský příspěvek a porodné – vzniká již dosažením 16. roku věku
● za osobu, která není způsobilá k právním úkonům jedná zákonný zástupce
Řízení o přiznání:
● zahájení pouze na návrh = písemná žádost na předepsaném formuláři
● končí vydáním písemného oznámení (není rozhodnutí dle správního řádu)
● nelze se odvolat – lze podat námitky, o nichž rozhoduje příslušný ÚP
● ve sporných případech je vydáno rozhodnutí
● proti rozhodnutí se lze odvolat – rozhoduje MPSV
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Řízení o změně, odnětí nebo zastavení:
● zahajuje se na návrh účastníka
● lze zahájit také z moci úřední
Podávání žádosti:
● na Úřadu práce (ÚP), dle trvalého pobytu
● na předepsaném tiskopisu
● elektronicky
● poštou doporučeně
● osobně na ÚP v Podatelně, nechte si potvrdit!
Opravný prostředek:
● oznámení – námitky
● rozhodnutí – odvolání

6.1. DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
6.1.1. PŘÍDAVEK NA DÍTĚ
●
●
●
●
●

nárok nezaopatřeného dítěte
opakující se dávka
příjem rodiny je nižší než 2,7násobek částky životního minima rodiny
posuzuje se příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský
příspěvek
nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně

6.1.2. PORODNÉ
●
●
●
●
●
●
●
●

nárok ženy (případně otce či osoby, která dítě převzala)
příjem rodiny je nižší než 2,7násobek částky životního minima rodiny
jednorázová dávka
vzniká ženě, která porodila své první živé dítě
vzniká ženě, která porodila svá první dvojčata či vícerčata
vzniká otci, pokud matka zemřela
vzniká osobě, která převzala dítě do trvalé NRP do 1. roku (pokud jde o první převzaté
dítě a pokud nebylo nikdy porodné pro vlastní dítě)
převzaté dítě = adopce, pěstounství

6.1.3. PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
●
●
●
●
●
●

nárok vlastníka nebo nájemce bytu, je-li tam hlášen k trvalém pobytu
opakující se dávka
nárok vzniká, pokud náklady na bydlení přesahují 0,3násobek (Praha 0,35)
rozhodného příjmu rodiny
zároveň tato částka nepřesahuje částku normativních nákladů na bydlení
výše se počítá za kalendářní měsíc
lze pobírat po neomezeně dlouhou dobu
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6.1.4. RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
●
●
●
●
●
●
●
●

nárok má rodič, který po celý měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě
nejdéle do 4 let věku
a nejdéle do doby, kdy byla vyplacena částka 300.000.- (vícerčata 450.000.-)
rodič si může volit výši měsíční dávky
změna výše měsíčního čerpání je možná jednou za 3 měsíce
příjem rodiče není testován
posuzovacím kritériem je výše denního vyměřovacího základu (stanoveno pro účely
NP)
umístění dítěte do jeslí či do dětské skupiny až do 92 hodin měsíčně, u dítěte staršího
2 let se docházka nesleduje

6.1.5. DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
●
●
●
●

●

●

●

●

dítě svěřuje pěstounovi do péče soud
dávky jsou netestované
vedle těchto dávek náleží i přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek
příspěvek při převzetí dítěte
- nárok pěstouna
- jednorázová dávka na úhradu okamžitých nákladů
- výše dávky dle věku dítěte
odměna pěstouna
- nárok pěstouna
- za výkon individuální pěstounské péče
- péče v domácnosti pěstouna
- opakující se dávka
příspěvek na úhradu potřeb dítěte
- nárok nezletilého dítěte
- vyplácí se pěstounovi až do dosažení zletilosti dítěte
- opakující se dávka
- výše příspěvku se zvyšuje pomocí koeficientu, pokud se jedná o dítě v 1.-4.
stupni závislosti (nutné posouzení)
příspěvek při ukončení pěstounské péče
- nárok dítěte po dosažení zletilosti (již nemá nárok na příspěvek na úhradu
potřeb dítěte)
- jednorázová dávka
příspěvek na zakoupení motorového vozidla
- nárok pěstouna (3 a více dětí v pěstounské péči)
- jednorázová dávka (až 70% ceny) max. 100.000.- vozidlo nesmí být používáno k výdělečné činnosti

6.1.6. POHŘEBNÉ
●
●
●
●
●

nárok osoby, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči
nezaopatřeného dítěte
zemřelá osoba trvalý pobyt v ČR (nezjišťuje se – dítě mrtvě narozené)
jednorázová dávka
nárok vzniká dnem pohřbení, do 1 roku
pokud uplatňuje více osob (splněny podmínky), náleží dávka pouze první žádající
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7. SOCIÁLNÍ PÉČE = POMOC
Pomoci překlenout nepříznivou sociální situaci a obnovit schopnost postarat se sám o sebe,
je-li to možné.
Dávky sociální péče:
● Pomoc v hmotné nouzi 111/2006 Sb.
- příspěvek na živobytí
- doplatek na bydlení
- mimořádná okamžitá pomoc
● Příspěvek na péči 108/2006 Sb.
● Dávky pro osoby se zdravotním postižením 329/2011 Sb.
- příspěvek na mobilitu
- příspěvek na zvláštní pomůcku
Sociální služby 108/2006 Sb.:
● sociální poradenství
● péče
● prevence
Orgány pomoci:
● ÚP – krajské pobočky
● MPSV
● případně i úřady - např. obecní úřad atd.
Místní příslušnost:
● dle trvalého pobytu žadatele
Zahájení řízení:
● přiznání dávky – na žádost
● změna výše, odnětí, zastavení – na návrh nebo z moci úřední
● podání na předepsaném tiskopise (písemně, elektronicky)
● výsledkem je rozhodnutí nebo oznámení
Rozhodnutí:
● dávka nebyla přiznána nebo nebyla přiznána v požadovaném rozsahu
● dávka byla odejmuta
● dávka byla snížena
● výplata dávky byla zastavena
● jde o přeplatek na dávce
- odvolání:
- do 15 dnů
- u úřadu, který rozhodnutí vydal
Oznámení:
● doručené písemné oznámení o dávce a její výši
● nedoručuje se do vlastních rukou
- námitky:
- proti výši dávky lze podat námitky do 15 dnů od první výplaty dávky
- u úřadu, který oznámení vydal
- do 30 dnů musí vydat rozhodnutí
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7.1. DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE
7.1.1. HMOTNÁ NOUZE 111/2002 SB.
●
●

osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry
neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni přijatelné pro společnost
tyto příjmy si nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci
vlastním přičiněním

Opakující se dávky:
● příspěvek na živobytí
● doplatek na bydlení
Jednorázová dávka:
- mimořádná okamžitá pomoc
7.1.1.1. PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ
●
●

je základní dávkou v hmotné nouzi
pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu

Nárok:
● pokud při odečtení přiměřených nákladů na bydlení, nedosahuje příjem částky živobytí
● částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, na základě hodnocení její
snahy a možností
● pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají
● částka živobytí se odvíjí od životního a existenčního minima
Výše příspěvku:
● stanovuje se jako rozdíl mezi živobytím osoby a jejím příjmem, od kterého se odečtou
přiměřené náklady na bydlení
7.1.1.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ
●

řeší nedostatek příjmů k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy
včetně příspěvku na bydlení (státní sociální podpora)

Nárok:
● nájemci nebo vlastníkovi bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí
● zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i tomu, kdo nemá nárok na příspěvek
na živobytí (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům)
7.1.1.3. MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC
Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutné bezodkladně řešit:
●
●
●
●
●

hrozí vážná újma na zdraví – dorovnání existenčního minima, u dítěte do životního
minima
postižení vážnou mimořádnou událostí – živelná pohroma, ekologická pohroma, požár
apod.
- dávku lze poskytnout až do výše 15násobku ŽM jednotlivce
nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje
nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby
- lze poskytnout až 10násobek ŽM jednotlivce
nedostatek prostředků k uhrazení vzdělání nezaopatřených dětí
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●

ohrožení sociálním vyloučením – u osob vracejících se z vězení, z ochranné či ústavní
výchovy
- lze poskytnout do 1.000.- V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně,
max. do 4násobku ŽM jednotlivce.

7.1.2. PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 108/2006 SB.
●
●
●

je určen osobám závislým na pomoci jiné FO
ze státního rozpočtu
za účelem pořízení určité sociální služby nebo pomoci

Nárok:
● dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
● potřeba každodenní mimořádné péče jiné FO – u osob do 18 let věku
● potřeba každodenní pomoci, dohledu a péče jiné FO – u osob nad 18 let věku
● neschopnost zvládat určitý počet tzv. základních životních potřeb
Deset posuzovaných základních životních potřeb:
1. mobilita
2. orientace
3. komunikace
4. stravování
5. oblékání + obouvání
6. tělesná hygiena
7. výkon fyziologické potřeby – vyprazdňování
8. péče o zdraví
9. péče o domácnost
10. osobní aktivity
a) 4 stupně závislosti na pomoci druhé osoby, do 18 let věku:
- I. stupeň – 3300,- Kč (nezvládá 3 základní životní potřeby)
- II. stupeň – 6600,- Kč (4–5)
- III. stupeň – 13 900,- Kč (6–7)
- IV. stupeň – 19 200,- Kč (8–9)
b) 4 stupně závislosti na pomoci druhé osoby, nad 18 let věku:
- I. stupeň – 880,- Kč (nezvládá 3–4 základní životní potřeby)
- II. stupeň – 4400,- Kč (5–6)
- III. stupeň – 12 800,- Kč (7–8)
- IV. stupeň – 19 200,- Kč (9–10)
Řízení o dávce:
● o přiznání dávky
● o změně výše již přiznané dávky
● posouzení stupně závislosti – OSSZ
● rozhoduje, vyplácí, kontroluje ÚP – krajská pobočka
● předepsaný formulář
● osobně, elektronicky, poštou na ÚP
Postup během řízení:
● podání žádosti na příslušném ÚP
● posouzení stupně závislosti LPS na základě lékařských zpráv od praktického lékaře
● sociální šetření pracovníků ÚP v místě bydliště žadatele (v době nouzového stavu je
zasílán žadateli dotazník a následuje telefonický rozhovor)

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

27

Opravné prostředky:
● odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí
● odvolací orgán je MPSV, doručení k ÚP, který rozhodnutí vydal

7.1.3. DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 329/2011 SB.
Dávky:
● příspěvek na mobilitu
● příspěvek na zvláštní pomůcku
● průkaz osoby se zdravotním postižením
Průběh posuzování zdravotního stavu:
● podání žádosti na ÚP (předepsaný formulář)
● OSSZ doručí žádost praktickému lékaři žadatele o zpracování posudku o zdravotním
stavu žadatele
● žadateli je doručen OSSZ dopis s výzvou, aby se dostavil k praktickému lékaři
k vyšetření (je třeba dodat veškeré lékařské zprávy odborníků praktickému lékaři)
● průběh posuzování zdravotního stavu se liší podle toho, o jakou dávku žadatel žádá
7.1.3.1. PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU
Nárok:
● po přiznání průkazů pro osoby se ZP, tj. ZTP a ZTP/P
● opakovaně se dopravuje nebo je dopravován
● žadateli nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních
službách
● výjimečně může být tato dávka přiznána i těm, jimž jsou poskytovány sociální služby,
nutno prokázat skutečnost přepravování
Výše příspěvku: 550,- Kč měsíčně
Žádost:
● na ÚP dle místa bydliště žadatele
● elektronicky
● nebo osobně na ÚP v Podatelně, nechte si potvrdit!
Opravné prostředky:
● proti rozhodnutí o odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí
● prostřednictvím úřadu, který rozhodl
7.1.3.2. PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
Nárok:
● osoby s těžkými vadami pohybového ústrojí a osoby s těžkým postižením zraku a
sluchu
● pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému:
˗ těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí
˗ těžká nebo hluboká mentální retardace charakteru dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku
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Podmínky:
● osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu, schodolez, stropní zvedací systém,
svislá zdvihací plošina, šikmá zvedací plošina)
● starší 15 let (vodicí pes)
● starší 1 roku (všechny ostatní pomůcky)
● umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k
přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání nebo ke styku s okolím
● osoba může zvláštní pomůcku využívat
● motorové vozidlo: žadatel se opakovaně v kalendářním měsíci se dopravuje, je
schopen řídit nebo je schopen být vozidlem převážen
Zamítnutí:
● pokud jde o zdravotnický prostředek
● je hrazen z veřejného zdravotního pojištění
● je zapůjčen zdravotní pojišťovnou
● zdravotnický prostředek – neschváleno zdr. pojišťovnou pro nedostatečnou zdravotní
indikaci
Posouzení nároku:
● rozhoduje lékař LPS OSSZ
Výše příspěvku
● je stanovena tak, aby spoluúčast na pořízení této pomůcky činila 10% z ceny pomůcky
(pokud je cena vyšší než 10 000 Kč)
● pomůcka musí být vlastněna a používána 5 let, jinak povinnost vrátit příspěvek
Podání žádosti:
● na příslušném ÚP
● předepsaný formulář
● elektronicky, osobně, poštou
7.1.3.3. PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍ
Nárok:
● osoby s tělesným, smyslovým a duševním postižením, jež jsou podstatně omezeny v
pohybu nebo v orientaci
Rozhoduje:
● krajská pobočka ÚP
● OSSZ posouzení zdravot. stavu
● ÚP vydá jeden z druhů průkazů pro osoby se ZP
Průkaz TP:
● výhody:
˗ vyhrazené místo k sezení v MHD a v HD
˗ přednost při osobním projednání záležitosti, když to vyžaduje delší čekání,
netýká se nakupování a lékařského vyšetření
Průkaz ZTP:
● výhody:
˗ vyhrazené místo k sezení v MHD a v HD
˗ přednost při osobním projednání záležitosti, když to vyžaduje delší čekání,
netýká se nakupování a lékařského vyšetření
˗ bezplatná přeprava ve spojích MHD
˗ slevu 75% z ceny jízdného ve vlacích a autobusech pro dálkovou přepravu
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Průkaz ZTP/P:
● výhody:
˗ vyhrazené místo k sezení v MHD a v HD
˗ přednost při osobním projednání záležitosti, když to vyžaduje delší čekání,
netýká se nakupování a lékařského vyšetření
˗ bezplatná přeprava ve spojích MHD
˗ slevu 75 % z ceny jízdného ve vlacích a autobusech pro dálkovou přepravu
˗ nárok na bezplatnou přepravu průvodce v MHD a v dalších dálkových spojích
(vlaky, autobusy)
˗ slevy na kulturní a jiné společenské akce
Majitelé a pořádající společnosti, agentury mají plné právo rozhodnout o podmínkách, za
jakých budou slevy držitelům průkazů poskytovány.
Opravné prostředky:
● proti rozhodnutí je možné odvolání do 15 dnů
● proti rozhodnutí o odvolání – správní žaloba
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8. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
8.1. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
●
●

základní sociální poradenství – základní informace, všechny sociální služby
odborné sociální poradenství – odborné, specializované poradenství, např. manželské
poradny atd.

8.2. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
●
●
●

napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost
umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti
pokud toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení

8.3. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
●
●

napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob
cílem je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit
společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů
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9. NEZAMĚSTNANOST
9.1. PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI
Nárok:
● má trvalé bydliště na území ČR
● nepobírá starobní důchod
● během posledních 2 let si hradil důchodové pojištění po dobu alespoň 12 měsíců jako
zaměstnanec nebo OSVČ
● započítávají se i tzv. náhradní doby
˗ náhradní doby:
˗ péče o dítě do 4 let
˗ invalidní důchod při 3. stupni invalidity
˗ výkon dobrovolnické služby v rozsahu alespoň 20 hodin týdně atd.
Výše podpory:
● se odvíjí od průměrného měsíčního výdělku
● počítá se buď z průměrného čistého měsíčního výdělku nebo (v případě ochranných
dob) z průměrné mzdy v národním hospodářství v 1.-3. čtvrtletí předchozího
kalendářního roku
Doba vyplácení podpory:
● do 50 let věku po dobu 5 měsíců
● 50 až 55 let po dobu 8 měsíců
● starší 55 let 11 měsíců
Žádost se podává na příslušném ÚP dle místa bydliště.

9.2. PODPORA PŘI REKVALIFIKACI
Nárok:
● má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou
pobočkou Úřadu práce a není příjemcem starobního důchodu
Výše podpory:
● se stanoví sazbou 60 % z průměrného měsíčního čistého výdělku
Délka pobírání podpory:
● uchazeč o zaměstnání má po dobu trvání rekvalifikačního kurzu nárok na podporu při
rekvalifikaci
Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje
po dobu:
-

-

poskytování starobního důchodu
poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského
pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském
pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst.
6 zák. 435/2004 Sb.
vazby

Žádost se podává na příslušném ÚP dle místa bydliště.
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Projekt CENTRUM PRO PEČUJÍCÍ, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015565,
je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost Evropského
sociálního fondu. Projekt vznikl na základě spolupráce společnosti RESIDENT 2000 o.p.s. a
Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s.
Hlavním cílem fungování Centra pro pečující v Třeboni je co nejvíce ulevit pečujícím, zlepšit
jejich informovanost a dovednosti v pečování a zajistit pro ně takové podmínky, aby zvládli
pečování dlouhodobě.

