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Vážení pečující,

máte v ruce příručku, která Vám přiblíží systém státní sociální podpory a pomoci pro tzv. rodinné 
či neformální pečující v domácím prostředí (dále jen „pečující“) a pro ty, o které doma pečujete 
(dále také jen „pečované“).

Péče o člověka, který potřebuje pomoc druhé osoby, v domácím prostředí je často náročná, 
ať se jedná o dítě nebo o dospělého. Rodina či osoby, které se rozhodly pečovat se dostávají 
do různých situací, které dopředu nepředpokládaly a neví si s nimi rady. Přitom právní řád 
a systém sociální podpory a pomoci je nastavený tak, že může být pečujícímu v mnohých 
náročných situacích nápomocen.

Příručka má za cíl nasměrovat Vás na pro Vás nejvhodnější instituci, organizaci, úřad, kde 
můžete obdržet podporu a pomoc. A pomoc se získává mnohem snadněji, pokud víte, co hle‑
dáte a víte, na co se dotazovat. Proto Vám nabízíme stručný přehled nejčastějších finančních 
příspěvků či dávek (dále jen „dávek“), sociálních služeb a dalších způsobů pomoci pro peču‑
jící. Provedeme Vás procesem hledání a využívání dané podpory a pomoci (dávky, služby), 
abyste věděli, co Vás čeká. Největší pozornost věnujeme příspěvku na péči, který je pro člo‑
věka vyžadující péči druhé osoby a jejím prostřednictvím i pro Vás pečující stěžejní dávkou.

V textech využíváme informace z běžně dostupných zdrojů, zejména z  internetu, webových 
stránek státních i nestátních organizací. Pokud si je vyhledáte, budou Vám připadat známé 
a budete se v nich lépe orientovat.

Vážený čtenář promine a některý možná ocení, že jsme se v příručce snažili o jednoduchost 
a srozumitelnost, a to i za cenu někdy třeba ne zcela přesných odborných termínů, které byste 
našli v odborné literatuře nebo v právních předpisech. Věříme, že si tak lépe budeme rozumět.

Čtenář musí mít na paměti, že informace obsažené v této příručce mohou a budou podléhat 
změnám– výše dávek, lhůty pro vyřízení apod. Ty se projeví v aktualizacích příslušných práv‑
ních předpisů, které je třeba hledat v aktuální podobě, tedy v platném a účinném znění, ve 

znění pozdějších předpisů. Tento dovětek by měl být v naší příručce připojen ke každému níže 
uvedenému právnímu předpisu, ale pro zjednodušení jsme ho také vynechali. Připojili jsme 
i seznam dalších informačních zdrojů – call centra úřadů či institucí, internetové stránky apod., 
kde Vám také poskytnou aktuální informace a pro někoho, kdo si chce sám ověřit aktuálnost 
informací přímo v právním předpise i tabulku s odkazy na příslušné právní předpisy či jednot‑
livá ustanovení.
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INSTITUCE, KTERÉ PEČUJÍCÍM POMÁHAJÍ

Instituce, které mohou pečujícím a těm, o které pečujete, pomoci je značné množství. Jsou 
to jak státní instituce, úřady, tak příspěvkové organizace zřizované kraji, obcemi, neziskové 
organizace, ale i soukromé firmy či podnikatelé.

Nejčastěji pečující hledají pomoc v těch institucích, které se lidově označují jako „sociálka“.

Asi jste slyšeli větu: „Jděte na „sociálku“ a  tam Vám poradí.“ Ale kde je vlastně „sociálka“? 
A proč, když na „sociálku“ dojdeme, tak nám řeknou, že to, co potřebujeme nedělají, neumí 
nám pomoc. Kde je chyba?

„Sociálkou“ většinou označujeme jednu z mnoha institucí sociálního zabezpečení (systémem 
sociální pomoci), kde pracují sociální pracovníci a pracovnice. Každý úřad/organizace má své 
kompetence, řeší něco jiného. Pokud je v daném úřadě či organizaci více pracovních pozic, tak 
se označení „sociálka“ používá i pro profesi sociálního pracovníka a pracovnice.

Pracovníky, kteří Vám pomohou nejčastěji najdete v těchto úřadech či institucích:

� Česká správa sociálního zabezpečení

� Okresní správa sociálního zabezpečení

� Úřad práce

� kontaktní pracoviště Úřadu práce

� Městské či obecní úřady / Magistráty

� sociální odbory

� sociální služby (registrované podle zákona o sociálních službách)

� Zdravotnictví � sociální pracovníci pobytových zdravot‑
nických zařízení

 
Méně často sociální pracovníci pracují také v jiných institucích:

� Školy

� sociální pracovníci a sociální pedagogové 
ve školách

Přehled nejčastějších zkratek, se kterými se při řešení situací můžete setkat 
a jejich vysvětlení:

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení
ID Invalidní důchod
Kl Klient v nějaké sociální či jiné službě
LDN Léčebna dlouhodobě nemocných
LNP Lůžka následné péče
LPS Lékařská posudková služba
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže
MZ Ministerstvo zdravotnictví
OL Ošetřující lékař
ORP Obecní úřad s rozšířenou působnosti
OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení
OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná, tj. živnostník, podnikatel
OÚ Obecní úřad
OZP Osoba se zdravotním postižením
PL Psychiatrická léčebna
PL Praktický lékař
PnP Příspěvek na péči
PPM Peněžitá pomoc v mateřství
PSS Pracovník v sociálních službách
RP Rodičovský příspěvek
SP Sociální pracovník
ÚP Úřad práce
ZŠ Základní škola
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1. Česká správa sociálního zabezpečení

Informace získáte

 � na webových stránkách www.cssz.cz
 � v telefonním call centru 800 050 248

nejčastěji budete jednat s nejbližším územním pracovištěm, tedy Okresními správami sociálního 
zabezpečení, seznam najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty

Co ČSSZ či OSSZ řeší zejména: důchody invalidní, sirotčí, vdovské, vdovecké či starobní

� peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská), dávka otcovské poporodní péče (jinak jen „ot‑
covská“), vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

� dávky – nemocenská (při dočasné pracovní neschopnosti), ošetřovné, dlouhodobé ošetřov‑
né (při ošetřování)

� povinné důchodové pojištění, nemocenské pojištění u zaměstnanců a dobrovolné nemo‑
censké pojištění u OSVČ

� lékařská posudková služba

� uznání osoby zdravotně znevýhodněné

1.1. Důchody

Právní předpisy

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky na recepcích či klientských informačních centrech Okresní správy sociální‑
ho zabezpečení

 � telefonicky v call centru České správy sociálního zabezpečení 800 050 248
 � na webových stránkách www.cssz.cz/podani ‑zadosti ‑o‑duchod2

Slovníček

žadatel u starobního důchodu člověk, který dosáhl důchodového věku a současně 
potřebné doby důchodového pojištění či u invalidního, vdovského či sirotčího 
důchodu splnil požadavky pro nárok a o příslušný důchod požádal

Důchodové 
pojištění

https://www.
cssz.cz/web/
cz/dobrovolna‑
‑ucast ‑na‑
‑pojisteni

zákonem stanovená doba důchodového pojištění nejčastěji u

 � zaměstnance  – je po dobu zaměstnání na pracovní smlouvu (či dohodu 
o provedení práce nebo o pracovní činnosti od určitého příjmu daného záko‑
nem), kdy by za Vás měl odvádět důchodové pojištění zaměstnavatel (na 
OSSZ doporučujeme ověřit, zda tomu tak skutečně je!)

 � živnostník – doba, po kterou si sami platíte důchodové pojištění
 � osoby, která si dobrovolně hradí účast na důchodové pojištění

náhradní doba 
pojištění

https://www.
cssz.cz/
nahradni ‑doba‑
‑pojisteni

doba, kdy se neodvádí žádné pojistné, a přesto se započítává do potřebných 
let pojištění pro důchod (zkráceno + uvedeno nejpodstatnější):

 � soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší od‑
borné škole nebo vysoké škole, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia 
po dosažení věku 18 let v období před rokem 2010

 � doba evidence úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání po dobu, po kterou 
náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsa‑
hu nejvýše tří let

 � teoretická nebo praktická příprava na zaměstnání nebo jinou výdělečnou 
činnost lidí se zdravotním postižením

 � osobní péče o dítě ve věku do čtyř let
 � osobní péče o osobu mladší 10 let, která pobírá I. stupeň příspěvku na péči 

(viz kapitola 2. 2.)
 � péče o osobu jakéhokoliv věku, která pobírá II. – IV. stupeň příspěvku na péči 

(viz kapitola 2. 2.), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se 
nevyžaduje, jde ‑li o blízkou osobu

 � doba, kdy člověk pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně
 � doba u osob, u nichž po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast 

na nemocenském pojištění podle zvláštního předpisu + trvá dočasná pra‑
covní neschopnost či karanténa (i z ochranné lhůty), podpůrčí doba pro po‑
skytování ošetřovného či peněžité pomoci v mateřství v období před poro‑
dem od 1. 2. 2018 je náhradní dobou pojištění doba trvání podpůrčí doby 
u dávky otcovské poporodní péče v době po skončení výdělečné činnosti
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výpis dob 
pojištění

obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob 
pojištění – z tohoto výpisu poznáte, kolik již máte odpracovaných let a tento 
výpis můžete získat na ČSSZ 1 krát ročně

1.1.1 Starobní důchod

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky na recepcích či klientských informačních centrech Okresní správy sociální‑
ho zabezpečení

 � telefonicky v call centru České správy sociálního zabezpečení 800 050 248
 � na webových stránkách www.cssz.cz/web/cz/starobni ‑duchod
 � Příručku budoucího důchodce od ČSSZ naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/

prirucky ‑budouciho ‑duchodce

Slovníček

žadatel člověk, která má splněnou podmínku věku pro odchod do důchodu a má 
potřebnou dobu důchodového pojištění

důchodový věk věk stanovený zákonem pro odchod do důchodu a přiznání důchodu

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve zavolat na Okresní správu sociálního zabezpečení a informovat se, 
jaké všechny dokumenty musíte doložit

2. podání žádosti nejlépe osobně na Okresní správě sociálního zabezpečení

3. odborník oddělení důchodového pojištění žádost sepíše

4. přiznání / zamítnutí starobního důchodu

Předčasný starobní důchod 

Žadatel musí mít potřebnou dobu pojištění stanovené pro řádný starobní důchod. Výše 
předčasného důchodu se krátí podle doby, která chybí od přiznání předčasného starobního 
důchodu do dosažení řádného důchodového věku (když by byl věk nižší než 63 let, může být 
zkráceno maximálně o 3 roky). Pozor, přiznání předčasného starobního důchodu je nevratné 
a vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Doba, o kterou chcete jít do důchodu dříve, vám 
výši důchodu sníží– dojde k trvalému krácení důchodu.

Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod (ne 
zpětně). Den přiznání důchodu je dnem vzniku nároku na tento důchod.

Pokud je předčasný starobní důchodce zaměstnán, podniká, pobírá podporu v nezaměstna‑
nosti či při rekvalifikaci předčasný důchod mu nenáleží do data, kdy dosáhne důchodového 
věku nebo do ukončení této činnosti. Vždy se na vše ptejte na OSSZ.

Co dále musíte vědět

1. Důchodce má povinnost do 8  dnů sdělovat ČSSZ všechny skutečnosti, které mají vliv 
na důchod a  jeho výplatu, tj.  zejména změnu adresy, změnu čísla účtu pro zasílání 
důchodu apod.

2. Poživatel předčasného starobního důchodu má povinnost změny oznámit ČSSZ a svému 
současnému zaměstnavateli.

1.1.2 Invalidní důchod

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky na recepcích či klientských informačních centrech Okresní správy sociální‑
ho zabezpečení

 � telefonicky v call centru České správy sociálního zabezpečení 800 050 248
 � na webových stránkách www.cssz.cz/web/cz/invalidni ‑duchod
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Slovníček

žadatel člověk, který má splněnou podmínku nepříznivého zdravotního stavu a současně 
potřebnou dobu důchodového pojištění

 � doba pojištění se nevyžaduje v případě, kdy invalidita vznikla následkem pra‑
covního úrazu nebo nemoci z povolání

nepříznivý 
zdravotní stav

zdravotní stav, který znemožňuje žadateli plnit běžné pracovní povinnosti 
v zaměstnání

posouzení 
invalidity

 � zdravotní stav a míru invalidity posuzuje lékař lékařské posudkové služby
 � žadatel se musí dostavit k vyšetření před lékařskou posudkovou službu a do‑

ložit všechny zprávy o zdravotním stavu od odborných lékařů či je rozhodnuto 
na základě všech podkladů a informací tzv. od stolu

výplata dávky invalidita se uznává na dobu neurčitou i určitou

 � osoby, které mají invaliditu na dobu určitou, se po skočení této doby musí na 
vyzvání dostavit před lékařskou posudkovou službu k přezkoumání invalidity

 � po přezkoumáním zdravotního stavu při kontrolní lékařské prohlídce se může 
výše invalidity změnit (snížit nebo zvýšit) a na základě toho je pak změněna 
(snížení nebo zvýšení) výše invalidního důchodu

Základní přehled průběhu řešení situace

1. konzultace zdravotního stavu s ošetřujícím lékařem nejzávažnějšího zdravotního problému 
(je ‑li jich více s tzv. praktickým lékařem), který Vám poradí, zda zdravotní stav je takový, že 
je vhodné požádat o invalidní důchod

2. doporučujeme nejprve zavolat na Okresní správu sociálního zabezpečení a informovat se, 
jaké všechny dokumenty musíte doložit

3. podání žádosti nejlépe osobně na Okresní správě sociálního zabezpečení (můžete si online 
rezervovat schůzku, ať nemusíte čekat – https://objednani.cssz.cz/)

4. odborník oddělení důchodového pojištění žádost sepíše a  žadatel k  ní doloží lékařské 
zprávy. Žadateli se doporučuje předložit všechny lékařské zprávy a  nálezy, které má 
a považuje je za významné a tyto si přečíst, aby posoudil, zda jsou kompletní (tj. nic zásad‑
ního tam nechybí) a odpovídají aktuálnímu zdravotnímu stavu

5. okresní správa sociálního zabezpečení následně zašle k  vyplnění tzv.  profesní dotazník 
obsahující informace o kvalifikaci občana a o době a druhu vykonávaných zaměstnání či 
výdělečných činností.

6. přijde pozvánka k  vyšetření lékařem posudkové služby (v  případě, že lékař posudkové 
služby usoudí, že má všechny podklady z žádosti, dotazníku a od lékařů, pak může roz‑
hodnout tzv. od stolu, aniž by měl potřebu pečovaného vidět)

7. lékař lékařské posudkové služby posoudí míru invalidity

8. přijde Rozhodnutí o výsledku posouzení invalidity, tzn. v jakém stupni invalidity se žadatel 
nachází (lhůta pro vyřízení je 90 dní, proti rozhodnutí je možné podat za pomoci sociální 
služby odborné sociální poradenství námitky do 30dnů a je o nich rozhodnuto do 60dnů, 
pak v případě nesouhlasu zbývá pouze správní žaloba u příslušného správního soudu)

9. na základě posouzení invalidity je pak žadateli přiznán / nepřiznán invalidní důchod

10. důchod se přiznává ve 3 stupních:  
1. stupeň – míra poklesu pracovní schopnosti občana o 35 % až 49 %  
2. stupeň – míra poklesu pracovní schopnosti občana o 50 % až o 69 %  
3. stupeň – míra poklesu pracovní schopnosti občana o 70 % a více

Invalidní důchod „z mládí“

Nárok na „invalidní důchod z mládí“ vznikne pouze člověku, který byl uznán invalidní ve 3.stupni, 
dosáhl aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a nebyl účasten pojištění 
(to znamená, že do doby podání žádosti o důchod nikdy nepracoval nebo sám neodváděl 
pojištění) a ani nemá započtenou náhradní dobu pojištění (to znamená, že po 18.roce věku 
nestudoval, nechodil do žádné školy ani praktické a nebyl evidován na Úřadu práce apod.).

Co dále musíte vědět

1. Důchodce má povinnost do 8  dnů sdělovat ČSSZ všechny skutečnosti, které mají vliv 
na důchod a  jeho výplatu, tj.  zejména změnu adresy, změnu čísla účtu pro zasílání 
důchodu apod.

2. Přiznaná výše invalidního důchodu automaticky neodpovídá výši příspěvku na péči 
(viz kapitola 2. 2.) a obráceně – jde o dvě různé dávky s různými oblastmi posuzovaných 
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skutečností. Invalidita je o neschopnosti vykonávat určité zaměstnání, příspěvek na péči je 
o schopnosti péče o sebe a svou domácnost.

Příklad

Pan Novák s mentálním postižením může mít současně v jednu dobu

 � přiznaný invalidní důchod ve 3. stupni – to znamená, že může pracovat jen za speciálních 
podmínek, např.  na chráněném pracovišti, nebo není schopen práce vůbec dle pravidel 
k posouzení invalidity daného zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 � přiznaný příspěvek na péči ve 2. stupni – to znamená, že v sebeobsluze a péči o svou do-
mácnost potřebuje pomoc druhé osoby ve výši, která odpovídá 2. stupni příspěvku na péči 
dle pravidel zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 � Pokud se stane, že máte pocit, že Česká správa sociálního zabezpečení vyměřila invalidní 
důchod špatně, můžete o pomoc požádat kancelář ombudsmana (https://www.ochrance.
cz/) nebo Národní radu osobu se zdravotním postižením (https://nrzp.cz/) či nějakou služ‑
bu odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, kde se na to 
zaměřují.

1.1.3 Sirotčí důchod

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky na recepcích či klientských informačních centrech Okresní správy sociální‑
ho zabezpečení

 � telefonicky v call centru České správy sociálního zabezpečení 800 050 248
 � na webových stránkách www.cssz.cz/web/cz/sirotci ‑duchod

Slovníček

žadatel sirotek nebo zákonný zástupce sirotka, pokud

 � zemřelý rodič/osvojitel/osoba, která převzala dítě do péče nahrazující 
péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné 
osoby (dále jen „pečovatel“) pobíral starobní nebo invalidní důchod 
anebo zemřel následkem pracovního úrazu

 � zemřelý rodič/osvojitel/pečovatel získal stanovenou dobu důchodo‑
vého pojištění daného ZDP

sirotek nezaopatřené dítě, kterému zemřel rodič/rodiče/osvojitel/pečovatel

nezaopatřené dítě dítě do skončení povinné školní docházky +

 � a poté nejdéle do 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí 
povolání nebo se, zjednodušeně řečeno, nemůže připravovat na bu‑
doucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost ze zdravotních 
důvodů (pro nemoc nebo úraz)

 � po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje 
za nezaopatřené také dítě, které je vedeno v evidenci Úřadu práce 
jako uchazeč o  zaměstnání a  nemá nárok na podporu 
v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci

 � za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem 
invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně

výplata dávky po dobu, kdy je sirotek nezaopatřeným dítětem dle definice výše

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve zavolat na Okresní správu sociálního zabezpečení a informovat se, 
jaké všechny dokumenty musíte doložit

2. podání žádosti nejlépe osobně na Okresní správě sociálního zabezpečení, za nezletilého 
podává žádost zákonný zástupce (druhý rodič, opatrovník či poručník), přičemž si můžete 
online rezervovat schůzku, ať nemusíte čekat – https://objednani.cssz.cz/

3. odborník oddělení důchodového pojištění žádost sepíše

4. rozhodnutí o přiznání / nepřiznání sirotčího důchodu
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Co dále musíte vědět

1. Pokud dítě přijde o oba rodiče, pobírá sirotčí důchod po každém z nich.

2. Zákonný či soudem ustanovený zástupce dítěte má povinnost do 8 dnů sdělovat ČSSZ 
všechny skutečnosti, které mají vliv na důchod a jeho výplatu, tj. zejména změnu adresy, 
změnu čísla účtu pro zasílání důchodu apod.

3. ČSSZ nárok na sirotčí důchod průběžně ověřuje, a to tak, že příjemce sirotčího důchodu 
musí trvání nezaopatřenosti opakovaně prokazovat (sám nebo prostřednictvím svého 
zákonného zástupce) potvrzením školy o trvání, resp. pokračování, svého studia (tj. toto 
potvrzení doručit na ČSSZ).

4. Podmínky přivýdělku studentů, kteří pobírají sirotčí důchod, stanovuje ZDP.

1.1.4 Vdovský, vdovecký důchod

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky na recepcích či informačních centrech Okresní správy sociálního zabezpe‑
čení

 � telefonicky v call centru České správy sociálního zabezpečení 800 050 248
 � na webových stránkách www.cssz.cz/web/cz/vdovsky ‑vdovecky ‑duchod

Slovníček

žadatel vdova/vdovec, pokud zemřelý manžel/manželka pobíral/a starobní 
nebo invalidní důchod nebo pokud ještě nebyl/a příjemcem důchodu, 
ale splnil/a ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na 
důchod (invalidní nebo starobní) daných zákonem

 � potřebná doba pojištění se nevyžaduje pouze tehdy, když manžel/
manželka zemřel/a následkem pracovního úrazu

 � podmínkou je, že manželství existovalo k datu úmrtí manžela či man‑
želky

 � pokud bylo manželství rozvedeno, vdovský/vdovecký důchod po bý‑
valém (rozvedeném) manželovi/ manželce nenáleží

 � stejně tak nenáleží důchod po druhovi/družce ani po registrovaném 
partnerovi/partnerce, a to ani v případě jejich dlouhodobého soužití 
ve společné domácnosti a společné výchovy dětí

výplata dávky rok od smrti manžela/manželky a dále pokud:

 � se pozůstalý manžel/manželka stará o nezaopatřené dítě nebo pečuje 
o  dítě, příp.  o  svého rodiče nebo o  rodiče zemřelého manžela/ky 
(tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho/její pomoci ve II.‑ IV. stupni 
příspěvku na péči (viz kapitola 2. 2.)

 � je pozůstalý sám/sama invalidní důchodu ve 3. stupni
 � pozůstalý manžel/manželka dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, 

než činí důchodový věk stanovený zákonem

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve zavolat na Okresní správu sociálního zabezpečení a informovat se, 
jaké všechny dokumenty musíte doložit

2. podání žádosti nejlépe osobně na Okresní správě sociálního zabezpečení

3. odborník oddělení důchodového pojištění žádost sepíše

4. rozhodnutí o přiznání / nepřiznání vdovského / vdoveckého důchodu

Co dále musíte vědět

1. Dnem uzavření nového manželství nárok na vdovský/vdovecký důchod zanikne.
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2. K obnovení vdovského/vdoveckého důchodu může dojít, pokud splnění některé ze zákon‑
ných podmínek nastane do 2  let po předchozím zániku nároku na vdovský/vdovecký 
důchod. K obnově výplaty však nedochází automaticky, ale musí se o to požádat.

3. Důchodce má povinnost do 8  dnů sdělovat ČSSZ všechny skutečnosti, které mají vliv 
na důchod a  jeho výplatu, tj.  zejména změnu adresy, změnu čísla účtu pro zasílání 
důchodu apod.

1.1 peněžitá pomoc v mateřství 
(jinak taky „mateřská“)

Právní předpisy

Zákon č.  187/2006 Sb., o  nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZNP“)

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky na recepcích či klientských informačních centrech okresních správ sociál‑
ního zabezpečení

 � telefonicky v call centru České správy sociálního zabezpečení 800 050 248.
 � na webových stránkách www.cssz.cz/web/cz/penezita ‑pomoc ‑v‑materstvi

Slovníček

žadatel  � maminka, která je 8–6 týdnů před očekávaným dnem porodu a je nemo‑
censky pojištěna dle ZNP (minimálně 270 dnů, tj. zhruba 9 měsíců v po‑
sledních 2 letech před nástupem na tuto dávku).

 � maminka prvních 6 týdnů po porodu

 � po této době má nárok na dávku matka nebo otec dítěte, který pečuje 
o novorozené dítě, je nemocensky pojištěn dle podmínek zákona a uza‑
vřel s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat

výplata dávky / 
podpůrčí doba

 � doba, po kterou se dávka poskytuje = 28 týdnů (resp. 37 týdnů, pokud 
žena porodí dvojčata nebo více dětí)

 � otec dítěte může dávku pobírat po šestinedělí matky 22 týdnů, stejně tak 
pokud žena zemřela či nemůže pečovat pro dočasnou pracovní ne‑
schopnost nejdéle 22 týdnů, (31 týdnů, pokud pečuje o dvojčata nebo 
více dětí)

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme poradit se se mzdovou účetní ve Vašem zaměstnání nebo telefonicky na 
Okresní správě sociálního zabezpečení, jaké všechny dokumenty musíte doložit

2. vyzvednutí tiskopisu Žádost o  peněžitou pomoc v  mateřství u  ošetřujícího lékaře‑
‑gynekologa, u něhož je žena v předporodní péči

3. podání žádosti matkou / otcem / osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči 
rodičů

 � zaměstnankyně / zaměstnanec podává žádost na čerpání dávky u svého zaměstnava‑
tele a ten ji předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení

 � OSVČ podává sám/a u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení

4. pokud po uplynutí 6  týdnů po porodu bude pečovat o  novorozené dítě otec, je nutné 
k žádosti přiložit písemnou dohodu – v dohodě se uvede den, od něhož bude otec o dítě 
pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit (lze přímo na OSSZ)

5. rozhodnutí o přiznání peněžité pomoci v mateřství a její výše

6. u dvojčat a vícerčat je třeba po uplynutí 22 týdnů od porodu či začátku péče doložit doklad 
o tom, že i nadále pečuje o dvě či více dětí

Co dále musíte vědět

1. Budoucí maminka, která je 8–6 týdnů před očekávaným dnem porodu, si termín nástupu 
na mateřskou v tomto rozmezí určí sama a když nastoupí až dnem porodu, tak se nárok na 
tuto dobu neprodlužuje, tj. sama se o možnost čerpání za těchto 8‑6 týdnů před porodem 
připraví, ale pokud pracuje má normální odměnu za práci.

2. Oprávněný příjemce dávky je povinen hlásit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik, 
zánik, trvání nebo změnu nároku na dávku, a to bez zbytečného odkladu.
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3. Studentka, která nepracovala či matka, která nesplnila podmínku 270/2 roky nemá nárok 
na peněžitou pomoc v mateřství. Ode dne porodu mají nárok na rodičovský příspěvek 
(viz kapitola 2.1.).

4. Peněžitou pomoc v  mateřství může čerpat i  pojištěnec (muž či žena), který pře‑
vzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, 
tj. například pěstoun.

5. Vedle peněžité pomoci v mateřství mají rodiče, konkrétně otec nárok na „otcovskou“, která 
náleží po dobu 7 dnů v  souvislosti s péčí o novorozené dítě otci dítěte. Více informací 
najdete na webových stránkách www.cssz.cz/web/cz//otcovska.

1.2 Dlouhodobé ošetřovné

Právní předpisy

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP“)

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky na recepcích či klientských informačních centrech Okresní správy sociální‑
ho zabezpečení

 � osobně, telefonicky u  sociální pracovnice nemocnice/zdravotnického zařízení lůžkové péče 
(nemocnice)

 � telefonicky v call centru České správy sociálního zabezpečení 800 050 248
 � na webových stránkách www.cssz.cz/web/cz/dlouhodobe ‑osetrovne

Slovníček

žadatel/ ošetřující 
osoba

 � příbuzní (např.  manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř 
nebo snacha apod.), druh nebo družka ošetřovaného člověka anebo 
člověk žijící s ošetřovaným v domácnosti (tj. stejný trvalý pobyt ošet‑
řovatele a ošetřovaného)

 � dávka může být vyplácena člověku, který je zaměstnán (alespoň 
90 dnů v posledních 4 měsících), nebo jako OSVČ odvádí dobrovolně 
nemocenské pojištění alespoň 3 měsíce před nástupem na dlouho‑
dobé ošetřovné (v době dlouhodobého ošetřovného nesmí OSVČ vy‑
konávat samostatnou výdělečnou činnost)

 � nemocný musí dát na žádosti o dávku souhlas tím, že ho bude kon‑
krétní člověk ošetřovat, pečovat o něj

ošetřovaná osoba člověk, který byl hospitalizován minimálně 4 po sobě jdoucích dní, 
pokud ošetřující lékař rozhodne, že zdravotní stav nemocného 
je takový, že potřebuje po propuštění z  nemocnice (Rozhodnutí 
o potřebě dlouhodobé péče se vystavuje v den propuštění z nemoc‑
nice či nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádostí, žádost 
o  dávku lze podat do 8  dnů po dni propuštění ošetřované 
osoby z hospitalizace) domácí celodenní péči po dobu alespoň 30 
kalendářních dnů

výplata dávky maximálně lze ošetřovné čerpat 90 dnů

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme poradit se se sociálními pracovníky nemocnice nebo telefonicky na Okresní 
správě sociálního zabezpečení, případně se mzdovými účetními ve Vašem zaměstnání, jaké 
všechny dokumenty budete potřebovat a jaký bude postup při dlouhodobém ošetřovném

2. žádost obsahuje několik tiskopisů, některé vystavuje pouze ošetřující lékař zdravotnického 
zařízení lůžkové či ambulantní péče, jiné vyplní žadatel o dávku spolu s ošetřovaným

3. návštěva ošetřujícího lékaře nemocnice za účelem zjištění, zda považuje zdravotní stav 
nemocného za takový, že bude potřebovat po propuštění z nemocnice domácí celodenní 
péči

4. vyjádření souhlasu nemocného s ošetřováním blízkou osobou
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5. ošetřující lékař nemocnice vystaví v den propuštění nemocného z nemocnice Rozhodnutí 
o potřebě dlouhodobé péče (nelze vydat zpětně!) a předá ho ošetřované osobě

6. vyplnění Žádosti o  dlouhodobé ošetřovné  – část pro vyplnění ošetřujícím je tiskopis 
k vyzvednutí na Okresní správě sociálního zabezpečení

7. ošetřující předá všechny žádosti svému zaměstnavateli, který je (nebo jejich příslušné části) 
pošle na OSSZ

 � Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče (viz bod 2)

 � Žádost o dlouhodobé ošetřovné (viz bod 3)

 � Písemný souhlas osoby blízké, kterou bude žadatel ošetřovat (viz slovníček)

8. zaměstnavatel dá souhlas zaměstnanci s  volnem na ošetřování, většinou na tiskopisu 
Žádost o dlouhodobé ošetřovné

9. rozhodnutí o  přiznání dávky se příjemci neposílá (obdobně jako u  krátkodobého 
ošetřovného)

10. obdobně jako při dlouhodobé nemoci, po kterou se na základě tzv. lístku na peníze prů‑
běžně vyplácí nemocenské, si musí ošetřující vyžádat u ošetřujícího lékaře ošetřovaného 
potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče (lékař by jej však měl vystavit minimálně 1x za 
měsíc) – tiskopis Potvrzení o trvání dlouhodobé péče

11. o ukončení rozhodne ošetřující lékař ošetřovaného a vydá Rozhodnutí o ukončení potřeby 
dlouhodobé péče, do kterého ošetřující doplní potřebné údaje

12. předání Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče zaměstnavateli, OSVČ je předá 
u „své“ OSSZ

Co dále musíte vědět

1. Dlouhodobé ošetřovné může postupně využívat vícero lidí, tj. mohou se v ošetřovní stří‑
dat. V takovém případě je třeba, aby ošetřující nebo ošetřovaný vyplnil tiskopis Oznámení 
o  ukončení poskytování dlouhodobé péče, ve kterém uvede vedle dalších údajů také 
důvod ukončení poskytování péče. Ošetřující vyplněný tiskopis zašle OSSZ.

2. Oprávněný příjemce dávky je povinen hlásit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik, 
zánik, trvání nebo změnu nároku na dávku, a to bez zbytečného odkladu.

3. Nemocný může souhlas s péčí ošetřující osoby písemně odvolat, pokud nechce, aby ho 
nadále ošetřovala, pečovala o něj, na tiskopisu Odvolání souhlasu s ošetřováním.

4. Zaměstnavatel není povinen souhlas s dlouhodobým ošetřovným zaměstnanci udělit jen 
v případě, že tomu brání vážné provozní problémy. Neudělení souhlasu musí zaměstna‑
vatel oznámit zaměstnanci písemně a  důvody neudělení prokázat. Pokud zaměstnanec 
bude mít za to, že zaměstnavatelem uvedené provozní důvody by udělení souhlasu neměly 
bránit, má možnost obrátit se na oblastní inspektorát práce.

5. Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode 
dne, za který měl občan (přesněji pojištěnec) naposledy při téže potřebě dlouhodobé péče 
nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

6. Při pobírání dlouhodobého ošetřovného si ošetřující nesmí jakkoli přivydělávat.

7. Pokud zaměstnanec/zaměstnankyně nastoupí na dlouhodobé ošetřovné, pak v  době 
poskytování dlouhodobé péče nesmí dostat výpověď.

8. Na dávky státní sociální podpory (viz kapitola 2) nemá dlouhodobé ošetřovné vliv.

9. Na dlouhodobé ošetřovné nelze nastoupit po ukončení zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě.
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2. Úřad práce

Informace získáte

 � na webových stránkách www.uradprace.cz

 � v telefonním call centrum 800 779 900
Úřad práce má v každém větším městě svoje detašované či dislokované územní pracoviště. 
Kontakty najdete na www.uradprace.cz/web/cz/kontakty‑2

Co řeší

 � rodičovský příspěvek (tzv. „rodičovská“)

 � přídavek na dítě

 � příspěvek na bydlení

 � porodné

 � pohřebné

 � dávky pěstounské péče

 � pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá 
pomoc)

 � příspěvek na péči

 � průkazy pro osoby se zdravotním postižením, tj. průkazky ZP, ZTP, ZTP/P – na jejímž zákla‑
dě může být držiteli vydán parkovací průkaz „vozíčkáře“ (viz kapitola 3. 2.)

 � příspěvek na mobilitu

 � příspěvek na zvláštní pomůcku

 � problematiku nezaměstnanosti (dávek v nezaměstnanosti, hledání zaměstnání)

2.1 Rodičovský příspěvek (jinak taky „Rodičovská“)

Právní předpisy

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále jen „ZSP“)

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky na recepcích či informačních centrech kontaktních pracovištích Úřadu práce
 � telefonicky v call centru Úřadu práce 800 779 900
 � na webových stránkách www.uradprace.cz/rodicovsky ‑prispevek

Slovníček

žadatel rodič, který celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku

celodenní 
péče o dítě

 � celodenní péče se považuje za splněnou i v kalendářním měsíci v němž se 
dítě narodilo

 � rodič měl po část měsíce nárok na peněžitou pomoc v mateřství (viz kapitola 
1. 3) nebo nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem

 � osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí pří‑
slušného orgánu, s výjimkou pěstounské péče na přechodnou dobu

 � dítě dovršilo věk 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek
 � dítě nebo rodič zemřeli
 � rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu 
nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení

i v případech, kdy:

 � dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšu‑
jícím 92 hodin v kalendářním měsíci (tj. docházka u dětí starších 2 let se nesleduje!)

 � dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu 
nebo její třídu zřízenou pro děti se zdravotním postižením či jesle pro děti s va‑
dou zraku, sluchu, řeči nebo pro děti s tělesným postižením, děti s mentálním 
postižením nepřevyšujícím 4 hodiny denně (viz kapitola 6)

 � dítě se zdravotním postižením pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v roz‑
sahu nepřevyšujícím 6 hodin denně

 � dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, 
pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič pobírají III. – IV. stupeň příspěvku 
na péči (viz kapitola 2. 2.)

 � rodič zajistí péči o dítě jiným zletilým člověkem v době, kdy je výdělečně činný 
nebo studuje

výplata dávky vyplácení příspěvku až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč (450 000 Kč 
u dvojčat či vícerčat), nejdéle do 4 let věku dítěte
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Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve zavolat na Úřad práce a  informovat se, jaké všechny dokumenty 
musíte doložit

1. podání žádosti o  rodičovský příspěvek na Úřadu práce (žádost lze podat elektronicky 
z domova za pomoci identity občana, tj. Bankovní identity, eObčanky, NIA ID nebo mobilního 
klíče eGovernmetnu) nebo datové schránky či emailem s elektronickým podpisem

2. rozhodnutí o přiznání / nepřiznání rodičovského příspěvku

Co dále musíte vědět

1. Příjem rodiče není sledován. Rodič si může výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci 
rodiny. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.

2. Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, 
a  to i  v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve 
stejné výši, v jaké náleží doposud na starší dítě. Změnu je nezbytné ohlásit Úřadu práce, 
aby nevznikl přeplatek na dávce.

3. Při podání žádosti rodič volí i měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku (výhodu mají 
osoby s vyššími příjmy, kdy je možné nárok uplatnit i z příjmu otce dítěte – více informací 
na Úřadu práce). Do budoucna se zvažuje změna, která umožní dočerpat rodičovský pří‑
spěvek při narození dalšího dítěte, proto v případě očekávání dalšího dítěte zjistěte, zda 
změna již prošla (ptejte se na Úřadu práce).

2.2 Příspěvek na péči

Právní předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „ZSS“)
Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách (dále jen „vyhláška z ZSS“)

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky na recepcích či informačních centrech kontaktních pracovištích Úřadu práce
 � telefonicky v call centru Úřadu práce 800 779 900
 � na webových stránkách www.mpsv.cz/‑/prispevek ‑na ‑peci

Slovníček

žadatel člověk starší 1 roku, který z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb 
v rozsahu daném ZOS, za podmínky, že jí tuto pomoc poskytuje

 � osoba blízká nebo
 � asistent sociální péče nebo
 � poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů soci‑

álních služeb nebo
 � dětský domov, anebo
 � speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu

a to buď jedna z těchto osob nebo i vícero osob (v péči se střídají)

pečující  � osoba blízká – nejčastěji rodinní příslušníci, rodinní pečující
 � asistent sociální péče
 � poskytovatel sociálních služeb (viz kapitola 4. 1.) zapsaný v registru sociál‑

ních služeb
 � dětský domov
 � speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu (viz kapitola 5. 2)

příjemce 
příspěvku na 
péči

člověk, který o příspěvek žádá (žadatel) a dále příspěvek využívá k „nákupu“, 
tj. zajištění pomoci, takže příspěvek dále „předává“ pečující osobě (hotově, 
převodem apod.)

 � zákonný zástupce příjemce nebo opatrovník příjemce (viz kapitola 7)
 � u nezletilých fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do 

péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu
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zvláštní 
příjemce 
příspěvku na 
péči

Úřad práce ustanoví zvláštního příjemce příspěvku, jestliže příjemce příspěvku

 � nemůže příspěvek přijímat
 � nevyužívá příspěvek nebo nemůže příspěvek využívat k zajištění potřebné po‑

moci
zvláštní příjemce je povinen příspěvek používat ve prospěch žadatele

sociální 
asistent

fyzická osoba starší 18 let věku, která na základě písemné smlouvy o poskytnutí 
pomoci dle podmínek ZOS poskytuje pomoc příjemci příspěvku (nejde o rodinné 
příslušníky, ale např. o přátele, sousedy apod., kteří o příjemce příspěvku pečují)

výplata dávky po celou dobu, kdy člověk potřebuje péči druhé osoby dle ustanovení ZOS

 � v průběhu péče se stav příjemce může měnit a v takovém případě musí sám 
nebo ve spolupráci s  pečující osobou, podat Žádost o  zvýšení / snížení 
příspěvku na péči. Na jejím základě probíhá přezkoumání podmínek nároku 
(viz odstavec Základní přehled průběhu řešení situace) a příjemci může být 
na základě aktuálního zdravotního stavu a sociálního šetření příspěvek zvýšen/
snížen/odejmut (pokud příjemce již péči nepotřebuje)

 � kontrolu aktuálního zdravotního stavu může provádět i ČSSZ a v takovém pří‑
padě požádá Úřad práce o nové sociální šetření. Po tomto přezkumu může být 
rozhodnuto o zvýšení/snížení/odejmutí příspěvku na péči (pokud příjemce již 
péči nepotřebuje)

 � Úřad práce kontroluje využití příspěvku na péči, tedy, zda příspěvek příjemce 
dává pečující osobě (dle odstavců výše) a zda ta péči řádně vykonává. Pokud 
není příspěvek správně využíván nebo pečující osoba péči nevykonává řádně, 
může být příjemci příspěvek odejmut

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve zavolat na Úřad práce a  informovat se, jaké všechny dokumenty 
musíte doložit

2. podání žádosti  – osobně na Úřadu práce či elektronicky z  domova za pomoci identity 
občana, tj. Bankovní identity, eObčanky, NIA ID nebo mobilního klíče eGovernmetnu nebo 
datové schránky či emailem s elektronickým podpisem

3. zaslání dopisu z Úřadu práce, informujícího o zahájení řízení příspěvku na péči

4. kontakt sociálního pracovníka z Úřadu práce – domluva na sociálním šetření v domácnosti 
žadatele (v přirozeném prostředí, sociální pracovník přijde za žadatelem domů)

5. sociální šetření – sociální pracovník zjišťuje, ve kterých oblastech žadatel potřebuje pomoc 
druhé osoby a v jaké míře, zaměřuje se na tyto oblasti:

 � mobilita,

 � orientace,

 � komunikace,

 � stravování,

 � oblékání a obouvání,

 � tělesná hygiena,

 � výkon fyziologické potřeby,

 � péče o zdraví,

 � osobní aktivity

 � a péče o domácnost (péče o domácnost 
se neposuzuje u osob do 18 let)

Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví 
vyhláška k ZOS.

6. výzva z OSSZ, že se máte dostavit k praktickému lékaři žadatele

7. domluva s praktickým lékařem na návštěvě

8. návštěva praktického lékaře – lékař sepisuje zdravotní stav žadatele a následně jej odesílá 
na OSSZ, k rukám posudkového lékaře

9. dopis Úřadu práce o pozastavení řízení – pozor, nejde o ukončení žádosti, ale Úřad práce 
„předal papíry k žádosti“ posudkovému lékaři, který spadá pod OSSZ, a tak Úřad práce 
řízení pozastavil, a pokračuje v něm OSSZ

10. dopis o přiznání / nepřiznání příspěvku na péči

Příspěvek na péči je určován ve 4 stupních od nejmenší závislosti na péči druhé osoby (I. 
stupeň), až po úplnou závislost na péči druhé osoby (IV. stupeň). Výše částky pro jednotlivé 
stupně se mění, proto doporučujeme výši vyhledat nebo zkontrolovat na internetu (heslo 
„výše příspěvku na péči“) nebo zjistit u úředníka Úřadu práce

9. prostor pro připomínky a  námitky proti rozhodnutí  – o  tom, jak připomínkovat a  podat 
námitky Vás bude informovat sociální pracovník Úřadu práce

10. pokud se zdravotní stav příjemce příspěvku na péči změní, můžete požádat o změnu výše 
příspěvku na péči (zvýšení nebo snížení)

11. Úřad práce má právo kontrolovat, jak je příspěvek využíván
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Co dále musíte vědět

1. Při sociálním šetření sociální pracovník zjišťuje, jakou pomoc žadatel o  příspěvek na 
péči potřebuje. Proto se sociální pracovník musí ptát i na věci, které Vám přijdou možná 
nevhodné (např. jestli žadatel sám zvládá obsluhu na WC), ale dost často právě jimi zjistí, 
v jakých základních úkonech sebeobsluhy žadatel potřebuje pomoc.

2. Praktickým lékařem je tzv. praktický lékař či pro děti a dorost. Proto je žádoucí, aby právě 
on měl všechny zprávy od odborných lékařů, u kterých se žadatel léčí. S praktickým léka‑
řem žadatele buďte jako pečující pravidelně v kontaktu a předávejte mu veškeré zprávy 
odborníků a z hospitalizací, které máte. Jen tak může praktický lékař napsat úplný posudek 
na žadatele, což může skončit i  tím, že Vám nebude přiznán příspěvek či bude přiznán 
v nižším stupni.

3. Pokud nesouhlasíte s přiznaným stupněm příspěvku na péči (a tedy i s jeho výší), nechte 
si sociálním pracovníkem Úřadu práce poradit, jak podat námitku. Konzultovat to také 
můžete v poradnách pro pečující (viz kapitola 4. 1. 1.).

4. Pečující má povinnost do 8  dnů nahlásit Úřadu práce, když ten, o  koho je pečováno, 
nastoupil na hospitalizaci, vrátil se z hospitalizace, zemřel (kontakt na pracovníka Úřadu 
práce dostanete v průběhu řízení o příspěvku na péči).

5. Pokud je ten, o koho pečujete, hospitalizován celý kalendářní měsíc, příspěvek na péči mu 
nenáleží.

Příklad 1 – maminka, o kterou se starám, nastoupí do nemocnice 15. 08. 2022 a vrátí se 
30. 08. 2022 – v tomto případě dostane za srpen celý příspěvek na péči

Příklad 2 – maminka, o kterou se starám, nastoupí do nemocnice 15. 08. 2022 a vrátí se 
15. 09. 2022 – v tomto případě dostane za srpen a za září celý příspěvek na péči

Příklad 3 – maminka, o kterou se starám, nastoupí do nemocnice 15. 08. 2022 a vrátí se 
01. 10. 2022 – v tomto případě dostane za srpen a říjen celý příspěvek na péči, ale za září 2022 
příspěvek na péči nedostane

6. Úřadu práce se hlásí i změny v pečujících osobách, například když začnete využívat pečo‑
vatelskou službu, nebo vedle Vás pečuje z  rodiny ještě někdo jiný. Změny v pečujících 

osobách se nahlašují na předepsaném formuláři. Pokud pečují sociální služby (viz kapitola 
4. 1.), tak tento formulář musí potvrdit razítkem a podpisem oprávněné osoby.

7. Slovo „příspěvek“ je v názvu této dávky záměrně. Jde pouze o přispění na „nákup“ pomoci, 
ne na jeho plnou úhradu. Proto ten, kdo příspěvek pobírá, může za sociální služby nebo 
jiné pečující osobě platit více, než jaká je výše příspěvku.

8. Pokud člověk, o  kterého je pečováno, využívá pobytovou sociální službu (domovy pro 
seniory domovy pro lidi se zdravotním postižením), příspěvek na péči náleží v plné výši 
poskytovateli pobytové sociální služby.

9. Kontrola na využívání příspěvku na péči – probíhá tak, že sociální pracovník Úřadu práce 
přijde za tím, o koho je pečováno, zeptá se, komu příspěvek dává a zeptá se pečujícího. 
Zároveň sleduje, zda má ten, co potřebuje pomoc, péči opravdu zajištěnu. Není přípustné, 
aby se někdo zavázal péčí (např. dcera se zavázala jako pečující péčí o tatínka s demencí) 
a tuto péči nevykonával (při kontrole z Úřadu práce se prokáže, že tatínek nemá zajištěné 
jídlo, že není řádně oblečen, vykoupán apod.). V takovém případě má Úřad práce právo 
příspěvek odebrat a pečující může čelit obvinění ze zanedbání péče o svěřenou osobu.

2.3 Průkazky osob se zdravotním postižením

Zákonné normy

Zákon č.  329/2011 Sb., o  poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen 
„zákon o dávkách OZP“)

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky na recepcích či informačních centrech kontaktních pracovištích Úřadu práce
 � telefonicky V call centru Úřadu práce 800 779 900
 � na webových stránkách www.mpsv.cz/‑/priznani ‑prukazu ‑ozp

Slovníček

OZP Osoba se Zdravotním Postižením
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žadatel člověk starší 1 roku se zdravotním postižením (pohyblivosti, orientace nebo 
poruchou autistického spektra)

dlouhodobě 
nepříznivý stav

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav posuzuje posudkový lékař dle pravidel 
uvedených v zákoně o dávkách OZP

TP člověk se středně těžkým funkčním postižením

ZTP člověk s těžkým funkčním postižením

ZTP/P člověk se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve zavolat na Úřad práce a  informovat se, jaké všechny dokumenty 
musíte doložit podání žádosti – osobně na Úřad práce či elektronicky z domova za pomoci 
identity občana, tj.  Bankovní identity, eObčanky, NIA ID nebo mobilního klíče eGover‑
nmetnu nebo datové schránky či emailem s elektronickým podpisem

2. dopis z Úřadu práce, informující o zahájení řízení

3. výzva z OSSZ, že se máte dostavit k praktickému lékaři žadatele (tj. k  jeho tzv. praktic‑
kému lékaři)

4. domluva s praktickým lékařem na návštěvě

5. návštěva praktického lékaře – lékař sepisuje zdravotní stav žadatele a následně jej odesílá 
na OSSZ, k rukám posudkového lékaře

6. dopis ÚP o pozastavení řízení – pozor, nejde o ukončení žádosti, ale Úřad práce „předal 
papíry k žádosti“ posudkovému lékaři, který spadá pod Okresní správu sociálního zabez‑
pečení, a tak Úřad práce řízení pozastavil, a pokračuje v něm OSSZ

7. dopis o přiznání / nepřiznání průkazky

 � ZP  � ZTP  � ZTP/P

7. návštěva Úřadu práce s fotografií žadatele, aby pracovníci Úřadu mohli připravit průkazku

8. vyzvání k vyzvednutí hotové průkazky

9. osobní návštěva Úřadu práce, kde žadatel podepíše převzetí karty ZP / ZTP / ZTPP

Co dále musíte vědět

1. Pečující má povinnost do 8 dnů nahlásit Úřadu práce, když ten, o koho je pečováno, zemřel 
(kontakt na pracovníka Úřadu práce dostanete v průběhu řízení).

2. Praktickým lékařem je tzv.  praktický lékař. Proto je žádoucí, aby právě praktický lékař 
měl všechny zprávy od odborných lékařů, u kterých se žadatel léčí. S praktickým lékařem 
žadatele buďte jako pečující pravidelně v kontaktu a předávejte mu veškeré zprávy odbor‑
níků a z hospitalizací, které máte. Jen tak může praktický lékař napsat úplný posudek na 
žadatele a může to skončit i nepřiznáním průkazu či přiznáním nižšího průkazu.

3. Vyzvednout si průkaz musí osobně žadatel.

4. Průkaz se považuje za veřejnou listinu a jeho falšování by bylo trestné.

obrázek karty ZTP
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2.4 Příspěvek na mobilitu

Právní předpisy

Zákon č.  329/2011 Sb., o  poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen 
„zákon o dávkách OZP“)

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky na recepcích či informačních centrech kontaktních pracovištích Úřadu práce
 � telefonicky v call centru Úřadu práce 800 779 900
 � na webových stránkách www.mpsv.cz/‑/prispevek ‑na ‑mobilitu

Slovníček

žadatel člověk starší 1 roku:

 � který má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo 
ZTP/P (viz kapitola 2. 3.)

 � který se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo 
je dopravován

 � kterému nejsou poskytovány pobytové sociální služby v domově pro 
osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se 
zvláštním režimem (viz kapitola 4. 1. 6.) nebo ve zdravotnickém zaří‑
zení ústavní péče

 � z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu 
přiznán i člověku, kterému jsou poskytovány pobytové sociální služby 
uvedené v předchozí odrážce

výplata dávky 550 Kč po dobu trvání důvodů dle předchozího odstavce

 � nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné‑
mu po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v prů‑
běhu hospitalizace

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve zavolat na Úřad práce a  informovat se, jaké všechny dokumenty 
musíte doložit

2. podání žádosti  – osobně na Úřad práce či elektronicky z  domova za pomoci identity 
občana, tj. Bankovní identity, eObčanky, NIA ID nebo mobilního klíče eGovernmetnu nebo 
datové schránky či emailem s elektronickým podpisem

3. dopis z ÚP o zahájení řízení příspěvku na mobilitu

4. dopis o přiznání / nepřiznání příspěvku na mobilitu

Co dále musíte vědět

1. Pečující má povinnost do 8  dnů nahlásit Úřadu práce, když ten, o  koho je pečováno 
nastoupil na hospitalizaci, vrátil se z hospitalizace, zemřel (kontakt na pracovníka Úřadu 
práce dostanete v průběhu řízení o příspěvku na mobilitu)

2. Pokud člověk, o kterého je pečováno, využívá pobytovou sociální službu, tak na příspěvek 
na mobilitu nemá nárok. Výjimku tvoří případy, kdy osobu nadále (výhradně) pravidelně 
vozí svým autem rodinní příslušníci, senior taxi apod. a ne pracovníci sociální služby.

3. Držitel průkazky ZTP a ZTP/P má právo na parkovací průkaz (viz kapitola 3. 2.)

2.5 Příspěvek na zvláštní pomůcku

Právní předpisy

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění poz‑
dějších předpisů (dále jen „zákon o dávkách OZP“)
Vyhláška MPSV č.  388/2011 Sb., o  provedení některých ustanovení zákona o  poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
k zák. o dávkách OZP“)
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Slovníček

žadatel člověk, který má

 � těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, nebo
 � těžké sluchové postižení, anebo
 � těžké zrakové postižení

 
dále pak přesněji vyspecifikováno

 � člověk starší 3  let na motorové vozidlo, úpravu bytu, schodolez, 
stropní zvedací systém, svislou zdvihací plošinu, šikmou zvedací plo‑
šinu)

 � člověk od 5 let na vodícího psa
 � člověk od 1 roku všechny ostatní pomůcky

zvláštní pomůcka pomůcka, která umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci 
pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání 
informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím

 � její užívání osoba zvládne
 � zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen 

z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou 
zdravotní pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který 
nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen 
zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace

 � pokud je pomůckou motorové vozidlo, je podmínkou, že se osoba 
opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit mo‑
torové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena

 � seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, 
je obsažen ve vyhlášce k zák. o dávkách OZP

 � příspěvek se poskytuje i  na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena 
není, a to za podmínky, že ji krajská pobočka Úřadu práce považuje 
za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je

 � za zvláštní pomůcku je považována také úprava bytu

výplata dávky jednorázově na konkrétní účel

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve zavolat na Úřad práce a  informovat se, jaké všechny dokumenty 
musíte doložit

2. podání žádosti  – osobně na Úřad práce či elektronicky z  domova za pomoci identity 
občana, tj. Bankovní identity, eObčanky, NIA ID nebo mobilního klíče eGovernmetnu nebo 
datové schránky či emailem s elektronickým podpisem

3. dopis z ÚP, o zahájení řízení příspěvku na pomůcku

4. může proběhnout sociální šetření – sociální pracovníci zjistí aktuální nevyhovující stav v pří‑
padě úpravy bytu, může ale proběhnout i v podobě doručení fotografií

5. přezkoumání zdravotního stavu lékařem lékařské posudkové služby

6. dopis o přiznání/nepřiznání příspěvku na pomůcku

7. návštěva Úřadu práce s fotografií žadatele

Na co se připravit

1. Výpočty dávek, na co máte právo a na kolik peněz, je složitý. Doporučujeme se zeptat 
přímo na Úřadu práce nebo ve specializovaných poradnách pro pečující (viz  kapitola 
4. 1. 1.) a nechat si poradit.
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3.  Městské úřady, magistráty – sociální 
a jiné odbory

Informace získáte

 � na úředních deskách městských úřadů či magistrátů
 � na informačních telefonních linkách městských úřadů či magistrátů
 � na webových stránkách městských úřadů ti magistrátů

telefonické kontakty najdete v adresářích městských úřadů či magistrátů s rozšířenou působností 
nebo si je vyžádejte na centrále Vašeho městského úřadu či magistrátu

Co řeší
 � podávání informací ohledně sociálních dávek, služeb, možnosti řešení nepříznivé sociální 

situace apod.  
Sociální pracovníci na úřadech mají většinou rozdělené oblasti, ve kterých pomáhají radou, 
orientací v problému. Mohou hodně věcí vysvětlit, zařídit či vyhledat.

Nejčastější specializovaná oddělení:

 � orgán sociálně právní ochrany dětí (zkratka OSPOD) – pomáhá rodinám s dětmi v tíživé si‑
tuaci (např. při rozvodu, při úmrtí rodiče, problémovém chování dětí, záškoláctví, problémo‑
vých vztazích v rodinách, týrání, zneužívání apod.), dohlíží nad dětmi či rodiči a jinými oso‑
bami podílejícími se na péči a  výchově, je oprávněn podávat soudu návrhy a  podněty 
k opatřením týkajícím se výchovy dětí a péče o ně, chrání zájmy dětí či zastupuje jejich zá‑
jmy v řízeních, v nichž se o nich rozhoduje a provádí i jiné vedoucí k sociálně ‑právní ochra‑
ně dětí a k tomu má značné kompetence

 � sociální kurátoři pro dospělé – pracují s lidmi ohroženými sociálním vyloučením, tj. s lidmi bez 
domova, s lidmi závislými na drogách, s lidmi propuštěnými z výkonu trestu či zařízení pro 
výkon ústavní či ochranné výchovy, osoby ohrožené trestnou činností. Pomáhají jim zařídit 
dávky, bydlení, práci apod.

 � sociální pracovníci pro seniory a  lidi se zdravotním postižením – pomáhají těmto lidem při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, např. zařídit dáv‑
ky, bydlení, práci sociální služby, a to i v případě, kdyby neposkytnutí okamžité pomoci ohro‑
zilo jejich život nebo zdraví.

 � zvláštní příjemce důchodu
 � parkovací průkaz pro držitele ZPT a ZTP/P
 � další agendy ve své místní i přenesené působnosti

3.1 Zvláštní příjemce důchodu

Právní předpisy

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky na recepcích či informačních centrech obecních/městských úřadů/magist‑
rátů

 � na webových stránkách obecních/městských úřadů/magistrátů
 � § 118 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Slovníček

žadatel  � člověk, který pobírá důchod, tj. poživatel důchodu (viz kapitola 1. 1.), 
ale nemůže nebo neumí ho ze zdravotních důvodů sám převzít, 
nakládat s ním a hrozí, že by tím byl poškozen on nebo jiné osoby 
(např. ty, které je důchodce povinen vyživovat) a který dá zvláštnímu 
příjemci souhlas s přebíráním důchodu

 � pokud důchodce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu sta‑
vu žádost sám podat, může ji podat i člověk, který bude ustanoven 
zvláštním příjemcem důchodu. V tomto případě se nevyžaduje sou‑
hlas důchodce, je však třeba doložit vyjádření lékaře o neschopnosti 
přebírat důchod

zvláštní příjemce 
důchodu

člověk ustanovený obecním/městským úřadem/magistrátem za 
podmínek výše zmíněných

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve zavolat na obecní/ městské úřady/magistráty nebo na informační 
centra Okresních správ sociálního zabezpečení a informovat se, jaké všechny dokumenty 
musíte doložit



42 43

2. v případě, že žádost nemůže podat sám poživatel důchodu, lékař vydá vyjádření o zdra‑
votním stavu důchodce, kde bude napsáno, že není schopen sám důchod přebírat a hos‑
podařit s ním

3. podání žádosti na obecním/městském úřadě/magistrátu  – každá obec, město si určuje 
vlastní formulář spolu s vyjádřením lékaře

4. rozhodnutí o ustanovení/neustanovení zvláštního příjemce

5. odeslání rozhodnutí úřadu Okresní správě sociálního zabezpečení a vyplnění formulářů pro 
Okresní správu sociálního zabezpečení, jak má být důchod vyplácen

Na co se připravit

1. Zvláštní příjemce se zavazuje důchod přijímat, hospodařit s ním ve prospěch důchodce 
a předkládat úřadu na výzvu ve stanovené lhůtě písemné vyúčtování vyplaceného důchodu.

2. Pokud se zdravotní stav poživatele důchodu zlepší a odpadnou důvody pro ustanovení 
zvláštního příjemce, úřad toto rozhodnutí zruší. Informace o tom, jak postupovat, získáte 
na městském úřadě.

3.2 Parkovací průkaz

Právní předpisy

Zákon č.  329/2011 Sb., o  poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále jen 
„zákon o dávkách OZP“)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o silničním 
provozu“)

Vyhláška Ministerstva dopravy č.  294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky na recepcích či informačních centrech městských úřadů / magistrátů
 � telefonicky v call centru České správy sociálního zabezpečení 800 050 248
 � na webových stránkách obecních/městských úřadů/magistrátů

Slovníček

žadatel držitel průkazky ZTP a ZTP/P (viz kapitola 2. 3.)

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve zavolat městský úřad/magistrát nebo se zeptat na Úřadu práce 
pracovníka vyřizujícího průkazky ZTP a ZTP/P, jaké všechny dokumenty musíte doložit

2. vyplnění formuláře na městském úřadě/magistrátu

3. vydání parkovacího průkazu se symbolem „vozíčkář“

Na co se připravit

1. K vyřízení parkovacího průkazu musíte s sebou mít průkazku ZTP nebo ZTP/P a fotografii.

2. Parkovací průkaz je vždy vázán na průkazku ZTP nebo ZTP/P, to prakticky znamená, 
že může být využíván pouze v případě, že je v autě v daný okamžik přepravován držitel 
průkazu.

3. Parkovací průkaz je vydáván na dobu určitou.
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obrázek parkovacího průkazu symbol vozíčkář

4. Sociální služby

Informace získáte

 � na sociálních odborech městských úřadů / magistrátů
 � osobně nebo telefonicky v sociálních službách
 � na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/registr ‑poskytovatelu ‑sluzeb

v jednotlivých regionech existují adresáře sociálních služeb, které můžete získat přes městské 
úřady – sociální obor, v kterékoliv sociální službě vám pomohou vyhledat správný kontakt

Co řeší

 � sociální poradenství

 � poskytování různých sociálních služeb na základně uzavřené smlouvy s klientem

1.1 Základní přehled (vybraných) sociálních služeb

Právní předpisy

Zákon č.  108/2006 Sb., o  sociálních službách (dále jen „zákon o sociálních službách“ či 
„ZOS“)
Vyhláška MPSV č.  505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o  sociálních sužbách (dále jen 
„vyhláška k ZOS“)

Podrobné informace získáte

na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/socialni ‑sluzby‑1
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Slovníček

žadatel/zájemce 
o službu

člověk, který je v nepříznivé sociální situaci, potřebuje pomoc a vyjádří zájem, 
aby mu pomáhala sociální služba, v sociálních službách se označuje jako 
zájemce o službu

 � v některých případech oslovuje službu pečující, rodinný příslušník, ale i přesto 
je zájemce o službu ten, s kým budou pracovníci služby v budoucnu pracovat 
na základě uzavřené smlouvy

nepříznivá 
sociální situace

 � slovo „sociální“ znamená „společenská“
 � každý člověk žije ve společnosti druhých – rodina, přátelé, sousedé, kolegové 

v práci, lidé z obce
 � každá společnost si vytváří pravidla pro vzájemné soužití, pro vztahy mezi lid‑

mi – jsou psaná (např. právní normy) i nepsaná (morální normy ‑ způsoby ko‑
munikace, způsoby oblékání apod., běžně ani tato pravidla nevnímáme)

 � pro člověka v  konkrétní společnosti je v  různých životních etapách těmito 
pravidly charakterizován i běžný způsob života (jako dítě chodíme do školy, 
v produktivním věku do práce, v důchodovém věku jsme doma, máme svoje 
koníčky, hlídáme vnoučata, určitým způsobem se oblékáme, dodržujeme hy‑
gienu, navštěvujeme přátele, telefonujeme, vyřizujeme věci na úřadech, platí‑
me daně atd.)

 � jsou lidé, kteří z nějakého důvodu jsou ohroženi vyloučením ze společnosti 
právě proto, že tato pravidla nemohou dodržovat (např. z důvodu zdravotního 
stavu nebo že jim někdo nepodal správné informace) nebo nechtějí dodržovat 
(např. protože nerozumí těmto pravidlům či je prostě jen neuznávají)

 � situace, kdy je člověk ohrožen sociálním vyloučením se nazývá nepříznivá so‑
ciální situace, která může a nemusí být způsobena zhoršeným zdravotním 
stavem

 � v nepříznivé sociální situaci je ten, o koho pečujete – bez vaší pomoci a po‑
moci dalších osob by se sám např. vhodně neoblékl, nezařídil by si nic na 
poště, nepřevzal by důchod, nedodržoval by hygienu, zůstal by doma 
sám apod.

 � v nepříznivé sociální situaci je i pečující – je ohrožen sociálním vyloučením, 
(protože se třeba kvůli péči o druhého může hůře setkávat s přáteli), může být 
ohrožen ztrátou zaměstnání nebo nízkým příjmem, je ohrožen tím, že má 
málo informací, jak svou situaci řešit, kdo mu může pomoci apod.

klient  � člověk, který využívá sociálních služeb a se kterým pracovníci sociální služby 
pracují na základě uzavřené smlouvy

 � klientem nemůže být rodinný pečující, který by zastupoval toho, o koho peču‑
je (nemůže za toho, o koho pečuje uzavřít smlouvu, není ‑li zástupce viz kapi‑
tola 7)

 � pečující je klientem sociální služby tehdy, pokud sám potřebuje pomoc 
např. radou a uzavře se službou smlouvu

smlouva  � smlouva o poskytování sociální služby má zákon o sociálních službách daná 
svá pravidla. Tento zákon definuje, co smlouva musí obsahovat

 � Zákon o sociálních službách dále definuje, jaké služby musí uzavírat písem‑
nou smlouvu a jaké mohou ústní smlouvu

 � v  některých službách, např.  v  odborném sociálním  poradenství, může být 
uzavřena i anonymní smlouva

 � smlouvu uzavírá klient a vyjadřuje tím svobodnou vůli službu využívat a zava‑
zuje se dodržovat pravidla daná smlouvou

 � bez uzavřené smlouvy s klientem nemůže být služba poskytována, klient se 
službou musí souhlasit

 � smlouvu může vypovědět klient i služba dle pravidel uvedených ve smlouvě

služby péče sociální služby, které se zaměřují na podporu fyzické a psychické soběstačnosti 
klientů (s cílem podpořit život v přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim 
v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, 
kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení), 
kteří nejčastěji z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc 
druhé osoby při zvládání běžných činností péče o sebe sama (např. pomoc 
s oblékáním, se stravováním, s hygienou), o svou domácnost (např. úklid, 
nákup), vyřizování si běžných záležitostí (např. přebírání pošty, vyřízení 
bankovního účtu), při volnočasových aktivitách (např. procházky, kontakt s př 
áteli) apod.

 � jsou to nejčastěji např. – pečovatelská služba, denní stacionáře, domovy pro 
seniory, domovy pro lidi se zdravotním postižením, osobní asistence
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služby prevence sociální služby, které se zaměřují především na překonání nepříznivé sociální 
situace a působí preventivně proti sociálnímu vyloučení u těch klientů, kteří ve 
své krizové či tíživé situaci (např. dluhy, neumí si najít práci pro svůj handicap, 
nezvládají si vyřídit pro svůj handicap věci na úřadech apod.) potřebují pomoc 
druhé osoby tyto věci zvládnout

 � jsou to nejčastěji např.  – sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, 
raná péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním po‑
stižením, tlumočnické služby, telefonická krizová pomoc a krizová pomoc

cílová skupina sociální služby se dělí podle cílové skupiny na služby

 � pro lidi se zdravotním postižením (dále podrobněji na služby pro lidi s dušev‑
ním onemocněním, s mentálním postižením, s autismem, pro lidi s tělesným 
postižením nebo smyslovým postižením),

 � pro seniory (dále pak podrobněji lidé s demencí),
 � pro lidi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Dále se služby dělí podle věku – pro děti, pro mladé dospělé, pro dospělé 
v produktivním věku, pro seniory…

Každá sociální služba musí zveřejňovat, pro jakou cílovou skupinu je určena, 
nemůže uzavřít smlouvu s člověkem, který nespadá do její cílové skupiny.

typy služeb  � terénní (pracovníci dochází do rodiny – např. pečovatelská služba, osob‑
ní asistence apod.)

 � ambulantní (klient dochází na část dne – např.  centra denních služeb, 
denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny apod.),

 � pobytové (zde klient bydlí natrvalo – domovy pro seniory, domovy pro lidi 
s postižením, chráněné bydlení apod.)

Základní přehled průběhu řešení situace

1. vybrat vhodnou sociální službu v rejstříku sociálních služeb (viz výše), na stránkách měst‑
ského či obecního úřadu, za pomoci pracovníků městského či obecního úřadu nebo 
pomoci nějaké sociální služby, kdy budete odkázání na další vhodné sociální služby

2. doporučujeme nejprve zavolat do Vámi vybrané sociální služby, sdělit jim, v  čem 
potřebujete pomoc a domluvit si osobní schůzku (pokud Váš problém nejde vyřešit telefo‑
nicky či e ‑mailem)

3. osobní návštěva sociální služby nebo v  případě terénních služeb návštěva pracovníků 
v domácnosti klienta. Pokud je to možné, navštivte službu i s tím, o koho pečujete. Pokud 
to není možné připravte se na to, že pracovníci služby budou chtít člověka, o kterého peču‑
jete, před uzavřením smlouvy vidět – na další schůzce, při návštěvě v domácím prostředí

4. rozhovor sociální pracovnice/pracovníka s tím, o koho je pečováno a kdo pečuje. Sociální 
pracovníci zjišťují, v čem potřebujete pomoc a jestli ji služba může zajistit

5. závěr schůzky – sociální pracovníci sdělují jaký bude další postup. Toto je u každé služby 
jiné a sociální pracovníci Vás s tím seznámí

Příklad

odborná poradna – při návštěvě dostanete radu, kterou jste potřebovali a služba je po návštěvě 
ukončena nebo se domluvíte na příští schůzku k dořešení problému či řešení dalších problémů

pečovatelská služba – sociální pracovnice se s Vámi domluví, kdy za klientem přijde pečovatelka

domov pro seniory – sociální pracovnice se s Vámi domluví, jak máte vyplnit žádost, jak dlouho 
se čeká, provede vás domovem a sdělí Vám všechny potřebné informace

sociálně terapeutická dílna – sociální pracovnice se s Vámi domluví, jak máte vyplnit žádost, jak 
dlouho se čeká, ukáže Vám dílnu, seznámí Vás tím, jak to v dílně chodí a co můžete očekávat

6. Uzavření smlouvy před zahájením služby

7. poskytování služby klientovi

Co dále musíte vědět

1. Sociální služby lze poskytovat pouze na základě registrace poskytovatele sociálních 
služeb podle zákona o  sociálních službách. V  případě poskytování sociálních služeb 
bez registrace se dopouští poskytovatel správního přestupku. Ověřit si, zda jde o regis‑
trovanou sociální službu můžete na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/
registr ‑poskytovatelu ‑sluzeb

2. V každé sociální službě je sociální pracovník, který má povinnost podat komukoliv obecné 
informace o sociálních službách. Sociální pracovníci služby Vám poradí, jaká služba je pro 
klienta nejvhodnější, a to s ohledem na to, jakou pomoc a v čem potřebuje apod.
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3. Přímou práci s  klienty mohou vykonávat pouze odborní pracovníci: sociální pracovník, 
pracovník v  sociálních službách, případně další odborní pracovníci (zdravotní sestra, 
psycholog apod.).

4. Smlouvu o poskytování sociální služby uzavírá

 � klient sám nebo

 � za nezletilého uzavírá zákonný či ustanovený zástupce nezletilého (výjimkou jsou někte‑
ré služby pro děti, např. nízkoprahový klub pro děti a mládež, kdy smlouvu může uzavřít 
nezletilý od útlého věku, ale této službě není v této brožuře věnována pozornost.

 � pokud má zletilý klient ustanoveného podpůrce při nápomoci při rozhodování (viz kapi‑
tola 7. 2.) je vhodné uzavřít smlouvu za jeho přítomnosti, při písemných smlouvách je 
vhodné, aby podpůrce smlouvu podepsal a tím písemně stvrdil, že souhlasí s jejím uza‑
vřením podporovanou osobou

 � zletilý klient může dát plnou moc (viz kapitola 7. 1.) k zastoupení při uzavírání smlouvy 
jiné osobě

 � za zletilého klienta omezeného ve svéprávnosti uzavírá smlouvu opatrovník (viz kapitola 
7. 4.)

 � za klienta, kterého na základě rozhodnutí soudu zastupuje člen domácnosti (viz kapito‑
la 7. 3.) uzavírá smlouvu ustanovený člen domácnosti

 � za klienta, který nemá žádného zástupce, ale není s to podle lékařského posudku ošet‑
řujícího lékaře pochopit obsah smlouvy a podepsat ji (např. lidé s demencí), osloví soci‑
ální služba (může ale i rodinný pečující) místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností (tj. městský úřad, sociální odbor), aby smlouvu o pobytové sociální službě 
uzavřel/podepsal za klienta (pravidla jsou dána v ust. § 91 odst. 6 a 91a zákona o soci‑
álních službách). V tomto případě nesmí rodinný příslušník, pečující, podepsat smlouvu 
za klienta. To může pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností.

5. Klientem sociální služby je ten, kdo uzavřel smlouvu, ve které jsou dohodnuta oboustranná 
pravidla spolupráce. Rodina je pro sociální službu důležitým partnerem. Přesto může 
nastat situace, kdy pečující chce od pracovníků sociální služby něco jiného než klient. 
V takovém případě pracovníci musí respektovat přání klienta, pokud jsou reálná, neohro‑
žují ho na životě či zdraví nebo nejsou v rozporu s dobrými mravy.

Příklad

Paní Nováková má 90  let, špatně se pohybuje a  potřebuje pomoc, kterou již dcera sama 
nezvládá. Dcera zavolá do pečovatelské služby a  požádá je o  pomoc. Sociální pracovnice 

přijde do bytu paní Novákové a spolu s paní Novákovou a její dcerou domlouvají, s čím potře-
buje pomoc. Dcera požaduje, aby pečovatelky vždy s paní Novákovou chodily po bytě a cvičily 
chůzi. Paní Nováková sděluje, že chodit s pečovatelkami nebude. Sociální pracovnice by měla 
dceři vysvětlit, že chápe její přání, že chce, aby maminka zůstala co nejvíce pohyblivá, ale 
že pečovatelka nemá možnost, jak paní Novákovou „přinutit“, aby s ní chodila, pokud sama 
nechce. Mohou se domluvit na tom, že se paní pečovatelka vždy paní Novákové zeptá, jestli se 
chce projít. Pokud bude paní Nováková souhlasit, projdou se. Pokud nebude souhlasit, pečo-
vatelka ji nutit nebude.

Pan Novák žije v domově pro lidi s demencí, je špatně pohyblivý, nemluví. V domově ho navští-
vila paní Adamcová. Seděli spolu na lavičce, pan Novák zářil štěstím, drželi se za ruce. O této 
návštěvě se dozvěděl syn a pracovníkům domova sdělil, že si nepřeje, aby paní Adamcová 
pana Nováka navštěvovala. Pracovníci došli k závěru, že návštěva paní Adamcové není panu 
Novákovi nepříjemná, má z ní radost, těší se na ní. Paní Adamcová žádným způsobem nezneu‑
žívá ke svému prospěchu to, že pan Novák má demenci a je důvěřivý – nedává jí žádné peníze, 
nepodepisuje žádné dokumenty v její prospěch a nehrozí žádné jiné zneužití jeho práv a opráv-
něných zájmů. V takovém případě musí pracovníci sdělit synovi, že na návštěvu paní Adamcové 
má pan Novák právo a návštěvu paní Adamcové nemohou zakázat.

Pan Burian navštěvuje denní stacionář, protože má středně těžkou demenci. Pečující man-
želka informovala pracovníky, že pan Burian dostává nové léky a může mu být po nich špatně 
a v takovém případě jí to mají pracovníci sdělit, aby o tom mohla pohovořit s  lékařem, který 
léčbu upraví. Panu Burianovi je ve stacionáři špatně, ale stydí se za to, a nechce, aby o tom pra-
covníci manželce řekli. Pracovníci došli k závěru, že v tomto případě by mohlo dojít k poškození 
zdraví a pan Burian si to neuvědomuje. Proto s panem Burianem hovoří o tom, proč je dobré 
to manželce sdělit, zeptají se na důvod, proč by to manželka neměla vědět, zeptají se, zda to 
radši mají nahlásit rovnou ošetřujícímu lékaři. V lepší variantě pan Burian souhlasí s tím, že pra-
covníci budou manželku nebo lékaře informovat. V horším případě pan Burian stále nesouhlasí, 
ale pracovníci mu sdělí, že v  tomto případě musí manželku informovat, aby neměl zdravotní 
komplikace.

POZOR - Každý takový případ se posuzuje individuálně, není na něj šablona a toto je fiktivní 
příklad, který také může mít u různých klientů různá řešení - pracovníci musí zohlednit, nakolik 
se klient může v dané věci rozhodovat sám, nakolik věcem rozumí a zná důsledky svého rozhod-
nutí, musí zohlednit závažnost situace a rodinné vztahy, pokud je znají atd.
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6. Pracovníci sociální služby jsou vázání mlčenlivostí. Nemohou ani rodině sdělit věci, ke kte‑
rým jim klient nedá souhlas. Pokud je pečující zároveň opatrovníkem, pracovníci předávají 
pouze ty informace, které souvisí s výkonem opatrovnictví.

Příklad

Paní Nováková je v domově pro seniory a důchod jí chodí na adresu domova pro seniory. Za 
sociální pracovnicí přijde dcera paní Novákové a chce, aby jí sdělili, jak vysoký má maminka 
důchod

 � pokud není paní Nováková omezena ve svéprávnosti, navštíví sociální pracovnice paní 
Novákovou a zeptá se jí, zda tuto informaci může dceři sdělit. Pokud paní Nováková souhla-
sit nebude, musí sociální pracovnice dodržet mlčenlivost

 � pokud je dcera zároveň opatrovnicí paní Novákové, tak jí tuto informaci sociální pracovnice 
musí sdělit, dokonce by neměla čekat na její dotaz a musí informovat dceru hned po ozná-
mení výše důchodu paní Novákové

7. Za nezletilé děti využívající službu rozhodují jejich zákonní či ustanovení zástupci, pokud 
tím nezasahují do práv dítěte.

Příklad

Anička Nováková má 15 let, má mentální postižení, navštěvuje denní centrum. Její rodiče jsou 
rozvedení. Maminka si nepřeje, aby Aničku vídal její tatínek. Ten má ale rozhodnutí od soudu, 
že Aničku může navštěvovat dvakrát týdně. Anička je při návštěvě tatínka klidná, spokojená, 
nic nenasvědčuje tomu, že by jí tatínek nějak ubližoval nebo že by Aničce byla jeho přítomnost 
nepříjemná. V takovém případě má dítě právo na kontakt s rodičem a pracovníci musí dodržo-
vat rozhodnutí soudu.

8. Pracovníci sociální služby mají ohlašovací povinnost. Do té patří třeba situace, kdy pečující 
nebo jiná osoba závažným způsobem porušuje práva toho, o koho pečuje, např. jej týrá 
závažným zanedbáváním péče či dochází k pohlavnímu zneužívání.

4.1.1 Sociální poradenství

Odborné sociální poradny poskytují potřebné informace, aby člověk mohl řešit svou nepříz‑
nivou sociální situaci, se kterou si neví rady. Nejčastěji jde o občanské poradny, manželské 

a  rodinné poradny, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a pro 
seniory a poradny pro pečující. Odborné sociální poradenství poskytují též hospice pro umíra‑
jící a doprovázející (viz kapitola 5. 2.). Služba je zdarma.

4.1.2 Osobní asistence a pečovatelská služba

Obě služby se poskytují v předem domluveném čase, během kterého pracovník klientovi asi‑
stuje, nebo mu poskytuje péči v sebeobsluze (hygiena, pomoc se zajištěním jídla, doprovod 
k lékaři apod.) a péči o domácnost (úklid, nákupy). Jednotlivé úkony a výše úhrady jsou stano‑
veny vyhláškou k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb.).

? Jaký je rozdíl mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou?

Můžete mít pocit, že v zákoně o sociálních službách je osobní asistence a pečovatelská služba 
vymezena podobně. V případě, že nevíte, kterou službu využívat, zavolejte konkrétním posky-
tovatelům a zjistěte, co přesně nabízí, v  jakém rozsahu a čase (osobní asistence je většinou 
nabízena i na 24 hodin, pečovatelská služba ne) a vyberte si tu službu, která Vám lépe vyhovuje.

4.1.3 Odlehčovací služby

Odlehčovací služby mají formu terénní, ambulantní nebo pobytovou. Vždy jsou poskytovány 
lidem, o které jinak pečuje někdo jiný z důvodu jejich snížené soběstačnosti z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, nejčastěji rodinný příslušník. Pracovníci 
o klienta pečují v době, kdy si pečující potřebuje odpočinout nebo zařídit nezbytné věci (lékaře, 
úřady apod.). Přestože tato služba v důsledku pomůže nejvíce pečujícím, klientem je vždy ten, 
o koho je pečováno, a ten podepisuje smlouvu o poskytování služby. Výše úhrady je stanovena 
vyhláškou k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb.).

4.1.4 Centra denních služeb a denní stacionáře
Centra denních služeb a denní stacionáře jsou ambulantní služby pro různé cílové skupiny, 
které mají sníženou soběstačnost z  důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravot‑
ního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Ráno klienti přicházejí 
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a odpoledne se vrací do svého domácího prostředí. Pracovníci podporují klienty tak, aby udr‑
žovali nebo zlepšovali své dovednosti, znalosti a posilovali je tak k co největší samostatnosti 
v běžných věcech – sebeobsluha, pomoc s hygienou, pomoc s obstaráním jídla, podpora při 
volnočasových aktivitách, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Jednotlivé úkony 
a výše úhrady jsou stanoveny vyhláškou k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb.).

? Jaký je rozdíl mezi centrem denních služeb a denním stacionářem?

Můžete mít pocit, že v zákoně o sociálních službách je centrum denních služeb a denní staci‑
onář vymezen téměř shodně, a i v praxi většinou mají podobnou nabídku pomoci. V případě, 
že nevíte, kterou službu využívat, zavolejte konkrétním poskytovatelům a zjistěte, co přesně 
nabízí a vyberte si tu službu, která Vám lépe vyhovuje.

4.1.5 Týdenní stacionáře

Týdenní stacionáře jsou pobytové služby, kam klient se sníženou soběstačností z důvodu věku 
nebo zdravotního postižení či osoba s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v pondělí přijde a v pátek se vrací do svého 
domácího prostředí. Během této doby pracovníci podporují klienty tak, aby udržovali nebo 
zlepšovali své dovednosti, znalosti a posilovali je tak k co největší samostatnosti v běžných 
věcech – sebeobsluha, pomoc s hygienou, pomoc s obstaráním jídla, podpora při volnočaso‑
vých aktivitách, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Jednotlivé úkony a výše 
úhrady jsou stanoveny vyhláškou k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb.).

4.1.6 Domovy

Domovy jsou určené různým cílovým skupinám (lidé s postižením, senioři apod.). V domově 
klienti bydlí celoročně. Pracovníci podporují klienty tak, aby udržovali nebo zlepšovali své 
dovednosti, znalosti a posilovali je tak k co největší samostatnosti v běžných věcech – sebe‑
obsluha, pomoc s hygienou, pomoc s obstaráním jídla, podpora při volnočasových aktivitách, 
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. V případě, že již klient tyto úkony nezvládne, 
pracovníci o klienta pečují, aby měl zajištěný kvalitní život (v péči o sebe sama, v kontaktech 

s prostředím, v komunikaci apod.) Jednotlivé úkony a výše úhrady jsou stanoveny vyhláškou 
k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb.).

 � domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je termín pro domovy, kde žijí klienti, kteří pro svůj handicap 
(např. z důvodu chronického duševního onemocnění ‑ nejčastěji těžké mentální postižení, syn‑
drom demence, těžké duševní onemocnění), potřebují pro uspokojení svých životních potřeb 
zvláštní přístup pracovníků, který se projevuje v komunikaci, v nastavení harmonogramu dne, 
větší míře pomoci nebo i dohledu nad klienty, kteří nemají z důvodu svého handicapu náhled 
na svou situaci.

POZOR ‑ Dům s pečovatelskou službou není domov pro seniory nebo pro lidi se zdravot‑
ním postižením! Dům s  pečovatelskou službou není ani sociální služba! Jde o  byty zvlášt‑
ního určení, kdy jejich majitel (obec, město, organizace jako např. Červený kříž apod.) vlastní 
nějaký dům a byty v něm pronajímá lidem s handicapem, včetně seniorů. Pravidla pro přijetí si 
určuje vlastník domu. Obyvatel s majitelem uzavírá nájemní smlouvu. V těchto domech není 
stálá přítomnost pečovatelek ani zdravotní služby. Obyvatelé zde žijí jako v jiném nájemním 
domě s tou výjimkou, že dům je přizpůsoben lidem s handicapem. Také se předpokládá, že 
obyvatelé domu budou využívat pečovatelskou službu, takže mnohde pečovatelská služba 
sídlí přímo v prostorách domu nebo tam dojíždí dle potřeb obyvatel. S pečovatelskou služ‑
bou obyvatel domu uzavírá smlouvu o poskytování služby a tuto službu si hradí (viz kapitola 
3. 1. 2.). V domě jsou často i prostory pro jiné služby, které jsou tak pro obyvatele dostupnější 
např. pedikúra, kadeřník apod.

POZOR ‑ Domovy pro seniory a  lidi se zdravotním postižením mají různé názvy  – Domov 
pokojného stáří, Penzion apod. Z názvu nelze poznat, o jakou službu dle zákona o sociálních 
službách jde, zda o domov pro seniory, domov se zvláštním režimem (dokonce se takto mohou 
nazývat i domy s pečovatelskou službou). Chcete ‑li mít jistotu, jaká konkrétní služba se pod 
názvem skrývá, vyhledejte si ji v registru sociálních služeb – webové stránky www.mpsv.cz/
web/cz/registr ‑poskytovatelu ‑sluzeb.
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4.1.7 Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba, která se poskytuje formou skupinového, popřípadě indi‑
viduálního bydlení osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení 
nebo chronického onemocnění, včetně duševního. Prostředí se podobá běžné domácnosti, na 
jejímž chodu se klienti dle svých možností a za asistence pracovníků podílejí např. úklidem, 
vařením, nakupováním  apod. Pracovníci klientům poskytují individuální podporu v  sebeob‑
sluze, v péči o domácnost i při volnočasových aktivitách. Jednotlivé úkony a výše úhrady jsou 
stanoveny vyhláškou k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb.).

4.1.8 Raná péče

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytována 
rodičům dítěte a dítěti do věku 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen 
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Poradci rané péče umí rodičům poradit vhodné 
hračky pro dítě, dát kontakty na odborníky, lékaře, rehabilitační pracovníky, najít vhodné 
granty (viz kapitola 8. 3.), které mohou rodiče využít na nákup různých pomůcek pro své děti. 
Pracovníci umí vyslechnout, dát podporu při výchově dítěte s handicapem. Služba je zamě‑
řena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba 
je poskytována zdarma.

? Jaký je rozdíl mezi ranou péčí a osobní asistencí/pečovatelskou službou?

Poradci rané péče pomohou radou, jak s dítětem pracovat, jaké mít doma pomůcky, hračky, 
kde získat peníze na pořízení pomůcek apod. Pečovatelky/asistentky pomáhají rodičům o děti 
s handicapem pečovat, pomáhají s hygienou, s nákupem, s úklidem v domácnosti apod.

4.1.9 Služby následné péče
Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby pro lidi s duševním onemocně‑
ním nebo pro lidi závislé na návykových látkách, které absolvovali ústavní léčbu ve zdravotnic‑
kém zařízení, absolvovali ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. 
Pracovníci pomáhají těmto lidem zvládat běžné životní situace spojené s vyřizováním vlastních 
záležitostí, v kontaktu s úřady, s hledáním práce apod. Pracovníci klientům zprostředkovávají 

kontakt se společenským prostředím a  pomáhají jim uplatňovat jejich práva a  oprávněné 
zájmy. Služba je poskytována zdarma.

4.1.10 Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované lidem se zdravotním handica‑
pem, kteří nejsou v dané chvíli umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. Pracovníci 
služby klienty podporují při zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím 
pracovní terapie. Vedle toho služba obsahuje podporu soběstačnosti a dalších činností vedou‑
cích k sociálnímu začlenění. Služba je zdarma (hradí se jen strava, pokud ji klient chce odebírat).

? Jaký je rozdíl mezi denním stacionářem/centrem denních služeb a sociálně 
terapeutickou dílnou a chráněnou dílnou/sociálním podnikem?

Ve všech těchto institucích mohou klienti dělat stejnou činnost. Ale důvod, proč ji dělají, je jiný!

Příklad

Pan Josef navštěvuje denní stacionář, protože má středně těžké mentální postižení. Rád pra‑
cuje s keramickou hlínou. Pracovníci ho při této práci podporují v tom, aby uměl vyjádřit svá 
přání, aby se uměl rozhodovat, trénují soustředění, jemnou motoriku, komunikují s ním. Když 
je pan Josef unavený, jde si lehnout a odpočívá. Jsou dny, kdy s hlínou dělat nechce, a tak ho 
nikdo do této činnosti nenutí. Vedle práce s keramikou mu pracovníci pomáhají s hygienou, se 
stravováním, chodí spolu na procházky apod. Služby denního stacionáře si klient hradí.

Pan František by rád jednou pracoval za řádnou mzdu, ale z důvodu svého mentální postižení 
nemá žádné pracovní zkušenosti. V sociálně terapeutické dílně pracuje s keramikou. Má sta‑
novenou pracovní dobu a pracovní přestávky a pracovníci mu pomáhají je dodržovat, pomá‑
hají mu s úklidem na jeho pracovišti, spolupracují na tom, jak hledat práci a jak se o ni ucházet. 
Důležitý není výrobek sám, ale proces práce na výrobku. Služba je poskytována zdarma.

Pan Václav navštěvuje chráněnou dílnu (též sociální podnik, některé organizace mají jen chrá‑
něné pracovní místo), podílí se na výrobě keramických hrnečků, je malíř obrázků na hrnečcích. 
Chodí sem do zaměstnání, má uzavřenou pracovní smlouvu. Přestože pracovní podmínky se 
lidem s postižením přizpůsobují (bariérovost, častější přestávky, pomoc pracovního mistra), 
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jde o prostředí trhu práce, kde zaměstnanec musí dodržovat všechny svoje povinnosti a zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zadanou práci musí plnit, nesmí 
práci odbývat. Za svou práci dostává řádnou mzdu a když způsobí zaměstnavateli nějakou 
škodu, tak jí musí jako normální zaměstnanec uhradit.

4.1.11 Sociální rehabilitace

Jedná se o soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti 
a soběstačnosti. Lidé s handicapem za podpory pracovníků rozvíjejí své schopnosti a doved‑
nosti, posilují návyky důležité pro samostatný život (nácvik dovedností pro zvládání péče 
o  vlastní osobu, soběstačnosti a  dalších činností vedoucích k  sociálnímu začlenění, zpro‑
středkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
a  pomoc při uplatňování práv a  oprávněných zájmů). Jednotlivé úkony a  výše úhrady jsou 
stanoveny vyhláškou k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb.).

? Jaký je rozdíl mezi sociálně terapeutickou dílnou a sociální rehabilitací?

V sociálně terapeutické dílně se klienti zaměřují na zvládání pracovních dovedností, pracovního 
života. V sociální rehabilitaci se klienti zaměřují na zvládání běžného samostatného života.

4.1.12 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních jsou nejčastěji při léčebnách dlou‑
hodobě nemocných nebo na lůžkách následné péče. Jsou určeny těm pacientům, kteří již 
nevyžadují ústavní zdravotní péči (to znamená, že jejich stav je takový, že nepotřebují trvalou 
zdravotní péči v nemocnici), ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni obe‑
jít se bez pomoci jiné fyzické osoby a nemají po propuštění z nemocnice zajištěnu žádnou 
návaznou službu (např. v domovech pro seniory, nemají rodinného pečujícího apod.). Službu 
mohou využívat do doby, než je tato péče zajištěna. Pracovníci podporují klienty tak, aby udr‑
žovali nebo zlepšovali své dovednosti a znalosti a posilovali je tak k co největší samostatnosti 
v běžných věcech – sebeobsluha, pomoc s hygienou, pomoc s obstaráním jídla, podpora při 
volnočasových aktivitách, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Jednotlivé úkony 
a výše úhrady jsou stanoveny vyhláškou k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb.).

Příklad

Paní Nováková žila ve druhém patře bez výtahu. Pomoc s domácností zajišťovala dcera, která 
za maminkou třikrát týdně chodila, uklidila, navařila apod. Byt je bariérový – má úzké dveře, 
nemá sprchový kout apod.

Paní Nováková upadla a  zlomila si nohu. Nejprve byla hospitalizovaná na akutním oddělení 
nemocnice (např. chirurgie), na doléčení pak byla přeložena na lůžka následné péče. Nyní je 
stabilizovaná, nepotřebuje žádnou další speciální léčbu, ale její stav je takový, že nemůže cho-
dit – zlomenina byla takového rázu, že se nedá dostupnými prostředky zcela uzdravit.

Sociální pracovnice nemocnice a ošetřující lékař seznámí paní Novákovou a  její dceru s tím, 
že paní Nováková už zdravotní péči nepotřebuje, může jít domů, ale potřebuje celodenní péči 
druhé osoby.

Z rozhovoru ale vyjde najevo, že paní Nováková do svého bytu nevyjde a nedostane se tam. 
Byt je bariérový. Pečující dcera nemá možnost si maminku vzít k sobě domů (také žije v patře 
v domu bez výtahu a byt je bariérový), navíc je sama vážně nemocná a celodenní péči nezvládne 
kvůli svému zdravotnímu stavu. Dcera sděluje, že maminka nemá podanou žádost do žádné 
pobytové sociální služby (do domova pro seniory).

V takovém případě ošetřující lékař a sociální pracovnice nemocnice vyjednají s paní Novákovou 
a její dcerou, že paní Nováková bude propuštěna z lůžek následné péče a nemocnice s ní uza-
vře smlouvu na lůžka sociální péče ve zdravotnictví.

Prakticky to znamená, že paní Nováková zůstává v nemocnici, ale pobyt si již hradí. Lékař zde 
dochází již jen podle potřeby jako např. v domově pro seniory.

Pečující dcera a sociální pracovnice nemocnice se snaží pro paní Novákovou najít vhodnou 
pomoc. Tu předjednají v domově pro seniory, přičemž je vhodné již v tomto momentě začít 
řešit příspěvek na péči. Jakmile je možné se do domova přestěhovat, ukončí nemocnice s paní 
Novákovou smlouvu o  poskytování služby a  paní Nováková se odstěhuje do domova pro 
seniory.



60 61

1.2 Svépomocné skupiny

Podrobné informace získáte

 � na internetu  – heslo pro vyhledávání „svépomocná skupina a  konkrétní cílová skupina“, 
např. „svépomocná skupina pro muže po poranění míchy“ či „svépomocná skupina partnerek 
vozíčkářů“ ‑ záleží, pro koho se svépomocná skupina hledá

 � v odborných poradnách pro pečující
 � v sociálních službách organizujících svépomocné skupiny

Slovníček

svépomocná skupina skupina lidí, která se sdružila k řešení určitého společného problému

 � jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů – člověk 
pomoc přijímá a současně poskytuje

 � poskytují prostor pro výměnu názorů a myšlenek, pro vytváření no‑
vých pohledů na řešení problémů, lidé zde získávají nové zkušenosti 
a dovednosti

Svépomocná skupina může být organizována jak samotnými členy, tak i nějakou organizací, 
nejčastěji tou, která poskytuje sociální služby dané cílové skupině. Proto jsme svépomocné 
skupiny zařadili do kapitoly věnující se sociálním službám.

Základní přehled průběhu řešení situace

1. vyhledejte na internetu svépomocnou skupinu, která je Vám nejbližší – je zaměřená na péči 
o člověka v rodině, je zaměřena na problematiku handicapu člověka, o kterého pečujete

2. kontaktujte pověřenou osobu a zjistěte podmínky pro vstup do svépomocné skupiny

3. můžete využívat všech aktivit, které svépomocné skupiny nabízejí

a) setkávání za účelem výměny zkušeností, zážitků, dobrých i špatných příkladů ze života

b) různé přednášky či kurzy

4. všichni problematiku znají, vědí, o čem je řeč, a proto si rozumí a umí poradit

Příklady organizací, které nabízejí svépomocné skupiny

– FOKUS ČR, z.s. (lidé s duševním onemocněním), Česká alzheimerovská společnost, o. p. s. 
(lidé se syndromem demence), Rain Man – spolek rodičů a přátel dětí s autismem, Česká aso-
ciace paraplegiků – CZEPA, z.s. a mnoho dalších
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5. Zdravotní služby

Informace získáte

 � na internetu
 � u Vašeho praktického či ošetřujícího lékaře
 � v zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdra‑

votních službách)

Zdravotní služby zahrnují:

 � praktický lékař pro dospělé či děti a mládež

 � odborní lékaři

 � denní zdravotnické stacionáře určené zejména pro lidi s duševním onemocněním

 � lůžková péče v pobytových zdravotnických zařízeních (nemocnice, tzv. léčebny)

 � domácí zdravotní péče, kterou je nejčastěji ošetřovatelská či rehabilitační péče (někdy i pa‑
liativní péče) (tzv. home care)

 � návštěvní služba od praktického lékaře či zdravotní sestry

 � hospic (poskytovatel, který poskytuje zdravotní služby nevyléčitelně nemocný pacientům 
v terminálním stavu ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu 
nebo ve vlastním prostředí pacienta, tzv. domácí hospic)

 � a další

Co řeší

 � primárně řeší zdravotní stav pacientů

 � ve velkých nemocnicích pracují také sociální pracovníci, kteří pacientům a jejich rodinám 
pomáhají najít vhodnou navazující službu

 � v  některých nemocnicích jsou poradny pro pečující s  různým zaměřením. Tyto poradny 
provozují buď samotné nemocnice svými odbornými pracovníky, nebo propůjčují svoje 
prostory jiným, nejčastěji sociálním, službám odborného poradenství

5.1. Domácí zdravotní péče (home care)

Právní předpisy

Zákon č.  372/2011 Sb. o  zdravotních službách a  podmínkách jejich poskytování (dále jen 
„zákon o zdravotních službách“ či zkratka „ZZS“)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvi‑
sejících zákonů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“)

Podrobné informace získáte

 � na internetu, heslo pro vyhledávání „domácí zdravotní péče“ nebo „home care“

Slovníček

žadatel / zájemce 
o službu

osoba, která má (krátkodobě nebo dlouhodobě) nepříznivý zdravotní 
stav = pacient

klient pacient

Domácí zdravotní péče terénní zdravotní služba, která je hrazena ze zdravotního pojištění 
a předepisuje ji ošetřující lékař, nejčastěji praktický lékař, svým 
pacientům

Zdravotní sestry navštěvují pacienty doma a dělají takové zdravotní 
úkony, které pacient sám doma nezvládne kvůli své nemoci, věku apod. 
Jde o zdravotní výkony, které mohou vykonávat i jen zdravotní sestry, 
ne pouze lékaři. Nejčastěji jde o:

 � příprava a podávání léků
 � ošetřování ran – proleženiny, rány po úrazech
 � ošetřování chronických ran
 � aplikace injekcí, inzulínu
 � odběry
 � rehabilitace – nácvik a procvičování chůze
 � zácvik rodinných pečujících v ošetřování
 � a další odborné zdravotní úkony
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Základní přehled průběhu řešení situace

1. žádost praktickému lékaři pro dospělé či děti a dorost (záleží, kdo je pacient), zda Vám 
předepíše domácí zdravotní péči

2. praktický lékař zhodnotí, zda zdravotní stav nemocného je takový, že potřebuje pomoc se 
zdravotními úkony v domácím prostředí. Nemocný je sám nezvládá a jeho stav je takový, 
že se sám nedopraví do zdravotnického zařízení na průběžné ošetření

3. praktický lékař napíše poukaz na domácí zdravotní péči, přičemž ji lze napsat na 3 měsíce

4. domluva s lékařem, kdo a jak bude kontaktovat domácí zdravotní péči

5. sjednání podmínek a podrobností pro docházení zdravotních sester do domácnosti (den, 
čas apod.)

? Jaký je rozdíl mezi pečovatelskou službou a domácí péčí?

Domácí zdravotní péče je zdravotní služba, kterou u  pacientů vykonávají zdravotní sestry 
POUZE na základě doporučení praktického či ošetřujícího lékaře. Služba je hrazena ze zdra-
votního pojištění.

Pečovatelská služba je sociální službou, kterou poskytují pečovatelky, asistentky, pracovníci 
v sociálních službách, sociální pracovníci VÝHRADNĚ na základě smlouvy mezi službou a kli-
entem. Služba je hrazena klientem a jednotlivé úkony a výše úhrady jsou stanoveny vyhláškou 
k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb.)

POZOR - Často dochází k záměně pojmů sestřička – pečovatelka, a to nejen laickou veřejností, 
ale i odbornou veřejností, lékaři.

Co dále musíte vědět

1. Poukaz na domácí zdravotní péči může na dobu 14 dní napsat i ošetřující lékař zdravotnic‑
kého zařízení, kde pacient pobýval a z nějž se vrací do domácího prostředí.

2. Po omezenou dobu (14 dní, v případě paliativní péče až 3 měsíce) může domácí zdra‑
votní péči předepsat rovněž lékaři s  dalšími odbornostmi, např.  ambulantní specialisté, 
lékaři poskytovatele poskytující lékařskou pohotovostní službu, lékaři poskytovatele 
poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, a to i v případech, kdy pacient nebyl 
hospitalizován.

Příklad

Pan Novák má těžkou demenci, stará se o něj manželka, v současné době je hospitalizován pro 
amputaci palce na noze:

 � ošetřující lékař informuje pacienta i rodinu, že i po propuštění bude nutné panu Novákovi 
dělat každodenní převazy

 � manželka převaz rány po amputaci nezvládne

 � pan Novák nezvládne každodenní návštěvy ambulance chirurga

 � ošetřující lékař nemocnice napíše před propuštěním poukaz na domácí zdravotní péči na 
dobu 14 dní

 � před uplynutím této doby musí pan Novák, nebo v zastoupení manželky, navštívit praktické-
ho lékaře, který může nový poukaz napsat, a požádat o další domácí zdravotní péči.

3. Při předepisování poukazu na domácí zdravotní péči se lékař musí řídit pravidly Zákona 
č.  372/2011 Sb. o  zdravotních službách a  podmínkách jejich poskytování a  zdravotní 
pojišťovny pacienta pro předepisování této péče (komu, na jak dlouho, s jakou nemocí / 
diagnózou apod.)

5.2 Hospic

Právní předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č.  372/2011 Sb., o  zdravotních službách a  podmínkách jejich poskytování (dále jen 
„zákon o zdravotních službách“ či zkratka „ZZS“)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvi‑
sejících zákonů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“)
Vyhláška MPSV č.  505/2006 Sb., která provádí zákon o  sociálních službách (dále také jen 
„vyhláška k ZSS“)

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky u praktického či ošetřujícího lékaře
 � na webových stránkách ‑ heslo pro vyhledávání „hospic“
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Slovníček

paliativní péče  � komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná 
pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v  pokročilém nebo 
terminálním stadiu

 � péče, kde už se aktivně neléčí, protože dostupná lékařská věda už 
vyčerpala své, možnosti

 � paliativní zdravotní péče zaměřuje na mírnění bolestí, řešení dalších 
komplikací a na kvalitu života v terminálních stádiích nemocného

terminální stádium  � poslední fáze smrtelné nemoci, kdy je léčba pacienta neúčinná
 � je to doba umírání

Základní přehled průběhu řešení situace

1. domluva s ošetřujícím lékařem nemocnice nebo s praktickým lékařem pro dospělé či děti 
a dorost, zda je pro nemocného hospicová péče vhodná

2. služby hospice jsou na místě tehdy, pokud se ošetřující lékař s pacientem dohodne na 
paliativní péči

3. doporučujeme nejprve získat informace přímo ve Vámi vybraném hospici

4. pracovníci s Vámi domluví, jak bude hospicová péče probíhat

 � domácí hospic – služba probíhá v domácnosti pacienta

 � „kamenný“ hospic – služba probíhá v pobytovém zařízení hospicového typu

5. úhrada se řídí vyhláškou k  zákonu o  sociálních službách (č.  505/2006 Sb.) a  zákonem 
o zdravotních službách a zákonem o veřejném zdravotním pojištění

5.3 Kompenzační pomůcky

Právní předpisy

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvi‑
sejících zákonů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“)

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky
 � u ošetřujícího lékaře
 � v call centru zdravotní pojišťovny
 � v prodejnách zdravotních pomůcek

 � na webových stránkách ‑ heslo pro vyhledávání „kompenzační/zdravotní pomůcky“, „půjčovny 
zdravotních pomůcek“, „prodejny zdravotních potřeb“ apod.

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve získat informace o vhodných pomůckách, poradit se s lékařem, jaký 
typ, druh pomůcky zvolit, tyto informace podají i pracovníci prodejen zdravotních pomůcek

2. doporučujeme si konkrétní pomůcku zkusit nebo vyzkoušet několik podobných pomůcek 
(pomůcky si na vyzkoušení můžete vypůjčit v půjčovnách kompenzačních pomůcek)

3. pokud je pomůcka hrazená ze zdravotního pojištění

 � lékař předepíše poukaz

 � většina poukazů projde procesem schvalování revizním lékařem příslušné zdravotní po‑
jišťovny

 � dodání pomůcky

4. pokud není pomůcka hrazená ze zdravotního pojištění

 � podání žádosti na příspěvek na zvláštní pomůcku (viz kapitola 2. 5.)

 � podání žádosti o  grant ze sociálních programů různých společností, nadací  apod. 
(viz kapitola 8. 3.)

1. pokud nelze pomůcku získat přes příslušnou zdravotní pojišťovnu nebo na ni zažádat pří‑
spěvek na zvláštní pomůcku, tak je možné

 � pomůcky zapůjčit v půjčovnách pomůcek, seznamy půjčoven najdete na internetu, půj‑
čovny provozují i některé hospice (viz kapitola 5. 2.), pečovatelské služby (viz kapitola 
4. 1. 2.), domácí zdravotní péče (viz kapitola 5. 1.)

 � pomůcky koupit jako samoplátce v prodejnách zdravotních pomůcek (seznamy prodej‑
ců najdete na internetu) nebo u výrobce, lze také koupit repasované pomůcky, které 
vyjdou finančně lépe Na co se připravit
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1. Seznamy pomůcek, které jsou hrazeny pojišťovnou se s časem mění. Proto doporučujeme 
vždy vše ověřit u ošetřujícího lékaře nebo v prodejnách zdravotních potřeb.

2. Pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou jsou ve většině případů pacientům propůjčeny 
a pokud pomůcku pacient dále nepotřebuje nebo zemřel, vrací se – informace Vám sdělí 
ošetřující lékař, pracovníci prodejny zdravotních pomůcek nebo v  informačním centru 
zdravotní pojišťovny.

3. Přednost má zapůjčování repasovaných pomůcek. Tudíž je možné, že pacient nedostane 
nový invalidní vozík, ale již v minulosti používaný, nicméně plně funkční.

5.4 Inkontinenční pomůcky

Právní předpisy

Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích

Podrobné informace získáte

 � osobně, telefonicky
 � u praktického lékaře dále u urologa, gynekologa, neurologa, nefrologa nebo geriatra
 � v call centru příslušné zdravotní pojišťovny
 � v prodejnách zdravotních pomůcek
 � v lékárnách

 � na webových stránkách ‑ heslo pro vyhledávání „inkontinenční pomůcky“

Slovníček

inkontinenční 
pomůcky

pomůcky pro lidi, kteří mají problém s únikem moči a stolice – pleny, vložky, 
podložky apod.

Základní přehled průběhu řešení situace

1. při problémech s únikem moči a stolice je třeba vědět, že se není za co stydět a že jsou 
vhodné, diskrétní a účinné pomůcky, které mohou komplikace spojené s tímto problémem 
pomoci vyřešit

2. domluva s praktického či ošetřujícím (urolog, gynekolog, neurolog, nefrolog nebo geriatr) 
lékařem, zda je možné získat inkontinenční pomůcky hrazené (plně, částečně) přes přísluš‑
nou zdravotní pojišťovnu

3. pokud může podle pravidel daných zákonem o  zdravotnických prostředcích a  pravidel 
zdravotní pojišťovny praktický či ošetřující lékař předepsat inkontinenční pomůcky, přede‑
píše poukaz, který má platnost 30 dní

4. na poukazu je napsán počet inkontinenčních pomůcek, na které má člověk na dané období 
nárok (posuzuje se dle stupně inkontinence, který určuje i výši spoluúčasti).

5. vyzvednutí inkontinenčních pomůcek v lékárně nebo v prodejnách zdravotnických potřeb

6. po uplynutí doby, na kterou člověk inkontinenční pomůcky získal, praktický či ošetřující 
lékař napíše nový poukaz

7. pokud ošetřující lékař nemůže poukaz napsat, lze inkontinenční pomůcky koupit v plné výši 
v lékárně nebo v prodejnách zdravotnických potřeb

Na co se připravit

1. Zdravotní pojišťovna často uhradí na dané období jen základní počet inkontinenčních 
pomůcek. Pokud jich člověk potřebuje více, musí si je uhradit jako samoplátce.

2. Inkontinenčních pomůcek je velká řada. S nabídkou a výběrem Vám pomůže praktický či 
ošetřující lékař, lékárníci, pracovníci prodejen zdravotnických potřeb.
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6. Školy a školská zařízení

Informace získáte

 � na internetu – heslo na vyhledávání „speciální a praktické školy“, „školy pro žáky s handica‑
pem“ apod.

 � v základních školách
 � u praktických lékařů pro děti a dorost
 � u dětských psychologů
 � na odboru školství na městských či obecních úřadech
 � u poradců rané péče
 � v pedagogicko ‑psychologických poradnách
 � ve speciálně ‑pedagogických centrech

Co řeší

 � vzdělávání žáků včetně žáků s handicapem

 � mohou poskytnout informace o navazujících službách psychologů, lékařů, sociálních slu‑
žeb apod.

 � v některých školách také pracují vedle speciálních pedagogů sociální pracovníci a sociální 
pedagogové, kteří žákům a  jejich rodinám pomáhají zvládat nepříznivou sociální situaci 
nebo v případě, že jde o žáka s nějakým handicapem, umí poradit, kde najít vhodnou po‑
moc i sociální službu

6.1 Mateřské školy a Školy pro děti a studenty 
s handicapem

Právní předpisy

Zákon č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá‑
vání (dále jen „školský zákon“)

Podrobné informace získáte

 � seznam škol najdete na internetu

Slovníček

žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami

žák se zdravotním postižením nebo se sociálním znevýhodněním

6.1.1 Mateřské školy speciální

Program je individuálně přizpůsoben dětem s handicapem

6.1.2 Základní školy

Na základní škole mohou mít žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ustanoveného 
asistenta pedagoga, který žákům pomáhá během vyučování. Při základních školách jsou 
školní družiny.

6.1.3 Základní škola speciální (dříve pomocné škola)
Pro individualizovanou výuku žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se sou‑
běžným postižením více vadami a s autismem, a to na žádost zákonného zástupce. Při základ‑
ních speciálních školách jsou školní družiny.

6.1.4. Střední školy pro žáky s handicapem, školy praktické

Po ukončení základní školní docházky mohou žáci podle svých možností dále studovat a vybrat 
si z navazujícího studia na středních školách, na učilištích a v praktických školách, kde je výuka 
uzpůsobena lidem s handicapem. Při středních školách mohou být internáty.
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7. Zastoupení svéprávného a podpůrná 
opatření při narušení schopnosti zletilého 
právně jednat

Informace získáte

 � na internetu
 � v odborných sociálních poradnách (viz kapitola 4. 1. 1.)

Co řeší

 � úřední ověření podpisu na listinách či smlouvách, kde to zákon vyžaduje

 � sepsání smluv či listin

 � ustanovení zástupce na základě plné moci či z rozhodnutí soudu

 � předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti či omeze‑
ní ve svéprávnosti

 � ustanovení opatrovníka osobě omezené ve svéprávnosti i jiné osobě

 � apod.

Jsou situace, kdy člověk pro svůj duševní handicap nemůže rozhodovat sám o sobě a o věcech, 
které se ho týkají. Je nebezpečí, že by se mohl rozhodnout tak, že by mohl vážně poškodit sám 
sebe nebo druhé lidí i své zájmy nebo zájmy druhých.

Příklad

Pan Novák má 85 let, má demenci v pokročilejším stádiu, žije v domově pro seniory. Je dezori-
entován v čase, v místě, nerozeznává osoby a, nezná hodnotu peněz. Z tohoto důvodu si sám 
nezařídí nákupy, neví, kolik a kdy má zaplatit za sociální službu, neví, jaké léky potřebuje apod. 
Je velmi důvěřivý, a  to až tak, že kdokoliv za ním přijde s  tím, že potřebuje podpis, tak vše 
podepíše. Takto ale může přijít o svůj majetek, může ho někdo okrást, špatně mu poradit či ho 
nějakým způsobem využít ve svůj prospěch.

Pan Burian má 18 let. Má těžké mentální postižení. Není schopen se sám v ničem rozhodovat, 
dosud za něj rozhodovali rodiče.

V obou uvedených příkladech potřebuje člověk s handicapem někoho, kdo by mu v rozho‑
dování pomáhal a  jednal v  jeho zájmu. Je několik možností, jak toho, o koho je pečováno, 
zastoupit.

7.1 Plná moc

Právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“)

Podrobné informace získáte

 � na internetu – heslo pro vyhledávání „plná moc“, „vzor plné moci“
 � u advokátů, notářů či jiných odborných právnických profesí
 � na úřadech, sociálních odborech či v odborných sociálních poradnách

Slovníček

zmocnitel osoba, která dává někomu plnou moc

zmocněnec osoba, která přijímá plnou moc

Základní přehled průběhu vyřízení

1. doporučujeme zeptat se v odborných poradnách nebo u advokáta, notáře či jiné odborné 
osoby, jaké má mít plná moc náležitosti

2. vzory plné moci najdete i na internetu, z plné moci musí být zřejmé kdo pověřuje koho a za 
jakým účelem

3. plnou moc můžete napsat sami doma, pokud bude mít všechny náležitosti, je platná (někdy 
úřady i bez zmocnění v zákoně vyžadují úřední ověření podpisu na plné moci)
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4. pokud chcete, aby nikdo plnou moc nezpochybnil, je vhodné

 � nechat ji zpracovat advokátem, notářem či odborníkem na právo a jste ‑li si jisti, že plná 
moc obsahuje vše podstatné, pak je vhodné nechat ověřit podpis (na poště – služba 
CzechPoint, na matrice či u notáře)

Na co se připravit

1. Vymezení plné moci může způsobit, že ji nemůžete využít ve všech případech. Navíc úřady 
někdy trvají na svém vzoru plné moci a úředním ověření podpisu. Někdy by ani tzv. gene‑
rální plná moc (tj. plná moc pro všechna právní jednání) nemusela dostačovat pro určité 
právní jednání (např. ani na základě plné moci nemůžete vyřídit jeho občanský průkaz). 
Informace o tom, kde všude Vám plná moc nebude stačit, získáte bezplatně v odborných 
sociálních poradnách (viz kapitola 4. 1. 1.) či za úplatu u advokáta, notáře či jiné osoby 
z odborné právnické profese.

7.2 Nápomoc při rozhodování

Zákonné normy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 292/ 2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Podrobné informace získáte

 � na internetu – heslo pro vyhledávání „nápomoc při rozhodování“
 � u advokátů, notářů či jiných osoba z odborné právnické profese
 � u soudních úředníků z tzv. opatrovnického oddělení
 � u odborné sociální poradny označované nejčastěji jako „občanské poradny“

Slovníček

podporovaný člověk, který má duševní poruchu, pro kterou mu rozhodování činí obtíže a chce, 
aby mu někdo napomáhal při rozhodování

podpůrce tj. jakoby poradce, který se smluvně zavázal podporovanému, že bude s jeho 
souhlasem přítomen při jeho právních jednáních, že mu zajistí potřebné údaje 
a sdělení a že mu bude nápomocen radami

 � může se účastnit právních jednání podporovaného a pokud jsou v písemné 
formě, může k nim připojit svůj podpis s uvedením své funkce a popisem pod‑
pory, kterou dotyčnému poskytl (do smlouvy o nápomoci uveďte, že podpůrce 
je vždy povinen při právním jednání, u kterého je přítomen, přiložit svůj podpis, 
aby pak bylo možné právní jednání učiněné v  jeho nepřítomnosti napadnout 
u soudu!)

 � není to opatrovník, tak nemůže podporovaného zastupovat, tj.  jednat za něj, 
ale jedná vždy s ním (vše mu vysvětlí a doporučí pro něj nejvhodnější rozhod‑
nutí, přičemž výhoda spočívá v  tom, že pokud nemohl poskytnout podporu, 
může s ohledem na ust. § 47 odst. 2 OZ napadnout neplatnost právního jedná‑
ní podporovaného)

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve zavolat do odborných sociálních poraden či jiných bezplatných 
poraden a zjistit všechny podrobnosti, které je nezbytné udělat

2. člověk, který chce, aby mu někdo pomáhal při rozhodování, musí s  tím, kdo mu má 
pomáhat uzavřít smlouvu o nápomoci. Smlouva musí být písemná a schválena soudem. 
Ze smlouvy musí být zřejmé, co má a nemá podpůrce dělat, jak má jednat a poskytovat 
svou pomoc. Podpůrce se smlouvou o nápomoci zavazuje, že bude přítomen při právních 
jednáních podporovaného, poskytne mu potřebné údaje a bude mu nápomocný radami

3. po podpisu smlouvy je nutné podat návrh k  soudu s  žádostí o  schválení smlouvy 
o nápomoci

4. soud smlouvu posoudí a následně ji buď schválí či odmítne její schválení s odůvodněním

5. podpůrce je podporovanému nápomocný při právním jednání a  rozhodování před 
uskutečněním právního jednání

6. podpůrce ztrácí své postavení právní mocí soudního rozhodnutí. Nápomoc je dobrovolná 
pro obě strany, proto, pokud jedna strana bude chtít tuto smlouvu zrušit, může podat návrh 
k soudu na odvolání podpůrce a soud má povinnost žádost respektovat.
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Na co se připravit

1. Podpůrce může poskytovat podporovanému konzultace a řešit s ním jeho situaci, ale sám 
ho nevyhledává ani si ho nepředvolává. Podporovaný má právo zvolit si, zda nápomoc 
podpůrce využije nebo ne.

2. Je vhodné do smlouvy o nápomoci nějakým způsobem zakomponovat kontrolu, např. že 
podporovaný a  podpůrce se jednou za půl roku zavazují dostavit do nějaké sociální 
či jiné služby a  zde sdělí, jak spolu spolupracují a  co je třeba učinit pro vyšší ochranu 
podporovaného.

7.3 zastupování členem domácnosti

Právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“ či zkratka „OZ“)
Zákon č. 292/ 2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Podrobné informace získáte

 � na internetu – heslo pro vyhledávání „zastupování členem domácnosti“
 � u advokátů, notářů či jiných osob z odborné právnické profese
 � u soudních úředníků z tzv. opatrovnického oddělení
 � v odborných sociálních poradnách označovaných nejčastěji jako „občanské poradny“

Slovníček

zastoupený zletilý člověk se závažným duševním onemocněním, které mu brání 
samostatně právně jednat

člen domácnosti / 
zástupce

potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo člověk, který 
před vznikem zastoupení žil se zastoupeným ve společné domácnosti 
nejméně tři roky a chce zastoupeného právně zastupovat

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve zavolat do odborných sociálních poraden či jiných poraden a zjistit 
všechny kroky, které je nezbytné udělat

2. ten, kdo chce někoho zastupovat, mu to musí dát najevo, musí mu to srozumitelně vysvětlit 
a seznámit ho s tím, co to pro zastupovaného znamená

3. návrh k soudu na schválení zastoupení členem domácnosti

4. soud musí zástupce schválit a u soudu zjišťuje názor zastoupeného

5. průběh samotného zastupování (pozor zastoupení se vztahuje na jen obvyklé 
záležitosti – viz níže)

6. zastoupení zaniká tím, že:

 � zástupce se zastoupení vzdá,

 � zastoupený odmítne, aby ho zástupce dále zastupoval nebo

 � soud jmenuje zastoupenému opatrovníka

Na co se připravit

1. Zástupce je oprávněn zastupovat zastoupeného v  obvyklých záležitostech (mezi tyto 
nepatří udělení souhlasu k  zásahu do duševní nebo tělesné integrity, který by měl 
trvalé následky) a  nakládat s  jeho příjmy v  rozsahu potřebném pro obstarání obvyk‑
lých záležitostí (s finančními prostředky na účtu nakládají zástupci jen do výše životního 
minima jednotlivce, které stanovuje zákon o životním a existenčním minimu).  
Mezi povinnosti zástupce patří:

 � dbát o ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv,

 � dbát o to, aby způsob života zastoupeného nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a

 � dbát o to, aby způsob života zastoupeného nebyl v rozporu s jeho představami a přání‑
mi, pokud tyto nejsou nerozumné.
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7.4 Omezení ve svéprávnosti

Právní přepisy

Usnesení předsednictva ČNR č.  2/1993 Sb., o  vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV 
A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina základních 
práv a svobod“)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“ či zkratka „OZ“)
Zákon č. 292/ 2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Podrobné informace získáte

 � na internetu – heslo pro vyhledávání „omezení ve svéprávnosti“
 � u advokátů, notářů či jiných osob z odborné právnické profese
 � u soudních úředníků z tzv. opatrovnického oddělení
 � na webových stránkách ombudsmana: www.ochrance.cz/letaky/opatrovnik/opatrovnik.pdf

Slovníček

práva člověka základní lidská práva uvedená v Listině základních práv a svobod (např. právo 
na důstojnost, právo na soukromí, právo na majetek a mnoho dalších)

 � rozhodnutí o omezení svéprávnosti člověka nezbavuje jeho základních 
lidských práv

právní jednání  � jednání, při kterém svéprávná osoba nabývá práva a zavazuje se k po‑
vinnostem

 � je projevem vůle člověka s právními následky, jde tedy o jednu z práv‑
ních skutečností

 � nejčastějším projevem právního jednání je smlouva

svéprávnost způsobilost právně jednat, například uzavírat jakékoli smlouvy

opatrovanec člověk, který má opatrovníka

opatrovník  � soudem ustanovený subjekt či člověk, který se stará o právní záležitosti 
jiného člověka, který se o ně nemůže starat sám

 � zastupuje člověka omezeného ve svéprávnosti v  těch oblastech, které 
vymezí soud

veřejný 
opatrovník

 � Způsobilost být veřejným opatrovníkem má obec, kde má opatrovanec 
bydliště, anebo právnická osoba zřízená touto obcí k plnění úkolů tohoto 
druhu, přičemž jmenování veřejného opatrovníka podle jiného zákona 
není vázáno na jeho souhlas.

 � v malé obci činí tuto funkci většinou starosta

 � u  větších „obcí“ jsou to úředníci sociálních odborů městských úřadů 
a magistrátů

opatrovnická 
rada

jde o skupinu osob z nejbližšího okolí opatrovance, která má zájem opat‑
rovanci pomáhat a doplnit či vyvážit činnost opatrovníka, zejména při jeho 
nedostatečném plnění jeho povinností. Dohlíží na činnost opatrovníka, dává 
opatrovníkovi návrhy a podněty, jak má opatrovance lépe zastupovat, pou‑
kazuje na zájmy opatrovance a umožňuje uplatnit pohled a názory většího 
počtu lidí, kteří opatrovance znají.

doba omezení 
ve svéprávnosti

každé omezení ve svéprávnosti má platnost nejdéle tři roky (je ‑li zjevné, že 
se stav člověka v této době nezlepší, tak až pět let), lze je však opakovaně 
prodloužit

Základní přehled průběhu řešení situace

1. doporučujeme nejprve zavolat do odborných občanských poraden či jiných poraden a zjis‑
tit všechny kroky, které je nezbytné udělat

2. podání žádosti k přezkoumání svéprávnosti nebo návrhu na omezení svéprávnosti k soudu. 
Vzory žádosti a návrh jsou na internetu:

 � žádost má jednodušší formu a soud může a nemusí zahájit řízení

 � návrh má složitější formu a soud musí zahájit řízení

3. přijde dopis o zahájení řízení a o ustanovení opatrovníka po dobu řízení – tento opatrovník 
hájí zájmy osoby, která má být omezena ve svéprávnosti
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4. za člověkem, který bude omezen ve svéprávnosti, přijde soudní znalec či se musí k soud‑
nímu znalci dostavit, následně znalec provede vyšetření, ze kterého bude patrné, v jakých 
oblastech je daná osoba omezená

5. přijde předvolání k soudu všem zúčastněným osobám

6. přelíčení u soudu ‑ ten, který má být omezen ve svéprávnosti, tj. posuzovaný by se měl 
k soudu dostavit, nemusí se tak stát v mimořádných případech, nelze ‑li jeho výslech pro‑
vést vůbec nebo bez újmy pro zdravotní stav, soud však posuzovaného vždy zhlédne, a to 
např. ve zdravotnickém zařízení či pobytové sociální službě.

7. rozhodnutí soudu, v jakých oblastech je daný člověk omezený ve svéprávnosti s vymeze‑
ním rozsahu

8. soud zahájí řízení o ustanovení opatrovníka, hledá nejprve v řadách osob blízkých, tj. rodiny, 
přátel, až pokud se nenajde žádná vhodná osoba, může být ustanoven veřejný opatrovník

9. rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka

10. po 3 (respektive po 5 letech) musí být omezení ve svéprávnosti přezkoumáno. Soud buď 
z moci úřední zahájí řízení, nebo by měl opatrovník v době před vypršením platnosti ome‑
zení ve svéprávnosti podat k soudu žádost o prodloužení, pokud nadále trvají podmínky 
pro omezení.

Na co se musíte připravit

1. Opatrovník dostane od soudu rozhodnutí, v jakých oblastech nemůže opatrovanec právně 
jednat a v jakých má tedy právo opatrovance zastupovat. Pokud není nějaké jednání ome‑
zeno v rozsudku (např. rozsudek vůbec neřeší volební právo), znamená to, že v této oblasti 
může opatrovanec jednat sám a má tato práva nadále zachována!

2. Opatrovník musí jednat s vůli a v zájmu opatrovance. V praxi to znamená, že opatrovník 
musí přihlédnout a brát vážně přání opatrovance, pokud mu neškodí.

3. Opatrovník se v některých věcech nemůže rozhodovat sám, ale ke svému rozhodnutí potře‑
buje povolení soudu (s tímto soud opatrovníka seznámí), je to např. rozhodování o majetku 
značné hodnoty (opatrovník bez povolení soudu nesmí prodat dům opatrovance) nebo 
o změně bydliště (opatrovník nemůže jen tak opatrovance někam umístit nebo přestěhovat 
nebo ho „umístit“ do uzavřeného ústavu)

4. Opatrovník, který spravuje opatrovanci finance, překládá soudu jednou ročně vyúčtování – 
jak má vyúčtování vypadat, jak musí být podrobné a kdy je nutné ho soudu doložit opat‑
rovníkovi sdělí soud.

1.5 Bezplatné právní poradenství

Podrobné informace získáte

 � na internetu – heslo pro vyhledávání „bezplatné právní poradenství“
 � na webových stránkách justice.cz/potrebuji ‑pravni ‑pomoc
 � https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617
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8. Ostatní instituce a projekty pomáhající 
pečujícím

Pečujícím i těm, o které je pečováno, v běžném životě nabízí pomoc i jiné instituce, organizace, 
úřady, firmy. Přinášíme výběr těch nejznámějších.

8.1 Pošta – zákaznická karta České pošty

Právní předpisy

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách (dále jen „zákon o poštovních službách“)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Podrobné informace získáte

 � na internetu – heslo pro vyhledávání „zákaznická karta České pošty“
 � úředníci na poště

Základní přehled průběhu vyřízení

1. Zákaznická karta české pošty umožňuje vyzvedávat běžnou poštu toho, o koho pečujete 
nebo jiné osoby (např. manžel/ka apod.)

2. doporučujeme nejprve osobně zajít nebo zavolat na poštu nebo si informace získat 
na internetu

3. podání žádosti k vydání Zákaznické karty

4. Zákaznická karta přijde poštou

5. návštěva pobočky České pošty držitele Zákaznické karty a toho, koho bude zastupovat – 
musí mít s sebou občanský průkaz. Úředník pošty na Zákaznickou kartu „nahraje“ údaje 
o tom, že „můžete přebírat poštu za toho, o koho pečujete“

6. pokud se ten, čí poštu má v  budoucnosti držitel Zákaznické karty přebírat, nemůže ze 
zdravotních důvodů na Českou poštu dostavit, zavolejte a domluvte se s úředníky České 
pošty, jak postupovat

7. při přebírání pošty za druhou osobu se člověk, který poštu přebírá, musí prokázat 
Zákaznickou kartou

Na co se musíte připravit

1. Dopis do vlastních rukou nemůže za adresáta přijmout nikdo ani ten, co je ustanoven 
v Zákaznické kartě, s výjimkou ustanoveného opatrovníka (viz kapitola 7. 4.).

obrázek zákaznické karty České pošty
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8.2 Banky

Právní předpisy Zákon č. 215/1998 Sb., o bankách

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Podrobné informace získáte

 � na internetu – heslo pro vyhledávání „druhý disponent banka“
 � úředníci v bance

Slovníček

majitel účtu člověk, který má zřízený účet v bance; v tomto případě je majitelem účtu člověk, 
o kterého pečujete

Základní přehled průběhu řešení situace

1. každá banka nabízí různé služby, mezi nimi i to, že s jedním účtem mohou disponovat 2 lidé

POZOR ‑ Druhý disponent nesmí s financemi nakládat svévolně, vždy po odsouhlasení 
majitele účtu. Pokud není majitel účtu schopen sám o  svých finančních rozhodovat, je 
nezbytné, aby ten, kdo pečuje zařídil, že bude toho, o koho pečuje, oficiálně zastupovat 
(viz kapitola 7).

2. doporučujeme nejprve osobně zajít nebo zavolat do příslušné banky nebo si informace 
získat na internetu

3. osobní návštěva majitele účtu a budoucího druhého disponenta/disponentů v bance

4. bankovní úředník ověří, zda majitel účtu souhlasí s tím, že přítomné osoby mohou být dru‑
hým disponentem a sjedná podmínky – co všechno může druhý disponent na účtu dělat

5. druhý disponent může obdržet svou vlastní platební kartu k účtu

POZOR Platební karty jsou nepřenosné, stejně jako heslo PIN. Pokud jako druhý dispo‑
nent chcete mít platební kartu, musíte požádat o druhou.

Na co se musíte připravit

1. Pokud majitel účtu zemře, druhý disponent nemůže již s účtem nakládat vyjma předem 
dohodnutých transakcí. O tomto Vás informuje úředník banky.

8.3. Nadace, granty, sociální programy společností

Právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Podrobné informace získáte

 � na internetu – heslo pro vyhledávání „nadace“, „odpovědná firma“, „sociální programy firem“
 � v odborných sociálních či jiných poradnách pro pečující
 � u sociálních pracovníků sociální služby, kterou ten, o koho pečujete, využívá

Slovníček

odpovědná firma obchodní společnost, která má nějaký program, projekt zaměřený na 
podporu sociálních, vzdělávacích, ekologických aktivit

Různé nadace, projekty, sociální programy firem nabízí pomoc lidem s handicapem. Nejčastěji 
jde o finanční dary, za které se člověk s handicapem může pořídit pomůcky, které mu usnad‑
ňují život a na které nedosáhne žádnými sociálními dávkami nebo ze zdravotního pojištění.

Každá taková organizace si stanovuje vlastní pravidla podpory, která musí žadatel splnit. 
Stejně tak určuje i výši daru.

Příklady nadací –Nadace Charty 77 - Konto bariéry, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 
NADACE LEONTÝNKA

Příklady firem se sociálními programy – ČEZ, a.s, Siemens, s.  r. o., ŠKODA AUTO, a. s. 
a další
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8.4 Projekt Euroklíč

Podrobné informace získáte

 � na webových stránkách www.eurokeycz.com
 � v odborných sociálních poradnách pro pečující (viz kapitola 4. 1. 1.)

Slovníček

žadatel / 
kdo může 
euroklíč 
získat

 � člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P (viz kapitola 
2. 3.), diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou skleró‑
zou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty: Crohnovou cho‑
robou a ulcerózní kolitidou; a močovými dysfunkcemi

 � lidé, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, do „Evidenční karty Euroklíče“ uve‑
dou krátké čestné prohlášení o typu postižení

 � Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit také osoby pečující o  děti do 
3 let, a to na krajských pracovištích Síť pro rodinu, z.s. (www.sitprorodinu.cz)

cíle projektu 
Euroklíč

Projekt EUROKLÍČ pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu zajistit rychlou 
a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních 
zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:

 � budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“,
 � osobám se zdravotním postižením budou na základě držitel průkazu TP, ZTP, 

ZTP/P distribuovány univerzální „euroklíče“,
 � prostřednictvím Sítě pro rodinu v jednotlivých krajích budou „euroklíče“ dlouho‑

době zapůjčovány rodičům dětí do tří let,
 � seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ 

půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, 
vrátnici apod.).

výhradní 
distributor 
euroklíče

Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR

Partyzánská 1/7, 170 00 PRAHA 7

Základní přehled průběhu řešení situace

1. vyhledejte si na webových stránkách www.eurokeycz.com distribuční místo Euroklíče 
dle Vaší lokality

2. domluvte se s pracovníkem distribučního místa, jak přesně klíč můžete získat

3. na schůzku si přineste Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, průkaz TP, ZTP, ZTP/P 
nebo čestné prohlášení o typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.).

4. obdržíte Euroklíč k užívání

Na co se musíte připravit

1. V případě ztráty či odcizení je možné Euroklíč zakoupit u distributora – Národní rada osob 
se zdravotním postižením ČR, více informací najdete na webových stránkách.

8.5 Senior taxi, handicap taxi

Podrobné informace získáte

 � na webových stránkách – heslo pro vyhledávání „senior taxi“, „handicap taxi“ „přeprava osob 
se zdravotním postižením“ apod.

 � v odborných sociálních či jiných poradnách pro pečující

Různé organizace  – městské úřady, sociální služby, sociální podniky, nabízejí dopravu lidí 
s handicapem a seniorů. Podmínky jsou různé a liší se podle poskytovatele Senior/Handicap 
taxi, ale jsou většinou finančně zvýhodněné oproti běžným taxi službám. Služba disponuje 
auty, která umožňují i přepravu lidí s pohybovými problémy.

Základní přehled průběhu řešení situace

1. vyhledejte na internetu podle místa bydliště nejbližší senior/handicap taxi

2. zjistěte si na internetu nebo telefonicky v dané organizaci podmínky pro využívání služby 
taxi a zařiďte se podle nich
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II. ŽIVOTNÍ SITUACE

1. Narození miminka s handicapem,  
úraz dítěte s následky

peněžní 
dávky

 � peněžitá pomoc v mateřství „mateřská“ 1. 2.

 � rodičovský příspěvek „rodičovská“ 2. 1.

 � příspěvek na péči – může pobírat dítě starší 1 roku 2. 2.

 � průkazky ZP, ZTP, ZTP/P 2. 3.

 � parkovací průkaz 3. 2.

 � příspěvek na mobilitu – může pobírat dítě starší 1 roku 2. 4.

 � příspěvek na pořízení pomůcky 2. 5.

pomoc radou  � raná péče 4. 1. 8.

 � odborné poradny zaměřující se na konkrétní nemoc / postižení dítěte 4. 1. 1.

 � odborné poradny zaměřující se na péči o dítě v domácím prostředí 4. 1. 1.

 � svépomocné skupiny 4. 2.

pomoc doma  � osobní asistence 4. 1. 2.

 � pečovatelská služba 4. 1. 2.

 � terénní odlehčovací služba 4. 1. 3.

 � domácí zdravotní péče 5. 1.

pomoc mimo 
domov

 � speciální mateřské školy, speciální školy, školy praktické 6. 1.

 � internáty při speciálních školách 6. 1.

 � školní družiny 6. 1.

 � denní stacionáře pro děti s postižením 4. 1. 4.

 � týdenní stacionáře pro děti s postižením 4. 1. 5.

 � domovy pro lidi se zdravotním postižením 4. 1. 6.

 � ambulantní a pobytová odlehčovací služba 4. 1. 3.

další formy 
pomoci

 � půjčovny pomůcek 5. 3.

 � sociální programy podniků a firem 8. 3.

 � nadační fondy 8. 3.

 � handicap transport / handicap taxi 8. 5.

 � euroklíč 8. 4.

možnosti 
zastupování

 � zákonný zástupce nezletilého – rodič, osvojitel, pečovatel, pěstoun

2. Vážná nemoc, úraz dospělého s následky

peněžní dávky invalidní důchod 1. 1. 2.

příspěvek na péči 2. 2.

průkazky ZP, ZTP, ZTP/P 2. 3.

parkovací průkaz 3. 2.

příspěvek na mobilitu 2. 4.

příspěvek na pořízení pomůcky 2. 5.

pomoc radou odborné poradny zaměřující se na konkrétní nemoc / postižení 4. 1. 1.

odborné poradny zaměřující se na péči v domácím prostředí 4. 1. 1.

svépomocné skupiny 4. 2.
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pomoc doma osobní asistence 4. 1. 2:

pečovatelská služba 4. 1. 2.

terénní odlehčovací služba 4. 1. 3.

domácí zdravotní péče 5. 1.

pomoc mimo 
domov

sociální rehabilitace 4. 1. 11.

sociálně ‑terapeutické dílny 4. 1. 10.

služby následné péče 4. 1. 9.

denní stacionáře 4. 1. 4.

týdenní stacionáře 4. 1. 5.

chráněné bydlení 4. 1. 7.

domovy pro lidi se zdravotním postižením 4. 1. 6.

sociální služby ve zdravotnictví 4. 1. 12.

ambulantní a pobytová odlehčovací služba 4. 1. 3.

další formy 
pomoci

půjčovny pomůcek 5. 3.

sociální programy podniků a firem 8. 3.

nadační fondy 8. 3.

handicap transport / handicap taxi 8. 5.

euroklíč 8. 4.

možnosti 
zastupování

plná moc 7. 1.

podpůrce – při nápomoci 7. 2.

zastupování členem domácnosti 7. 3.

opatrovník při omezení svéprávnosti 7. 4.

zákaznická karta České pošty 8. 1.

druhý disponent účtu v bance 8. 2.

zvláštní příjemce důchodu 3. 1.

zvláštní příjemce příspěvku na péči 2. 2.

3. Senioři, lidé s demencí v seniorském věku

peněžní dávky starobní důchod 1. 1. 1.

vdovský/vdovecký důchod 1. 1. 4.

příspěvek na péči 2. 2.

průkazky ZP, ZTP, ZTP/P 2. 3.

parkovací průkaz 3. 2.

příspěvek na mobilitu 2. 4.

příspěvek na pořízení pomůcky 2. 5.

pomoc radou odborné poradny zaměřující se na seniory, lidi s demencí 4. 1. 1.

odborné poradny zaměřující se na péči v domácím prostředí 4. 1. 1.

svépomocné skupiny 4. 2.

pomoc doma osobní asistence 4. 1. 2:

pečovatelská služba 4. 1. 2.

terénní odlehčovací služba 4. 1. 3.

domácí zdravotní péče 5. 1.

pomoc mimo 
domov

denní stacionáře 4. 1. 4.

týdenní stacionáře 4. 1. 5.

domovy pro lidi se zdravotním postižením 4. 1. 6.

sociální služby ve zdravotnictví 4. 1. 12.

ambulantní a pobytová odlehčovací služba 4. 1. 3

další formy 
pomoci

půjčovny pomůcek 5. 3.

sociální programy podniků a firem 8. 3.

nadační fondy 8. 3.

senior taxi 8. 5.

euroklíč 8. 4.
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možnosti 
zastupování

plná moc 7. 1.

podpůrce – při nápomoci 7. 2.

zastupování členem domácnosti 7. 3.

opatrovník při omezení svéprávnosti 7. 4.

zákaznická karta České pošty 8. 1.

druhý disponent účtu v bance 8. 2.

zvláštní příjemce důchodu 3. 1.

zvláštní příjemce příspěvku na péči 2. 2.

4. Umírání, doprovázení umírajícího

peněžní dávky vdovský, vdovecký důchod 1. 1. 4.

sirotčí důchod pro pozůstalé sirotky 1. 1. 3.

příspěvek na péči 2. 2.

průkazky ZP, ZTP, ZTP/P 2. 3.

parkovací průkaz 3. 2.

příspěvek na mobilitu 2. 4.

příspěvek na pořízení pomůcky 2. 5.

pomoc radou odborné poradny při hospicích 4. 1. 1., 5. 1.

odborné poradny pro pečující 4. 1. 1.

sociální pracovníci nemocnic 5

svépomocné skupiny 4. 2.

pomoc doma osobní asistence 4. 1. 2:

pečovatelská služba 4. 1. 2.

terénní odlehčovací služba 4. 1. 3.

domácí zdravotní péče 5. 1.

domácí hospicová péče 5. 2.

pomoc mimo 
domov

pobytové hospice 5. 2.

další formy 
pomoci

půjčovny pomůcek 5. 3.

sociální programy podniků a firem 8. 3.

nadační fondy 8. 3.

možnosti 
zastupování

plná moc 7. 1.

podpůrce – při nápomoci 7. 2.

zastupování členem domácnosti 7. 3.

opatrovník při omezení svéprávnosti 7. 4.

zákaznická karta České pošty 8. 1.

druhý disponent účtu v bance 8. 2.

zvláštní příjemce důchodu 3. 1.

zvláštní příjemce příspěvku na péči 2. 2.
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4. Sám pečující

peněžní dávky dlouhodobé ošetřovné 1. 3.

krátkodobé ošetřovné

zprostředkovaně příspěvek na péči 2. 2.

zprostředkovaně parkovací průkaz 3. 2.

zprostředkovaně příspěvek na mobilitu 2. 4.

zprostředkované příspěvek na pořízení pomůcky 2. 5.

pomoc radou odborné poradny pro pečující 4. 1. 1.

sociální pracovníci nemocnic 5.

sociální pracovníci sociálních služeb 4. 1.

svépomocné skupiny 4. 2.

pomoc doma terénní odlehčovací služba 4. 1. 3.

pomoc mimo 
domov

ambulantní a pobytová odlehčovací služba 4. 1. 3.

další formy 
pomoci

sociální programy podniků a firem 8. 3.

nadační fondy 8. 3.

Kdo je kdo v naší příručce

sociální 
pracovník

Člověk, který má vystudovaný obor sociální práce (nebo příbuzný obor jako 
je sociální pedagogika apod.) na vyšší odborné nebo vysoké škole. Sociální 
pracovníci nacházejí odborné uplatnění v sociálních službách, na úřadech, ve 
věznicích, v nemocnicích apod.

V různých institucích se jejich pracovní pozice může označovat různě, takže se 
můžete potkat s pojmy

 � sociální pracovník
 � konzultant, poradce
 � odborný referent (na úřadech např. odborný referent nepojistných dávek apod.)
 � aj.

pracovník 
v sociálních 
službách

Člověk, který pracuje v sociálních službách na pracovních pozicích 
označovaných jako pečovatel/ka, asistent/ka, aktivizační pracovník nebo 
zkratkou PSS (pracovník v sociálních službách) aj.

Rozdíl mezi pracovníkem v sociálních službách a sociálním pracovníkem 
je ve vzdělání a v důsledku toho i v pracovní náplni. Pracovník v sociálních 
službách pro svou odbornost musí mít 150hodinový kurz kvalifikační kurz nebo 
vystudovaný maturitní obor sociální péče, sociální pracovník vyšší odborné nebo 
vysokoškolské vzdělání.

praktický lékař Dříve používaný termín obvodní lékař pro dospělé nebo obvodní lékař pro děti.

Správné označení: registrující poskytovatel péče v oboru všeobecné praktické 
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost

odborný lékař Odborný lékař, kterého pacient navštěvuje.

Správné označení odborných lékařů: registrující poskytovatel ambulantní péče 
v oboru… např. gynekologie a porodnictví (tzv. gynekolog), v oboru zubní 
lékařství (tzv. zubař) atd.

ošetřující lékař Lékař, který pacienta právě ošetřuje, léčí.
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Právní víc než minimum aneb, co jsme v příručce vynechali

Termín Odkaz na § příslušného právního předpisu

důchodové 
pojištění

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
§ 6, 11
www.cssz.cz/web/cz/dobrovolna ‑ucast ‑na ‑pojisteni

náhradní doba 
pojištění

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
§ 12 až 14
www.cssz.cz/nahradni ‑doba ‑pojisteni

starobní 
důchod

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
§ 28 až 37c
www.cssz.cz/web/cz/starobni ‑duchod

invalidní 
důchod

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
§ 38 až § 42
www.cssz.cz/web/cz/invalidni ‑duchod

sirotčí důchod Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
§ 52 až 53
www.cssz.cz/web/cz/sirotci ‑duchod

vdovský, 
vdovecký 
důchod

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
§ 49 až 51
www.cssz.cz/web/cz/vdovsky ‑vdovecky ‑duchod

Peněžitá 
pomoc 
v mateřství

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
§ 32 až 38
www.cssz.cz/web/cz/penezita ‑pomoc ‑v‑materstvi

Dlouhodobé 
ošetřovné

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
§ 41a až § 41f
www.cssz.cz/web/cz/dlouhodobe ‑osetrovne

rodičovský 
příspěvek

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
§ 30 až 3
www.uradprace.cz/rodicovsky ‑prispevek

příspěvek na 
péči

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů § 7 
až § 3 (dále jen ZSS)
Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách § 1 až § 2c vyhlášky ZSS a Příloha č. 1 k vyhlášce ZSS
www.mpsv.cz/‑/prispevek ‑na ‑peci

průkazky osob 
se zdravotním 
postižením

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 
ve znění pozdějších předpisů § 34 až § 36
www.mpsv.cz/‑/priznani ‑prukazu ‑ozp

příspěvek na 
mobilitu

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 
ve znění pozdějších předpisů § 6 a § 7
www.mpsv.cz/‑/prispevek ‑na ‑mobilitu

příspěvek 
na zvláštní 
pomůcku

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 
ve znění pozdějších předpisů § 9 až § 12 zákona o dávkách
Vyhláška MPSV č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o po ‑ 
 skytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
www.mpsv.cz/‑/prispevek ‑na ‑zvlastni ‑pomucku

zvláštní 
příjemce 
důchodu

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 
znění pozdějších předpisů § 118

parkovací 
průkaz

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

sociální služby Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o sociálních službách“ či „ZOS“)
Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních sužbách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška k ZOS“)
Sociální poradenství (§ 37 ZOS)
Osobní asistence a pečovatelská služba (§ 39 a § 40 ZOS)
Odlehčovací služby (§ 44 ZOS)
Centra denních služeb a denní stacionáře (§ 45 a § 46 ZOS)
Týdenní stacionáře (§ 47 ZOS)
Domovy (pro seniory dle § 49 ZOS či osoby se zdravotním postižením dle § 48 ZOS)
domov se zvláštním režimem (§ 50 ZOS)
Chráněné bydlení (§ 51 ZOS)
Raná péče (§ 54 ZOS)
Služby následné péče (§ 64 ZOS)
Sociálně terapeutické dílny (§ 67 ZOS)
Sociální rehabilitace (§ 70 ZOS)
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních (§ 52 ZOS)
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zdravotní 
služby

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

domácí 
zdravotní péče

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

hospic Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., která provádí zákon o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů

kompenzační 
pomůcky

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

mateřské školy 
a školy pro 
děti a studenty 
s handicapem

Zákon č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

pošta – 
zákaznická 
karta České 
pošty

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů 
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Banky Zákon č. 215/1998 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Nadace, 
granty, sociální 
programy 
společností

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

nepřekažení 
a neoznámení 
trestných činů

ust. § 367 nepřekažení trestného činu a § 368 neoznámení trestného činu 
uvedené v zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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