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Úvod
Ve své rigorózní práci na téma „Srovnání sociálního zabezpečení pro zdravotně 

postižené ve Velké Británii a v České republice“ jsem se rozhodla věnovat problematice 

právní úpravě dávek pro zdravotně postižené osoby a osoby jim blízké na území Velké 

Británie a České republiky. 

Tématu sociálního zabezpečení pro zdravotně postižené v České republice jsem se 

věnovala již ve své diplomové práci, kde jsem se zaměřila na problematiku sociálního 

zabezpečení zdravotně postižených osob v České republice. Ve své rigorózní práci bych 

ráda  navázala  na  předchozí  zjištění  a  porovnala  systémy  sociálního  zabezpečení 

pro zdravotně postižené v obou zemích. 

Problematika zdravotně postižených je součástí  mého života již od dětství.  Můj 

pohled na tuto problematiku je jednak přímý, což je dáno tím, že můj bratr je těžce 

zdravotně  postižený,  jednak  nepřímý  díky  těsným  kontaktům  s  relativně  širokou 

komunitou  zdravotně  postižených  „dětí“  a  jejich  pečujících  osob,  nejčastěji  rodičů 

a v neposlední řadě i profesní, jelikož jsem se rozhodla touto oblastí zabývat i kariérně. 

Z  výše  uvedených  důvodů  jsem  se  rozhodla  odjet  na studijně-pracovní  pobyt 

do Velké  Británie,  kde  jsem  po  dobu  tří  let  pracovala  jako  asistentka  vedení 

pro neziskovou organizaci, která se pomoci zdravotně postiženým zabývá. V rámci této 

role jsem měla příležitost vidět, jakým způsobem jsou podobné organizace řízeny a jak 

je nastaven systém mezi místními úřady a charitativními organizacemi, které v tomto 

případě figurují jako poskytovatelé sociálních služeb. Měla jsem také možnost pracovat 

v rámci governance oddělení, což mi umožnilo bližší seznámení se s právním rámcem 

fungování  charitativních  společností.  Organizace,  ve  které  jsem  pracovala,  působí 

na území celé Anglie a části Walesu a momentálně poskytuje pomoc asi 2 500 dospělým 

se zdravotním postižením.1 

Tato zkušenost  mi poskytla  možnost,  jak  se setkat  s  realitou  pomoci  zdravotně 

postižených osob ve Velké Británii,  jejími pozitivy i negativy. Vzhledem k citlivosti 

dané  problematiky  a  faktu,  že  se  údaje  týkají  znevýhodněných osob,  by  jinak  bylo 

velice  obtížně  získat  informace  pro  zpracování  této  práce.  Proniknout  do  komunity 

zdravotně postižených se vzhledem k odlišné mentalitě ukázalo ve Velké Británii jako 

mnohem komplikovanější než v České republice. 

1 HFT.ORG.UK: Hft. [online]  [cit. 31.1.2022]. Dostupné z: https://www.hft.org.uk/. 
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Velká Británie určuje metodiku práce se zdravotně postiženými ve svých regionech 

jen  rámcově,  s  velkou  volností  pro  dané  oblasti.  Ve  své  práci  jsem  se  soustředila 

na úpravu  a  systém  poskytování  pomoci  zdravotně  postižených  primárně  na  území 

Anglie, vzhledem ke svému vlastnímu pobytu na tomto území a získaných praktických 

zkušeností v oboru. Úpravy v Severním Irsku, Skotsku a Walesu jsou v rámci práce 

popsány také, ale spíše okrajově. 

Cílem  této  práce  bylo  využít  vlastní  zkušenosti  se  systémem  sociálního 

zabezpečení  zdravotně  postižených  osob  v  České  republice  v  širším  kontextu,  tedy 

nejen  z  hlediska  právního,  ale  také  z  hlediska  jeho  příjemců  a  pokusit  se  získat 

nejkomplexnější  pohled  na  systém  sociálního  zabezpečení  v  jiné  zemi,  konkrétně 

ve Velké Británii a situaci v obou zemích následně porovnat. Takového srovnání není 

možné dosáhnout pouhým studiem materiálů, ale je nutné získat alespoň několikaletou 

zkušeností z daného prostředí, tedy nejen z dané země, ale také z dané komunity. 
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1 Sociální zabezpečení v širším kontextu
Sociální  zabezpečení  je  systém  institucí  a  opatření  definovaný  mezinárodním 

právem. Tyto instituce a opatření pomáhají v překlenování sociálních událostí, či jejich 

již  nastalé  následky  odstraňují  nebo  alespoň  zmírňují.  Sociální  zabezpečení  je  tedy 

systémem, skrze který stát poskytuje osobám pomoc v případě tzv. sociálních událostí. 

Právo na sociální zabezpečení je jedním ze subjektivních sociálních práv. Stát má 

povinnost  tato  práva  realizovat  takovým  způsobem,  aby  jejich  naplněním,  spolu 

s ostatními lidskými právy, byla zajištěna nejen důstojnost člověka, ale i jeho svobodný 

rozvoj.  Tato  subjektivní  práva  jsou  deklarována  nejen  mezinárodními  smlouvami 

a úmluvami2, ale též ústavou a ústavními zákony. 

1.1 Obsah a předmět sociálního zabezpečení

1.1.1 Obsah sociálního zabezpečení

Sociální  zabezpečení  je  systém,  který  poskytuje  lidem  pomoc  při  nastalých 

sociálních  událostech,  kterými  jsou  nemoc,  nezaměstnanost,  zdravotní  postižení 

či invalidita, pracovní úraz či nemoc z povolání, stáří, mateřství, rodičovství či úmrtí 

živitele.3 

Obsah sociálního zabezpečení byl poprvé vymezen v roce 1952 Úmluvou č. 102 

o sociální bezpečnosti, která byla přijata Mezinárodní organizací práce. 

Pojímání obsahu sociálního zabezpečení se může v jednotlivých státech lišit, byť 

lze konstatovat,  že druhy sociálního zabezpečení poskytované v jednotlivých státech 

v Evropě  se  od  sebe  prakticky  neliší.  Různé  jsou  ale  způsoby,  kterými  je  sociální 

zabezpečení poskytováno. 

Nejčastěji  používanými  nástroji  sociálního  zabezpečení  jsou  sociální  pojištění, 

sociální pomoc, sociální služby a sociální podpora.

1.1.2 Předmět sociálního zabezpečení

Právo  sociálního  zabezpečení  dnes  představuje  soubor  právních  předpisů 

2 Např. Všeobecná deklarace lidských práv (1948), Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech (1966) či úmluvy Mezinárodní organizace práce.

3 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5. s. 10
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upravujících hmotné zabezpečení a služby, jež jsou zabezpečovány státem. 

Právo sociálního zabezpečení je soubor právních předpisů, které upravují hmotné 

zabezpečení  a  služby  poskytované,  regulované  či  zabezpečené  státem  takovým 

občanům,  kteří  v  následku  sociální  události  nemohou  nebo  nechtějí  být  výdělečně 

činnými,  a  jejichž  ústavou  zaručená  nezadatelná  sociální  práva  jsou  tak  ohrožena 

sociálním vyloučením.4 

V  rámci  práva  sociálního  zabezpečení  jsou  upraveny  nejen  povinnosti  státu, 

ale také  povinnosti  občana  se  zabezpečit  pro  budoucnost,  dále  také  způsoby 

přerozdělování mezi občany, kterým se kryjí jejich státem uznané sociální potřeby.5

K  uskutečňování  sociálního  zabezpečení  stát  vytváří  a  právně  upravuje  právní 

nástroje,  kterými  jsou  povinné  a  dobrovolné  pojištění,  které  je  státem podporované 

a přísně  regulované,  státní  podporu  (povinné  zaopatření),  sociální  pomoc  a  sociální 

služby (státem často podporované, ale přísně regulované).6

Lze tedy shrnout, že právo sociálního zabezpečení upravuje takové právní vztahy, 

které vznikají při individuálním uplatňování právních nástrojů uvedených výše. 

1.2 Financování sociálního zabezpečení a jeho organizace

1.2.1 Financování sociálního zabezpečení v České republice

Realizace  financování  sociálního  zabezpečení  probíhá  skrze  tři  hlavní  způsoby, 

a to daňovými  prostředky  (pokud  je  sociální  zabezpečení  zajištěno  státem), 

prostřednictvím jednotlivce samého (stát nezajišťuje, záleží tedy na jedinci samotném, 

jakým  způsobem  se  o  sebe  postará)  a  pomocí  státem  vytvořených  povinných 

zabezpečovacích  nástrojů  (rozhodující  instituce  jsou  umístěny  mezi  státem 

ajednotlivcem). Jako příklad lze uvést systém sociálního pojištění, kdy rámec je určen 

státem, ale pojištěnec se pojistným sám preventivně zabezpečuje a obvykle si také sám 

určuje  rozsah  zabezpečení.  Diference  mezi  státním  financováním  sociálního 

zabezpečení a financováním skrze sociální pojištění lze popsat následovně. V případě 

4 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5. s. 14

5 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5. s. 14

6 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5. s. 15

4



systému státem financovaného sociálního zabezpečení občan odvádí peněžní prostředky 

do  státní  pokladny  (daně),  a z ní jsou  pak  na  základě  státem  schváleného  rozpočtu 

a podmínek stanovených zákonem vypláceny dávky sociálního  zabezpečení.  Naopak 

v systému  sociálního  pojištění  pojištěnec  povinně  pojišťuje  sám  sebe  pro případ 

budoucí  sociální  události.  Občan  nemusí  nutně  pojišťovat  jen  sám  sebe,  může  být 

pojišťován jinými subjekty, například zaměstnavatelem nebo státem.7

V současné době je sociální zabezpečení financováno dvěma způsoby - z veřejných 

rozpočtů a z účelově vytvářených fondů. Stát vybírá od daňových poplatníků daně, které 

v  rámci  státního  rozpočtu  následně  přerozděluje  a  poskytuje  z  nich  sociální  dávky 

(například dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče nebo dávky pro pomoc 

v hmotné nouzi). V České republice je z účelově vytvářených fondů financování jen 

veřejné  zdravotní  pojištění.  Zdravotní  a  sociální  pojištění  je sice  vybíráno  formou 

pojistného,  avšak  tyto  prostředky  plynou  do  státního  rozpočtu,  stejně  jako  daně. 

U účelově  vytvářených  fondů  rozlišujeme  dva  modely  financování - průběžné 

financování (tzv. „pay as you go“) a fondové financování (tzv. funding).8

Průběžné financování spočívá v tom, že se peněžní prostředky dostanou od jednoho 

subjektu, který na pojištění momentálně přispívá, k subjektu druhému, který ze systému 

momentálně  čerpá.  Fondové  financování  funguje  na  principu  na  zhodnocování 

prostředků subjektu, který si na svůj osobní osobní účet odvádí pojistné. Fond, který 

tyto prostředky spravuje, tak provádí bezpečné kapitálové investování. Tento systém je 

určen pro budoucí  potřebu pojištěnce – ten z  něj  čerpá až v době,  kdy mu na toto 

čerpání vznikne nárok. Hospodaření fondů je regulováno státem a podléhá jeho dozoru.

1.2.2 Financování sociálního zabezpečení ve Velké Británii

Velká Británie nepatří mezi země, kde by velké procento výdajů bylo vynakládáno 

na sociální zabezpečení. Financování sociálního zabezpečení se ve Velké Británii skládá 

z  příspěvkových  a  nepříspěvkových  dávek  a  sociálních  služeb.  Organizace 

příspěvkových dávek,  stejně  jako dávky samotné,  je  spravována Fondem národního 

pojištění  (The  National  Insurance  Fund).  Financování  fondu  probíhá  skrze  povinné 

7 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5 . s. 77-79

8 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7179-620-6. 

s. 54
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platby pojistného, které jsou založeny na současném příjmu jednotlivce.

Nepříspěvkové dávky jsou poskytovány z daní a jejich výše se odvíjí od situace 

jednotlivce (faktory jsou například počet dětí, případné zdravotní postižení atd.). Dávky 

patřící  pod  sociální  služby  zahrnují  příspěvky  na  bydlení,  finanční  pomoc 

v nezaměstnanosti a finanční podporu při hledání zaměstnání.

1.3 Organizace sociálního zabezpečení

1.3.1 Organizace sociálního zabezpečení v České republice

V České  republice  je  v  sociální  správě  upřednostněna  garance  ze  strany  státu. 

Většina sociální ochrany je tak spravována a organizována státními orgány. Jednotlivá 

odvětví sociálního zabezpečení jsou prováděna skrze orgány státní správy (ministerstva, 

další  správní  úřady  a  správy  sociálního  zabezpečení),  územní  samosprávné  celky 

a jejich orgány (kraje, obce, krajské a obecní úřady), veřejnoprávní instituce (zdravotní 

pojišťovny) a případně též jiné organizace (zaměstnavatelé). 

Okruh orgánů sociálního zabezpečení je vymezen v §3 zákona č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (ZOPSZ) následovně:

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí;

b) Česká správa sociálního zabezpečení;

c) okresní správy sociálního zabezpečení;

d) Ministerstvo vnitra;

e) Ministerstvo spravedlnosti;

f) Ministerstvo obrany. 

Výčet  uvedený  v  tomto  ustanovení  je  taxativní.  Byť  jsou  některé  kompetence 

v rámci  sociálního  zabezpečení  svěřeny i  obecním a  živnostenským úřadům,  nejsou 

mezi orgány sociálního zabezpečení řazeny.9

Agenda sociálního zabezpečení spadá v České republice primárně pod Ministerstvo 

práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví, které mají pod sebou řadu úřadů 

a organizací, s tím, že účelem ministerstev je jejich koordinace. Ministerstva mají také 

legislativní pravomoc, která je využívána nejen pro přípravu nové legislativy, ale také 

9   VOŘÍŠEK, V., LANG. R a kol. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Praktický 

komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-611-3. s.7. 
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pro konkretizaci zákonů.10 

Ministerstvu  práce  a  sociálních  věcí  je  podřízena  Česká  správa  sociálního 

zabezpečení, Úřad práce ČR a další instituce. Zvláštním orgánem státní správy je Česká 

správa  sociálního  zabezpečení,  který  zastupuje  stát  v  řízení  o  přiznávání  dávek 

důchodového  pojištění  a  který  vykonává  správu  pojištění  nemocenského 

(prostřednictvím okresních správ sociálního zabezpečení). ČSSZ je také orgánem, který 

koordinuje sociální zabezpečení a který plní úkoly plynoucí z mezinárodních smluv.11 

Úřady  práce  figurují  v  oblasti  státní  sociální  podpory,  sociální  pomoci  a  politice 

zaměstnanosti.  Jejich  práce  spočívá  ve  zprostředkování  zaměstnání  či  vyplácení 

podpory.

1.3.2 Organizace sociálního zabezpečení ve Velké Británii

Systém sociálního zabezpečení ve Velké Británii je tvořen třemi systémy:

a)  příspěvkovým systémem; 

b) nepříspěvkovým systémem; a 

c) systémem sociální péče. 

Příspěvkový  systém  poskytuje  dávky  na  základě  placení  pojistného  v  rámci 

národního pojištění. Dávkami, které jsou skrze příspěvkový systém poskytovány, jsou 

dávky v nezaměstnanosti, v mateřství, ve stáří či v případě invalidity.

Základním pilířem příspěvkového systému je národní pojištění, kdy účast na něm je 

povinná pro všechny zaměstnavatele a zaměstnance. Účast na národním pojištění může 

být  i  dobrovolná,  kdy si  jedinec platí  pojištění  sám. Národní pojištění  má ve Velké 

Británii  poměrně  dlouhou  tradici,  vzniklo  na  základě  zákona  o  národním  pojištění 

z roku 1911. Z příspěvků na národní pojištění jsou z části  hrazeny náklady Národní 

zdravotní služby.12

Účast  na  národním  pojištění  vzniká  zpravidla  automaticky  každému  britskému 

občanu dosažením 16 let,  kdy je  tomuto občanu následně přiřazeno číslo národního 

pojištění.13 

10 KOLDINSKÁ, K. Sociální právo. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7179-620-6. s. 45

11 KOLDINSKÁ, K. Sociální právo. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7179-620-6. s. 48

12 COMMONSLIBRARY.PARLIAMENT.UK: Social Security Powers in the UK. [online] 

[cit. 26.11.2011]. Dostupné z: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9048/ 

13 GOV.UK: National Insurance [online] [cit.  26.11.2021]. Dostupné z:  

https://www.gov.uk/national-insurance
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Tento systém pokrývají ve Velké Británii tři státní instituce, přičemž každá má svou 

vlastní agendu. Těmito institucemi jsou:

a) Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče (Department of Health and Social 

Care), které primárně řídí správné fungování Národní zdravotní služby14; 

b) Odbor  vlády  Jejího  Veličenstva  pro  příjmy  a  zvyklosti  (Her  Majesty’s 

Revenue and Customs, dále jen jako HMRC), jehož hlavní agendou jsou 

daně a  příspěvky. HMRC je zodpovědné za výběr  pojistného na národní 

pojištění a výplaty některých forem státní podpory, jako jsou například slevy 

na dani pro zaměstnance nebo na dítě či přídavek na dítě).15 

c) Ministerstvo práce a důchodů (Department for Work and Pensions), které 

má  na  starosti  hledání  nových  pracovních  příležitostí  pro nezaměstnané 

a jejich  podporu,  ochranu  nejslabších  jedinců  populace  apod  Podporu 

tomuto  ministerstvu  poskytují  úřady práce  (tzv.  Jobcentre  plus)  a odbory 

ministerstva,  jako  je  odbor  důchodů,  odbor  invalidity  a  péče,  který  má 

na starosti  rozhodování  o  přidělování  dávek  v  invaliditě,  odbor 

pro podporu dětí,  který  zajišťuje  splnění  zákonné  vyživovací  povinnosti 

rodičů, spravuje zákonné alimenty apod. a další. 16

Nepříspěvkový systém je financován z daní. Jedná se o dávky, které poskytuje Národní 

zdravotní služba (NHS). Rezidentům Velké Británie je poskytována bezplatná zdravotní 

péče,  dávky v mateřství  či  invaliditě  v  takových případech,  kdy dotyčná osoba není 

účastna na národním pojištění.17

Systém sociální péče je koncipován jako záchranná síť. V rámci tohoto systému jsou 

poskytovány dávky jako například příspěvek v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení 

nebo příspěvek na sociální podporu. 

14 GOV.UK: Department of Health and Social Care [online]. [cit.  26.11.2021].  Dostupné z:   

https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care 

15 GOV.UK: HM Revenue & Customs [online].   [cit.   2022-20-01]. Dostupné z:

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs 

16 GOV.UK: Department    of    Health.     [online].    [cit.  2022-20-01].      Dostupné   z:

https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health 

17 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 10. 
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1.4 Historický vývoj práva sociálního zabezpečení v České republice 

a ve Velké Británii

1.4.1 Vývoj na území ČR

Do vzniku samostatného Československa byl  na našem území relevantní právní 

vývoj  v  Rakousko-Uhersku.  Za  základ  sociálního  zákonodárství  na  našem  území 

lze považovat penzijní normály, které upravovaly státní zaopatření poskytované státním 

úředníkům.  Povinnost  chudinské  péče  byla  převedena  na  obce  a  její  úprava  byla 

provedena  zákony  č. 105/1883 ř.z.,  o  domovském  právu  a  chudinským  zákonem 

č. 59/1868 čes.z.z.  Stěžejní  pro nárok na péči  bylo právě domovské právo,  na jehož 

základě se dávka poskytovala. Chudinský zákon specifikoval podmínky vzniku nároku 

na  dávku,  kterými  byly:  domovské  právo  v  obci,  chudoba,  neschopnost  výdělku 

a nedostatek osob povinných k jeho zaopatření.

Eduard Taaffe zavedl moderní systém sociálního pojištění v Rakousko-Uhersku. 

Povinný systém sociálního pojištění byl zaveden pro ty skupiny obyvatel,  které byly 

nejvíce ohroženy. Za nejdůležitější  zákony tzv.  Taaffeho reforem můžeme považovat 

zákon č. 1/1888 ř.z.,  o pojišťování dělníků pro případ úrazu a zákon č. 33/1888 ř.z., 

o pojišťování dělníků pro případ nemoci. V roce 1907 byl přijat zákon č. 1/1907 ř.z., 

o penzijním  pojištění  zřízenců  ve  službách  soukromých  a některých  zřízenců 

ve službách veřejných. Ten se ale týkal jen některých jiných než dělnických profesí.18 

Po vzniku Československa byla nejprve přejata rakousko-uherská právní úprava. 

Reformu přinesl až zákon č. 221/1924 Sb.z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ 

nemoci,  invalidity  a  stáří  a  kterým  se  systém  sociálního  pojištění  zpřístupnil  širší 

veřejnosti. Právní úprava ale nebyla ani tímto zákonem kompletně sjednocena.19 K tomu 

došlo  zákonem č. 99/1948 Sb. z. a n.,  o  národním  pojištění.  Po  roce  1948  se  pojetí 

sociální  ochrany  začalo  orientovat  socialistickým směrem.  Byly  přijaty  dva  zákony, 

zákon  č. 102/1951 Sb.,  o  přebudování  národního  pojištění,  kterým došlo  k  oddělení 

důchodového  a  nemocenského  pojištění,  a  zákon  č. 103/1951 Sb.,  o  jednotné 

preventivní  a  léčebné  péči.  Tímto  zákonem  byl  zaveden  nárok  na  zdravotní  péči 

i pro ty osoby, které pojištěny nebyly.20 V roce 1956 bylo zavedeno sociální zabezpečení 

18 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2013. s. 9-12

19 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2013. s. 13-15

20 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2013. s. 16-17
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oddělené  od  nemocenského  pojištění.  Sociální  zabezpečení  bylo  upraveno  zákonem 

č. 55/1956 Sb.,  o  sociálním zabezpečení,  který  zahrnoval  sociální  péči  a  důchodové 

zabezpečení. Dle tohoto zákona byly veškeré dávky financovány ze státního rozpočtu. 

Dosavadní chudinská péče byla zákonem o sociálním zabezpečení zrušena a nahrazena 

novým  pojmem  sociální  péče.  Veškerá  činnost  byla  prováděna  státními  subjekty 

s jedinou výjimkou, a to v oblasti ústavního zaopatření. Socialistické zákonodárství bylo 

poměrně bohaté, týkalo se i nemocenského pojištění21, prodloužení mateřské dovolené 

a přídavků na děti22 a dalších.23

Po revoluci v roce 1989 nastalo období velkých právních změn. Plánovaná sociální 

reforma přišla na řadu jako jedna z prvních a již v roce 1990 byl vytvořen „Scénář 

sociální reformy“, kde byla jako cíl stanovena transformace sociální ochrany v moderní 

sociální systém a kde byly rovněž určeny jeho tři základní pilíře: 

a) aktivní politika zaměstnanosti;

b) politika v oblasti pracovních příjmů a rodinná politika; a

c) politika sociálního zabezpečení.24

Hlavním  cílem  bylo  vytvořit  jednotný  systém  sociálního  zabezpečení,  který 

by poskytoval  zdravotní,  nemocenské  a  důchodové pojištění,  státní  sociální  podporu 

a sociální  pomoc.  Prostřednictvím  zákona  č. 463/1991 Sb.,  o  životním  minimu 

a zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti byla vytvořena tzv. „záchranná sociální 

síť“,  jejímž  smyslem  bylo  zmírnit  ekonomické  dopady  změn  na  sociální  situaci 

obyvatelstva.  Další  novinkou  bylo  vytvoření  systému  všeobecného  zdravotního 

pojištění,  kde  zdravotní  pojištění  spravují  na  státu  nezávislé  zdravotní  pojišťovny 

jakožto právnické osoby. Další reformy přišly v letech 1996, 2006 a 2011.25 

1.4.2 Vývoj na území Velké Británie

Anglie  byla  průkopníkem  v  oblasti  péče  o  chudé  a  práce  neschopné, 

což se projevilo vydáním Alžbětinských zákonů na přelomu 16. a 17. století. Dle těchto 

zákonů každá farnost zodpovídala za zřízení nemocnic a ubytoven pro chudé, nemocné 

21 Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění

22 Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti 

z nemocenského pojištění

23 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2013. s. 18

24 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2013. s. 19

25 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2013. s. 9-15
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a lidi bez prostředků. Pomoc chudým byla poskytována formou finančních příspěvků 

či věcně (např. uhlí). Jejich novelizace přišla až v roce 1834, kdy se začalo využívat 

principu „less eligibility“, který stanovuje nižší podporu chudých, než je výše minimální 

mzdy  a  pracovních  podmínek,  což  mělo  motivovat  k hledání  práce,  byť  za nejnižší 

možnou  mzdu.  V  této  době  se  také  začínají  objevovat  první  průmyslové  domy, 

tzv. „workhouse“. Tyto domy poskytovaly nezaměstnaným a sirotkům jídlo a případně 

též  zaučení  pro  nějaké  zaměstnání.  Nejprve  byly  průmyslové  domy  budovány 

jednotlivými farnostmi, následně skupinami farností, které byly určeny pro chudé z více 

obcí.  V rámci  novelizace  chudinských  zákonů  docházelo  též  k pokusům o unifikaci 

průmyslových domů.  Za cíl této instituce bylo naučit chudé postarat se o sebe bez toho, 

aniž  by  potřebovali  pomoc  státu.  Rozlišovaly  dva  typy  chudoby,  zasloužená 

a nezasloužená. Práceschopní jedinci tak byli nuceni vykonávat podřadné a těžké práce, 

nepráceschopným  bylo  poskytnuto  ubytování  a  osvobození  od přísného  pracovního 

režimu. Průmyslové domy byly budovány na principu dohledu a segregace žen, mužů 

a dětí. Podmínky v nich nebyly  velmi dobré, což vedlo k tomu, že se chudí vyhýbali 

tomu, aby žádali stát o pomoc, jelikož se obávali, že by byli do průmyslového domu 

umístěni.  Průmyslové  domy  neměly  dlouhého  trvání,  postupně  se  přeměňovaly 

na starobince a nemocnice, jejich konec přišel s nástupem moderního sociálního státu 

v roce 1948.26

Pomoc  chudým  poskytovaly  také  různé  charitativní  organizace  a  svépomocné 

společnosti.  Členové si v nich platili příspěvky pro případ budoucí sociální události. 

Charitativní organizace mají ve Velké Británii velký význam dodnes.27 

Sociálně-politická legislativa se začala rozvíjet po nástupu labouristů. V roce 1908 

byl  přijat  zákon  o  penzijním  připojištění.  Zmíněný  zákon  zřizoval  nepříspěvkový 

důchodový systém financovaný z daní. Vyplácen byl občanům starším 70 let, jejichž 

výdělek nedosahoval stanoveného ročního limitu. Sociální legislativa se v tomto období 

dále  zabývala  úpravou  zabezpečení  v  případě  nezaměstnanosti,  nemoci,  odbory 

a svépomocnými  společnostmi.   Během  meziválečného  období  k  velkým  změnám 

v sociální oblasti nedošlo. Změny přinesl až již zmíněný lord Beveridge a J. M. Keynes, 

26 MUNKOVÁ, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 

2005.ISBN 80-246-0708-8. Strana 71-73.

27 MUNKOVÁ, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 2005. 

ISBN 80-246-0708-8. Strana 71-73.
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kteří zformulovali principy, na kterých měl být vybudován poválečný sociální stát:

a) plná zaměstnanost;

b) rovný a svobodný přístup ke zdravotní péči a vzdělání;

c) národní minimum; a 

d) klíčová role státu v oblasti služeb a dávek.28

Lord  Beveridge  ovlivnil  britskou  sociální  politiku  zformulováním  pěti 

tzv. sociálních  zel,  proti  kterým se  měla  společnost  snažit  bojovat.  Lord  Beveridge 

ovlivnil  v letech 1944 – 8 také britské sociálně politické zákonodárství. Jeho hlavní 

myšlenkou byl univerzalismus – pojištěním měli být kryti všichni zaměstnanci s tím, 

že měly být poskytovány rovné dávky za rovné příspěvky, jednalo se o tzv. princip „flat 

rate“.  Tento  systém  byl  financován  a  organizován  státem.  Nově  byly  do  systému 

zavedeny  přídavky  na  děti,  Národní  zdravotní  služba  (mohla  být  zdarma  využita 

každým),  a  též  systém  státního  vzdělání.  Tento  poválečný  systém  britské  sociální 

politiky se prakticky až do 70. let 20. století nedočkal velkých změn. 

V druhé polovině 70. let se však Británie musela potýkat se stále se prohlubujícími 

ekonomickými problémy,  což mělo za  následek posílení  tržních sil  a  hlavně vlastní 

odpovědnosti člověka za sebe samého. Nástup Margaret Thatcherové29 měl v sociální 

oblasti  za  následek  celkovou  revizi  sociálního  systému  ve  snaze  snížit  co  nejvíce 

veřejné  výdaje.  Odrazilo  se  to  například  na  zmražení  přídavků  na  děti,  zavedla 

se přísnější pravidla pro získání příspěvku v nezaměstnanosti (nezaměstnaný si musel 

práci  aktivně hledat)  atd.  Nový zákon o sociálním pojištění  byl  přijat  v  roce  1986, 

v jeho rámci  byla  zavedena i  nová testovaná dávka  poskytovaná v  případě  nízkého 

příjmu  (Income  Support),  která  obsahovala  též  příplatky  na  děti  a  na  zdravotně 

postižené.  Přes  veškeré  snahy  z  tohoto  období  nebylo  snížení  výdajů  na  sociální 

zabezpečení dosaženo.  

John  Major,  ministerský  předseda,  který  do  úřadu  nastoupil  v  roce  1990, 

pokračoval v reformách, které zahájila Margaret Thatcherová. Jeho argumenty  byly, 

že morální  selhání  se  ve  svém  výsledku  projevuje  selháním  ekonomickým,  s  tím, 

že sociální  stát  se  v  podstatě  snaží  nahradit  roli  rodiny,  což  ale  ve  svém důsledku 

prohlubuje ekonomické problémy země. V konečném důsledku, ač se výdaje na sociální 

28 MUNKOVÁ, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 

2005.ISBN 80-246-0708-8. Strana 78.

29 Margaret Thatcherová se ujímá vlády v roce 1979.
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zabezpečení v Británii nesnížily, byla změněna jejich struktura. 

Po roce 1997 a nástupu Tonyho Blaira na post ministerského předsedy se začíná 

pro  labouristickou  vládu  používat  název  „New  Labour“,  a  to  z  důvodu  jejího 

distancování od starého socialistického stylu vládnutí. Dochází zde k nové interpretaci 

rovnosti, která vychází z práv i povinností občana, sociální inkluze. Proklamovali tedy 

investování  do  lidského  kapitálu  skrze  celoživotní  vzdělávání,  zvýšení  mobility 

pracujících a sladění práce s výchovou dětí. U dávek pro zdravotně postižené, které byly 

dosud  určeny  spíše  pro  chudší  vrstvy,  navrhla  tato  vláda  zpřísnění  podmínek 

pro kvalifikování  se  pro  tuto  dávku  (Incapacity  Benefit).  Dávka  měla  být  navíc 

testovaná.  Další  dávka  pro  zdravotně  postižené  byla  zrušena  a  nahrazena  podporou 

příjmu.  Lze tedy shrnout,  že  vzrostlo  zaměření  systému na chudé a  zvýšil  se důraz 

na aktivní participaci občanů na pracovním trhu.30 

1.4.3 Vliv  odchodu  Velké  Británie  z  Evropské  unie  na  koordinaci  sociálního 

zabezpečení

Za zmínku stojí také situace nastalá po odchodu Velké Británie z EU, tzv. brexit. 

Nároky migrujících  občanů mezi  EU a UK jsou posuzovány v  zásadě  podle  místa, 

kde k sociální události došlo. Právní rámec je po brexitu měněn tak, jak byly uzavírány 

dohody mezi EU a UK. 

V  době,  kdy  byla  Velká  Británie  členem  Evropské  unie,  byla  v  platnosti 

koordinační nařízení EU.31 Sociální systémy jednotlivých členských států jsou v rámci 

EU koordinovány,  nikoliv  harmonizovány,  a  to  z  důvodu  různorodosti  jednotlivých 

systémů členských států. 

Výstupová  dohoda,  sjednána  mezi  Velkou  Británií  a  Evropskou  unií,  vstoupila 

v platnost  1.  2.  2020.  Tato  dohoda  zajišťuje  zachování  práv  v  oblasti  přístupu 

na pracovní trh, sociálního zabezpečení a volného pohybu osob krytým osobám práva 

do konce života. V tzv. přechodném období32 bylo plně aplikováno unijní právo oběma 

stranami dohody. Od 1. 1. 2021 mezi Velkou Británií a EU přestal platit volný pohyb 

30 MUNKOVÁ, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 

2005.ISBN 80-246-0708-8. Strana 81-3.

31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009

32 Přechodné období trvalo do 31. 12. 2020
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osob, ale byla zachována v rámci sociálního zabezpečení pobytová a pracovní práva, 

která vznikla před koncem přechodného období. Rozhodujícím faktorem pro zachování 

těchto práv bylo, zda je občan členského státu EU schopen doložit příslušný pobytový 

status.33

Vztahy mezi Velkou Británií a členskými státy EU po brexitu upravuje Dohoda 

o obchodu a spolupráci, která byla uzavřena s účinností od 1. 1. 2021 na 15 let. Oblast 

sociálního zabezpečení byla z velké části přebrána z koordinačních nařízení EU a je 

obsažena v části s názvem Protokol o koordinaci sociálního zabezpečení.34 

1.5 Zdravotně postižení a jejich ochrana 

1.5.1 Vznik ochrany práv zdravotně postižených

Ochrana lidských práv celkově se začala rozvíjet po druhé světové válce.  První 

mezinárodní konference, která se týkala zákonodárství ohledně zdravotně postižených 

osob, byla pořádána organizací Rehabilitation International, se konala v Římě v roce 

1971. Účastníci konference se shodli, že hlavní odpovědnost za rozvoj a poskytování 

rehabilitačních služeb nesou vlády jednotlivých států.  Za konečný cíl  je považována 

úplná integrace zdravotně postižených osob do společnosti s tím, že je třeba vytvořit 

takové podmínky, aby zdravotně postižení mohli využívat svých práv a mohli žít jako 

všichni ostatní. 

V  sedmdesátých  letech  dvacátého  století  se  začíná  pozornost  soustřeďovat 

na mentálně postižené,  a to  zejména z  důvodu,  že mohou mnohdy komunikovat  jen 

s obtížemi, což ztěžuje/znemožňuje jejich možnost se ozval a prosadit své zájmy. V roce 

1971 byla  na  půdě OSN přijata  Deklarace  práv  mentálně  postižených osob.  V této 

deklaraci je stanoveno, že mentálně postižená osoba má stejný práva jako ostatní občané 

se  zdůrazněním  práva  na  řádnou  léčebnou  péči,  výuku  a  výchovu,  což  umožní 

maximálně rozvinout její možnosti a schopnosti. 

Dalším  důležitým  dokumentem  přijatým  v  období  70.let  je  Deklarace  práv 

zdravotně postižených osob přijatá taktéž na půdě OSN. I zde je uvedeno, že zdravotně 

33 Ve Velké Británii se o povolení pobytu žádalo skrze tzv. EU Settlement Scheme. V České republice 

by britský občan žádal o povolení pobytu Ministerstvo vnitra ČR. 

34 CSSZ.CZ: Brexit období od 1.ledna 2021.  [online]. [cit.22.1.2022] . Dostupné z:

https://www.cssz.cz/web/cz/brexit-obdobi-od-1.ledna-2021 
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postiženým osobám je třeba poskytnout potřebnou pomoc k rozvíjení jejich schopností 

a k plné integraci do společnosti. 

O právech zdravotně postižených se zmiňuje i  Evropská sociální  charta  z  roku 

1961, která výslovně zakotvuje právo na zaměstnání v části I., a které dále specifikuje 

v části druhé. Smluvní strany se zde zavazují: 

a) „provést přiměřená opatření k zajištění prostředků pro přípravu na výkon 

zaměstnání,  včetně zapojení specializovaných veřejných nebo soukromých 

institucí, je-li to nutné;

b) provést  přiměřená  opatření  k  umístění  zdravotně  postižených  osob 

do zaměstnání,  jako je  zřízení  specializovaných zprostředkovatelen práce, 

stanovení  chráněných  zaměstnání  a  zavedení  opatření  stimulujících 

zaměstnavatele přijímat osoby zdravotně postižené.“

V rámci mezinárodní organizace práce je dlouhodobě věnována pozornost právě 

zaměstnávání zdravotně postižených, příkladem budiž Doporučení č. 88 z roku 1950 

a Doporučení  o  pracovní  rehabilitaci  zdravotně  postižených  z  roku  1955.  Z  toho 

vyplývají následující zásady:

a) hlavní odpovědnost za financování všech potřebných služeb souvisejících 

s rehabilitací a přípravou pro zaměstnání nese vláda příslušného státu;

b) jasně stanovený rozdíl mezi sociální dávkou a platem;

c) dávky  by  neměly  být  automaticky  odňaty  v  případě,  že  má  zdravotně 

postižený příjem i z výdělečné činnosti.

Osmdesátá léta dvacátého století lze označit za průlomová. Rok 1981 byl Valným 

shromážděním  OSN  vyhlášen  jako  Mezinárodní  rok  zdravotně  postižených  osob. 

V roce 1982 byl  přijatý Světový program činnosti  týkající  se zdravotně postižených. 

Organizace Rehabilitation International  vyhlásila Chartu na 80.  léta.  OSN prohlásila 

roky 1983 – 1992 za Dekádu zdravotně postižených osob. 

Charta na 80. léta je prohlášením o mezinárodních prioritách činnosti v oblasti práv 

zdravotně  postižených.  Smysl  této  deklarace  byl  konkretizován  ve  čtyřech  hlavních 

bodech, kde byly blíže specifikovány činnosti, které mají vést k jejich uskutečnění: 

a) program  prevence  všech  druhů  postižení  zahájen  v  každé  zemi  (tento 

program  zaručí,  že  se  dostane  pomoci  do  každé  rodiny  a  každému 

jednotlivci, pokud jí bude potřeba);

b) každé  zdravotně  postižené  osobě  a  každé  rodině,  ve  které  zdravotně 
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postižený  žije,  se  dostane  veškeré  potřebné  rehabilitační  a  další  péče 

a pomoci,  tak  aby  se  co  nejvíce  snížily  negativní  následky  zdravotního 

postižení;

c) podniknutí  všech  potřebných  kroků  k  zajištění  co  největší  integrace 

zdravotně  postižených  do společnosti,  jejich  účasti  na  životě  společnosti 

a jejím rozvoji;

d) intenzivní  šíření  informací  o  zdravotně  postižených  (veřejnost  tak  bude 

seznámena  s  jejich  schopnostmi  i  potížemi,  se  kterými  se  v  životě 

potýkají).35

Sama Charta avšak konstatovala, že tyto cíle jsou dosažitelné jen tehdy, pokud se 

změní postoj samotné společnosti ke zdravotně postiženým osobám. 

Lze tedy říci, že osmdesátá léta představovaly průlom nejen pro ochranu zdravotně 

postižených osob a jejich práv, ale také pro pochopení jejich situace a z toho vyplývající 

snahou  zmírnit  negativní  následky  zdravotního  postižení  a  jejich  začlenění 

do společnosti. 

1.5.2 Pojem zdravotní postižení a jeho vymezeni

Důležitým milníkem bylo také vymezení zdravotního postižení jako pojmu, jelikož 

zdravotní  postižení bylo dlouho vnímáno jako tragédie,  na zdravotně postižené bylo 

nahlíženo jako na oběti, což se značně odráželo i na jejich každodenním životě. Světová 

zdravotnická organizace (WHO) v roce 1980 schválila  Mezinárodní  klasifikace vad, 

postižení  a  znevýhodnění,  což  výrazně  napomohlo sjednocení  užívání  pojmů a  tedy 

i usnadnění rozhodovací činnosti orgánů. Definice byly následující: 

a) vada, porucha (impairment)36 je jakákoli ztráta nebo abnormalita psychické, 

fyziologické nebo anatomické stavby či funkce37;

b) postižení,  disabilita,  změněná schopnost  (disability)38 je  jakékoli  omezení 

nebo ztráta schopnosti vykonávat činnost způsobem nebo v rozsahu, který je 

pro člověka považován za normální;

35 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Praha: 

Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0057-9. Strana 18-22.

36 WHO rozlišuje např. poruchy intelektu, psychiky, řeči, sluchu, zraku atd. 

37 Jedná se o vnější projev bez ohledu na jeho skutečný dopad na funkční schopnosti postiženého. 

38 WHO rozlišuje například poruchu chování, v komunikaci, v péči o sebe, v pohybu atd. 
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c) znevýhodnění (handicap)39 je omezení vyplývající pro daného jedince z jeho 

vady nebo postižení, které ztěžuje nebo znemožňuje, aby naplnil roli, která 

je  pro něj  (s  přihlédnutím k jeho věku,  pohlaví  a  sociálním a kulturním 

činitelům) normální.40 

1.5.3 Ochrana zdravotně postižených v České republice

V České republice je základem ochrany práv Listina základních práv a svobod, 

která vychází z nedotknutelnosti a univerzálního charakteru přirozených lidských práv. 

Podle statistik z roku 2012 (ČSÚ) žije v České republice se zdravotním postižením 

každý  desátý  občan,  což  znamená  přes  milion  lidí.  Z  celkového  počtu  zdravotně 

postižených osob nebyla ve svém životě nijak omezena každá dvacátá osoba,  oproti 

tomu  má  téměř  čtvrtina  zdravotně  postižených  potíže  s  mobilitou,  18% má  potíže 

s vedením domácnosti a 16% není schopno se o sebe postarat vůbec. 

1.5.4 Ochrana zdravotně postižených ve Velké Británii

Na území Velké Británie podle statistik z let  2011/2012 okolo 13 miliónů osob 

s nějakým  druhem  zdravotního  znevýhodnění,  vady  či  postižení.41 Nejčastěji  jsou 

hlášené poruchy či vady pohyblivosti,  zvedání či přenášení.  Zdravotní znevýhodnění 

či postižení je ovlivněno i věkem – pouze asi 6% zdravotně postižených jsou děti, 16% 

zdravotně  postižených  jsou  dospělí  v produktivním  věku  a  asi  45%  zdravotně 

postižených jsou lidé, jejichž věk je vyšší nežli státem uznaný důchodový věk. 

Finanční  zdroje  jsou  spravovány  vládou,  respektive  vládními  orgány,  a  jsou 

vynakládány hlavně na vzdělávání, domácí péči, mobilitu či například na zpřístupňování 

budov.  Velká  Británie  přijala  již  v  roce  1993 zákon  o  vzdělávání,  který  akcentoval 

zásadu, že by žáci se znevýhodněním měli být vzděláváni v běžných školách, pokud je 

to  možné.  Speciální  školy přichází  do úvahy v moment,  kdy není  možné realizovat 

vzdělávání ve školách běžných. Takové školy jsou financovány jak z centrálních fondů, 

39 Handicap může vzniknout například v orientaci, ve fyzické soběstačnosti, v pohyblivosti, v 

pracovním uplatnění atd. 

40 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Praha: 

Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0057-9. Strana 23-25. 

41 GOV.UK: Family Resources Survey 2015/2016. [online]. [cit.20.1.2021] . Dostupné z: 

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/600465/family-resources-

survey-2015-16.pdf
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tak ze zdrojů různých asociací.

V roce 1995 byl přijat Zákon o zákazu diskriminace zdravotně postižených. Tento 

zákon obsahuje nejen obecná ustanovení o zákazu diskriminace,  ale také ustanovení 

týkající se zaměstnávání, studia atp. K tomuto zákonu byl v témže roce vydán kodex, 

který  upravoval  pokyny  k  podávání  žalob  v  případě  porušování  předpisů 

o zaměstnávání.  Byť  kodex  není  sám o  sobě  právně  závazný,  mohly  na  něj  soudy 

v případě potřeby odkazovat.42 

2 Sociální  zabezpečení  zdravotně  postižených  ve  Velké 

Británii
Zdravotní  postižení  je  ve  Velké  Británii  definováno  jako  fyzické  či  mentální 

postižení,  které  má  podstatný  a  dlouhodobý  nepříznivý  vliv  na  schopnost  osoby 

vykonávat  běžné  každodenní  aktivity.  Některé  dlouhodobé  nemoci,  jako  například 

rakovina,  roztroušená  skleróza  nebo  HIV  jsou  brány  jako  zdravotní  postižení, 

a to ode dne, ve kterém byla daná osoba diagnostikována. 

Sociální  zabezpečení  zdravotně  postižených  ve  Velké  Británii  spravuje 

Ministerstvo pro práce a důchody (Department for Work and Pensions, dále jako DWP), 

které zpracovává a vyplácí následující příspěvky:

a) Dávka na  podporu  osobní  nezávislosti  (Personal  Independence  Payment, 

dále jako PIP);

b) Příspěvek na živobytí pro zdravotně postižené (Disability Living Allowance, 

dále jako DLA);

c) Příspěvek na pečovatelskou službu (Attendance Allowance, dále jako AA);

a) Příspěvek pro pečující osobu (Carer‘s Allowance, dále jako CA); a

b) Náhrada újmy v následku vakcinace (Vaccine Damage Payments, dále jako 

VDP).43 

Administrace dávek probíhá skrze Jobcentre Plus, britským úřadem práce, jedná-li 

se o dávku pro osobu, která je v produktivním věku. V případě, že se posuzuje nárok 

42 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Praha: 

Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0057-9. Strana 71-73.

43 GOV.UK: Benefits and financial support if you’re disabled or have a health condition. [online]. 
[cit.22.12.2021]. Dostupn  z: é https://www.gov.uk/browse/disabilities/benefits.
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na dávku  pro  osobu  v  důchodovém  věku,  přechází  administrativa  na  The  Pension 

Service, což jest úřad, který poskytuje služby a poradenství důchodcům a osobám, které 

se do důchodu chystají.44 Zajímavostí je, že komunikace s tímto úřadem probíhá téměř 

výhradně na telefonicky. 

Administrace dávek neprobíhá stejně na celém území Velké Británie. Ve  Skotsku 

se administrativou  dávek zabývá Úřad sociálního  zabezpečení  pro  Skotsko (Scottish 

Social  Security).45 V  Severním  Irsku  se  touto  problematikou  zabývá  Ministerstvo 

pro komunity (The Department for Communities).46

Nárok na  dávku  nebo  službu  ve  většině  případech  závisí  na  dopadu,  které  má 

zdravotní  postižení na život posuzovaného.  V rámci systému sociálního zabezpečení 

ve Velké Británii se při posuzování nároku na dávku využívá několika testů rozsahu 

zdravotního postižení, a to:

a) omezená schopnost práce;

b) pracovní neschopnost;

c) stupeň zdravotního postižení; a

d) zdravotní znevýhodnění pro získání zaměstnání.47

Test  omezené  schopnosti  práce  je  využíván  pro  účely  dávek  jako  je  například 

příspěvek pro uchazeče o zaměstnání nebo tzv. univerzální dávky (universal credit48). 

Tento příspěvek je určen k pomoci  pokrytí  nákladů na živobytí  v případech,  kdy je 

příjem  osoby  příliš  nízký,  je-li  osoba  v  danou  chvíli  nezaměstnaná  a  nebo  pokud 

pracovat nemůže. Test omezené schopnosti práce se využívá pro účely dávek jako dávka 

poskytovaná  v  následku  pracovního  úrazu  (Industrial  Injuries  Disablement  benefit), 

válečný invalidní důchod (War Disablement Benefit) a náhradu újmy na zdraví, ke které 

44 GOV.UK: Department for Work 7 Pensions. [online]. [cit.22.12.2021] . Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions/about 

45 https://www.socialsecurity.gov.scot/

46 NI.GOV.UK: Department for Communities Northern Ireland. [online]. [cit.22.12.2021]. Dostupné na:

https://www.communities-ni.gov.uk

47 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 9 - 10. 

48 Universal credit je dávkou, která nahrazuje 6 předchozích rozličných dávek, kterémi byly například 

podpora v nezaměstnanosti, přídavek na dítě, podporu poskytovanou v případě nízkého příjmu 

a dalších. 
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došlo v následku podání některé z povinného očkování (Vaccine Damage Payment).49

Ostatní dávky poskytované zdravotně postiženým osobám, tedy DLA, PIP a AA, mají 

každé své vlastní testy. 

Komplexní úprava dávek pro zdravotně postižené ve Velké Británii neexistuje, dávky 

jsou upraveny v zákonech samostatně. Zdravotně postižená osoba má kromě příspěvků 

jako takových ve Velké Británii nárok na poměrně široké množství úlev, ve kterých není 

lehké se plně zorientovat.50

Dalším  faktem,  který  orientaci  v  problematice  sociálního  zabezpečení 

pro zdravotně  postižené  ve  Velké  Británii  nikterak  neulehčuje,  je  rozličná  úprava 

pro Anglii,   Wales,  Skotsko  a  Severní  Irsko.  Právní  úprava  dávek  pro  zdravotně 

postižené  je  na  území  jednotlivých  částí  Spojeného  království  prakticky  totožná 

s malými odchylkami.  

2.1 Příspěvek na podporu osobní nezávislosti (Personal Independence 

Payment | PIP)
Příspěvek na podporu osobní nezávislosti je poměrně novým typem dávky, který je 

poskytován od roku 2013. Zákon, který tuto problematiku upravuje, vešel v platnost 

v 8. dubna  2013.51 PIP  nahrazuje  původně  poskytovaný  příspěvek  na  živobytí 

pro zdravotně postižené (Disability Living Allowance). Ten se momentálně poskytuje 

jen  dětem  mladším  16  let.  Osobám  starším  16 let  se  DLA  poskytuje  pouze 

ve specifických případech, kterými se zabývá příslušná kapitola. 

PIP  je  dávkou  netestovanou,  výše  přijmu  či  úspor  tedy  nemá  vliv  na  výši 

přiznaného příspěvku. Vliv na výši, ve které je příspěvek přiznán, nemá ani záznam 

ohledně  částek,  které  zdravotně  postižený  přispíval  na  národní  pojištění.  Příspěvek 

na osobní nezávislost nepodléhá zdanění. Nárok na něj má zdravotně postižený i pokud 

studuje či pracuje. Výše PIP nemá vliv na výši ostatní dávek, které zdravotně postižená 

osoba  případně  dostává,  naopak  nárok  na  tento  příspěvek  může  jiné  dávky  zvýšit, 

49 GOV.UK: Benefits and financial support if you’re disabled or have a health condition. [online]. 

[cit.22.12.2021] . Dostupné z: https://www.gov.uk/browse/benefits/disability 

50 Jedná se o mnoho různých druhů úlev na dani, jako například úleva z obecní daně. Dále by zdravotně 

postižení s nízkým příjmem mohli mít nárok například na univerzální dávku, která je všeobecně 

poskytovaná osobám, které mají nízký příjem. 

51 The Social Security (Personal Intependence Payment) Regulations 2013. (SI 2013/377).
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případně zdravotně postiženému snížit obecní daň.52 

2.1.1 Nárok na PIP

Příspěvek na osobní nezávislost je poskytován zdravotně postiženým osobám, které 

mají speciální potřeby týkající se buď každodenního života nebo mobility. Jeho účelem 

je  vyrovnání  nákladů  zvýšených  v  důsledku  dlouhodobé  nemoci  nebo  zdravotního 

postižení. 

Podmínky nároku na PIP jsou následující:

a) věk (od 16 let do důchodového věku žadatele);

b) podstoupení hodnocení zvládání každodenních životních aktivit a hodnocení 

mobility;

c) splnění požadavku kvalifikační doby;

d) žadatel,  který  není  občanem  Velké  Británie,  nesmí  mít  žádná  imigrační 

omezení; a

e) žadatel musí splňovat podmínky rezidence a pobytu ve Velké Británii.53

První  podmínkou  nároku  na  tento  příspěvek  je  věk.  V  případě,  že žadatel  již 

dostává DLA a přechází na PIP, podmínka věku je rozšířena následovně:

a) žadatel  musel být mladší 65 let  8.  dubna 2013 (tedy v den, kdy vešel v 

platnost zákon o tomto příspěvku), pokud o příspěvek žádá v Anglii, Walesu 

nebo Skotsku,

b) žadatel musel být mladší 65 let 20. června 2016, pokud o příspěvek žádá 

v Severním Irsku.54

Přechod z jedné dávky na druhou bude nařízen z moci úřední Ministerstvem práce 

a  důchodů,  pokud  je  žadatel  rezidentem  v  Anglii,  Walesu  a  Skotsku,  respektive 

Ministerstvem  pro  komunity55,  pokud  je  žadatel  rezidentem  v  Severním  Irsku. 

K přechodu z příspěvku na živobytí na příspěvek na osobní nezávislost dochází obvykle 

52 GOV.UK: Benefits and financial support if you’re disabled or have a health condition. [online]. 

[cit.22.1.2022] . Dostupné z: https://www.gov.uk/pip 

53 GOV.UK: Benefits and financial support if you’re disabled or have a health condition. [online]. 

[cit.22.1.2022] . Dostupné z: https://www.gov.uk/pip/  eligibility  .  

54 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 30. 

55 Department of Communities of Northern Ireland.

21

https://www.gov.uk/pip/eligibility
https://www.gov.uk/pip/eligibility
https://www.gov.uk/pip


v důsledku změny okolností  u zdravotně postiženého,  jako je  dosažení  16 let  věku, 

změna zdravotního stavu žadatele a s tím související změna jeho potřeby pomoci, pokud 

byl příspěvek na živobytí přiznán na dobu určitou, která končí nebo na základě podnětu 

zdravotně postižené osoby samotné. 

Druhou podmínkou nároku je podstoupení hodnocení ohledně schopnosti zvládání 

běžných denních aktivit zdravotně postiženého a též ohledně jeho schopností týkajících 

se  mobility.  Sociální  šetření  pro  účely  poskytnutí  příspěvku  na  podporu  osobní 

nezávislosti je podrobněji popsáno v příslušné podkapitole (2.1.5).56 

Třetí podmínka se váže na hodnocení.  Žadatel musí kritéria hodnocení splňovat 

po dobu nejméně tří měsíců s tím, že musí existovat předpoklad, že tyto podmínky bude 

splňovat i po dobu nejméně devíti kalendářních měsíců následujících po tříměsíčním 

hodnotícím období. Žadatel může podat žádost o přiznání příspěvku i před uplynutím 

tříměsíčního hodnotícího období, avšak do doby, než toto období skončí, nemá nárok 

na výplatu příspěvku.57 Výjimkou z tohoto období jsou nevyléčitelně nemocní žadatelé, 

kdy předpokládaná doba života není delší než 6 měsíců.58 

Poslední  podmínkou,  kterou  musí  žadatel  splnit,  je  podmínka  rezidence 

a přítomnosti ve Velké Británii. V některých případech však mají zdravotně postižení 

nárok  na  tento  příspěvek  i  pokud  na  území  Velké  Británie  nežijí.  V  zákoně  jsou 

specifikovány dva takové případy. Prvním je případ, kdy žadatel žije na území jiného 

členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska59, 

druhým, pokud je žadatel příslušníkem či rodinným příslušníkem příslušníka britských 

ozbrojených  sil.60 Žadatel  zde  musí  prokázat,  že  na  území  Velké  Británie  pobýval 

po dobu nejméně 104 týdnů v období 156 týdnů, které bezprostředně předcházely dni, 

ve  kterém byla  o  příspěvek  podána  žádost.  Zákon  specifikuje  výjimky,  ve  kterých 

případech se žadatel považuje za přítomného ve Velké Británii, byť se nachází mimo její 

území, například pokud žadatel podstupuje léčbu na území jiného státu.61 Žadatel musí 

56 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 33. 

57 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. (SI 2013/377). s 12 a s 13.

58 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. s 21.

59 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. s 23.

60 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. s 20.

61 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. s 18 (1).
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dále  prokázat,  že místo  jeho  obvyklého  pobytu62 je  na  území  Velké  Británie,  Irska, 

ostrova  Man  nebo ostrovů  Channel.  Žadatel  zároveň  nesmí  mít  žádná  imigrační 

omezení vázaná na jeho pobyt ve Velké Británii. Výjimky jsou udělovány v případech, 

kdy je  žadatelem osoba,  která  má status  uprchlíka  nebo  požívá  statutu  humanitární 

ochrany.63

Příspěvek na osobní nezávislost pro zdravotně postižené je koncipován obdobně 

jako výše zmíněný DLA, který nahrazuje. Má tedy taktéž dvě části – část příspěvku 

na zvládání každodenního života a část příspěvku na mobilitu. 

Žádost o příspěvek se v Anglii, Walesu a Skotsku podává u Ministerstva pro práci 

a důchody, v Severním Irsku mají pro tento příspěvek specializované centrum. Podání 

žádosti se iniciuje telefonicky, úřad poté ověří údaje, které byly poskytnuty telefonicky 

a případně zašle zdravotně postiženému formulář, který je třeba vyplnit a poslat zpět. 

Formulář obsahuje čárový kód, jedinečný pro každého žadatele. Součástí formuláře je 

též sekce, kde žadatel musí vyplnit, jakým způsobem ho zdravotní postižení ovlivňuje. 

Zde  žadatel  vyplňuje  tu  samou  tabulku  s  bodovým  ohodnocením,  která  je  určena 

pro sociální šetření. K sociálnímu šetření tak dochází ve většině případech, ale nikoliv 

vždy. 

Speciálně  se  posuzují  případy,  kdy  si  o  příspěvek  žádá  nevyléčitelně  nemocná 

osoba a pokud už žadatel dostává DLA. Za nevyléčitelnou nemoc se považuje taková, 

která  postupuje  a  kde  předpokládaná  délka  života  žadatele  je  6  měsíců  či  méně. 

V takovém případě žadatel nemusí splňovat podmínky testovací doby ani přítomnosti 

na území Velké Británie. Žadatel však musí být přítomen v době, kdy o příspěvek žádá. 

Další úlevou pro žadatele s nevyléčitelnou chorobou je, že nemusí vyplňovat formulář 

ohledně toho, jak ho zdravotní postižení či nemoc ovlivňuje a též nemusí podstupovat 

sociální šetření.64 

V případě, že je žadatelem osoba, která již dostává DLA, řeší se žádost také mimo 

62 Definice obvyklého pobytu však není jednoznačná a dosud byla definice tohoto pojmu využívána 

hlavně v judikatuře týkající se jednotlivých dávek. Lze ale říci, že o obvyklý pobyt se jedná, pokud 

má daná osoba v úmyslu se na území dané země usadit a považovat ji za svůj domov, avšak bez 

nutnosti zde permanentně pobývat.

63 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. s 16.

64 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 31. 
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obvyklý proces. Zde v podstatě dochází k přechodu z jedné dávky na druhou, vzhledem 

k  tomu,  že  DLA byl  nahrazen  právě  příspěvkem  na  podporu  osobní  nezávislosti. 

Nahrazen  ale  nebyl  kompletně,  takže  lidé,  kteří  původně  dostávali  DLA,  mají  dále 

nárok na DLA až do doby, dokud platí rozhodnutí o přiznání příspěvku, avšak mohou 

buď dostat vyrozumění od příslušného úřadu o tom, že dojde k přechodu na příspěvek 

na  podporu  osobní  nezávislosti,  a  to  vzhledem  ke  končící  platnosti  původního 

příspěvku, a nebo si může žádost podat zdravotně postižený sám. V případě přechodu 

z DLA na PIP nemusí žadatel splňovat podmínku tříměsíční testovací doby, avšak je mu 

nastavena lhůta 28 dní  od doručení dopisu na to,  aby si  zažádal  o PIP. V opačném 

případě dojde k zastavení výplaty dávky po uplynutí  lhůty.  Dále se pokračuje podle 

obvyklého schématu, tedy zdravotně postižený podá žádost telefonicky, načež jsou mu 

doručeny formuláře,  které je třeba vyplnit.  K přechodu z DLA na PIP dochází také 

v případě dosažení 16 let věku zdravotně postižené osoby, kdy je úřadem kontaktován 

zákonný  zástupce  dítěte,  DLA se  vyplácí  dále  bez  pozastavení  až  do  doby,  dokud 

nebude rozhodnuto o PIP.65 

2.1.2 Rozhodnutí o PIP

Rozhodnutí  obsahuje  odůvodnění  rozhodnutí,  výši  příspěvku a  dobu,  po  kterou 

rozhodnutí  platí,  v  případě  jeho přiznání  a  samotný výrok rozhodnutí.  Příspěvek  je 

přiznáván obvykle na dobu do dvou let v případě krátkodobých příspěvků, nebo na dobu 

až pěti či deseti let, v případě dlouhodobých příspěvků. Příspěvek je také možné přiznat 

na  dobu  neurčitou  v  případech,  kdy  je  změna  zdravotního  stavu  nepravděpodobná. 

Rozhodnutí  ohledně  každého  žadatele  je  však  v  určitých  časových  periodách 

přezkoumáváno, přičemž doba rozhodnutí na toto nemá žádný vliv.66

Proti rozhodnutí je možné podat námitky, kdy je příslušný úřad povinen rozhodnutí 

o  příspěvku  přezkoumat.  V  případě,  že  ani  tak  žadatel  s  výsledkem  rozhodnutí 

nesouhlasí, je možné proti rozhodnutí podat odvolání.67 

65 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 30 - 31. 

66 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 45. 

67 The Universal Credit, Personal Independence Payment, Jobseeker's Allowance and Employment and 

Support Allowance (Decisions and Appeals) Regulations 2013 (SI 2013/381). s 49.
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2.1.3 Změna podmínek nároku na PIP

Oprávněná osoba je povinna příslušný úřad informovat o změnách, které by mohly 

mít  vlit  na  nárok na  příspěvek.  Jedná se  hlavně o změny zdravotního stavu,  přijetí  

do zdravotnického zařízení, například v případě hospitalizace nebo přijetí do zařízení 

sociální péče, ve kterém zdravotně postižený žije.

Pokud  je  oprávněná  osoba  hospitalizována,  výplata  PIP  se  po  28  dnech 

pozastavuje, pokud je oprávněná osoba starší 18 let. V případě, že je oprávněná osoba 

mladší 18 let, nemá taková situace na výplatu příspěvku žádný vliv a příspěvek se bude 

vyplácet  po  celou  dobu,  po  kterou  je  zdravotně  postižený  hospitalizován. 

Pokud se oprávněná osoba přestěhovala do pobytového zařízení sociální péče, výplata 

části PIP, která se týká podpory zvládání denních úkonů, bude pozastavena po 28 dnech, 

zatímco část příspěvku, která je vyplácena na podporu mobility, zůstane nedotčena.68 

Systém příspěvků pro zdravotně postižené je ve Velké Británii poměrně provázaný, 

tedy i v tomto případě lze získat další příspěvky (například příspěvek na péči), finanční 

příspěvek na pomoc s dopravou či bydlením či různé daňové úlevy. PIP se dá v mnoha 

ohledech považovat za jakousi „vstupní bránu“ k dalším příspěvkům z tohoto systému.

2.1.4 Výše příspěvku

Tento příspěvek se poskytuje lidem ve věku 16 až do důchodového věku69, jak již 

bylo zmíněno výše. Příspěvek se poskytuje ve dvou výších, standardní a zvýšené. Výše 

příspěvku  se  zde  neodvíjí  od  zdravotního  stavu  jako  takového,  nýbrž  od  toho,  jak 

zdravotní stav posuzovaného ovlivňuje. 

Tento příspěvek se obdobně jako DLA skládá ze dvou částí, a to část příspěvku 

na každodenní život a část příspěvku na mobilitu. Obě části mají dvě sazby, a to sazbu 

základní a sazbu zvýšenou.70 

Výše příspěvku na každodenní život činí v roce 2021:

a) v základní sazbě £60 týdně ( 261 / £ 7 643 Kč měsíčně), 

b) ve zvýšené sazbě £89,60 týdně ( 389,76 / £ 11 412 Kč měsíčně).

c) Výše příspěvku na mobilitu činí:

68 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 32 - 33. 

69 Důchodový věk je v současné době ve Velké Británii 66 let. 

70 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. s 24 (1).
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d) v základní sazbě činí £23,70 týdně ( 103,1 / £ 3019 Kč měsíčně),

e) ve zvýšené sazbě £62,55 týdně ( 272,1 / £ 7 967 Kč měsíčně). 71

Standardní sazba je určena pro žadatele, kteří mají omezenou schopnost samostatně 

vykonávat  každodenní  aktivity nebo jsou omezeni  na pohyblivosti  v důsledku jejich 

zdravotního postižení, a to jak fyzického, tak mentálního rázu. Zvýšená sazba je určena 

pro žadatele, kteří mají výrazně omezenou schopnost samostatně vykonávat každodenní 

aktivity v důsledku jejich fyzického či mentálního zdravotního postižení. 

Příspěvek bývá vyplácen každé 4 týdny na bankovní či tomu obdobný účet a je 

osvobozen  od  daně.  Výše  příspěvku  je  pravidelně  přezkoumávána,  přičemž  četnost 

intervalů,  ve  kterém  je  nárok  na  příspěvek  a  jeho  výše  přezkoumávána,  je  určena 

v rozhodnutí  o  přiznání  příspěvku.  Zdravotně  postižený  je  povinen  informovat  úřad 

o změnách ohledně svého zdravotního stavu, míře pomoci, kterou potřebuje, dále také 

případné změny osobních údajů atd.72

Je nutné dodat, že částky, na které má zdravotně postižený nárok, se mění každý 

rok.  Rozdíl, o který se každý rok jedná, je minimální a odvíjí se od změny minimální 

hodinové mzdy. Příkladem lze uvést základní částku příspěvku na mobilitu v posledních 

několika letech, které jsou uvedeny v následující tabulce. 

Nejlepším zdrojem pro  sledování  aktuálních  sazeb  a  změn  se  jeví  být  webové 

stránky  vlády  https://www.gov.uk,  které  poskytují  základní  informace  o  všech 

příspěvcích, jejich sazbách a též uvádějí, jakým způsobem je možné si o ně zažádat.

2.1.5 Sociální šetření prováděné pro účely poskytnutí PIP

Sociální  šetření  se  provádí  v  rámci  posuzování  nároku  žadatele  na  příspěvek 

71 GOV.UK: Benefits and financial support if you’re disabled or have a health condition. [online]. 

[cit.21.12.2021] . Dostupné z: https://www.gov.uk/pip/how-much-youll-get.

72 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 31 - 32. 
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£ týdně £ měsíčně Kč měsíčně

2019 / 2020 23,20 100,92 2 955
2020 / 2021 23,60 102,66 3 006
2021 / 2022 23,70 103,10 3 018

Tabulka 1: Přehled základních částek příspěvku na mobilitu v posledních letech

https://www.gov.uk/pip/how-much-youll-get


na podporu osobní nezávislosti a je koncipováno následovně. První částí je hodnocení 

schopnosti zdravotně postiženého zvládat běžné každodenní aktivity, druhou částí je pak 

hodnocení  jeho  pohyblivosti.  Nárok  na  příspěvek  se  posuzuje  pomocí  bodového 

systému,  který  se  vztahuje  ke  12  hodnoceným  aktivitám,  přičemž  10  aktivit  je 

hodnocených v rámci zvládání každodenních aktivit a 2 aktivity jsou hodnoceny v rámci 

zvládání mobility. 

Minimální bodová hranice pro získání příspěvku je 8 bodů v rámci hodnocených 

aktivit a pohyblivosti. V případě dosažení této bodové hranice by zdravotně postižené 

osobě vznikl nárok na základní sazbu příspěvku. Na zvýšenou sazbu příspěvku vzniká 

nárok v případě dosažení 12 bodů. 

Každá  aktivita  představuje  soubor  několika  deskriptorů73 a  testů.  Každý 

z deskriptorů a testů má bodové rozpětí, ve kterém se hodnotící sociální pracovník může 

pohybovat podle toho, jak se zdravotně postiženému podařilo danou aktivitu zvládnout. 

Hodnotí se takové deskriptory, které se zdravotně postiženého týkají, a to buď pokud se 

ho týkají konstantně nebo během alespoň poloviny hodnoceného času. 

Hodnotí  se,  zda  je  žadatel  schopen  úkoly  provést  za  splnění  následujících 

podmínek:

a) bezpečně  –  neohrožuje  při  provádění  úkonu  bezpečnost  svou  ani  svého 

okolí;

b) v rámci akceptovatelného standardu;

c) opakovaně; a

d) v akceptovatelném čase.74 

Akceptovatelným  se  v  tomto  případě  rozumí  takový  čas,  kdy  splnění  netrvá 

zdravotně  postižené  osobě více  než  dvojnásobek  času,  který  by  takový  úkol  zabral 

73 Deskriptory jsou způsob, kterým DWP hodnotí schopnosti  vykonávat specifikované každodenní 

aktivity a pohyblivost zdravotně postižené osoby. Deskriptory se rozumí pojmy, či kritéria, která jsou 

hodnocená během sociálního šetření. Jedná se například o pojmy jako: 

• více než jednou – dokáže zdravotně postižená osoba vykonat danou aktivitu tolikrát, kolikrát je 

potřeba?

• Akceptovatelný standard – je-li aktivita vykonána v takové standardu, jaký by se dal očekávat 

od zdravého jedince (například pokud zdravotně postižený si sice dokáže přípravit teplé jídlo, 

ale nebude ho moci sníst, jelikož je nedovařené apod.)

74 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 36 - 37. 
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osobě bez zdravotního postižení.  

V rámci hodnocení schopnosti zvládání běžných každodenních aktivit se hodnotí 

následující úkony:

a) příprava jídla;

b) konzumace jídla a přijímání výživy;

c) osobní hygiena (mytí, koupání a používání toalety);

d) oblékání a svlékání oblečení;

e) čtení a schopnost rozumět znakům, symbolům a slovům;

f) verbální komunikace;

g) osobní interakce;

h) spravování financí;

i) dodržování stanoveného léčebného režimu.75

První skupinou úkonů, která se v rámci sociálního šetření hodnotí, je příprava jídla. 

V rámci  toho  je  dáno  šest  variant,  přičemž za  každou  je  možné  získat  od  0  bodů 

do 8 bodů. Sleduje se hlavně, zda je zdravotně postižený schopen zvládnout přípravu 

jednoduchého jídla pro sebe sama a s tím spojené úkony, jako je například otevření 

obalu, omytí a nakrájení ingrediencí, samotné ohřátí či vaření a servírování. Hodnotí se, 

zda zdravotně postižená osoba:

a) dokáže samostatně připravit pokrm včetně vaření (0 bodů);

b) potřebuje  pomoc  jiné  osoby nebo musí  během přípravy či  vaření  použít 

zvláštní pomůcky (2 body);

c) nedokáže  použít  vařit,  ale  zvládne  pokrm  připravit  pomocí  mikrovlnné 

trouby (2 body); 

d) potřebuje během přípravy či vaření jednoduchého pokrmu návod (2 body);

e) potřebuje dohled nebo pomoc s přípravou či vařením jednoduchého pokrmu 

(4 body); 

f) nedokáže jídlo připravit nebo uvařit (8 bodů).76

Druhou aktivitou, která se hodnotí v rámci sociálního šetření pro účely přiznání 

tohoto příspěvku je konzumace jídla a přijímání výživy. Zde se sleduje, zda je zdravotně 

75 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. Part 2. Daily Living 

Activities.

76 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. Part 2. Daily Living 

Activities.
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postižený schopen si již připravené jídlo nakrájet, dát do úst, rozkousat a polknout sám, 

či  za  pomoci  jiné  osoby nebo kompenzačních  pomůcek.  Hodnotí  se,  zda  zdravotně 

postižená osoba:

a) dokáže přijímat potravu samostatně bez jakékoliv pomoci (0 bodů),

b) potřebuje při konzumaci potravy dohled nebo pomoc nebo zda musí využít 

kompenzační pomůcky (2 body),

c) dokáže přijmout potravu jen za pomoci vyživovací sondy (2 body),

d) potřebuje při konzumaci potravy návod a pomoc (4 body),

e) potřebuje při konzumaci potravy asistenci s vyživovací sondou (6 bodů),

f) potřebuje  s  příjmem  potravy  pomoc  jiné  osoby  a  není  schopen  se  sám 

nakrmit či napojit (10 bodů).77

Třetí hodnocenou aktivitou v rámci sociálního šetření je dodržování stanoveného 

léčebného režimu. V rámci této kategorie se sleduje hlavně, zda je zdravotně postižený 

schopen sám sledovat jaké léky má užívat a kdy a zda je tyto časy schopen dodržovat. 

Dále se hodnotí také to, zda je schopen sledovat případné změny ve svém zdravotním 

stavu a nahlásit je svému ošetřujícímu lékaři nebo zvládat terapeutické aktivity. Hodnotí 

se, zda zdravotně postižený:

a) nepotřebuje  pravidelně  brát  žádné  léky,  monitorovat  svůj  zdravotní  stav 

či podstupovat terapii nebo zvládá vše zmíněné samostatně (0 bodů);

b) potřebuje  při  spravování  svých  léčiv  pomoc  jiné  osoby  nebo  zvláštní 

pomůcky, nebo potřebuje dohled či návod při spravování svých léčiv nebo 

monitorování svého zdravotního stavu (1 bod);

c) potřebuje  dohled,   návod nebo pomoc při  terapii,  která  však netrvá déle 

než 3,5 hodiny týdně (2 body);

d) potřebuje  dohled,  slovní  návod  nebo  pomoc  při  terapii,  která  trvá  déle 

než 3,5 hodiny týdně, ale méně než 7 hodin týdně (4 body);

e) potřebuje  dohled,  slovní  návod  nebo  pomoc  při  terapii,  která  trvá  déle 

než 7 hodin týdně, ale méně než 14 hodin týdně (6 bodů);

f) potřebuje  dohled,  slovní  návod  nebo  pomoc  při  terapii,  která  trvá  déle 

než 14 hodin týdně (8 bodů).78

77 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. Part 2. Daily Living 

Activities.

78 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. Part 2 Daily Living 
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Čtvrtou hodnocenou skupinou úkonů je schopnost zdravotně postiženého postarat 

se o svou osobní hygienu. Nejedná se ale jen o omytí těla, ale také o schopnost se dostat  

do vany či sprchového koutu. Hodnotí se, zda zdravotně postižená osoba:

a) samostatně zvládá osobní hygienu (0 bodů),

b) potřebuje  pomoc  nebo zvláštní  pomůcku  při  zvládání  osobní  hygieny  (2 

body),

c) potřebuje dohled nebo slovní návod pro zvládnutí osobní hygieny (2 body),

d) potřebuje pomoc s mytím vlasů nebo mytím těla od pasu dolů (2 body),

e) potřebuje pomoc s dostáním se do vany či sprchového koutu, ale hygienu 

zvládá samostatně (3 body),

f) potřebuje pomoc s mytím těla mezi rameny a pasem (4 body),

g) není schopen se o svou osobní hygienu postarat samostatně (8 bodů).79 

Pátá skupina úkonů, která se v rámci sociálního šetření hodnotí, se týká schopnosti 

vyprazdňování.  Sleduje  se,  zda  zdravotně  postižený  samostatně  zvládá  přesun 

na a z toalety,  vyprazdňování  a  následnou  hygienu.  Pokud  zdravotně  postižený  trpí 

inkontinencí, hodnotí se též, zda je schopen se o sebe v tomto rámci sám postarat, tedy 

zda umí využívat k tomu určené pomůcky a provést následnou osobní hygienu. Hodnotí 

se, zda zdravotně postižený:

a) schopen zvládat potřebu toalety či inkontinence samostatně (0 bodů),

b) potřebuje pomoc nebo musí využít zvláštní pomůcky (2 body),

c) potřebuje dohled nebo slovní návod (2 body),

d) potřebuje asistenci (4 body),

e) potřebuje  asistenci  při  zvládání  potřeb  vyprazdňování  nebo  inkontinence 

(6 – 8 bodů).80

Šestá  hodnocená skupina úkonů se týká  svlékání  a  oblékání.  Hodnotí  se  nejen, 

zda je  zdravotně  postižený  schopen  se  sám  svléknout  a  obléknout,  ale  též 

zda je oblečení adekvátní počasí a dané situaci. Hodnotí se, zda je zdravotně postižený:

a) schopen se svléknout či obléknout bez pomoci (0 bodů);

Activities.

79 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. Part 2. Daily Living 

Activities.

80 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. Part 2. Daily Living 

Activities.
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b) potřebuje pomoc se zvládáním svlékání či oblékán81 (2 body);

c) potřebuje  návod nebo lehkou pomoc (2 body);

d) potřebuje pomoc další osoby při svlékání či oblékání spodní části těla (2 

body);  

e) potřebuje pomoc při svlékání či oblékání horní části těla (4 body);   

f) není schopen se sám obléknout nebo svléknout (8 bodů).   

Sedmá hodnocená aktivita se týká verbální komunikace. V jejím rámci se hodnotí, 

zda je zdravotně postižený schopen verbální komunikace a pokud ano, zda je zdravotně 

postižená  osoba schopná pouze  jednoduché  komunikace,  nebo zda  tato  komunikace 

může být i komplexní. Hodnotí se, zda zdravotně postižený:

a) je  schopen  se  vyjádřit  a  porozumět  verbální  komunikaci  bez  pomoci  (0 

bodů),

b) potřebuje pomoc nebo zvláštní pomůcku, aby mohl slyšet nebo mluvit (2 

body),

c) potřebuje pomoc s vyjádřením se nebo s porozuměním složitější verbální 

komunikace (4 body),

d) potřebuje pomoc s vyjádřením se nebo porozuměním jednoduché verbální 

komunikace (8 bodů),

e) není schopen ani jednoduché verbální komunikace (12 bodů).82

Osmou  hodnocenou  aktivitou  v  rámci  sociálního  šetření  pro  účely  posouzení 

nároku na  PIP je  čtení  a  porozumění  znaků,  symbolů  a  slov.  V rámci  této  aktivity 

se hodnotí, zda zdravotně postižený je schopen porozumět základním informacím jako 

jsou znaky,  symboly  a  data.  V rámci  toho se  posuzuje,  zda  je  zdravotně  postižený 

schopen  porozumět  jen  základním  informacím,  jako  jsou  znaky,  symboly  a  data, 

nebo zda  je  schopen  porozumět  komplexu  informací,  jako  jsou  celé  věty  psaného 

a vytištěného textu (příkladem budiž například text ve výpisu z banky). Pro tyto účely 

se však nehodnotí schopnost porozumět informacím skrze Braillovo písmo. V rámci této 

aktivity se hodnotí, zda je zdravotně postižený:

a) umí číst  a rozumí psaným informacím (jednoduchým i komplexním) bez 

81 Zde se nemyslí pomoc další osoby, ale spíše využití speciální úpravy, jako jsou například upravené 

zipy, knoflíky apod. 

82 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. Part 2. Daily Living 

Activities.
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pomoci nebo za použití brýlí či kontaktních čoček (0 bodů);

b) potřebuje  pro  čtení  a  porozumění  informace  pomoc  (jinou  než  brýle 

nebo kontaktní čočky) (2 body);

c) potřebuje  verbální  návod  jiné  osoby  během  čtení  nebo  k  porozumění 

komplexního psaného textu  (4 body);

d) neumí  číst  a  není  vůbec  schopen  porozumět  znakům,  symbolům  nebo 

slovům (8 bodů).83 

Devátou hodnocenou aktivitou je osobní komunikace s ostatními lidmi. V rámci 

této aktivity se hodnotí hlavně zda je zdravotně postižený schopen osobní komunikace, 

přičemž se  hodnotí  hlavně schopnost  komunikovat  s  lidmi,  které  dobře nezná,  tedy 

s osobami mimo okruh rodiny a přátel. Hodnotí se, zda zdravotně postižený:

a) je schopen osobní komunikace s ostatními lidmi bez pomoci (0 bodů);

b) potřebuje slovního návodu ke komunikaci s ostatními lidmi (2 body);

c) potřebuje sociální podporu, aby byl schopen komunikace s ostatními lidmi 

(4 body);

d) není  schopen  samostatně  komunikovat  s  ostatními  lidmi,  taková 

komunikace  mu  způsobuje  buď  stavy  úzkosti  nebo  to  ve  zdravotně 

postiženém vyvolává takové chování, kterým může způsobit nebezpečí sobě 

nebo svému okolí (8 bodů).84 

e) Desátá,  tedy  poslední  hodnocená  aktivita,  se  týká  schopnosti  zdravotně 

postiženého spravovat  samostatně  svoje  finance.  V rámci  hodnocení  této 

aktivity  se rozlišuje,  zda  je  zdravotně  postižený  schopen  činit  pouze 

jednoduchá rozhodnutí,  jako například  určení  ceny nákupu a toho,  kolik 

peněz má dostat zpátky, nebo složitější rozhodnutí, jako například spočítání 

nákladů na domácnost a spravování osobního rozpočtu, spravování a placení 

účtů  a  plánování  budoucích  nákladů.  V  rámci  této  aktivity  se  hodnotí, 

zda zdravotně postižený:

a) je schopen činit složitější rozhodnutí ohledně svých finančních záležitostí 

samostatně (0 bodů);

83 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. Part 2. Daily Living 

Activities.

84 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. Part 2. Daily Living 

Activities.
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b) potřebuje pro činění informovaných rozhodnutí  ohledně svých finančních 

záležitostí složitějšího rázu verbálního návodu nebo pomoci (2 body);

c) potřebuje verbální návod nebo pomoc k činění informovaných rozhodnutí 

ohledně svých finančních záležitostí (4 body);

d) není  schopen  činit  rozhodnutí  ohledně  svých  finančních  záležitostí  (6 

bodů).85

V rámci sociálního šetření se nehodnotí  pouze schopnost zdravotně postiženého 

zvládat běžné denní aktivity, ale též mobilita posuzované osoby. Hodnocení mobility 

se skládá pouze ze dvou skupin úkonů, kterými jsou:

a) plánování cesty na místo určení včetně dodržení stanoveného plánu;

b) celková  schopnost  zdravotně  postiženého  se  pohybovat  v  rámci  svého 

okolí.86

V případě obou skupin úkonů může zdravotně postižený získat 0 – 12 bodů.

První skupinou úkonů, která se během sociálního šetření hodnotí, je plánování cest 

a schopnost zdravotně postiženého tento plán realizovat. V rámci hodnocení jsou brány 

v  potaz  i  bariéry,  se  kterými  se  žadatel  musí  během cesty  potýkat,  stejně  tak  jako 

překážky mentálního, smyslového nebo kognitivního rázu. Hodnotí se, zda zdravotně 

postižený:

a) je schopen si cestu na místo určení sám naplánovat i tento plán realizovat 

(0 bodů);

b) potřebuje slovního návodu, aby byl schopen si cestu naplánovat a na místo 

určení se dopravit (4 body);

c) není sám schopen si naplánovat cestu na místo určení (8 bodů);

d) není  schopen realizovat  plán  neznámé cesty (například pokud cestuje  na 

místo určení poprvé) bez pomoci jiné osoby, asistenčního psa, či zvláštní 

pomůcky (10 bodů);

e) není schopen sám podstoupit cestu, jelikož by mu to způsobilo stavy úzkosti 

či tomu podobné (10 bodů);

f) není schopen sám podstoupit známou cestu (na místo, které mu je známé a 

kam cestoval již několikrát) bez pomoci jiné osoby, asistenčního psa nebo 

85 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. Part 2. Daily Living 

Activities.

86 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. Part 2. Mobility Activities.
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zvláštní pomůcky (12 bodů).87 

 V rámci celkové mobility se hodnotí, zda zdravotně postižený:

a) může stát  a pohybovat se samostatně na vzdálenost větší  než 200 metrů, 

ať už samostatně nebo s pomocí (0 bodů);

b) může  stát  a  pohybovat  se  samostatně  na  vzdálenost  větší  než  50  metrů, 

avšak menší než 200 metrů, ať už samostatně nebo s pomocí (4 body);

c) může  stát  a  pohybovat  se  samostatně  na  vzdálenost  větší  než  20  metrů, 

avšak menší než 50 metrů – (8 bodů);

d) může stát a pohybovat se s pomocí na vzdálenost větší než 20 metrů, avšak 

menší než 50 metrů (10 bodů); 

e) může stát a pohybovat se samostatně na vzdálenost větší než 1 metr, avšak 

ne více než 20 metrů, ať už s pomocí či bez pomoci (12 bodů);

f) není schopen stání či chůze delší než 1 metr, ať už s pomocí či bez pomoci 

(12 bodů).88

Kritéria  sociálního  šetření  pro  určení  nároku  na  příspěvek  na  podporu  osobní 

nezávislosti se liší od sociálních šetření, která probíhají za účelem posouzení nároku 

žadatele  na  AA a  DLA.  Při  posuzování  nároku  na  přiznání  příspěvku  na osobní 

nezávislost se zohledňuje hlavně schopnost žadatele zvládnout tyto úkony samostatně, 

kdežto u AA a DLA se sociální šetření soustředí spíše na otázky péče a pomoci, kterou 

zdravotně postižený potřebuje. Ve výsledku se však cíle obou druhů sociálního šetření 

stejné – identifikovat ty osoby, které potřebují pomoc

Zda má zdravotně postižená osoba nárok na příspěvek na PIP je posuzováno během 

sociálního  šetření  či  lékařské  prohlídky,  kde  nezávislá  strana,  obvykle  se  jedná 

o zdravotnický personál, stanoví, jak vysokou míru pomoci posuzovaná osoba potřebuje 

a následně se stanoví částka, na kterou má nárok. 

O příspěvek na podporu osobní nezávislosti zdravotně postiženého se prvotně žádá 

telefonicky. Hovor může být učiněn i jinou osobou než zdravotně postiženým, ten však 

musí být u hovoru přítomen. Na základně telefonátu následně posuzovaný obdrží poštou 

formulář,  který vyplní  a  pošle  zpět.  Nezávislý zdravotní  personál  následně posoudí, 

jakou míru pomoci zdravotně postižený potřebuje, a to buď formou sociálního šetření, 

na  základě  informací  od  sociálního  pracovníka,  se  kterým  zdravotně  postižený 

87 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. Part 2. Mobility Activities.

88 The Social Security (Personal Independence Payment) Regulations 2013. Part 2. Mobility Activities.
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spolupracuje a nebo na základě lékařské zprávy. Sociální šetření probíhá na stejném 

základě  jako  v  České  republice,  s  tím,  že  se  může  konat  jak  v  místě  bydliště 

posuzovaného,  tak  v  tzv.  posuzovacím  centru  (Assessment  Centre,  dále  AC).89 

Zajímavostí je, že není stanoveno datum, do kterého je nutné sociální šetření v rámci 

posuzování nároku na dávku provést. Jedinou možností je tak kontaktovat Ministerstvo 

práce a důchodů a podání stížnosti na dodavatele sociálního šetření.90 

V případě, že by zdravotně postižený s rozhodnutím o výši, ve kterém mu bude 

příspěvek poskytován, nesouhlasil,  je možné podat žádost o přezkoumání rozhodnutí 

Ministerstva práce a důchodů ve lhůtě jednoho kalendářního měsíce ode dne, ve kterém 

mu bylo rozhodnutí doručeno. V rámci přezkumu se ovšem nepřezkoumává jen výše 

příspěvku, proti které se zdravotně postižený ohrazuje, ale celý nárok na příspěvek.

PIP je obvykle přiznáván na dobu určitou. Nárok na příspěvek a jeho výše bývá 

obvykle  automaticky  přezkoumávána  přibližně  jeden  rok  před  vypršením  lhůty, 

na kterou byl příspěvek přiznán. Pokud k přezkumu nedojde automaticky z iniciativy 

ministerstva, je možné podat žádost o přezkum, a to ve lhůtě 6 měsíců před vypršením 

doby, na kterou byl příspěvek přiznán. Zdravotně postižená osoba, jejíž zdravotní stav 

se  změnil  a  která  již  příspěvek  pobírá,  je  povinna  Ministerstvo  o takové  změně 

informovat. To následně přezkoumá nárok na příspěvek a také jeho výši.91

2.2 Příspěvek na živobytí  pro zdravotně postižené (Disability  Living 

Allowance | DLA)
Příspěvek na živobytí pro zdravotně postižené je dávka určená pro osoby mladší 

16 let. Jedná se, stejně jako v případě PIP, o dávku netestovanou. Výše příjmů či úspor 

žadatele tak není pro přiznání dávky a určení její výše směrodatná. 

Příspěvek na živobytí  pro zdravotně postižené je určen pro kompenzaci vyšších 

89 Sociální šetření jsou nyní vykonávána skrze posuzovací centra. Ty jsou provozovány soukromými 

dodavateli pověřenými státem. Prvním dodavatelem je Capita, která svoje služby poskytuje na území 

Anglie, Walesu a Severního Irska. Independent Assessment Services poskytují svoje služby na zbytku 

území Velké Británie. Způsob, jakým jsou sociální šetření prováděna každým dodavatelem se může 

lišit, rámec sociálního šetření však zůstává stejný. 

90 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 33. 

91 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 45.
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finančních  nákladů,  které  oprávněným  osobám,  potažmo  v  tomto  případě  jejich 

rodinám, vznikají v souvislosti s jejich zdravotním postižením a tedy nutnosti zvláštní 

péče.92 

Lze říci, že příspěvek na živobytí býval ve Velké Británii hlavní dávkou, která byla 

osobám se zdravotním postižením poskytována. Zákon o tomto příspěvku, The Social 

Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991, SI 1991/2890, byl schválen 

v prosinci roku 1991 a nabyl účinnosti  v dubnu roku 1992. Jednalo se o příspěvek, 

který byl plošně poskytován zdravotně postiženým osobám, bez ohledu na věk. V únoru 

roku  2013  však  byla  přijata  nová  právní  úprava,  která  zaváděla  novou  dávku 

pro zdravotně postižené - PIP. V Severním Irsku nabyla tato právní úprava účinnosti 

až v červnu 2016. Od této úpravy tedy platí, že původní příspěvek DLA je poskytován 

osobám do 16 let, PIP je poté poskytován osobám od 16 let až do důchodového věku.93 

2.2.1 Nárok na DLA

DLA by měla sloužit k pokrytí zvýšených nákladů, které jsou spjaty s výchovou 

dítěte se zdravotním postižením. Přiznání a výplata nijak neovlivňuje nárok na další 

benefity ze systému sociálního zabezpečení, na které mají rodiče zdravotně postiženého 

dítěte.94 

Příspěvek  na  živobytí  se  skládá,  podobně  jako  příspěvek  na  podporu  osobní 

nezávislosti, ze dvou složek:

a) mobility, a

b) péče.

Nárok  na  poskytnutí  této  dávky  má  ten  žadatel,  který  splní  podmínky 

pro kvalifikaci alespoň jedné ze dvou uvedených složek. Je tedy možné splnit podmínky 

nároku obou složek, které by v takovém případě byly vypláceny kumulativně. 

Jak  již  bylo  zmíněno  výše,  tento  příspěvek  se  momentálně  přiznává  pouze 

osobám  mladším  16  let.  Vzhledem  k  minulé  právní  úpravě,  která  byla  účinná 

před novelou v roce 2013, je  možné,  že je  tento příspěvek vyplácen i  dnes  osobám 

92 GOV.UK: Disability Living Allowance (DLA) for children. [online]. [cit.18.10.2021] . Dostupné z: 

https://www.gov.uk/disability-living-allowance-children/ 

93 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 16. 

94 Jedná se například o příspěvek na péči či různé slevy na daních nebo místních poplatcích.
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starším 16 let,  kterým by jinak byl vyplácen PIP.  V takovém případě by mělo dojít 

k přechodu na výplatu příspěvku na podporu osobní nezávislosti, v rámci něhož by mělo 

dojít k novému sociálnímu šetření.95 

Pro přiznání  nároku příspěvku na živobytí  je  nutné,  aby zdravotně postižený 

splnil následující podmínky: 

a) kvalifikace alespoň v jednom z testů zdravotního postižení;

b) věk;

c) kvalifikační doba;

d) nesmí být předmětem imigračních kontrol;

e) rezidence a přítomnosti ve Velké Británii. 

Všechny tyto podmínky musí být splněny současně. 

Spodní hranice je stanovena pouze pro složku mobility. V zákoně je vymezeno, 

že příspěvek  je  možné  přiznat  pouze  dítěti  staršímu  tří  let,  avšak  pouze  v  případě, 

že žadatel splňuje podmínky nároku na výplatu vyšší  sazby tohoto příspěvku. Pokud 

by byly splněny pouze podmínky nároku na výplatu nižší dávky DLA, je spodní hranice 

věku dítěte stanovena na pět let.96 Složka péče spodní věkovou hranici určenou nemá. 

Jelikož je ale kvalifikační doba určena v tomto případě jako tříměsíční, dá se odvodit, 

že příspěvek může být vyplácen nejdříve od toho dne, ve kterém zdravotně postižené 

dítě dosáhlo tří měsíců. Kvalifikační doba slouží k posouzení nároku na dávku. Žadatel 

musí splňovat podmínky nároky na dávku kontinuálně během celé této stanovené doby. 

Výjimkou  z  kvalifikační  doby  jsou  případy,  kdy  je  příspěvek  přiznávám 

pro nevyléčitelně nemocné dítě, kdy se k nutnosti splnění této podmínky nepřihlíží.97

V moment, kdy zdravotně postižené dítě, které pobírá DLA, dosáhne 16 let věku, 

měl by jeho nárok „přejít“ na příspěvek na PIP. DWP by mělo kontaktovat zákonného 

zástupce  dítěte  v  době před 16.  narozeninami  s  informacemi,  jak  si  požádat  o  PIP. 

Po dosažení  16.  roku  věku  dítěte  DPW  pošle  zákonnému  zástupci  dítěte  dopis, 

ve kterém je vyzývá k tomu, aby si o PIP požádali.  To se většinou děje z iniciativy 

Ministerstva (Ministerstvo práce a  důchodů),  které  by mělo zákonné zástupce dítěte 

95 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 16 - 17. 

96 The Social Security Contributions and Benefits Act 1992. s.73 (1)(a). 

97 The Social Security Contributions and Benefits Act 1992. ss.73 (12).
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samo kontaktovat a informovat je o PIP, a o tom, jakým způsobem o něj zažádat.98 

2.2.2 Sociální šetření pro účely posouzení nároku na DLA

Pro  přiznání  nároku  na  příspěvek  pro  zdravotně  postižené  dítě  je  třeba  splnit 

několik  podmínek,  tzv.  „test  míry  zdravotního  postižení“.  Tyto  testy  jsou  rozličné 

pro obě složky příspěvku. 

Složka Mobility

Podmínky, z nichž musí pro přiznání příspěvku ve vyšší sazbě musí žadatel splnit 

alespoň jednu, jsou následující: 

a) není schopen vůbec chůze;

b) není téměř schopen chůze99;

c) je  schopen  chůze,  avšak  se  značnými  obtížemi  a  které  pro  žadatele 

představují  značné  nebezpečí  a  které  by  mohly  vést  ke  zhoršení  jeho 

zdravotního stavu100;

d) nemá horní nebo spodní končetiny (ať už v důsledku vrozené vady nebo 

amputace);101

e) trpí zrakovým postižením značného rozsahu;

f) je slepý nebo hluchý;

g) splňuje  podmínky  nároku  na  nejvyšší  sazbu  komponentu  péče  a  trpí 

mentálním postižením značného rozsahu a s tím spojeným problematickým 

chováním.102 

h) Při hodnocení schopnosti chůze zdravotně postiženého dítěte se posuzuje 

98 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 45. 

99 Zde se hodnotí fyzické limity dítěte. Zkoumá se, zda je dítě schopno dát jednu nohu před druhou 

apod. Za fyzické limity se pro případy tohoto testu považují také poruchy chování , pokud jsou tyto 

následkem fyzického postižení dítěte. 

100 Sem se budou počítat i různé srdeční či plicní vady s tím, že není třeba, aby se efekt zhoršení 

zdravotního stavu dostavil ihned. (CM/23/1985) Následky zhoršení zdravotního stavu nemusí 

pro splnění tohoto testu být trvalé, ale je nutné, aby případná rekonvalescence trvala signifikantní 

dobu a nebo aby bylo nutné asistence lékařů. 

101 The Social Security Contributions and Benefits Act 1992. s.73 (1) a (3).

102 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 18. 
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schopnost chůze mimo domácí prostředí (uvnitř), přičemž se bere v úvahu 

vzdálenost, rychlost, čas a způsob, jakým je žadatel schopen ujít bez obtíží 

danou vzdálenost.103 Hlavním posuzovaným faktorem je  v tomto případě 

fyzická schopnost chůze žadatele, byť mentální postižení značného rozsahu 

může  mít  na  rozhodnutí  též  vliv.  V  takovém  případě  je  nutné  dodat 

lékařskou zprávu, která by uváděla, že mentální postižení, které ovlivňuje 

chůzi, má fyzickou příčinu (například poškození mozku v případě Downova 

syndromu). 

Dalším hodnoceným faktorem je v rámci posuzování nároku na příspěvek také 

míra  mentálního  postižení  dítěte.  Hodnotí  se  primárně,  zda je  dítě  nebezpečné sobě 

či svému  okolí  v  důsledku  jeho  mentálního  postižení  a  také  jakou  míru  dohledu 

či pomoci dítě potřebu na každodenní bázi.104 Posouzení provádí v tomto případě DWP 

na základě znaleckého posudku či lékařské zprávy.105

Nižší sazba komponentu mobility je učena dětem, které byť jsou schopni chůze, 

potřebují u této aktivity dohled či pomoc ve vyšší míře, než která by byla normálně 

potřeba.  Jako  příklad  lze  uvést  případ,  kdy  dítě  není  schopno  rozpoznat  nebezpečí 

pramenící z dopravy, není schopno říci své jméno či adresu, je venku dezorientované, 

trpí zrakovým či sluchovým postižením, avšak ne v míře dostačující pro přiznání vyšší 

sazby této složky.106 

Složka péče

Složka péče může být vyplácena ve třech výších - nižší, střední a nejvyšší. V rámci 

posuzování nároku pro přiznání této části příspěvku se posuzuje míra pomoci, které dítě 

v důsledku zdravotního postižení potřebuje od druhé osoby. Určujících je pět základních 

podmínek, které jsou rozděleny dle toho, zda se jedná o pomoc během dne nebo během 

noci.107 

Pro přiznání tohoto příspěvku musí být zdravotní postižení dítěte natolik závažné, 

103 The Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991 s.12 (1) (a) (ii).

104 The Social Security Contributions and Benefits Act 1992. s.73 (3).

105 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 20. 

106 The Social Security Contributions and Benefits Act 1992. s.73 (4)(a).

107 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 22. 
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že potřebuje:

a) aktivní pomoc během dne se zvládáním základních životních potřeb;

b) konstantní dohled během dne, jelikož by dítě jinak mohlo ohrozit sebe sama 

nebo své okolí;

c) částečnou pomoc během dne v rámci zvládání základních životních potřeb;

d) dlouhodobou  nebo  opakovanou  pomoc  během  noci  v  rámci  zvládání 

základních životních potřeb;

e) delší nebo opakovaný dohled jiné osoby během noci, jinak by mohlo dítě 

způsobit nebezpečí sobě nebo svému okolí.108

V  případě  posuzování  nároku  na  přiznání  komponentu  péče  se  posuzuje  jak 

fyzické, tak mentální zdravotní postižení. 

Pokud dítě potřebuje jen částečný dohled během dne, bude mu přiznán příspěvek 

v nižší sazbě, tedy £23.40 týdně ( 101,79 / £ 2 980 Kč měsíčně Kč)109. 

Pro přiznání  střední  sazby,  která  byla pro rok 2021 stanovena na £59.70 týdně 

(7 639 Kč měsíčně)110 Pro přiznání této  sazby je třeba,  aby zdravotně postižené dítě 

splňovalo požadavek nutnosti neustálé péče či  dohledu buď během dne nebo během 

noci. 

Pokud zdravotně postižené dítě potřebuje neustálou pomoc během dne a noci, bude 

mu přiznána tato složka v nejvyšší sazbě, který činí £89.15 týdně ( 387,80 / £ 11 410 Kč 

měsíčně111). 

Za  základní  životní  potřeby  se  pro  posouzení  nároku  na  příspěvek  považuje 

dýchání, sluch, zrak, schopnost pozřít potravu a pití, chůze, sed, spánek, komunikace 

a osobní hygiena, dodržování stanoveného léčebného režimu a další. Do této kategorie 

lze podřadit cokoliv, co má co do činění s lidským tělem a jeho funkcemi.

Jelikož  je  tento  příspěvek určen primárně  pro  děti,  v  rámci  posuzování  nároku 

na příspěvek a jeho výši se hodnotí míra, v jaké je třeba dítěti poskytovat nadstandardní 

péči  oproti  dítěti  zdravému.112 Toto  neplatí  pro  děti,  které  jsou  smrtelně  nemocné 

108 The Social Security Contributions and Benefits Act 1992. s.72 (1) (a).

109 OANDA.COM: Currency Converter. [online]. [cit.22.1.2022] . Dostupné z: www.oanda.com 

110 OANDA.COM: Currency Converter. [online]. [cit.22.1.2022] . Dostupné z: www.oanda.com 

111 The Social Security Contributions and Benefits Act 1992. s.72 (4).

112 The Social Security Contributions and Benefits Act 1992. s.72 (1) (a).
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a u kterých se výše zmíněné v rámci posouzení nároku na příspěvek nehodnotí.113 

Sociální šetření pro posouzení nároku na tento příspěvek začíná podáním žádosti, 

a to  buď  telefonicky  nebo  poštou.  Formulář  by  měl  být  vyplněn  a  zaslán  DWP 

k posouzení.  DWP vydalo pro pracovníky ministerstva,  kteří  o  nároku na příspěvek 

rozhodují,  návod,  který  má  pomoci  při  rozhodování  a  který  je  běžně  dostupný 

na webových stránkách ministerstva114. V případě, že formulář neobsahuje dostatečné 

množství informací k tomu, aby pověřený pracovník mohl kvalifikovaně rozhodnout, 

může  požádat  o  lékařskou  zprávu  pediatra  dítěte,  jeho  obvodního  lékaře 

či specializovanou  sestru115.  Stejně  tak  je  možné  si  vyžádat  zprávu  i  od  vzdělávací 

instituce,  kam dítě  dochází  ohledně  asistence  či  dohledu,  kterou  dítě  během výuky 

potřebuje.  Pokud by ani  takto  získané  informace  nebyly  dostačující,  může  si  DWP 

vyžádat sociální šetření, které bude v tomto případě provádět některý z posudkových 

lékařů DWP. Takové sociální šetření bývá nejčastěji prováděno v domácím prostředí 

dítěte. Sociální šetřeni pro posouzení nároku na tento příspěvek a jeho výši je možné 

nařídit i bez nutnosti předchozího vyžádání si lékařské zprávy či posudku školy.116 

Než  k  sociální  šetření  dojde,  DWP  zašle  posuzovanému  či  jeho  zákonnému 

zástupci  informační  brožuru,  ve  které  je  popsáno,  jakým způsobem sociální  šetření 

probíhá  a  jaké  informace  budou  během  něhož  vyžadovány.117 O  sociálním  šetření 

vypracuje  pověřený  lékař  či  zdravotní  pracovník  zprávu,  kterou  zašle  pověřenému 

pracovníkovi, který poté vyhodnotí, zda má zdravotně postižené dítě nárok na příspěvek 

a jeho výši a také specifikaci složky, v rámci které nárok na příspěvek vznikl.  

DWP  by  mělo  rozhodnutí  o  příspěvku  vydat  ve  lhůtě  40  pracovních  dnů 

ode dne, ve kterém byla žádost o přiznání příspěvku obdržena. V případě nedodržení 

113 The Social Security Contributions and Benefits Act 1992. s.72 (5).

114 GOV.UK: Child Medical Conditions. [online]. [cit.24.11.2021]  Dostupné na: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

927873/a-z-child-medical-conditions.pdf 

115 V UK specializované sestry zastávají mnoho úkonů, které by v ČR již byly posuzovány lékařem. 

Často se během prvotních prohlídek osoba k lékaři vůbec nedostane a jeho ošetřujícím bude právě 

specializovaná sestra.

116 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 24-25. 

117 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 24. 
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této  lhůty  je  možné  podat  k  DWP stížnost.118 Příspěvek  se  přiznává  vždy  na  dobu 

určitou, nejčastěji na dobu jednoho roku. Přibližně čtyři měsíce před vypršením doby, 

na kterou byl příspěvek přiznán, vyrozumí DWP osobu, které byl nárok na příspěvek 

přiznán či jejího zákonného zástupce a vyzve je k opětovnému podání žádosti o přiznání 

příspěvku. 

Pokud žadatel  není s rozhodnutím spokojen, lze požádat o přezkum rozhodnutí. 

Toto  lze  učinit  do jednoho  měsíce  ode  dne,  ve  kterém oprávněná  osoba  rozhodnutí 

o přiznání příspěvku obdržela. V rámci přezkoumání rozhodnutí DWP může původní 

rozhodnutí  potvrdit,  přiznanou  částku  zvýšit  nebo  snížit  a  prodloužit  nebo  naopak 

zkrátit dobu, na kterou byl příspěvek přiznán.119 

Formulář,  který  žadatel  obdrží  je  značně  rozsáhlý  –  celý  soubor  má  68  stran. 

Soubor však obsahuje nejen formulář samotný, ale také informace o tom, jak formulář 

správně vyplnit, kam jej po vyplnění zaslat a také vysvětlení pojmů. Krátce je v jeho 

rámci popsán také příspěvek pro pečující osobu (Carer’s Allowance, CA), na který by 

mohl mít rodič zdravotně postiženého případně také nárok. Kromě CA soubor obsahuje 

také výčet dalších příspěvků, na které může zákonnému zástupci případně vzniknout 

nárok, pokud by mu byl přiznán CA.120

V případě změn zdravotního stavu dítěte a tím pádem i míry jeho postižení je nutné 

informovat DWP. Pokud by se jednalo o zhoršení zdravotního stavu dítěte, bude žadateli 

zaslán nový formulář a nárok na příspěvek se posoudí znovu. Jednalo-li by se o zlepšení 

zdravotního stavu dítěte, je nutné informovat posuzovatele, který o příspěvku původně 

rozhodoval a který následně vyhotoví rozhodnutí nové. 

Způsob, jakým je formulář vyhotoven, hodnotí autorka této práce velmi pozitivně. 

Obsahuje mnoho informací nejen ohledně toho, jak formulář správně vyplnit, vysvětlení 

pojmů, které se ve formuláři objevují, vysvětlení celého konceptu příspěvku i obou jeho 

složek, ale také krátké vysvětlení, které zdravotní stavy se řadí pod jakou složku a jeho 

118 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 25. 

119 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 24-25. 

120 GOV.UK: DLA for children. [online]. [cit.24.11.2021]  Dostupné na: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

788242/dla1a-child-interactive.pdf 
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specifickou  sazbu.  Toto  umožňuje  žadateli  o  příspěvek  se  orientovat  v  metodice 

poskytování příspěvku a nastavit si přiměřená očekávání o pomoci, které se mu může 

dostat.  Na závěr  je  nutné  vyplnit  čestné  prohlášení  o  pravdivosti  poskytnutých 

informací.

2.2.3 Výše DLA

Příspěvek na složku DLA, která se týká mobility, se vyplácí ve dvou základních 

sazbách, příspěvek na složku péče ve třech.  

Nárok na příspěvek v rámci složky mobility mají ty zdravotně postižené děti, které 

mají potíže s pohybem. Tento komponent se vyplácí ve dvou výších:

a) nižší - £23.60 týdně ( 102,66 / £ 3 005 Kč měsíčně);

b) vyšší - £62.25 týdně ( 270,79 /  £ 7 930 Kč měsíčně).121

Příspěvek v rámci  složky DLA týkající  se  péče  slouží  ke kompenzaci  nákladů, 

které je třeba vynaložit  na nadstandardní péči vznikající  v souvislosti  se zdravotním 

postižením dítěte  a  který  je  rozdělen  do  třech  úrovní,  podle  čehož  je  i  následovně 

odstupňována výše dávek:

a) nízká - £23.40 týdně ( 101,79 / £ 2 980 Kč měsíčně); 

b) střední - £59.70 týdně ( 259,70 / £ 7 604 Kč měsíčně);

c) nejvyšší - £89.15 týdně ( 387,80 / £ 11 354 Kč měsíčně).122

Výplata příspěvku není ovlivněna hospitalizací dítěte v nemocnici, příspěvek bude 

beze změny nadále vyplácen. 

Jiná  by  však  byla  situace,  kdy  by  dítě  žilo  trvale  v  zařízení  sociální  péče. 

V takovém případě by zdravotně postižené dítě nesplňovalo nárok složky péče během 

pobytu  v  zařízení  sociální  péče,  avšak  dávka  by  byla  vyplácena  rodině  v takových 

dnech, ve kterých by o dítě pečovali zákonní zástupci sami. Tato podmínka opět nemusí 

být  splněna  v  případě,  že  je  příspěvek  vyplácen  smrtelně  nemocnému  dítěti.123 

V případě,  že byl tento příspěvek přiznán v době, kdy o dítě pečovala rodina sama, 

ale následně došlo ke změně situace a dítě bylo poté přemístěno do zařízení sociální 

121  GOV.UK: Disability living allowance (DLA) for children. [online]. [cit.24.11.2021]  Dostupné na:

https://www.gov.uk/disability-living-allowance-children/rates 

122 GOV.UK: Disability living allowance (DLA) for children.  [online]. [cit.24.11.2021]  Dostupné na: 

https://www.gov.uk/disability-living-allowance-children/rates 

123 DLA regulations 10(6)
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péče, pokračuje výplata příspěvku po dobu 28 dní následujících po dni, ve kterém došlo 

k přesunu.124 Složka mobility pobytem v zařízení sociální péče nijak ovlivněna. 

Příspěvek se vyplácí každé čtyři týdny na bankovní účet žadatele či jeho zákonného 

zástupce.  Příspěvek  je  možné  vyplácet  i  týdně  v  případě,  že  o  to  výslovně  požádá 

zákonný zástupce smrtelně nemocného dítěte, kterému byl příspěvek přiznán. 

2.3 Příspěvek pro pečující osobu (Carer‘s Allowance | CA)
Příspěvek  pro  pečující  osobu  (CA)  je  ve  velké  Británii  poskytován  takovým 

osobám, které pravidelně pečují o druhou osobu v rozsahu minimálně 35 hodin týdně. 

V takovém případě  pak  pečujícímu  náleží  tento  příspěvek  za  každý  den,  ve kterém 

o zdravotně postiženého pečoval.125 

2.3.1 Nárok na CA

Žadatel může o příspěvek požádat prostřednictvím webových stránek126  pomocí 

interaktivního  formuláře,  telefonicky  nebo  poštou.  Celý  formulář  je  dostupný 

na internetových  stránkách  vlády.127 O příspěvek  si  nemůže  požádat  osoba,  která  je 

mladší  16  let  a  nebo která  dochází  každý den do školy.  Je  nutné,  aby žádost  byla 

podepsána buď osobou, o kterou je pečováno a nebo jejím zástupcem či zmocněncem. 

Rozhodnutí o žádosti, tedy zda příspěvek byl či nebyl přiznán, je žadateli doručeno 

písemně.  O  přezkum  rozhodnutí  lze  požádat  ve  lhůtě  do  jednoho  měsíce  ode dne 

doručení rozhodnutí o nároku na příspěvek. 

Nárok na  tento  příspěvek  není  možné  přiznat  osobě,  jejíž  čistý  týdenní  příjem 

je vyšší než £128 týdně ( 556,8 / £ 16 304 Kč měsíčně).128 Pro účely posouzení nároku 

na tento příspěvek se bere v úvahu pouze příjem žadatele,  nikoliv celé domácnosti. 

Příspěvek je možné přiznat až 3 měsíce zpětně, a to od data, od kterého byla podána 

124 DLA Reg, reg 10 (1) a (5)

125 The Social Security Contributions and Benefits Act 1992. s.70 (1).

126 GOV.UK: Carer’s Allowance. [online]. [cit.24.11.2021]  Dostupné na:

https://www.gov.uk/carers-allowance/how-to-claim 

127 GOV.UK: Carer’s Allowance. [online]. [cit.24.11.2021]  Dostupné na:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

911786/ds700-carers-allowance-form.pdf 

128 AGE.UK: Carer’s Allowance Factsheet. [online]. [cit.25.11.2021]  Dostupné na:

https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-uk/documents/factsheets/fs55_carers_allowance_fcs.pdf 
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žádost. 

Příspěvek lze pobírat pouze za péči o jednu osobu, byť by žadatel pečoval o více 

osob najednou. Pro přiznání toho příspěvku není nutné,  aby osoba,  o kterou žadatel 

pečuje, s ním byla v příbuzenském vztahu, či aby měli společné bydliště.129 

Při rozhodování o nároku na tento příspěvek se neposuzuje, zda žadatel poskytuje 

péči zdravotně postižené osobě ve dne, v noci nebo ve kterých dnech. Jediným časovým 

kritériem jest, aby byla péče poskytována minimálně 35 hodin týdně. Rozhodné období 

je pro účely posouzení nároku na tento příspěvek neděle až sobota. Péče, kterou musí 

žadatel poskytovat zdravotně postiženému není definována. 

Žadatel musí být pro přiznání tohoto příspěvku rezidentem Velké Británie a musí 

na území Spojeného Království pobývat minimálně 104 týdnů v roce. Žadatel zároveň 

nesmí být subjektem imigračního řízení.130 

Pokud  by  došlo  ke  změnám  v  péči,  kterou  žadatel  zdravotně  postiženému 

poskytuje, musí o tom neprodleně informovat DWP. Pokud by došlo k přeplatku, je 

pečující  povinen  přeplatek  vrátit.  Za  takovouto  změnu  se  považuje  i  hospitalizace 

zdravotně postiženého nebo jeho přemístění do zařízení sociálních služeb. V takovém 

případě  bude výplata  příspěvku zastavena.  Lhůty  se  v  tomto ohledu liší  podle věku 

osoby, o kterou je pečováno, v potaz se bere též o jaké zařízení sociální péče se jedná,  

zda si  pobyt  v něm hradí zdravotně postižený sám či zda je toto hrazeno ze strany 

místního úřadu, potažmo státu. Lhůty se dále liší v případě, zda se jedná o nemocnici 

a zda tato nemocnice spadá pod NHS a nebo zda se jedná o nemocnici soukromou. 

Nárok  na  příspěvek  zaniká,  pokud  osoba,  o  kterou  bylo  pečováno  zemřela. 

V takovém případě  bude  poslední  výplata  příspěvku  vyplacena  osm týdnů  po smrti 

zdravotně postiženého. 

Zajímavostí v tomto případě je, že se sociální šetření nekoná automaticky. Nárok se 

běžně posuzuje podle toho, zda byl zdravotně postižené osobě, o kterou je pečováno, již 

přiznán nějaký z příspěvků. O vykonání sociálního šetření si však může pečující osoba 

požádat.  Sociální  šetření  v  takovém  případě  provádí  místní  úřad,  který  vyhodnotí 

129 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 58.

130 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 58.
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náročnost poskytované péče a z toho vyplývající potřeby pečujícího.131 

2.3.2 Výše CA

Výše příspěvku je  pro  rok  2021 /  2022 stanovena na  £ 67.60 týdně (8 609 Kč 

měsíčně), v roce 2020 / 2021 se jednalo o £ 67.25 týdně (asi 8 565 Kč měsíčně) .132

Příspěvek je pečující osobě vyplácen na základě jejích preferencí – buď jednou 

týdně nebo jednou za 4 týdny.  

Skotsko  má  speciální  úpravu,  ve  které  se,  kromě  CA,  dvakrát  ročně  vyplácí 

i tzv. Doplněk k  CA (Carer’s  Allowance Supplement).  Tato  úprava  vešla  v  účinnost 

v roce 2018. Pro nárok na výplatu tohoto příspěvku je nutné, aby byl žadateli přiznán 

nárok na CA. Tato dávka je vyplácena dvakrát ročně, a to v červnu a v prosinci. Vláda 

obvykle informuje o přesných datech pro ten daný rok). Tento příspěvek byl pro rok 

2020  stanoven  na £230.10  (6 737 Kč)  pro  červnovou  výplatu  a  £230.10  (6 737 Kč) 

pro prosincovou  výplatu.  V roce  2021  se  jednalo  o  částky  £231.40  (6 775 Kč) 

pro červnovou výplatu  a £462.80 (13 551 Kč) pro výplatu  prosincovou.133 Prosincová 

výplata byla zdvojnásobena kvůli probíhající pandemii.134 

2.4  Příspěvek na pečovatelskou službu (Attendance Allowance | AA)
AA je příspěvkem, který je poskytován osobám, které již dosáhly důchodového 

věku, tedy 66 let, které jsou zdravotně postižené a které potřebují pomoc s osobní péčí 

nebo potřebují  dohled  pro  zajištění  jejich  vlastní  bezpečnosti.  Relevantní  pro  nárok 

na příspěvek  je  skutečnost,  že  zdravotně  postižený  pomoc  potřebuje  a  nikoliv 

skutečnost, zda takovou pomoc skutečně dostává. AA je dávkou netestovanou a ostatní 

příjem žadatele tedy nemá na přiznanou výši této dávky vliv. Jedná se o dávku, která, 

obdobně  jako  DLA,  má  sloužit  k  vyrovnání  zvýšených  nákladů  souvisejících 

s mentálním nebo fyzickým zdravotním postižením žadatele.

131 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 62.

132 GOV.UK: Carer’s Allowance. [online]. [cit.25.11.2021].  Dostupné na: 

https://www.gov.uk/carers-allowance 

133 MYGOV.SCOT: Carer’s Allowance Supplement. [online]. [cit.25.11.2021] . Dostupné na: 

https://www.mygov.scot/carers-allowance-supplement/ 

134 MYGOV.SCOT: Carer’s Allowance Supplement. [online]. [cit.25.11.2021] . Dostupné na:

https://www.mygov.scot/carers-allowance-supplement 
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Tento  příspěvek může ovlivnit  nejen  nárok na  další  dávky,  ale  také  jejich  výši 

(například příspěvek na bydlení a další).135 

2.4.1 Nárok na AA

Aby byl žadateli tento příspěvek přiznán, je nutné, aby splňoval současně všechny 

následující podmínky:

a) podal žádost o přiznání AA;

b) vyhověl testu rozsahu zdravotního postižení;

c) dosáhnul důchodového věku;

d) splnil kvalifikační lhůta;

e) není subjektem imigračního řízení;

f) má pobyt a je přítomen ve Velké Británii.136 

Žadatel  musí  splnit  i  v  případě  tohoto  příspěvku  tzv.  kvalifikační  lhůtu. 

Kvalifikační lhůtou se rozumí časové období počínající 6 měsíců před vznikem nároku 

na dávku, během kterého zdravotně postižený již potřeboval nadstandardní péči. Žádost 

o přiznání příspěvku je však možné podat i  během těchto 6 měsíců.  Výplata  dávky 

ale nastává až po splnění podmínky kvalifikační doby. Je zajímavé, že dávka poté není 

vyplacena  zpětně  za  oněch  šest  měsíců,  během  kterých  zdravotně  postižený  již 

potřeboval další péči a měl tedy po tuto dobu již zvýšené výdaje. Kvalifikační doba 

nemusí být splněna v případě, že je žadatel nevyléčitelně nemocný. 

Jelikož  se,  jak  již  bylo  zmíněno  výše,  nejedná  o  dávku  testovanou,  není  AA 

ovlivněn případným příjmem žadatele ani skutečností, zda žadatel pracuje či nikoliv. 

Vliv na posouzení nároku na tuto dávku nemá ani skutečnost, zda žadatel již pobírá 

starobní důchod. Nárok na AA ale vylučuje pobírání ostatních benefitů pro zdravotně 

postižené, jako PIP nebo DLA.137 

Podobně  jako  u  ostatních  příspěvků  pro  zdravotně  postižené,  je  i  výplata  AA 

pozastavena,  pokud  je  oprávněná  osoba  hospitalizována  po  dobu  delší  než  28  dní. 

Byla-li  zdravotně  postižená  osoba  hospitalizována  vícekrát  během  jednoho  měsíce, 

135 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 46. 

136 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 46.

137 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 47.
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doby  hospitalizace  se  sčítají.  Dny,  ve  kterých  je  pacient  přijat  a  propuštěn  se 

do celkového pobytu v nemocnici  nezapočítávají.  Výplata je poté obnovena od toho 

dne,  ve kterém byl  zdravotně postižený z nemocnice propuštěn.  Toto neplatí  pro ty 

pacienty, kteří jsou hospitalizováni v soukromých zdravotnických zařízeních a kteří si 

takový pobyt hradí sami – v takovém případě se výplata AA nepozastavuje.138 Výplata 

AA je pozastavena také po dobu, po kterou je zdravotně postižený ve vazbě. V případě, 

že bude zproštěn obžaloby, bude mu dávka vyplacena zpětně.

Obdobně se posuzuje situace,  kdy je zdravotně postižený v pobytovém zařízení 

sociální péče, tedy takovém zařízení, ve kterém je poskytována zdravotní a osobní péče 

a ubytování.139 Bude mu ale náležet dávka za dobu, kterou stráví mimo toto zařízení, 

tedy například pokud tráví víkendy (tedy pátek až neděle) s rodinou, bude mu výplata 

náležet za tyto tři dny.140 

Výjimky z výše uvedeného specifikuje zákon v sekci osm. Jedná se například o případy, 

kdy doba mezi dvěma hospitalizacemi či  pobytem v zařízení poskytujícím péči,  činí 

více  jak  29  dní.  Další  výjimkou  je  případ,  kdy  je  příjemce  dávky  nevyléčitelně 

nemocný.141 

2.4.2 Test míry zdravotního postižení pro posouzení nároku na AA

Pro splnění podmínky testu zdravotního postižení, který se provádí v rámci procesu 

posuzování nároku na dávku, je třeba, aby žadatel splnil alespoň jednu z uvedených 

podmínek. Podmínky jsou celkově čtyři a jsou rozděleny po dvou podle toho, zda se 

jedná o pomoc další osoby poskytovanou ve dne nebo v noci. Musí se jednat o:

a) častou asistenci související se základními životními potřebami během dne;

b) kontinuální asistenci a dozor během dne, přičemž tato asistence je jediný 

způsob, jak zajistit bezpečí pro zdravotně postiženého a jeho okolí;

c) opakující  se  nebo  delší  dobu  trvající  asistenci  související  se  zajištěním 

základních životních potřeb během noci;

138 The Social Security (Attendance Allowance) Regulations.  s 6.

139 Tyto jsou ve Velké Británii nazývány „care homes“. Care home je definován jako pobytové zařízení, 

ve kterém se poskytuje nejen zdravotní a osobní péče a které je převážně dlouhodobého charakteru. 

V případě krátkodobých pobytů se jedná o tzv. respite care, která má pomoci rodinám zdravotně 

postižených osob s jejich péčí během kratšího časového úseku (např. víkend či týden). 

140 The Social Security (Attendance Allowance) Regulations 1991. s 7.

141 The Social Security (Attendace Allowance) Regulations 1991. s 8. 
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d) asistenci nebo dozor během noci, kdy musí být pečující osoba vzhůru, aby 

bylo zajištěno bezpečí zdravotně postiženého nebo jeho okolí.142

Základními  životní  potřeby,  které  jsou  v  rámci  tohoto  testu  hodnoceny,  jsou 

definovány  stejně  jako  při  hodnocení  nároku na  DLA.  V rámci  posuzování  nároku 

na AA se hodnotí také situace, kdy zdravotně postižený potřebuje pomoc pouze s částí 

daných úkonů. Příkladem může být situace, kdy zdravotně postižený je schopen se sám 

najíst,  avšak pouze  v  případě,  pokud má jídlo  nakrájené  na  menší  kousky a pokud 

k tomuto úkonu potřebuje pomoc druhé osoby. 

Častou péčí se pro účely tohoto testu rozumí pomoc další osoby několikrát během 

dne, tedy více než jednou či dvakrát. Delší dobu trvající pomoc v noci je specifikovaná 

jako doba, která je delší než 20 minut. Opakující se pomoc je taková pomoc, která je  

potřeba  více  než  dvakrát  během  specifikovaného  časového  úseku,  v  tomto  případě 

v noci.143 

2.4.3 Výše AA

AA má, stejně jako většina ostatních příspěvků ve Velké Británii, dvě sazby:

a) £60.00  týdně (7 643 Kč měsíčně),

b) £89.60 týdně (11 414 Kč měsíčně) .144 

Výše  příspěvku,  která  bude žadateli  přiznána,  závisí  na  testu  míry  zdravotního 

postižení, který byl popsán v předchozí podkapitole.

Příspěvek  v  nižší  sazbě  bude  přiznán  žadateli,  který  potřebuje  asistenci  pouze 

během dne nebo pouze během noci. Nárok vzniká žadateli, který splní jednu ze čtyř 

výše uvedených podmínek.

Vyšší sazba příspěvku bude přiznána žadateli, který potřebuje pomoc během dne 

i během noci a zároveň je splněna alespoň jedna z podmínek pomoci během dne a jedna 

z podmínek pomoci během noci.  

Pokud dojde u žadatele o dávku ke změně zdravotního stavu, je povinen o tom 

informovat  příslušný  úřad,  kterým  je  v  tomto  případě  DWP.  Neoznámí-li  žadatel 

142 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 49. 

143 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 50. 

144 GOV.UK: Attendance Allowance. [online]. [cit.25.11.2021].  Dostupné na: 

https://www.gov.uk/attendance-allowance/what-youll-get
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takovou změnu, může mu být v případě, že došlo k přeplatku, uložena pokuta ve výši 

£50 (1 464 Kč).145

2.4.4 Řízení o přiznání příspěvku AA a sociální šetření

Řízení o přiznání této dávky probíhá obdobně jako v ostatních případech. Formulář 

je třeba vyplnit a zaslat na příslušný úřad.146 Požádat si o zaslání formuláře pro přiznání 

dávky je možné i telefonicky. Na podání vyplněného formuláře není stanovena určitá 

lhůta, je pouze stanoveno, že by se formulář měl odeslat zpět DWP během 6 týdnů ode 

dne, kdy žadatel formulář obdržel. 

Dávku je možné vyplatit zpětně, a to až k datu podání žádosti. Jako den podání 

žádosti se obvykle počítá ten den, ve kterém byla žádost doručena příslušnému úřadu. 

V případě, že si o formulář o přiznání dávky zažádal zdravotně postižený telefonicky, je 

možné dávku vyplatit od data telefonátu.147  

O nároku na dávku rozhoduje DWP. Ministerstvo vydalo instrukce, které slouží 

k ulehčení rozhodovacího procesu svým zaměstnancům. Instrukce jsou společné pro AA 

a  DLA.  Návod  je  veřejně  dostupný  na  webových  stránkách  DWP.148 Jak  již  bylo 

zmíněno v kapitole  o DLA, jedná se o velmi obsáhlý dokument o délce 932 stran. 

Obsah dokumentu je podrobněji popsán v rámci DLA. 

Sociálního  šetření  se  na  žádost  zdravotně  postiženého  může  zúčastnit  i  jeho 

pečující osoba, která však má v průběhu sociálního šetření spíše pasivní roli. Zasahovat 

by pečující osoba měla pouze v takovém případě, kdy zdravotně postiženému sociální 

pracovník nebo zdravotní personál nerozumí, nebo pokud je nutné podané informace 

objasnit. Nemělo by se však v žádném případě jednat o aktivní odpovídání na otázky 

145 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 52-53. 

146 GOV.UK: Attendance Allowance. Interactive Form. [online]. [cit.25.11.2021].  Dostupné na: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

814733/aa1-attendance-allowance-interactive-claim-form.pdf 

147 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 52. 

148 GOV.UK: Medical Guidance for DLA and AA decision makers in adult cases. [online]. [cit.25.11.2021].  

Dostupné na: 

https://www.gov.uk/government/publications/medical-guidance-for-dla-and-aa-decision-makers-

adult-cases-staff-guide
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pokládané zdravotně postiženému.  

Nejen zde, ale i u ostatních poskytovaných dávek, je i v tomto případě doporučeno, 

aby si o svém stavu zdravotně postižený vedl deník, ve kterém budou zaznamenávány 

jeho obtíže s výkonem běžných denní činností.149 

Lhůta není opět stanovena, ale je uvedeno, že vyřízení žádosti trvá obvykle okolo 

40 dnů. 

AA může  být  přiznán  na  dobu  určitou  a  nebo  na  dobu  neurčitou.  Rozhodnutí 

o době, na kterou je dávka přiznána, se odvíjí od zdravotního stavu posuzované osoby. 

Dávku není možné přiznat k datu přecházejícímu dni, ve kterém byla podána žádost.150 

Proti  rozhodnutí  lze  podat  návrh  na  přezkum.  Ministerstvo  je  povinno  takové 

žádosti vyhovět a rozhodnutí přezkoumat. 

Dávka je vyplácena přímo zdravotně postiženému každé čtyři týdny a to obvykle 

v pondělí. 

Rozhodování o dávkách pro zdravotně postižené je složitá disciplína. Byť DWP 

alokuje  určité  pracovníky  na  rozhodovací  činnost  o  dávkách  a  zprostředkuje  výše 

zmíněný  dokument,  neznamená  to,  že o dávkách  bude  rozhodnuto  správně.  Sociální 

pracovník má vždy splněné kvalifikační podmínky pro toto zaměstnání, ale rozhodování 

o dávkách je vždy ovlivněno tím, jak sociální pracovník vnímá žadatele a jeho celkové 

poměry. Autorka práce se domnívá, že rozhodování o dávkách je natolik komplikovaný 

úkon, že i dlouhá léta praxe nezaručí, že bude o dávce vždy rozhodnuto správně, tedy 

podle potřeb zdravotně postiženého. Autorka práce však chápe, že toto není problém 

jen ve Velké Británii,  ale  také v České republice,  a  z  povahy věci  se  lze domnívat, 

že tento  problém  se  bude  vyskytovat  i  v  dalších  zemích.  Problém  rozhodně  není 

řešitelný v krátkodobém časovém úseku a je otázkou, zda systém, podle kterého by šlo 

rozhodovat spravedlivě ve všech případech vůbec lze uvést do praxe. 

2.5 Další  formy  pomoci  pro  zdravotně  postižené  v  rámci  systému 

sociálního zabezpečení ve Velké Británii
Pod  systém  sociálního  zabezpečení  pro  zdravotně  postižené  občany  se  řadí 

149 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 54. 

150 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 54. 
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ve Velké Británii nejen dávky, ale také jiné formy pomoci. Jedná se o parkovací průkaz 

(Blue Badge) a o systém sociálních služeb. 

2.5.1 Parkovací průkaz

Parkovací průkaz je jedním z druhů pomoci s mobilitou poskytované zdravotně 

postiženým  osobám.  Parkovací  průkaz  zajišťuje  zdravotně  postiženým  možnost 

parkovat co nejblíže k místu, na které se dopravují. 

Tento průkaz je určen pro osoby s těžším typem fyzického zdravotního postižení 

a těžce zrakově postižené nebo osoby.

Parkovací  průkaz  umožňuje  držitelům  průkazu  parkování  zdarma  nejen 

na parkovacích místech pro zdravotně postižené, ale také na následujících místech:

a) parkovat zdarma na vyhrazených placených stáních,

b) parkovat bez časového omezení na parkovacích místech, kde je jinak doba 

parkování omezena151;

c) parkovat na místech, která jsou označena jednoduchou či dvojitou žlutou 

čarou po dobu až tří hodin.152

Pro parkování na místech vyznačených jednoduchou nebo dvojitou žlutou čarou je 

v rámci  Anglie  a Walesu nutné kromě parkovacího průkazu mít  i  parkovací hodiny, 

které ukazují čas příjezdu a čas odjezdu. Ve Skotsku a Severním Irsku toto však neplatí 

a parkovací hodiny mít nutné není.153 

Jedna z podmínek stanovená pro držitele parkovacího průkazu jest,  že musí být 

přítomni ve vozidle buď v moment příjezdu nebo odjezdu. Toto pravidlo lze za daných 

podmínek  považovat  za  poměrně  rozumné,  jelikož  zdravotně  postižený  držitel 

parkovacího  průkazu  může  zaparkovat  téměř  všude154,  a  to  hlavně  díky  možnosti 

parkování i na místech vyznačených žlutými čarami. 

Parkovací průkaz platí plošně po celé Velké Británii. V rámci jednotlivých měst 

a jejich  částí  jsou  však  poměrně  velké  rozdíly  a  výše  popsaná  všeobecná  pravidla 

mohou být místním úřadem upravena.  Je proto vždy doporučeno, aby se dotyčná osoba 

151 Zde je ale možné stanovit časový limit i pro držitele parkovacího průkazu.

152 Takto je vyznačena možnost parkování na většině silnicích v obcích po celé Velké Británii. 

153 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 55. 

154 Prakticky jediná místa, kde držitel průkazu parkovat nemůže, jsou autobusové a cyklistické pruhy, 

a dále na místech vyhrazených k nakládání či vykládání. 
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informovala u místního úřadu v místě, kde se chystá parkovat. Informace lze vyhledat 

i na  webových  stránkách,  kde  lze  pomocí  poštovního  směrovacího  čísla155 

získat informaci, kde přesně se dá s parkovacím průkazem zaparkovat.156 

Vystavení parkovacího průkazu je zpoplatněno. Horní hranice poplatku, který může 

být  za  parkovací  průkaz  účtován  je  v  Anglii  maximálně  £10  (293 Kč),  ve  Skotsku 

maximálně £20 (586 Kč). Ve Walesu vystavují parkovací průkaz zdarma. 

Parkovací průkaz bývá obvykle vystavován na dobu tří let. 

Žádost  o  parkovací  průkaz lze podat  ve všech třech jurisdikcích Velké Británie 

online.157

Nárok na  parkovací  průkaz  vzniká  buď automaticky nebo po sociálním šetření 

místním úřadem. Zvláštní  skupinou jsou v rámci  tohoto  posuzování  děti,  které  jsou 

mladší tří let a které z důvodu svého zdravotního stavu musí mít při sobě objemnější 

zdravotnické  vybavení  (např.  ventilátory  či  přístroje  monitorující  hladinu  kyslíku), 

případně  musí  být  neustále  v  blízkosti  vozidla  kvůli  možné  akutní  přepravě 

do nemocničního zařízení. 158

Automatický nárok na parkovací průkaz mají ty osoby, kterým: 

a) byla přiznána vyšší sazba složky mobility v rámci příspěvku DLA;

b) byl přiznán příspěvek na mobilitu pro válečné veterány;

c) jsou těžce zrakově postižení a jsou zaregistrovaní159;

d) kterým bylo diagnostikováno zdravotní postižení trvalého rázu spočívající 

v neschopnosti  chůze  nebo  mající  při  chůzí  výrazné  obtíže  v důsledku 

155 Poštovní směrovací čísla fungují v UK na jiném základě než v ČR. V UK vyznačuje poštovní 

směrovací číslo podstatně menší území, jako příklad mohu uvést ulici, kde pod jedno poštovní 

směrovací číslo patří deset čísel popisných. Na základě poštovního směrovacího čísla je tak každý 

schopen vynajít velice přesné informaci či adresu. 

156 GOV.UK: Blue Badge Scheme Information. [online]. [cit.26.11.2021].  Dostupné na: 

https://www.gov.uk/blue-badge-scheme-information-council

157 Anglie a Wales: www.gov.uk.

Skotsko: https://www.mygov.scot/apply-blue-badge/; 

Severní Irsko: https://www.nidirect.gov.uk/services/apply-or-renew-blue-badge-online

158 GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 57. 

159 Ve Velké Británii je možné se registrovat jako slepý či těžce zrakově postižený na místním úřadě. 

Registrace funguje na dobrovolnické bázi (není to tedy nutné) a přináší s sebou určité automatické 

výhody pro zdravotně postiženými, jednou z nich je automatický nárok na parkovací průkaz.
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služby v ozbrojených silách.

Pro přiznání parkovací průkazu musí být zdravotně postižená osoba starší 2 let. 

Tato  pravidla  pro  automatické  přiznání  parkovacího průkazu platí  pro celou  Velkou 

Británii. Nicméně ve Skotsku musí žadatel splnit jednu ze dvou dalších podmínek, a to:

a) žadateli  byl  již  přiznán  nárok  na  vyšší  sazbu  složky  mobility  v rámci 

příspěvku DLA na dobu neurčitou, případně doživotně a která byla posléze 

nahrazena příspěvkem PIP; nebo

b) žadateli bylo v rámci sociálního šetření pro účely posouzení nároku na PIP 

uděleno minimálně 8 bodů v rámci hodnocení mobility a plánování cest.160

Žadatel v Severním Irsku musí navíc splnit podmínku dosažení minimálně 8 bodů 

v kategorii, kde se hodnotí schopnost zdravotně postiženého se samostatně pohybovat 

ve svém okolí v rámci sociálního šetření pro účely posouzení nároku na PIP. 

Wales má navíc dva požadavky na splnění nároku na parkovací průkaz. Pro získání 

nároku na parkovací průkaz ve Walesu je nutné splnit následující:

a) dosažení   v rámci  sociálního šetření  pro účely posouzení  nároku na PIP 

uděleno minimálně 8 bodů v rámci hodnocení mobility a plánování cest; 

nebo

b) poskytnutí  jednorázové  kompenzace  kvůli  mentální  poruše  trvalého 

charakteru následkem jeho služby v ozbrojených silách.

První podmínku sdílí Wales se Skotskem. Druhá podmínka se jeví jako obdobná, 

ale Skotsko i Wales hledí na jiné spektrum zdravotního postižení, Skotsko se soustředí 

na fyzické aspekty, kdežto Wales na psychické. 

Sociální šetření lze pro účely posouzení nároku na parkovací průkaz nařídit  jen 

v některých případech. Posuzovaný musí být starší dvou let věku a zároveň:

a) mít   zdravotní  postižení  značného a trvalého charakteru,  které  způsobuje 

neschopnost posuzovaného chodit nebo které způsobuje, že má posuzovaný 

s chůzí značné obtíže; nebo

b) se  pravidelně  dopravuje  a  nebo  je  dopravován  a  zároveň  má  zdravotní 

postižení  obou  paží  značného  rozsahu,  kvůli  kterému  posuzovaný  není 

schopen ovládat parkovací automaty. 

Ve  Walesu  je  možné  si  o  parkovací  průkaz  požádat  i  v  případě,  že  se  žadatel 

160  GRAVES, Ian. Disability Rights Handbook. 44. vydání. April 2019 - April 2020. Disability Rights 

UK. 2019. ISBN: 978-1-903-335-81-9. s. 57. 
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zotavuje či čeká na léčbu těžké nemoci nebo je po těžkém zranění. V takovém případě 

je nárok na průkaz přiznán na dobu jednoho roku.  

Žadatel,  který  nesouhlasí  s  rozhodnutím  o  přiznání  parkovacího  průkazu  má 

možnost podat žádost o přezkum k tomu místnímu úřadu, který řízení o jeho přiznání 

vedl.  V tomto  případě  ale  není  místní  úřad  povinen  žádost  přezkoumat.  Zakotvený 

proces  je  pro  tyto  případy  jedině  ve  Skotsku.  Žádost  o  přezkoumání  rozhodnutí  je 

možné podat ve lhůtě 28 dní ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno. 

2.5.2 Program  na  podporu  mobility  zdravotně  postižených  (Motability 

Scheme | MS)

Motability  scheme  je  možné  využít  namísto  příspěvku  na  mobilitu  k  leasingu 

automobilu,  mechanického  nebo  elektrického  invalidního  vozíku  či  skútru.  Nárok 

na tento  program  má  každý,  komu  byl  přiznán  příspěvek  na  mobilitu.  Zdravotně 

postižená osoba si může vybrat, v jaké cenové relaci se chce pohybovat a zda vymění 

jednu z výše zmíněných variant za celý přiznaný příspěvek na mobilitu, nebo jen jeho 

část.  Ta část příspěvku, který je poskytován na podporu mobility, je automaticky zaslán 

jako platba za leasing přímo MS. V případě, že si zdravotně postižený zařídí motorové 

vozidlo skrze tento program, jediné,  co je povinna platit,  je  právě leasing.  Pojištění 

automobilu, servis i opravy jsou tak zahrnuty v ceně.161 

2.6 Sociální služby ve Velké Británii a charitativní organizace
Sociální  péče  a  potažmo  sociální  služby  hrají  velmi  důležitou  roli  v  rámci 

sociálního  zabezpečení  zdravotně  postižených  osob  ve  Velké  Británii.  Nová  právní 

úprava  byla  přijata  skrze  Care  Act  2014.  Tento  zákon  původní  značně  roztříštěnou 

úpravu  relativně  sjednotil.  Pro  účely  této  práce  je  nejdůležitější  první  část  tohoto 

zákona,  která  pojednává  o  tom,  jakým  způsobem  mají  místní  úřady  sociální  péči 

poskytovat. Tato část zákona nabyla účinnosti v dubnu roku 2015. 

První sekce stanovuje úlohu místního úřadu v tomto procesu obecně a poukazuje 

na základní principy, které musí být během tohoto procesu dodržovány. Hlavní úlohou 

úřadu je při aplikování této části zákona podporovat všeobecné blaho a přání zdravotně 

161 MOTABILITY.CO.UK: Motability Scheme. [online]. [cit.22.11.2021].  Dostupné na: 

https://www.motability.co.uk/ 
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postiženého.162 

Dále je také v zákoně definováno, co se rozumí pod pojmem místní úřad (Local 

Authority) pro účely tohoto zákona:

a) okresní úřady (County Council);

b) krajský úřady v takových případech, kde na daním území není úřad okresní 

(District Council);

c) úřady městských částí v Londýně (London Borough Council);

d) úřad hlavního města Londýna (Common Council of the City of London). 

Příslušný úřad by měl o sociální péči rozhodovat v souladu s potřebami a přáními 

zdravotně postižené osoby, přičemž by měl dbát na soulad s normami ohledně zdraví 

a bezpečnosti.163 V rámci rozhodování o poskytování péče či podpory musí příslušný 

úřad dbát nejen na to, aby bylo vyhověno potřebám zdravotně postižené osoby, ale také 

jeho pečující osoby a možnosti poskytovatele sociálních služeb.164  

Příslušný úřad je podle Care Act 2014 povinen poskytovat občanům informace 

a poradenství  ohledně  poskytovaných  sociálních  služeb,  jaké  jsou  podmínky  nároku 

na tyto služby. Úřad  musí v rámci tohoto také zajistit nezávislé finanční poradenství 

související se sociální péčí a službami.165 

Pokud by nastal případ, kdy zdravotní postižení jedince bude vyžadovat takovou 

péči, kterou není příslušný úřad schopen poskytnout v rámci své místní příslušnosti, je 

v takovém případě nutná spolupráce mezi několika místními úřady tak166, aby se našlo 

řešení, které bude pro zdravotně postiženého co nejvíce vyhovující.167 

162 Care Act 2014. Pt. 1 – Care and support. s.1 (1). 

163 National Health Service Act 2006.

164 Care Act 2014. Pt. 1 – Care and support. s.3 (2). 

165 Care Act 2014. Pt. 1 – Care and support. s.4. 

166 Care Act 2014. Pt. 1 – Care and support. s.6. 

167 Jako příklad lze uvést situaci, kdy zdravotně postižený trpí, kromě jiného, Prader-Willi Syndromem. 

Zde by se kupříkladu upřednostnil takový poskytovatel sociálních služeb, který má specializovaný 

„servis“. Pokud by takové zařízení nebylo v rámci místní příslušnosti úřadu, budou mezi sebou úřady 

spolupracovat a  vyberou takového poskytovatele s takovým servisem, který bude zdravotně postiženému 

nejvíce vyhovovat, bude v dojezdové vzdálenosti od rodiny zdravotně postiženého a který se bude 

specializovat na poskytování péče osobám trpícím tímto syndromem. Prader-Willi se, mimo jiné, 

vyznačuje neukojitelným hladem. Je proto „výhodné“, aby v rámci jednoho zařízení měli všichni 

ubytovaní Prader-Willi, jelikož je nutné mít jídlo schované. 
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V  sekci  osmé  tohoto  zákona  je  specifikováno,  co  je  poskytováno  v  rámci 

sociální péče a sociálních služeb. Jedná se o:

a) ubytování  (buď  v  rámci  pečovatelském  domě  jako  zařízení  některého 

z poskytovatelů sociálních služeb či obdobném zařízení);

b) péče a podpora v domácím prostředí zdravotně postiženého (v místě jeho 

bydliště) nebo v rámci komunity;

c) poradenství, terapie či obdobné  možnosti poskytované v rámci sociálních 

služeb);

d) hmotné věci nebo jiné vybavení (zde by se jednalo například o kompenzační 

pomůcky);

e) poskytování informací, poradenství nebo zastání .168

Výše zmíněné je poskytováno skrze zprostředkovatele sociálních služeb, samotným 

poskytováním služeb příslušným úřadem nebo jejich financováním. 

2.6.1 Sociální šetření zdravotně postižených osob starších 18 let  

Proces sociálního šetření, které je prováděno v rámci sociálního odboru příslušného 

místního úřadu, je popsán v části 9 zákona.169

Zákon  nezachází  příliš  do  detailů  co  se  týká  sociálního  šetření,  jedná  se  spíše 

o obecná  pravidla,  která  musí  být  během  procesu  dodržována.  Sociální  šetření  se 

v rámci  jednotlivých  regionů  může  odlišovat,  byť  budou  mít  totožný  právě  tento 

zákonem stanovený rámec. Informace, které budou zjišťovány během sociálního šetření, 

by však měly být obdobné. 

Zákon stanovuje, že v případě, kdy by dospělý mohl potřebovat péči či podporu, 

musí úřad během sociálního šetření zjistit, zda daná osoba péči potřebuje, a pokud ano, 

je nutné zároveň zjistit jakou péči a v jaké míře.170 Sociální šetření je nutné provést 

bez ohledu na to, zda je zdravotní postižení není na první pohled zjevné. Do úvahy se 

též nebere finanční situace žadatele.171

V rámci sociálního šetření je nutné zjistit, jaký vliv mají potřeby žadatele na jeho 

celkovou kvalitu života, tedy:

168 Care Act 2014. Pt. 1 – Care and support. s.8 (1). 

169 Care Act 2014. Pt. 1 – Care and support. s.9.

170 Care Act 2014. Pt. 1 – Care and support. s.9 (1). 

171 Care Act 2014. Pt. 1 – Care and support. s.9 (3).
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a) osobní důstojnost;

b) fyzické a psychické zdraví a emocionální spokojenost;

c) ochrana před zneužíváním a zanedbáváním;

d) sociální a ekonomické zázemí;

e) rodinné a jiné osobní vztahy;

f) kvalita a vhodnost bydlení;

g) přínos jedince pro společnost.172 

Po  vyhodnocení  výše  zmíněného  je  nutné  zjistit,  jaká  jsou  přání  zdravotně 

postiženého, jaké jsou jeho každodenní a dlouhodobé cíle a zda a v jaké míře je možné 

těchto přání a cílů skrze sociální péči dosáhnout. 

Osoby, které se musí sociálního šetření zúčastnit, jsou zdravotně postižený, o jehož 

péči se jedná, jeho pečující osoba a jakákoliv jiná osoba, u které zdravotně postižený 

vyjádří  souhlas  k  tomu,  aby  se  šetření  zúčastnila.  Pokud  má  zdravotně  postižený 

omezenou svéprávnost, musí se sociálního šetření zúčastnit také jeho zástupce. Nutno 

dodat, že v tomto případě se nemusí jednat o zástupce určeného soudem, stačí, pokud 

bude prokázáno jeho zájem na blahu zdravotně postižené osoby, které se šetření týká.173 

Zdravotně postižený však může sociální šetření odmítnout. V takovém případě není 

příslušný  úřad  povinen  v  řízení  pokračovat  nebo  jej  zahajovat.  Sociální  šetření  je 

zahájeno  z  moci  úřední  i  přes  odmítnutí  zdravotně  postiženého,  pokud  má  tento 

omezenou  svéprávnost  nebo  pokud  je  zde  podezření,  že  je  zdravotně  postižený 

zneužíván  nebo  zanedbáván.  Sociální  šetření  v  tomto  případě  probíhá  částečně 

na podobné  bázi  jako  v  případě  sociálního  šetření  prováděného  za  účelem  zjištění 

nároku na příspěvky, které jsou v rámci systému sociálního zabezpečení poskytovány 

zdravotně postiženým ve Velké Británii. Cílem je zjistit, jakou péči zdravotně postižený 

potřebuje. Sociální šetření probíhá v tomto případě formou rozhovoru, při kterém se 

zjišťuje, kdo a jak zdravotně postiženému pomáhá, jaká chování nebo jaké věci mohou 

být  riskantní,  jaká je  oficiální  diagnóza zdravotně postiženého a jaký má stanovený 

léčebný režim.

Dalším  druhem  sociálního  šetření  prováděného  příslušným  úřadem  je  šetření 

pečujících  osob,  pokud  potřebují  další  pomoc.  V  tomto  případě  není  směrodatné, 

172 Care Act 2014. Pt. 1 – Care and support. s.1 (2).

173 Care Act 2014. Pt. 1 – Care and support. s.9 (5). 
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zda potřebuje  pečující  osoba  pomoc  nyní  a  nebo  ji  bude potřebovat  v  budoucnu.174 

Pečující osobou se v tomto případě rozumí taková osoba, která buď pečuje nebo má 

v úmyslu pečovat o jinou osobu, která péči potřebuje.

Úroveň rozsahu a kvality obsahu je tak víceméně v rukou sociálního pracovníka, 

který sociální šetření provádí. Toto autorka práce nepovažuje za příliš šťastné, neboť 

může velice snadno dojít k chybě, která ve svém důsledku může být i fatální. Sociální 

pracovník může nesprávně odhadnout,  kolik  hodin péče na den zdravotně postižený 

potřebuje  a  kolik  hodin  může  být  bez  dozoru,  v  rámci  čehož  může  dojít  k  mnoha 

krizovým situacím.   

2.6.2 Charitativní společnosti ve Velké Británii

Charitativní společnosti a jiné organizace tohoto typu hrají v systému sociálního 

zabezpečení pro zdravotně postižené osoby ve Velké Británii velkou roli, byť nejsou 

součástí  systému  sociálního  zabezpečení  jako  takového.  Ve  většině  případech  platí 

za péči charitativní organizaci přímo příslušný úřad, který na základě sociálního šetření 

vyhodnotil, jaký rozsah péče zdravotně postižený potřebuje. Pokud by došlo k situaci, 

kdy  by  zdravotně  postiženému  nebyly  na  péči  poskytnuty  finanční  prostředky 

příslušným úřadem, jsou to právě charitativní organizace, které zdravotně postiženým 

pomáhají.  V mnoha případech financují  péči  alespoň z  nějaké  části  tyto  organizace 

samy.  Systém  mezi  charitativními  organizacemi,  zde  hrající  roli  poskytovatele 

sociálních  služeb,  a  místními  úřady  funguje  tak,  že  po  vykonání  sociálního  šetření 

osloví místní úřad poskytovatele sociálních služeb, se kterým se následně dohodnout na 

ceně,  za  kterou  bude  tato  služba  v  daném  případě  poskytována.  Vzhledem 

ke každoročnímu  růstu  minimální  hodinové  mzdy,  která  většinu  těchto  organizací 

ovlivňuje (většina jejich zaměstnanců starajících se o zdravotně postižené často pracuje 

právě za minimální hodinovou mzdu), by byl nutný i každoroční růst cen dohodnutých 

mezi místním úřadem a danou organizací. Tomu se však většinou neděje.

2.6.3 Regulace a kontrola kvality

Komise pro kontrolu kvality péče (Care Quality Commission, dále jako CQC) je 

výkonný orgán spadající pod Ministerstvo zdravotnictví  a sociální péče. CQC reguluje 

veškeré poskytovatele zdravotnických služeb a služeb sociální péče z hlediska kvality 

174 Care Act 2014. Pt. 1 – Care and support. s.10 (1). 
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a bezpečnosti. Kontrole podléhají veškeré nemocnice a jiná místa výkonu lékařské péče, 

stejně  tak  jako  pečovatelské  domy  a  péče  poskytovaná  osobám  v  jejich  vlastních 

bydlištích.175 Každý poskytovatel musí být u CQC zaregistrován (registrována musí být 

každá  složka,  ve  které  je  péče  poskytována  samostatně).  CQC  provádí  namátkové 

kontroly  jednotlivých  složek  poskytovatelů  péče.  Hodnocení  je  veřejné  a  může  tak 

výrazně  ovlivnit,  zda  osoba využije  toho  či  onoho poskytovatele  ať  už  zdravotních 

či sociálních služeb. 

Regulační orgány se v rámci jurisdikce Velké Británie liší, byť rozsah regulace je 

u všech  prakticky  totožný.  Pro  Anglii  a  Wales  je  regulačním  orgán   Komise 

pro charitativní společnosti (Charity Commission, dále jako CC), pro Severní Irsko je 

tímto  orgánem  Komise  pro  charitativní  společnosti  Severního  Irska  (Charity 

Commission for Northern Ireland, dále jako CCNI) a pro Skotsko je tímto úřadem Úřad 

pro regulaci charitativních společností na území Skotska (The Office of the Scottish 

Charity  Regulator,  dále  jako  OSCR).  Hlavní  úlohou  těchto  úřadů  je  registrace 

charitativních  společností,  jejich  regulace  a  též  zajištění  přístupu  veřejnosti 

k informacím  o  všech  registrovaných  charitativních  společnostech.  Všechny  tři 

regulační orgány jsou součástí veřejné správy a nepodléhají žádnému ministerstvu. 

Povinnosti  registrace  podléhají  všechny  charitativní  společnosti,  jejichž  roční 

příjem je vyšší než  £5000 (146 401 Kč). Všechny charitativní společnosti,  tedy i ty, 

jejichž  roční  příjem  nedosahuje  stanoveného  minima  pro  registraci,  musí  jednat 

v souladu  se  zákonem Charities  Act  2011.  Komise  (či  její  ekvivalent  v  rámci  jiné 

jurisdikce) je hlavním regulátorem všech forem charitativních společností v rámci jejich 

charitativní činnosti.  Charitativní společnost může podléhat vícero regulátorům podle 

typu činnosti, právní formě apod. Jako příklad lze uvést anglické univerzity, které jsou 

charitami,  ale  které  primárně  podléhají  Radě  pro  financování  vyššího  vzdělávání 

v Anglii  (Higher  Education  Funding  Council  for  England,  dále  jako  HEFCE).176 

Poměrně novým regulátorem je  Regulátor  fundraisingu (Fundraising Regulator,  dále 

jako FR)  který  je  odpovědný za  efektivní  a  etické  zajištění  získávání  charitativních 

prostředků.

175 GOV.UK: Care Quality Commission. [online]. [cit.26.11.2021].  Dostupné na: 

https://www.gov.uk/government/organisations/care-quality-commission 

176 Rada pro financování vysokoškolského vzdělání pro Anglii (HEFCE). 
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2.6.4 Sociální pracovníci ve Velké Británii

Sociální pracovníci jsou momentálně velmi žádaní ve Velké Británii, jelikož UK 

trápí jejich dlouhodobý nedostatek. 

Rozsah činnosti sociálního pracovníka je obdobný jako v České republice. 

Aby se jedinec mohl stát sociálním pracovníkem na území Spojeného království, 

musí  mít  ukončené  bakalářské  nebo  magisterské  studium  v  tomto  oboru.  Každý 

praktikující sociální pracovník musí být registrovaný v jakési obdobě našich profesních 

komor. 

3 Sociální  zabezpečení  zdravotně  postižených  v  České 

republice
V současnosti  je  zdravotně  postiženým osobám v České  republice  poskytována 

finanční  pomoc  na  základě  zákona  č.  329/2011  Sb.,  o  poskytování  dávek  osobám 

se zdravotním  postižením  a  zákona  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách.  Zákon 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje dvě peněžité dávky 

poskytované zdravotně  postiženým  -  příspěvek  na  mobilitu  a  příspěvek  na  zvláštní 

pomůcku. Kromě těchto dvou dávek lze v rámci  tohoto zákona rovněž najít  úpravu 

průkazu  osoby  se  zdravotním  postižením.  Zákon  o  sociálních  službách  upravuje 

příspěvek na péči a sociální služby. 

Dávky  se  poskytují  v  rámci  sociální  pomoci,  jakožto  jednoho  ze  subsystémů 

sociálního zabezpečení. 

3.1 Dávky pro osoby se zdravotním postižením
V  roce  2011  byl  přijat  zákon  č.  329/2011  Sb.,  o  poskytování  dávek  osobám 

se zdravotním postižením.  Tím byla  nahrazena  původní  úprava,  upravena vyhláškou 

Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb.177,  která byla značně nesourodá 

a neodpovídala moderním požadavkům v oblasti sociální pomoci zdravotně postiženým 

osobám.178 Cílem nové úpravy tak bylo zjednodušení systému úpravy dávek, snížení 

177 Vyhláška č. 182/1991 Sb., ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí 

zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky 

v sociálním zabezpečení.

178 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 
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sociálních  důsledků  zdravotního  postižení  a  podpora  sociální  integrace  zdravotně 

postižených osob.179

Okruh osob, které mají za zákonem stanovených podmínek nárok na jednu z dávek 

je vymezen v § 3 zákona následovně:

a) osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu180 nebo která má 

na území ČR trvalý pobyt181;

b) osoba,  které  byl  na  území  ČR  udělen  azyl  nebo  jiná  doplňková  forma 

ochrany182;

c) cizinec  nemající  na  území  ČR trvalý  pobyt,  ale  kterému  je  tento  nárok 

zaručen mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu;

d) osoba, která je občanem členského státu EU, pokud je hlášena na území ČR 

k pobytu delšímu než 3 měsíce (takové osobě nesmí vyplývat nárok z přímo 

použitelného předpisu EU183);

e) osoba, která je rodinným příslušníkem občana členského státu EU, pokud je 

hlášena na území ČR k pobytu delšímu než 3 měsíce (takové osobě nesmí 

vyplývat nárok z přímo použitelného předpisu EU184);

f) cizinec mající povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta v ES na území jiného členského státu 

EU, pokud je na území ČR hlášen k dlouhodobému pobytu185), v případě, 

pokud má na území ČR zároveň bydliště.

Definice bydliště je pro účely zákona o poskytování dávek zdravotně postiženým 

předpisů, § 1.

179 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5. s. 223. 

180 Dle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.

181 Dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.

182 Dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů.

183 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu 

pracovníků uvnitř Unie. 

184 Viz výše.

185 Dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.
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občanům stanovena dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.186 

V  případě,  že  je  oprávněnou  osobou  dítě,  obsahuje  zákon  v  § 4  ustanovení, 

které stanoví, že orgán, který je příslušný k rozhodování v těchto případech, musí vždy 

sledovat dosažení nejlepšího zájmu dítěte.187 

Příslušný k rozhodování nejen o dávkách, ale také o průkazu osoby se zdravotním 

postižením je Úřad práce České republiky, respektive jeho krajské pobočky a pobočka 

pro hlavní město Prahu. Příslušné pro rozhodování o odvolání proti jejich rozhodnutí je 

Ministerstvo práce a sociálních věcí.188 

3.1.1 Nárok na dávku 

Podmínky  nároku  na  dávku  a  její  výplatu  jsou  upraveny  v  hlavě  IV.  zákona 

č. 329/2011, Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V této části 

rigorózní práce se bude autorka věnovat obecným podmínkám, specifika jednotlivých 

dávek budou upraveny v podkapitolách věnujících se jednotlivým dávkám. 

Nárok na dávku vzniká obecně tím dnem, ve kterém došlo ke splnění podmínek 

stanovených v zákoně.189

Nárok na  výplatu  dávky  vzniká  téže  dnem,  ve  kterém byly  splněny  podmínky 

nároku na dávku a zároveň podáním žádosti o přiznání dávky.190

Zákon upravuje několik variant změny nároku na dávku a její výplatu, a to:

a) dávka byla vyplácena v nižší částce, než v jaké náleží; 

b) dávka byla vyplácena od pozdějšího data, než od jakého náleží;

c) dávka byla neprávem odepřena;

d) dávka byla vyplácena ve vyšší částce, než v jaké náleží;

186 Definici bydliště pro účely zákona o poskytování dávek zdravotně postiženým stanovuje zákon o 

pomoci v hmotné nouzi (Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů).

187 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 4.

188 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 5.

189 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 1.

190 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 2.
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e) dávka byla přiznána neprávem. 

Zákon  jednotně  upravuje  změnu  nároku  na  dávku  a  její  výplatu  u  možností 

vyplácení  v  nižší  částce,  než  na  kterou  měl  zdravotně  postižený  nárok,  vyplácení 

od pozdějšího data a odepření dávky neprávem. V takových případech se dávka zvýší 

nebo přizná a zároveň dojde k doplacení dlužné částky ode dne, od kterého vznikl nárok 

na dávku nebo její zvýšení. Doplatit lze však maximálně 3 roky zpětně.191

Pokud  naopak  došlo  k  situaci,  kdy  dávka  byla  vyplacena  ve  vyšší  částce 

nebo vyplácena neprávem, dojde ke snížení nebo zastavení její výplaty a to od prvního 

dne toho kalendářního měsíce,  který následuje po kalendářním měsíci,  za který byla 

dávka již vyplacena.192 

Nárok  na  dávku  sám  o  sobě  nezaniká193,  zaniká  jen  nárok  na  jeho  výplatu, 

a to v případě uplynutí  1 roku ode toho dne,  od kterého dávka náleží,  ovšem vyjma 

případů uvedených výše.194 

Nárok na dávku může přejít  v případě smrti  zdravotně postiženého na manžela 

či manželku, děti a rodiče, avšak pouze v případě, že v době smrti žili se zdravotně 

postiženou osobou, které byla dávka vyplácena, ve společné domácnosti (tato podmínka 

nemusí  být  splněna  u  potomků,  kterým  smrtí  zdravotně  postiženého  vzniká  nárok 

na sirotčí důchod). Nárok přechází však pouze na takové částky dávky, na které vznikl 

nárok do dne, ve kterém zdravotně postižený zemřel.195 

Dávky jsou vypláceny v českých korunách a to na platební účet nebo poštovním 

poukazem  v  České  republice,  přičemž  dávka  se  považuje  za  vyplacenou  dnem, 

ve kterém došlo k odepsání částky z účtu Úřadu práce.  Dávky není možné vyplácet 

do zahraničí.196 

191 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 15 odst. 1.

192 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 15 odst. 2.

193 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 16 odst. 1.

194 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 16 odst. 2.

195 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 17 odst. 1.

196 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 
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Příjemcem  dávky  je  oprávněná  osoba,  tedy  zdravotně  postižený.  Pokud  je 

zdravotně  postižený  jakožto  oprávněná  osoba  nezletilý,  bude  v  takovém  případě 

příjemcem dávky zákonný zástupce,  pěstoun a nebo taková fyzická osoba,  které byl 

nezletilý  zdravotně  postižený  svěřen  do  péče.  Pokud  oprávněná  osoba  nebo  jiný 

příjemce  dávky  není  schopen  dávku  přijímat,  může  krajská  pobočka  Úřadu  práce 

za souhlasu  zdravotně  postiženého  ustanovit  zvláštního  příjemce  dávky,  který  musí 

s ustanovením souhlasit.197 

3.1.2 Řízení o dávkách pro zdravotně postižené

Řízení o přiznání dávek podle zákona o poskytování dávek zdravotně postiženým 

se  zahajuje  na  základě  podání  žádosti  na  předepsaném  tiskopisu.  Z  moci  úřední 

se zahajuje  řízení  o  odnětí  příspěvku  na  mobilitu  nebo  řízení  o  zastavení  výplaty 

příspěvku na mobilitu.198 

Náležitosti žádosti,  tedy informace, které musí zdravotně postižený dodat Úřadu 

práce pro správné posouzení nároku na dávku, jsou specifikovány u jednotlivých dávek. 

Společné  pro  žádosti  o  všechny  dávky  jsou  osobní  údaje  (jméno,  příjmení,  datum 

narození,  rodné  číslo  atd.),  označení  praktického  lékaře,  u  kterého  je  zdravotně 

postižená osoba žádající o dávku registrována a určení způsobu, jakým má být dávka 

vyplácena.199 

Řízení o přiznání dávky lze v určitých případech přerušit. Řízení přerušuje krajská 

pobočka Úřadu práce, pokud:

a) probíhá  zjišťování  zdravotního  stavu  okresní  správou  sociálního 

zabezpečení pro účely přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku;

b) probíhá řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením, přeruší se řízení 

o přiznání příspěvku na mobilitu.200 

předpisů, § 19.

197 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 20.

198 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 22.

199 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 23.

200 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 24.
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Zákon  o  poskytování  dávek  osobám  se  zdravotním  postižením  stanovuje  také 

povinnosti,  které  má  žadatel  o  dávku.  Jsou  jimi  například  povinnost  podrobit 

se vyšetření  zdravotního  stavu,  prokázat  rozhodné  skutečnosti  pro  přiznání  nároku 

na dávku nebo ohlásit případně změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti 

o dávku.201 Povinnosti oprávněné osoby nebo jiného příjemce dávky spočívají převážně 

v  ohlášení  změn,  které  mají  vliv  na  nárok  na  dávku  nebo  její  výplatu  a  dále  také 

ve vrácení případného přeplatku nebo vrácení dávky, která byla vyplacena neprávem. 

Povinnost vrácení přeplatku nevzniká, pokud je částka nižší než 100 Kč. 

3.2 Příspěvek na mobilitu
Příspěvek  na  mobilitu  je  dávkou  sloužící  k  podpoře  mobility  zdravotně 

postižených.  Cílem  této  dávky  je  kompenzace  zvýšených  nákladů,  které  zdravotně 

postiženým vznikají pro zajištění nutné dopravy. 

Dávka je  poskytována pravidelně  (měsíčně)  a  opakovaně  osobám,  které  nejsou 

schopny  zvládat  základní  životní  potřeby  v  oblasti  mobility  nebo  orientace,  které 

se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravovány a kterým nejsou poskytovány 

pobytové sociální služby. 

Právní  úpravu příspěvku na mobilitu  nalezneme v ustanovení  § 6 a  § 7 zákona 

č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

3.2.1 Nárok na příspěvek na mobilitu

Nárok na příspěvek na mobilitu se váže na nárok na průkaz osoby se zdravotním 

postižením. 

Podmínky nároku na  tento příspěvek jsou upraveny v § 6 zákona.  Ten stanoví, 

že nárok na příspěvek na mobilitu má osoba, která je starší 1 roku a která má zároveň 

nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením, který je  označen symboly „ZTP“ 

nebo  „ZTP/P“,  který  byl  přiznán  podle  předpisů  účinných  od  1.  ledna  2014.  Další 

podmínkou je, jak již bylo zmíněno výše, že se osoba v kalendářním měsíci dopravuje 

nebo je dopravována, a to opakovaně a za úhradu, s tím, že jí nesmí být poskytovány 

pobytové sociální služby. Tyto podmínky musí být splněny po celý kalendářní měsíc. 

Žadatel prokazuje splnění podmínky opakovaného dopravování za úhradu formou 

201 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 26.
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čestného prohlášení. 

V některých případech, které zákon označuje jako důvody zvláštního zřetele, lze 

přiznat  příspěvek na mobilitu i  osobám, kterým jsou poskytovány pobytové sociální 

služby, pokud jsou splněny podmínky uvedeny výše. V takovém případě by se splnění 

podmínky  opakovaného  dopravování  neprokazovala  pouze  dodáním  čestného 

prohlášení,  ale  postupovalo  by  se  podle  § 26  odst. 1  písm. b),  tedy  by  bylo  nutné 

skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, jeho výši nebo výplatu prokázat. 202 

Zákon v souvislosti s nárokem na příspěvek upravuje v § 15 odst. 4 též případy, 

kdy  je  oprávněná  osoba  hospitalizována.  Pokud  by  oprávněná  osoba  byla 

hospitalizována po celý kalendářní měsíc, bude výplata příspěvku za daný kalendářní 

měsíc zastavena. Každý měsíc se posuzuje samostatně. Podmínka celého kalendářního 

měsíce nebude splněna ani v případě, pokud by k hospitalizaci došlo byť již prvního dne 

v měsíci či pokud by k propuštění došlo posledního dne v měsíci203. Jako příklad lze 

uvést  následující:  oprávněná  osoba  byla  hospitalizována  od  5. 9. do 30. 11.,  bude 

příspěvek vyplacen za měsíce září a listopad, za měsíc říjen příspěvek vyplacen nebude, 

jelikož  byla  osoba  hospitalizována  po  celý  kalendářní  měsíc  a  nemohla  být  tedy 

v daném měsíci splněna podmínka opakovaného dopravování se za úhradu. K obnovení 

výplaty příspěvku dojde od prvního dne toho kalendářního měsíce, ve kterém nebyla 

oprávněná osoba hospitalizována po celý kalendářní měsíc. 

Pro účely posouzení nároku zdravotně postižené osoby na příspěvek na mobilitu se 

posuzuje též její zdravotní stav. V tomto případě zákon o poskytování dávek osobám se 

zdravotním  postižením  odkazuje  na  pravidla  posuzování  zdravotního  stavu  dané 

zákonem o sociálních službách pro účely posouzení nároku na příspěvek na péči, kdy se 

posuzuje  schopnost  zdravotně  postižené  osoby  zvládat  základní  životní  situace204. 

V případě,  že zdravotní stav zdravotně postižené osoby již byl posouzen dle zákona 

o sociálních službách v rámci posuzování žádosti o nároku na příspěvek na péči, bude 

se  v  rámci  rozhodování  o  příspěvku  na  mobilitu  vycházet  z  tohoto  posudku. 

Toto ulehčuje žadateli od opakovaného posuzování zdravotního stavu, což často bývá 

202 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 6. 

203 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 15 odst. 4.

204 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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značně zdlouhavý a složitý proces.

Nárok  na  příspěvek  zaniká  za  ten  kalendářní  měsíc,  ve  kterém  došlo  k  úmrtí 

oprávněné  osoby.  Nárok  v  takovém  případě  přechází  na  rodiče,  děti  nebo manžela 

či manželku, pokud v době úmrtí žili s oprávněnou osobou ve společné domácnosti.

3.2.2 Výše příspěvku na mobilitu

Příspěvek  na  mobilitu  je  poskytován  v  jednotné  výše  550 Kč  měsíčně.  Míra 

zdravotního postižení není v případě této dávky zohledňována.205 

Původně byla výše příspěvku na mobilitu dle zákona o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením 400 Kč za kalendářní měsíc.  Ke zvýšení došlo na základě 

zákona č. 301/2017 Sb.206, který nabyl účinnosti 1. ledna 2018. 

Původní  úprava  účinná  před  rokem  2012,  která  byla  poskytována  na  základě 

zákona  o  sociálním  zabezpečení  a  jeho  prováděcí  vyhlášky  č.  182/1991  Sb.207, 

upravovala  dvě  dávky,  a  to  příspěvek  na  provoz  motorového  vozidla  a  příspěvek 

na individuální dopravu. Příspěvek na individuální dopravu byl poskytován v jednotné 

výši 6 500 Kč ročně, tedy 542 Kč měsíčně, v případě, že výši příspěvku rozpočítáme 

na kalendářní  měsíce208.  Příspěvek  na  provoz  motorového  vozidla  byl  učen 

pro provozovatele  tohoto  vozidla,  přičemž  nezáleželo  na  tom,  zda  se  jednalo 

o zdravotně  postiženého  nebo  někoho,  kdo  přepravoval  zdravotně  postiženou  osobu 

blízkou.  Výše  se zde odvíjela od zdravotního stavu přepravované zdravotně postižené 

osoby. Pro osoby s mimořádnými výhodami II. stupně (držitelé průkazu ZTP) 6 000 Kč 

(rozpočteme-li  příspěvek  na  kalendářní  měsíce,  činil  příspěvek  500 Kč/měsíc) 

a pro osoby  s  mimořádnými  výhodami  III. stupně  9 900 Kč  ročně  (rozpočteme-li 

příspěvek na kalendářní  měsíce,  činil  příspěvek 825 Kč/měsíc).209 Byť byl příspěvek 

205 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 7. 

206 Zákon č. 301/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

207 Vyhláška č. 182/1991 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní 

rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

208 Vyhláška č. 182/1991 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní 

rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, §37. 

209 V případě, že by byla zdravotně postižená osoba dopravována jednostopým vozidlem, jednalo 

se o příspěvek ve výši 2 300 Kč u osob s mimořádnými výhodami II. stupně, nebo o 4 200 Kč u osob 
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zvýšen  na  550 Kč  za  kalendářní  měsíc,  lze  stále  říci,  že  minulá  úprava  byla 

pro zdravotně postižené více výhodná z finančního hlediska. 

Novelou z roku 2011 sice došlo k zjednodušení administrativního procesu žádosti 

o dávku, leč pomoc, kterou nově dávka poskytuje ve své snížené částce, je podstatně 

menší.  Příspěvek  na  mobilitu  je  pro  každou  zdravotně  postiženou  osobu  důležitou 

dávkou. Výše příspěvku činící 550 Kč za kalendářní měsíc nejenže nepokryje zdravotně 

postiženému  každodenní  dopravu  do  zařízení  sociálních  služeb,  na  rehabilitace, 

do školy  apod.,  ale  nepokryje  ani  částky,  které  musí  zdravotně  postižený  vydat 

za parkování.  Vzhledem k tomu,  že  zdravotně  postižené  osoby je  nutno dopravovat 

na více míst v porovnáním s osobami bez zdravotního postižení (např. návštěvy lékaře, 

úřadů či již zmíněné rehabilitace jsou mnohonásobně častější). 

Spravedlivějším a praktičtějším řešením by dle názoru autorky byla odstupňovaná 

výše  příspěvku  na  mobilitu,  která  by  více  reflektovala  potřeby  zdravotně  postižené 

osoby. 

3.3 Příspěvek na zvláštní pomůcku
Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen osobám s těžkým zdravotním postižením, 

kterým má pomoci s financováním pomůcek, které mají zdravotně postiženým ulehčit 

v každodenním životě. 

Tento  příspěvek  je  určen  osobám,  jejichž  zdravotní  postižení  má  charakter 

dlouhodobě  nepříznivého  zdravotního  stavu.  Zdravotní  stav  žadatele  zároveň  nesmí 

vylučovat přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku.210 Jedná se o následující stavy: 

a) těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí;

b) těžké zrakové postižení;

c) těžké sluchové postižení;

d) zdravotní  postižení  interní  povahy,  které  způsobuje  těžké  omezení 

pohyblivosti. 

Právní úpravu nalezneme v hlavě III. zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek 

osobám  se  zdravotním  postižením.  Příspěvek  na  zvláštní  pomůcku  je  souhrnnou 

jednorázovou obligatorní dávkou, kterou lze čerpat na pořízení poměrně široké škály 

s mimořádnými výhodami III. stupně.  

210 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 1.
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pomůcek.211 

Ta zdravotní postižení, která odůvodňují či naopak vylučují přiznání této dávky, 

jsou uvedena v příloze k zákonu o poskytování dávek pro zdravotně postižené. Dle této 

přílohy se považuje za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí např. anatomická 

ztráta obou dolních končetin v bércích a výše či  těžké funkční poruchy pohyblivosti 

na základě  postižení  tří  a  více  funkčních  celků  pohybového  ústrojí  s  případnou 

odkázaností na invalidní vozík.

Za těžké zrakové postižení se považuje např. úplná nevidomost obou očí či těžká 

slabozrakost obou očí.

Za  těžké  sluchové  postižení  se  považuje  např.  oboustranná  úplná  hluchota, 

neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči, a to ani s nejvýkonnějším sluchadlem či těžká 

forma hluchoslepoty. 

Jako  zdravotní  postižení  interní  povahy,  které  způsobuje  těžké  omezení 

pohyblivosti se považují například osoby s těžkou demencí.212 

Příloha k zákonu specifikuje zvlášť případy, které odůvodňují k přiznání příspěvku 

na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla či speciálního zádržného systému, 

mezi  která  patří  již  výše zmíněná anatomická ztráta  obou dolních končetin či  těžké 

funkční  poruchy  pohyblivosti  a  těžká  nebo  hluboká  mentální  retardace  a  stavy 

na rozhraní  mentální  retardace.  Nově  zákon  výslovně  stanovuje,  že  se  příspěvek 

na pořízení  motorového  vozidla  poskytuje  také  osobám  s  poruchami  autistického 

spektra,  stejně  tak  jako  osoby,  u  kterých  byly  prokázány  projevy  agrese  vůči  sobě 

či okolí. 213 

Mezi  zdravotní  stavy,  které  naopak  vylučují  přiznání  příspěvku  na  zvláštní 

pomůcku,  se  řadí  například  duševní  poruchy,  poruchy chování  a  poruchy intelektu. 

Hluchoněmost  a  těžké  alergie  na  zvířecí  srst  jsou  kontraindikacemi  platící  pouze 

ve vztahu k vodícímu psovi.214 

211 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5. s. 223

212 Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením, příloha č. 1.

213 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 2.

214 Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Příspěvek  na  zvláštní  pomůcku  je  dávkou  jednorázovou,  byť  je  v  ojedinělých 

případech možné ji přiznat znovu. Příkladem budiž příspěvek na pořízení motorového 

vozidla, který lze přiznat znovu po uplynutí 84 kalendářních měsíců, tj. 7 let.215 

3.3.1 Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku

Podmínky  nároku  na  příspěvek  na  zvláštní  pomůcku  jsou  specifikovány 

v ustanovení  § 9 zákona.  Hlavním požadavkem, jak již  bylo zmíněno výše,  je  těžká 

vada nosného nebo pohybového ústrojí, těžké zrakové postižení nebo těžké sluchové 

postižení.  Druhou  podmínkou  jest,  aby  toto  postižení  mělo  charakter  dlouhodobě 

nepříznivého  zdravotního  stavu,  přičemž  zdravotní  stav  posuzované  osoby  nesmí 

vylučovat  přiznání  tohoto  příspěvku.216 Podmínky  nároku  příspěvku  na  zvláštní 

pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla či speciálního zádržného 

systému jsou dány separátně. Zákon stanoví, že nárok má osoba, která má buď těžkou 

vadu nosného či pohybového ústrojí, těžkou nebo hlubokou mentální retardaci. I zde je 

dána podmínka,  že  zdravotní  postižení  musí  mít  charakter  dlouhodobě nepříznivého 

zdravotní stavu s tím, že zdravotní stav posuzované osoby nevylučuje přiznání tohoto 

příspěvku.217 Za nepříznivý zdravotní stav je pro účely tohoto zákona považován takový 

stav, který dle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat minimálně 1 rok.218 

Jednou z podmínek nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku je i věk oprávněné 

osoby. Ta musí být starší 1, 3 nebo 15 let. Věkové omezení 3 let je dáno pro zvláštní 

pomůcku, kterou je:

a) motorové vozidlo,

b) schodolez,

c) schodišťová sedačka,

d) svislá zvedací plošina, 

e) šikmá zvedací plošina, 

215 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 11. 

216 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 1. 

217 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 2. 

218 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 3. 
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f) stropní zvedací systém, 

g) úprava  bytu.219

Podmínka  15  let  věku  je  dána  pro  případ,  že  je  tento  příspěvek  poskytován 

na pořízení  vodícího  psa.  Podmínka  1  roku  věku  je  dána  pro  všechny  ostatní  typy 

zvláštních pomůcek.220 

Zvláštní pomůcka musí zdravotně postiženému umožňovat sebeobsluhu, napomoci 

v realizaci pracovního uplatnění, přípravě na budoucí povolání, k vzdělávání, získávání 

informací  či  umožní  zdravotně  postiženému  styk  s  okolím.  Při  posuzování  nároku 

na zvláštní pomůcku se přihlíží také k dalším pomůckám, které už posuzovaná osoba 

má, dále pak ke zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které daná osoba 

využívá s tím, že tuto pomůcku lze využívat v sociálním prostředí, ve kterém zdravotně 

postižená osoba žije.221 

Pokud  je  příspěvek  poskytován  na  pořízení  motorového  vozidla,  je  v  zákoně 

stanovena  další  podmínka,  a  to,  že  se  posuzovaná  osoba  pravidelně  v  kalendářním 

měsíci  dopravuje,  je  schopna  být  převážena  motorovým vozidlem nebo  je  schopna 

ho řídit. Zda je splněna podmínka opakovaného dopravování se prokazuje stejně jako 

pro účely přiznání příspěvku na mobilitu, tedy čestným prohlášením.222 

V případě, že se posuzuje nárok na poskytnutí příspěvku na pořízení schodišťové 

sedačky, stropního zvedacího systému, šikmé zvedací plošiny či svislé zdvihací plošiny, 

je  jako  další  podmínka  v zákoně  uveden  souhlas  vlastníka  nemovitosti  s instalací 

zařízení a s jeho provozem. Souhlas vlastníka lze nahradit rozhodnutím soudu.223 

Zákon  taktéž  specifikuje,  v  jakých  případech  příspěvek  na  zvláštní  pomůcku 

poskytnout  nelze.  Jedná  se  o  případy,  kdy  je  zvláštní  pomůcka  zdravotnickým 

prostředkem  plně  či částečně  hrazeným  z  veřejného  zdravotního  pojištění,  případně 

219 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 5 písm. a). 

220 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 5 písm. a). 

221 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 5 písm. b). 

222 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 6). 

223 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 7). 
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pokud je zdravotně postižené osobě pomůcka zapůjčena zdravotní pojišťovnou.224

Zákon obsahuje také zvláštní podmínky vázané na určité typy zvláštních pomůcek. 

Jedná se hlavně o příspěvek na pořízení motorového vozidla a příspěvek na pořízení 

vodícího psa. 

Příspěvek  na  pořízení  motorového  vozidla  může  být  poskytnut  i  opakovaně 

za splnění všech dalších podmínek uvedených výše (těžká vada nosného či pohybového 

ústrojí,  těžká  nebo  hluboká  mentální  retardace  mající  charakter  dlouhodobě 

nepříznivého  zdravotního  stavu,  dosáhnutí  věku  minimálně  3  let  a opakovaného 

dopravování  oprávněné  osoby  v  kalendářním měsíci),  a  to  po  uplynutí  84  po  sobě 

jdoucích kalendářních měsíců (tedy 7 let)225. Lhůta se počítá od kalendářního měsíce 

následujícího  po  kalendářním  měsíci,  ve  kterém  nabylo  právní  moci  rozhodnutí 

o poskytnutí příspěvku na pořízení motorového vozidla. Toto ovšem neplatí v případě, 

pokud oprávněná osoba příspěvek či  jeho poměrnou část  vrátila nebo pokud jí  bylo 

vrácení prominuto.226

Příspěvek na pořízení vodícího psa je poskytován pouze v případech, kdy pes je 

předán  a  vycvičen  takovou  fyzickou  nebo  právnickou  osobou,  která  je  členem 

mezinárodní  organizace,  která  sdružuje  výcvikové  školy227 (podmínku  členství  je 

považována za splněnou i pokud byla pouze ke členství podána přihláška). Dovednosti, 

které  musí  vodící  pes  splňovat,  jsou  stanoveny  prováděcím  právním  předpisem. 

Ten dále specifikuje i seznam druhů a typů poskytovaných zvláštních pomůcek.228

3.3.2 Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

Stanovování  výše  příspěvku  na  zvláštní  pomůcku  se  dle  zákona  řídí  dvěma 

základními podmínkami:

224 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 8) a odst 9). 

225 Tato lhůta byla zkrácena novelou (zákon č. 301/2017 Sb.) účinnou od 1. ledna 2018. V původní 

úpravě šlo příspěvek znovu poskytnout po 10 letech. 

226 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 11).

227 Mezinárodní federace škol vodících psů (IGDF – International Guide Dog Federation) mající sídlo ve 

Velké Británii. 

228 Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením.
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a) nejmenší ekonomická náročnost,

b) poskytnutí zvláštní pomůcky v takovém provedení, které posuzované osobě 

vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu nejvíce vyhovuje.229

Pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku musí být splněny obě výše zmíněné 

podmínky. Výjimka je stanovena pro poskytování příspěvku na pořízení motorového 

vozidla či v případě, že oprávněnou osobou je dítě.230 

Ekonomická  náročnost  se  posuzuje  porovnáním  cen  stejných  či  obdobných 

pomůcek od více prodejců nebo výrobců. Za základní provedení pomůcky se považuje 

její funkce a vzhled. Zákon ukládá správnímu orgánu povinnost poskytovat příspěvky 

na zvláštní pomůcku v minimální možné výši. Splnění obou podmínek a finální výši 

příspěvku posuzují úředníci Úřadu práce, na které jsou tak kladeny dle názoru autorky 

poměrně vysoké nároky, vzhledem k tomu, že posouzeni toho, jaký typ dané pomůcky 

bude oprávněné osobě s ohledem na její zdravotní postižení nejvíce vyhovovat, není 

příliš  jednoduchý úkol.  Spolu s  žádostí  o  příspěvek se úředníkovi  Úřadu práce sice 

dostane  do  rukou  posudek  o  zdravotním  stavu,  druhem  postižení  a  hodnocením, 

zda jsou splněny zdravotní podmínky žadatele pro přiznání příspěvku. Ke správnému 

určení, která pomůcka a které její provedení je pro žadatele nejlepší a která mu poskytne 

největší pomoc, je nutné lepší seznámení se s žadatelovým zdravotním stavem a jeho 

postižením.  Nejlepším  řešením by  však  dle  názoru  autorky  byla  varianta  katalogu, 

kde by byl sepsán podrobný výčet pomůcek a jejich jednotlivých typů, spolu s popisem 

zdravotního postižení,  ke kterému by se ta která specifická pomůcka nejvíce hodila, 

což by bylo možno učinit  například ve formě normativních instrukcí  či  prováděcího 

právního  předpisu.  To  by  značně  ulehčilo  a  zkrátilo  práci  úředníkům  Úřadu  práce 

a zároveň pomohlo zdravotně postiženým, jelikož by se proces přiznávání zvláštních 

pomůcek  stal  transparentnějším  (umožnilo  by  to  žadateli  se  lépe  zorientovat 

ve variantách, které má a zároveň tak odhadnout, na kterou pomůcku takto má či nemá 

nárok).

U poskytování příspěvku na zvláštní pomůcku se zohledňuje i finanční situace 

žadatele. Posuzování finanční spoluúčasti žadatele se dá v podstatě rozdělit na dvě části:

229 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 10).

230 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 9 odst. 10).
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a) posuzování spoluúčasti v případech, kdy cena zvláštní pomůcky nepřesáhne 

10 000 Kč,

b) posuzování  spoluúčasti  v  případě,  kdy  cena  zvláštní  pomůcky  přesáhne 

10 000 Kč.231  

V případě, že je cena zvláštní pomůcky nižší než 10 000 Kč, podléhá poskytnutí 

příspěvku testu přijmu a příspěvek se poskytne jen pokud je příjem žadatele a spolu 

s ním posuzovaných osob nižší než osminásobek životního minima. Životní minimum 

se posuzuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.  Zákon 

avšak  stanoví,  že  ve  výjimečných  případech  lze  příspěvek  poskytnout  i  v  případě, 

že příjem  žadatele  a  osob  s  ním  společně  posuzovaným  přesahuje  osminásobek 

životního minima.232 Finanční spoluúčast posuzované osoby činí 10 % z předpokládané 

celkové ceny pomůcky, přičemž minimální možná spoluúčast je 1 000 Kč.233

V případech, kdy je cena zvláštní pomůcky vyšší než 10 000 Kč, se výše příspěvku 

stanovuje tak, aby finanční spoluúčast žadatele činila 10 % z ceny zvláštní pomůcky, 

přičemž maximální jako maximální možnou výši, ve které bude příspěvek poskytnut, 

zákon  stanovuje  350 000 Kč  nebo  400 000 Kč,  pokud  je  příspěvek  poskytován 

na pořízení  šikmé  zvedací  plošiny  nebo  svislé  zdvihací  plošiny.234 Celkovou  výši 

finanční spoluúčasti žadatele posuzuje krajská pobočka Úřadu práce. Ta může částku 

snížit, a to minimálně na 1 000 Kč, pokud žadatel nemá dostatečné finanční prostředky. 

Při  posuzování  se  přihlíží  nejen  k  příjmu  žadatele  a  případně  osob  spolu  s ním 

posuzovaných, ale také k míře využití zvláštní pomůcky.235 

Výše příspěvku, který se poskytuje na pořízení motorového vozidla, má speciální 

posuzovací  režim,  který  je  upraven  v  ustanovení  § 5  zákona  o  poskytování  dávek 

zdravotně postiženým. Částky jsou odstupňovány následovně:

231 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 10 odst. 1).

232 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 10 odst. 1)

233 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 10 odst. 2)

234 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 10 odst. 3)

235 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 10 odst. 4)
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a) příspěvek  bude  poskytnut  ve  výši   200 000 Kč,  pokud  je  příspěvek 

poskytován nezletilému,

b) příspěvek  bude  poskytnut  ve  výši  200 000 Kč,  pokud je  příjem žadatele 

a osob s ním posuzovaných nižší nebo roven osminásobku částky životního 

minima,

c) příspěvek  bude  poskytnut  ve  výši  180 000 Kč,  pokud je  příjem žadatele 

a osob  s ním  posuzovaných  vyšší  než  osminásobek  a  nižší  nebo  roven 

devítinásobku životního minima,

d) příspěvek  bude  poskytnut  ve  výši  160 000 Kč,  pokud je  příjem žadatele 

a osob  s ním  posuzovaných  vyšší  než  devítinásobek  a  nižší  nebo  roven 

desetinásobku životního minima,

e) příspěvek  bude  poskytnut  ve  výši  140 000 Kč,  pokud je  příjem žadatele 

a osob  s ním  posuzovaných  vyšší  než  desetinásobek  a  nižší  nebo  roven 

jedenáctinásobku životního minima,

f) příspěvek  bude  poskytnut  ve  výši  120 000 Kč,  pokud je  příjem žadatele 

a osob s ním posuzovaných vyšší než jedenáctinásobek a nižší nebo roven 

dvanáctinásobku životního minima,

g) příspěvek  bude  poskytnut  ve  výši  100 000 Kč,  pokud je  příjem žadatele 

a osob s ním posuzovaných vyšší než dvanáctinásobek životního minima.236 

Příjem a okruh společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním 

a existenčním minimu, jak již bylo zmíněno výše. Výše příjmu se určuje jako měsíční 

průměr  příjmů  žadatele  nebo  jako  součet  příjmů  žadatele  a  osob  spolu  s ním 

posuzovaných.237 Z  okruhu  společně  posuzovaných  osob  lze  na  základě  rozhodnutí 

krajské  pobočky  Úřadu práce  vyjmou  ty  společně  posuzované osoby,  u  kterých lze 

prokázat,  že  spolu  prokazatelně  nežijí  po  dobu  nejméně  3  měsíců.238 Za  rozhodné 

období, za které se příjem zjišťuje, je bráno kalendářní čtvrtletí, které předchází tomu 

236 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 10 odst. 5)

237 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 11 odst. 3)

238 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 11 odst. 1).
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kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost.239 

Celková částka všech vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v během 

60 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhnout 800 000 Kč. Pokud byl příspěvek 

na zvláštní pomůcku poskytnut na pořízení šikmé zvedací plošiny nebo svislé zdvihací 

plošiny, je tato částka je navýšena na 850 000 Kč.240 

Příspěvek na péči je vyplácen v korunách českých na platební účet, který je určen 

oprávněnou  osobou,  a  to  do  konce  toho  kalendářního  měsíce,  který  následuje 

po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku 

na zvláštní pomůcku.241

3.3.3 Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku

Zákon  v  ustanovení  § 12  upravuje  okolnosti,  za  kterých  je  oprávněná  osoba 

povinna  příspěvek  nebo  jeho  poměrnou  část  vrátit.  Taková  situace  nastane,  pokud 

příspěvek  nebyl  použit  vůbec,  nebo  pokud  nebyl  použit  v  plné  výši,  a  to  ve  lhůtě 

3 měsíců ode vyplacení příspěvku (nebo ve lhůtě, která byla oprávněné osobě stanovena 

krajskou  pobočkou  Úřadu  práce).  Povinnost  vrátit  příspěvek  na  zvláštní  pomůcku 

vzniká  oprávněné  osobě  také  tehdy,  jestliže  v  žádosti  byly  uvedeny  nepravdivé 

nebo zkreslené údaje či  pokud byl příspěvek použit  na jiné účely,  než pro které byl 

přiznán. 

Byl-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytnut na pořízení motorového vozidla, 

zákon  opět  upravuje  několik  specifických  podmínek,  za  kterých  oprávněné  osobě 

vzniká povinnost příspěvek vrátit, a to:

a) pozbytí vlastnického práva k motorovému vozidlu (a to před uplynutím 60 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců nebo 84 kalendářních měsíců ode dne 

vyplacení příspěvku),

b) neužívání motorového vozidla (a  to před uplynutím 60 po sobě jdoucích 

kalendářních  měsíců  nebo  84  kalendářních  měsíců  ode  dle  vyplacení 

příspěvku),

239 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 11 odst. 2).

240 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 10 odst. 6).

241 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 19 odst. 2) a odst. 3).
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c) oprávněná osoba již není pravidelně každý měsíc dopravována nebo přestala 

být schopna převozu v motorovém vozidle.

Výše uvedené podmínky neplatí, pokud přestala být zvláštní pomůcka používána 

z důvodu změny zdravotního stavu v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců, 

nebo pokud se v období  před  uplynutím 84 kalendářních  měsíců přestala  zdravotně 

postižená  osoba opakovaně  dopravovat  nebo  pokud již  není  schopna být  převážena 

motorovým vozidlem. Stejně tak není oprávněná osoba povinna příspěvek vrátit, byl-li 

příspěvek  poskytnut  na  pořízení  vodícího  psa  a  ten  v  období  před  uplynutím 

60 kalendářních  měsíců  od  vyplacení  příspěvku  zemřel  nebo  ztratil  své  dovednosti 

(nebylo-li  toto  zaviněno  příjemcem  příspěvku).  Povinnost  nevzniká  ani  v  případě, 

pokud oprávněná osoba zemřela nebo pokud částka, kterou by měla oprávněná osoba 

vrátit, není vyšší než 100 Kč. 

Zákon  umožňuje  krajské  pobočce  Úřadu  práce  ve  zvláštních  případech  vrácení 

příspěvku nebo jeho poměrné části prominout.242 

3.3.4 Řízení o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku včetně sociálního šetření

Řízení o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku se zahajuje na základě žádosti, 

která  je  podávána  písemně  a  na  předepsaném  tiskopisu.243 Podaná  žádost  musí 

obsahovat všechny zákonem dané náležitosti, kterými jsou:

a) osobní  údaje  žadatele,  případně  jeho  zákonných  či  jiných  zástupců 

(např. pěstoun), 

b) doklad o výši příjmů žadatele a osob společně s ním posuzovaných, pokud 

takové jsou, 

c) informace o praktickém lékaři žadatele, 

d) druh zvláštní pomůcky a doklad,  který osvědčuje cenu zvláštní pomůcky 

(nebo její předpokládanou cenu),

e) čestné prohlášení oprávněné osoby, že se pravidelně v kalendářním měsíci 

dopravuje (pokud je příspěvek přiznáván na pořízení motorového vozidla), 

f) souhlas vlastníka nemovitosti nebo rozhodnutí  soudu, pokud je příspěvek 

242 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 12.

243 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 22.
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přiznáván na pořízení šikmé zvedací plošiny nebo svislé zdvihací plošiny, 

stropního zvedacího systému nebo schodišťové sedačky,

g) určení způsobu, kterým má být dávka vyplácena.244 

Za účastníka řízení je považován pouze žadatel, případně, pokud žadatel zemřel, 

jeho manžel nebo manželka, děti a rodiče.245 

Řízení  o  přiznání  příspěvku  na  zvláštní  pomůcku  lze  na  určitou  dobu  přerušit 

- jedná se o dobu, po kterou OSSZ posuzuje zdravotní stav osoby, která o dávku žádá.246 

V rámci řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku může dojít k sociálnímu šetření.247 

Sociální  šetření  provádí  krajská  pobočka  Úřadu  práce,  respektive  jeho  pověřený 

pracovník.  Během  sociálního  šetření  by  mělo  dojít  k  zhodnocení  celkového  stavu 

- účelu zvláštní pomůcky, toho, zda zdravotně postiženému zvláštní pomůcka, kterou 

případně již má, stále vyhovuje, či zda žadatel již nevlastní pomůcky, které lze využívat 

ke stejným či podobným účelům. 

Sociální šetření se provádí v přirozeném prostředí zdravotně postižené osoby, která 

o  dávku  žádá,  tedy  v  místě  jeho  bydliště  (případně  v  zařízení  sociálních  služeb). 

Sociální  pracovník,  jakožto  osoba,  která  sociální  šetření  provádí,  během sociálního 

šetření  zkoumá schopnosti  žadatele  vztahující  se  k  péči  o  vlastní  osobu,  rodinných 

vztahů, výdělečné činnosti, školních povinností, sociální vztahy mimo rodinu a celkové 

prostředí, ve kterém zdravotně postižený žije. Na základě poznatků získaných sociálním 

pracovníkem, jakožto osoby, která  sociální šetření  provádí,  tak dojde z  ověření,  zda 

zdravotně postižená osoba má na příspěvek nárok a v jaké výši by jí měl být příspěvek 

poskytnut.

Při sociálním šetření se hodnotí soběstačnost při provádění běžných denních úkonů, 

dále také to, zda při tom zdravotně postižený již využívá nějaké kompenzační pomůcky, 

a pokud ano, tak jaké (brýle, invalidní vozík, berle apod.), jak je schopen tyto pomůcky 

využívat, tedy zda je schopen pomůcku používat samostatně nebo s pomocí jiné osoby, 

244 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 23.

245 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 21.

246 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 24.

247 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 33.
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pokud s pomocí, hodnotí se i míra pomoci, která je při používání pomůcky potřeba. 

Zapojení do pracovní činnosti či studia se hodnotí obdobně, jako při sociálním šetření 

pro  účely  přiznání  příspěvku  na  péči.  Zde  se  hodnotí  zejména  pracovní  podmínky 

a jejich přizpůsobení  zdravotnímu postižení  žadatele,  dále  zda se žadatel  je  schopen 

samostatně dopravit na místo výkonu práce či do školy a také jakou u toho vyžaduje 

pomoc.  U  hodnocení  rodinných  vztahů  žadatele  se  hodnotí  hlavně  vztahový  rámec 

rodiny. Hodnocení sociálního vztahového rámce, tedy vztahů mimo rodinu, je taktéž 

téměř totožné s hodnocením, které probíhá v rámci sociálního šetření pro účely přiznání 

příspěvku na péči. Posuzovány jsou žadatelovy sociální aktivity, jak tráví žadatel volný 

čas a jeho přátelské vztahy. V rámci hodnocení bodu domácnost se zjišťuje, jak žadatel 

o  dávku  zvládá  situace  vznikající  při zajišťování  běžného  chodu  domácnosti.  Jako 

poslední bod se hodnotí žadatelovo celkové prostředí, ve kterém žije. Hodnocení tedy 

obsahuje  popis  bydliště  žadatele,  jeho  případná  vybavenost  pomůckami 

a bezbariérovost okolí.

Jak již bylo zmíněno výše, sociální šetření pro účely přiznání příspěvku na zvláštní 

pomůcku se ve velké části shoduje se sociálním šetřením pro přiznání příspěvku na péči, 

v  jehož  rámci  je  také  sociální  šetření  popsáno  podrobněji.  Hlavním rozdílem mezi 

těmito sociálními šetřeními lze spatřovat u hodnocení soběstačnosti při péči o vlastní 

osobu,  při  sociálním  šetření  pro  účely  přiznání  příspěvku  na  zvláštní  pomůcku 

se zkoumá, zda žadatel již nějaké kompenzační pomůcky vlastní, a pokud ano, tak jaké 

a jak zvládá jejich využívání (samostatně či s jakou mírou a formou pomocí).

3.3.5 Druhy a typy zvláštních pomůcek

Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením upřesňuje, na které zvláštní pomůcky může být 

příspěvek poskytnut. Seznam druhů a typů kompenzačních pomůcek je uveden v příloze 

č. 1 vyhlášky.248 Příspěvek je možné získat i na takovou pomůcku, která na seznamu 

uvedena  není.  Pokud  zdravotně  postižený  žádá  o  pomůcku  v  příloze  vyhlášky 

neuvedenou, bude se v takovém případě hodnotit, zda je konkrétní pomůcka srovnatelná 

z hlediska využití s druhy a typy pomůcek uvedených v příloze vyhlášky.

Rozhodnutí  o  výši  příspěvku  není  jednoduché.  Úředník  Úřadu  práce,  který 

248 Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením, příloha č. 1
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rozhoduje o přiznání a výši příspěvku, musí na základě v podstatě minimálních znalostí 

ohledně  rozsahu  žadatelova  zdravotního  postižení  téměř  odhadnout,  která  pomůcka 

bude pro žadatele ta nejlepší a která zároveň splňuje požadavek ekonomičnosti. Nutno 

dodat, že v posledních letech se také nabídka kompenzačních pomůcek rozšiřuje, stejně 

tak  se  rozrůstá  i  počet  dodavatelů.  Situace,  kdy  dojde  k  přiznání  příspěvku 

v nepřiměřené výši (příliš nízké nebo příliš vysoké), tak může nastat poměrně snadno. 

Autorka této práce se domnívá, že součástí žádosti by měl být nejen podrobnější popis 

zdravotního  stavu  žadatele  o  příspěvek,  ale  též  doporučení  druhu  a  typu  zvláštní 

pomůcky  buď  ošetřujícím  lékařem  či  fyzioterapeutem.  Lékař,  fyzioterapeut  či  jiný 

terapeut  má o zdravotním postižení  žadatele  o příspěvek a jeho možnostech  využití 

té či oné pomůcky podstatně lepší znalosti,  než jaké může mít úředník,  který žádost 

po poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku poskytuje, díky čemuž je schopen odkázat 

na  konkrétní  druh  a  typ  pomůcky,  který  by  byl  pro  zdravotně  postiženého  nejvíce 

vyhovující. Další možností je, že by během sociálního šetření došlo přímo k vyzkoušení 

několika  druhů  a  typů  pomůcek  zdravotně  postiženým,  čímž  by  došlo  k  jasnému 

zjištění, zda ta či ona pomůcka žadateli vyhovuje nebo naopak nikoliv. Autorka této 

práce se setkala také s názorem, že je jako řešení problému možné stanovit zdravotně 

postiženému  žádajícímu  o  příspěvek  další  povinnost  v  podobě  opatření  posudku 

nezávislé  organizace  ohledně  určení,  která  zvláštní  pomůcka  by  byla  pro  žadatele 

nejvhodnější. Autorka se však nedomnívá, že by toto bylo dobrým řešením. Je nutné 

brát ohled na to, jakou zátěží je pro zdravotně postiženého je vyřizování nejen příspěvku 

na  zvláštní  pomůcku,  ale  také  jiných  příspěvků  apod.,  zvláště  u  těch  zdravotně 

postižených jedinců majících těžší vadu pohybového ústrojí, zejména pokud se jedná 

o dopravu na místo, časté bariérovosti budov úřadů atd. Zátěž v podobě shánění dalších 

posudků by nemělo být přenášeno na zdravotně postižené, ale naopak by toto mělo být 

zajištěno  ze  strany  státu.  Pokud  by  povinnosti  poskytnout  detailnější  posudek  byla 

přenesena  na  například  ošetřující  lékaře,  fyzioterapeuty  či  jiné  terapeuty,  kteří  mají 

o zdravotním  postižení  a  potřebách  žadatele  dostatečné  informace,  nezatížilo  by 

to nepřiměřeně  ani  je.   Jako  pozitivní  avšak  autorka  této  práce  hodnotí  vynechání 

podmínky nejmenší ekonomické náročnosti pokud je oprávněnou osobou dítě, která je 

uvedena v § 4 zákona249 , která stanovuje povinnost správního orgánu sledovat nejlepší 

249 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 4.
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zájem dítěte, a to nejen z důvodu, že lepší či novější verze pomůcky může dítěti výrazně 

napomoci  rozvíjet  dovednosti,  kterých  je  dítě  schopno  v  rámci  svého  zdravotního 

postižení dosáhnout. Z dlouhodobého hlediska může být takové řešení ekonomičtější, 

protože je možně, že v jeho důsledku dojde ke snížení poskytovaných dávek zdravotně 

postiženému během dospělosti.

3.4 Průkaz osoby se zdravotním postižením

Průkaz osoby se zdravotním postižením je průkaz,  který zdravotně oprávněným 

osobám zakládá nárok na určité výhody. Obecně jsou podmínky nároku na tento průkaz 

upraveny  v  § 34  zákona  o  dávkách  poskytovaným  zdravotně  postiženým.  Toto 

ustanovení specifikuje, že nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba 

mající  smyslové,  tělesné  či  duševní  postižení,  které  výrazně  omezuje  schopnost 

pohyblivosti  nebo  orientace  osoby  (včetně  poruch  autistického  spektra)  a  které  má 

charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu250. Další podmínkou pro přiznání 

průkazu osoby se zdravotním postižením je věk, kdy zákon udává, že průkaz lze přiznat 

osobě, která je starší jednoho roku.251

V zákoně jsou rozlišovány tři typy průkazů pro osoby se zdravotním postižením, 

a to:

a) průkaz TP,

b) průkaz ZTP,

c) průkaz ZTP/P.

Jednotlivé  typy  průkazu  jsou  odstupňovány  podle  druhu  a  stupně  zdravotního 

postižení. 

Průkaz  osoby  se  zdravotní  postižením  je  dle  zákona  veřejnou  listinou.252 

Náležitosti,  které  musí  průkaz  obsahovat,  jsou  upřesněny  nejen  v  ustanovení 

§ 34a zákona č. 329/2011, Sb., ale také v prováděcím právním předpise. Průkaz osoby 

se  zdravotním  postižením  je  vydáván  krajskou  pobočkou  Úřadu  práce  jako  karta 

o rozměrech 5,4 x 8,6 centimetrů.  Přední strana průkazu obsahuje označení,  o který 

250 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se posuzuje podle § 9 odst. 3., zákona č. 329/2011 Sb., 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

251 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 34 odst. 1.

252 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 34 odst. 5.
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druh  průkazu  se  jedná,  osobní  údaje  o  držiteli  (jméno,  příjmení  a  datum  narození 

a fotografie), dále doba platnosti, po kterou je průkaz platný a číslo průkazu.253 Zadní 

strana  průkazu  obsahuje  označení  krajské  pobočky  ÚP,  která  průkaz  osoby 

se zdravotním postižením vydala, datum vydání a držitelův podpis.254 

Zákon ukládá žadateli o průkaz osoby se zdravotním postižením též povinnosti, 

mezi které patří zejména podstoupení vyšetření zdravotního stavu lékařem, který byl 

určen ČSSZ, předložení lékařských nálezů, které mu byly poskytnuty ošetřujícími lékaři 

či sdělení a doložení dalších údajů významných pro vypracování posudku.255

3.4.1 Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením

Jak je již zmíněno výše, zákon rozlišuje tři typu průkazů pro osoby se zdravotním 

postižením. 

Na  průkaz  označený  symbolem „TP“  má  nárok  osoba,  která  má  středně  těžké 

funkční  postižení  pohyblivosti  nebo  orientace,  a  to  včetně  osob  trpících  poruchou 

autistického spektra. Jako středně těžké postižení pohyblivosti zákon stanovuje takové 

zdravotní postižení, kdy osoba je schopna samostatného pohybu v domácím prostředí, 

mimo  domácí  prostředí  je  schopna  chůze  se  sníženým  dosahem  mající  problémy 

při chůzi na nerovném terénu a okolo překážek. Jako středně těžké postižení orientace 

zákon  stanovuje  jako  stav,  kdy  má  osoba  potíže  s  orientací  pouze  mimo  domácí 

prostředí.  Zdravotní  stavy,  které  lze  považovat  za  podstatné  omezení  schopnosti 

pohyblivosti nebo orientace, jsou uvedeny v příloze č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.256

Jako  podstatné  omezení  schopnosti  pohyblivosti  a  orientace  na  úrovni  středně 

těžkého postižení, jsou považovány například stavy, kdy osoba trpí ztrátou úchopové 

schopnosti  nebo  trpí  jiným  podstatným  omezením  funkce  horní  končetiny,  trpí 

podstatným  omezení  funkce  dolní  končetiny,  trpí  stavy,  které  jsou  spojené  s  často 

253 Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením, § 2c odst. 2. 

254 Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením, § 2c odst. 3.

255 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 34a odst. 3.

256 Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením, § 2b.
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se opakujícími poruchami vědomí a podobně.257   

Držitel průkazu označeného symbolem „TP“ má nárok např. na vyhrazené místo 

k sezení v prostředcích veřejné hromadné dopravy (neplatí pro prostředky, kde je místo 

vázáno na místenky),  dále má přednost při  projednávání  svých záležitostí,  speciálně 

pokud toto  projednávání  vyžaduje delší  čekání  či  stání.  Průkaz TP nezakládá nárok 

na slevu  na  jízdném  ve  veřejné  hromadné  dopravě  ani  na  parkovací  průkaz 

pro zdravotně postižené. Držitel průkazu TP tedy nemá nárok na využívání vyhrazených 

parkovacích  míst  pro  zdravotně  postižené.  Tento  průkaz  nezakládá  ani  nárok 

na sníženou cenu dálničního mýta, slevy na dani či jiné bonusy. Tento nárok by vznikl 

pouze v případě, že by držitel průkazu označený symbolem „TP“ byl zároveň uznán 

invalidním v některém stupni či osobou zdravotně znevýhodněnou.258

Na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ má nárok 

osoba, která trpí těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob 

trpících  poruchou  autistickou.  Jako  těžké  funkční  postižení  pohyblivého  spektra 

se rozumí takový stav, kdy je osoba schopna samostatného pohybu pouze v domácím 

prostředí, přičemž mimo domácí prostředí jí činí chůze značné obtížení a je schopna ujít 

pouze krátké vzdálenosti.  Jako těžké funkční postižení orientace je brán takový stav, 

kdy je osoba schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí, mimo domácí prostředí 

již má s orientací značné obtíže.259 Zdravotní stavy, které jsou považovány za podstatné 

omezení  schopnosti  a  orientace  na  úrovni  těžkého  funkčního  postižení  pohyblivosti 

a orientace jsou např. těžké omezení funkcí obou končetin, těžké omezení pohyblivosti 

a celkové výkonnosti, střední funkční typ autismu či hluchoslepota.260 

Osoba, která je držitelem průkazu označeného symbolem „ZTP“ má stejné výhody, 

jako  osoba,  která  je  držitelem průkazu  TP,  avšak  dále  také  na  bezplatnou  dopravu 

veřejnou hromadnou dopravou, 75 % slevu na jízdenky vnitrostátní autobusové dopravy 

257 Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením, příloha č. 4.

258 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 36 odst. 1.

259 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 34 odst. 3.

260 Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením, příloha č. 4.
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a  do  druhé  třídy  vlakové  dopravy.261 Osoba  však  musí  být  schopna  se  průkazem 

prokázat. V rámci výhod, které průkaz ZTP poskytuje, je i parkovací průkaz. Držitel 

průkazu  ZTP  tak  může  zdarma  parkovat  na  místech  vyhrazených  pro  zdravotně 

postižené, přičemž tato výhoda platí nejen na území České republiky, ale na území celé 

EU. Kromě místech  vyhrazených pro  invalidy  zakládá  parkovací  průkaz  také  nárok 

na vyhrazené parkovací místo před domem, ve kterém má zdravotně postižený držitel 

průkazu bydliště.262 Další  výhody, které jsou držiteli průkazu ZTP poskytovány, jsou 

například kompletní osvobození od dálničního mýta, bezplatný zápis do registru vozidel 

či bezplatné vydání řidičského průkazu. 

Na průkaz osoby se zdravotním postižením, který je označen symbolem „ZTP/P“, 

má osoba, která trpí zvlášť těžkým či úplným postižením pohyblivosti nebo orientace, 

s potřebou průvodce, a to včetně osob s autismem. Za zvlášť těžké funkční postižení 

pohyblivosti je pokládán takový stav, kdy je osoba v domácím prostředí schopna chůze 

jen se značnými obtížemi a mimo domácí prostředí není schopna chůze vůbec, přičemž 

pohyb je možný obvykle jen na invalidním vozíku. Za zvlášť těžké funkční postižení 

orientace je pokládán takový stav, kdy osoba není schopna samostatné orientace mimo 

domácí prostředí.263 Zdravotními stavy, které jsou pokládány za zvlášť těžké či úplné 

postižení pohyblivosti nebo orientace, jsou například anatomická ztráta dolních končetin 

od  bérce  výše,  funkční  ztráta  dolních  končetin  se  ztrátou  opěrných  funkcí, 

multiorgánové selhání (dva a více orgánů), těžká hluchoslepota nebo hluboká mentální 

retardace nebo demence, kdy je výše IQ nižší než 50.264

Osoba,  která  je  držitelem  průkazu  označeného  symbolem  „ZTP/P“  má  stejné 

výhody, jako mají držitelé průkazu TP a ZTP. Dále má držitel tohoto průkazu nárok 

na bezplatnou dopravu průvodce veřejnou hromadnou dopravou,  bezplatnou dopravu 

vodícího  psa  (pokud  je  držitel  průkazu  osobou  nevidomou  a  pokud  ji  nedoprovází 

261 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 36 odst. 2.

262 Ke zřízení takového parkovacího místa se váže několik poplatků, jako např. poplatek za povolení 

ke zřízení, za užívání místa či za jeho vyznačení. Zdravotně postižená osoba je vázána pouze 

povinností uhradit poplatek za vyznačení.

263 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 34 odst. 4.

264 Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením, příloha č. 4.
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průvodce).  Držiteli  průkazu  ZTP/P  i  jeho  průvodci  mohou  být  poskytnuty  slevy 

ze vstupného  na  různé  kulturní  či  sportovní  akce  (divadelní  či  filmová  představení, 

výstavy apod.). Držitel průkazu ZTP/P je, stejně jako držitel průkazu ZTP, osvobozen 

od placení dálničních poplatků.265 

Další nároky, které mají držitelé TP, ZTP a ZTP/P, jsou upraveny v dalších právních 

předpisech.266 Kdo může být průvodcem zdravotně postiženého není v zákoně nikterak 

specifikováno. Záleží tedy pouze na uvážení zdravotně postiženého, koho si za svého 

průvodce zvolí.

Posouzení  schopnosti  pohybu  a  orientace  žadatele  o  průkaz  se  zdravotním 

postižením  je  klíčovým  aspektem  pro  posouzení,  zda  má  žadatel  na  průkaz  nárok 

či nikoliv. Při posuzování se hodnotí následující:

a) zdravotní stav a funkční schopnosti žadatele, 

b) zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, 

c) zda se jedná o podstatné omezení schopnosti pohyblivosti či orientace,

d) závažnost funkčního postižení.267 

Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti 

a orientace, jsou stanoveny ve 4. příloze vyhlášky č. 388/2011 Sb. Pokud by v příloze 

nebyl  uveden zdravotní  stav žadatele,  je  při  posuzování  nutné najít  takový uvedený 

zdravotní stav, který nejvíce odpovídá situaci žadatele, nebo které důsledky uvedených 

zdravotních jsou srovnatelné s těmi, které má žadatel o průkaz.268 Funkční schopnosti 

jsou  schopnosti  smyslové,  duševní  a  tělesné,  které  jsou  nezbytné  pro  schopnosti 

pohyblivosti  a  orientace.  Během posuzování  se  tak  srovnávají  schopnosti,  které  má 

stejně stará osoba bez zdravotního znevýhodnění. Hodnocení probíhá za využití běžné 

265 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 36 odst. 3, 4 a 5.

266 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z přijmu, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů atd.

267 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 34b odst. 1.

268 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 34b odst. 3.
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dostupných kompenzačních pomůcek.269

3.4.2 Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Stejně  jako  v  případě  příspěvku  na  mobilitu  a  příspěvku  na  zvláštní  pomůcku 

se řízení  o  přiznání  průkazu  osoby  se  zdravotním  postižením  zahajuje  na  základě 

písemné žádosti. Žádost se podává na tiskopisu, který je předepsán ministerstvem. 

Řízení  však  může  být  zahájeno i  z  moci  úřední,  a  to  pokud se  jedná  o  řízení 

o změně nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. K tomu může dát podnět 

i okresní  správa  sociálního  zabezpečení  (dále  jako  OSSZ)  v  rámci  posuzování 

zdravotního stavu.270

 Žadateli  vzniká  nárok  na  průkaz  osoby  se  zdravotním  postižením  nejdříve 

odpočátku  toho  kalendářního  měsíce,  ve  kterém  bylo  zahájeno  řízení  o  přiznání 

průkazu.  Výrok  ohledně  doby,  po  kterou  má  zdravotně  postižený  na  průkaz  nárok, 

je součástí rozhodnutí o přiznání či nepřiznání průkazu. Doba trvání nároku se shoduje 

s dobou,  po  kterou  platí  výsledky  posouzení  schopnosti  pohyblivosti  a  orientace 

zdravotně postiženého žádajícího o průkaz. Platnost průkazu může být posouzena buď 

jako časově omezená a nebo bez časového omezení.271 

 Kromě platnosti nároku na průkaz se u průkazu osoby se zdravotním postižením 

určuje  též  platnost  průkazu  jakožto  veřejné  listiny.  Dobu  platnosti  určuje  krajská 

pobočka Úřadu práce na nejvýše:

a) 5 let, pokud je osoba, které se průkaz vydává, mladší 18 let;

b) 10 let, pokud je osoba, které se průkaz vydává, starší 18 let.

Doba platnosti průkazu jako veřejné listiny nemůže být delší, než doba, po kterou 

trvá nárok na průkaz.272

Od roku 2022 došlo ke změně, ve které lze některé průkazy osob se zdravotním 

postižením  vydávat  bez  časového  omezení.  Zákon  specifikuje,  v  jakých  případech 

269 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 34b odst. 4.

270 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 35 odst. 1.

271 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 35 odst. 5.

272 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 35 odst. 7.
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je možné  přiznat  nárok  na  průkaz  osoby  se  zdravotním  postižením  bez  časového 

omezení.273 Jedná se o případy, kdy dlouhodobě nepříznivý stav má trvalý charakter 

a kde tedy nelze důvodně očekávat jakékoli markantnější změny. 

Proti rozhodnutí  o  průkazu osoby se  zdravotním postižením lze  podat  odvolání 

a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o odejmutí průkazu nebo jeho nepřiznání. 

 Řízení o průkazu osoby se zdravotním postižením je poměrně novou záležitostí, 

která platí od počátku roku 2014. Do té doby bylo vydání průkazu osoby se zdravotním 

postižením  automatické,  pokud  již  existoval  posudek  zdravotního  stavu  zdravotně 

postiženého a pokud takové osobě již byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek 

na péči. Nebylo tedy nutné, aby zdravotně postižená osoba podávala další písemnou 

žádost.

3.4.3 Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Parkovací průkaz je určen osobám, které jsou držiteli  průkazů označených ZTP 

(kromě sluchově  postižených)  nebo  ZTP/P.  Držitel  toho průkazu  je  oprávněn  nejen 

k parkování na vyhrazených místech, ale také ke stání na místech, které jsou označeny 

jako zákaz stání, avšak pouze po dobu nezbytně nutnou a pokud tím nedojde k ohrožení 

bezpečnosti  a  plynulosti  provozu,  pokud  je  to  naléhavé  nutné.274 Vyhrazených 

parkovacích  míst  však  dle  názoru  autorky  není  dostatek,  ať  už  v  porovnáním 

s množstvím držitelů  parkovacích  průkazů,  ale  také pokud vezmeme do úvahy fakt, 

že vyhrazenost míst pro zdravotně postižené není velmi často respektováno ze strany 

široké  veřejnosti  (tedy  osob  bez  parkovacích  průkazů).  Dalším  problémem  je 

neexistence  univerzální  úpravy  pro  parkovací  místa  vyhrazená  pro  vozíčkáře. 

V některých městech je tak parkování na těchto místech bezplatné, v jiných je zdravotně 

postižený nucen zaplatit, byť se jedná i o jen minimální částku.275 Jako pozitivní naopak 

autorka  práce  hodnotí,  že  parkovací  průkaz  neplatí  jen  na  území  České  republiky, 

ale také v ostatních členských státech Evropské unie. I v těch se ale úprava parkování 

liší. Úprava platná například v Dánsku nebo ve Velké Británii je shledávána autorkou 

273 Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů, § 35 odst. 5.

274 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, §67

275 Zdravotně postižený, byť je držitelem průkazu, musí platit například v centru Plzně či Českých 

Budějovic. 
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této  práce  jako nejlepší  –  zdravotně  postižení  sice  mají  vyhrazená  parkovací  místa, 

ale mohou zdarma využít i parkovacích zón, pokud to potřebují. Parkování poblíž míst, 

kam se zdravotně postižený potřebuje dopravit, je poměrně velký problém. Ne vždy je 

v nejbližším  okolí  vyhrazené  parkovací  místo  pro  invalidy  a  pokud  ano,  tak  je 

ve většině  případech  obsazeno.  Zdravotně  postiženému  tak  často  nezbývá 

než zaparkovat podstatně dále a dopravit se na místo určení nějakým jiným způsobem, 

což  nemusí  být  jednoduchá  situace  (rozdíl  mezi  dopravováním  osob  s  různým 

zdravotním postižením je popsán v podkapitole věnující se příspěvku na mobilitu).

Držitelé parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením jsou osvobozeni 

od  poplatku  za  využívání  dálnic  a  rychlostních  silnic.276 Osoba,  která  je  držitelem 

průkazu  není  povinna  mít  dálniční  známku.277 Jak  již  bylo  specifikováno  výše, 

jedná se o  výhodu,  která  není  vázána  na  parkovací  průkaz,  ale  na  průkaz  osoby se 

zdravotním postižením, přičemž tato osoba musí být ve vozidle v tu dobu přepravována. 

Vlastníkem vozidla může být jen držitel průkazu, případně jeho osoba blízká. Podmínka 

přítomnosti  zdravotně  postižené  osoby ve  voze  však  vede  k  tomu,  že  je  ve  většině 

případech osoba,  která  zdravotně  postiženého dopravuje,  nucena si  dálniční  známku 

i tak  zakoupit.  Tato  výhoda  se  totiž  váže  i  na  dopravujícího  pouze  v  případě, 

že dopravoval zdravotně postiženého držitele průkazu do zdravotnické zařízení (výhoda 

se tak rozšiřuje na cestu tam a zpět i pro dopravujícího). Všechny ostatní případy, kdy je 

například zdravotně postižený dopravován do či ze školy apod., však ve výčtu není. 

Pro tyto případy však došlo nad rámec zákona k dohodě mezi Celní správou a Prezidiem 

Policie  ČR,  že celníci  ani  příslušníci  Policie  ČR  nebudou  při  kontrolách  pokutovat 

řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálniční známkou, pokud 

předloží  potvrzení,  že  jeho osoba blízká,  mající  na  tuto  výhodu nárok,  je  umístěna 

v některém zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni 

jede nebo se od ní  vrací.  V takových případech je  nutno doložit  i  potvrzení  tohoto 

zařízení, že zdravotně postižená osoba je pacientem nebo klientem tohoto zařízení.278

276 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích §20a, odst. 1, písm. h.

277 Výhoda parkování na vyznačených místech platí i na území ostatních států EU, ale nevztahuje se na 

osvobození od dálničního mýta, které je zdravotně postižený povinen v jiných členských státech 

zaplatit.

278 Ministerstvo dopravy a spojů [online]. Praha: MD ČR, [2019]. [cit. 14. 2. 2019]. Dostupné z http: 

http://mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Pozemni-komunikace/Zpoplatneni-dalnic-a-vybranych-
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Parkovací  průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydáván v ČR je  platný 

na území  celé  EU.  Vzhled  karty  je  sjednocen  s  kartami  vydávanými  v  ostatních 

členských státech.

Předchozí úprava, která byla platná do konce roku 2013, stanovovala nárok nejen 

na průkaz osoby se zdravotním postižením, ale také na parkovací průkaz odlišně. Nárok 

byl odvozen od již přiznaného příspěvku na mobilitu či příspěvku na péči. Nebyla nutná 

písemná žádost a průkaz byl zdravotně postiženému vydán automaticky na základě již 

existujícího posudku o zdravotním stavu zdravotně postižené osoby. Parkovací průkazy 

se pak v praxi vydávali těm zdravotně postiženým osobám které o něj projevily zájem 

a které  zároveň  dodaly  průkazovou  fotografii.  Pokud se  nárok na  průkaz  posuzoval 

samostatně,  probíhalo  řízení  na  základě  podané žádosti.  Součástí  tohoto  řízení  bylo 

i sociální  šetření.  Pokud  byl  průkaz  vydáván  na  základě  již  přiznaného  nároku 

na příspěvek  na  péči  či  příspěvek  na  mobilitu,  nebylo  ve  věci  přiznání  průkazu 

pro osoby se zdravotním postižením vydáváno ani rozhodnutí, ani oznámení, průkaz byl 

vydán automaticky. V případě posuzování nároku na průkaz, kde došlo k podání žádosti, 

bylo rozhodnutí vydáno pouze v případě, že průkaz nebyl přiznán. 

Nová úprava,  která nabyla účinnosti  k 1.1.2014, se jeví autorce této práce jako 

zdařilejší. Velmi důležitou změnou je vypuštění sociálního šetření pro účely posouzení 

nároku zdravotně postiženého na průkaz osoby se zdravotním postižením, které bylo 

v tomto  případě  nadbytečnou  zátěží  nejen  pro  zdravotně  postiženého,  ale  také 

pro úředníky a další osoby na sociálním šetření účastné. Posuzování nároku na průkaz 

dle  stejných  pravidel  jako  posuzování  příspěvku  na  péči  se  nejeví  jako  logické, 

vzhledem k tomu, že u příspěvku na péči se posuzuje závislost zdravotně postiženého 

na pomoci  jiné  osoby,  což  při  posuzování  nároku  na  průkaz  osoby  se  zdravotním 

postižením není relevantní. 

3.5 Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je další peněžitou dávkou, která je v rámci systému sociálního 

zabezpečení poskytována zdravotně postiženým osobám, respektive osobám, které jsou 

v důsledku svého zdravotního stavu odkázány na pomoc další osoby. Příspěvek na péči 

a  podmínky,  na  základě  kterých  může  být  poskytnut,  jsou  upraveny  v  zákoně 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zmíněný zákon 

silnic-I-tridy 
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upravuje kromě příspěvku na péči též poskytování sociálních služeb a s tím spojené 

předpoklady  pro  výkon  povolání  sociálního  pracovníka,  výkon  veřejné  správy 

a inspekci  sociálních služeb.279 Je důležité zmínit,  že  základní  poradenství  v sociální 

oblasti o možnostech řešení dané nepříznivé sociální situace či jejího předcházení, má 

každá osoba nárok bezplatně.280

Příspěvek na péči je dávkou, která se poskytuje těm osobám, které jsou závislé 

na pomoci  fyzické  osoby  při  zvládání  svých  základních  životních  potřeb.  Náklady 

na příspěvek jsou hrazeny ze státního rozpočtu a stát se skrze tento příspěvek podílí 

na zajištění  sociálních  služeb  či  jiných  forem  pomoci  dle  zákona  o  sociálních 

službách.281 

Příspěvek na péči je poměrně novým právním institutem v rámci českého práva, 

jelikož byl zaveden až k 1. 1. 2007 právě zákonem o sociálních službách. Zavedení této 

nové úpravy tak znamenalo značný průlom v životech těch zdravotně postižených osob, 

jelikož znamenaly, že se zdravotně postižený mohl sám rozhodnout nejen jakou formu 

pomoci či  péče si  vybere,  ale také kdo mu ji  bude poskytovat.  Do 1.  1.  2007, tedy 

do zavedení příspěvku na péči, si musely osoby, které nežily v ústavech sociální péče, 

kde byla péče hrazena státem, hradit veškeré náklady na péči samy. 

Přijetí zákona o sociálních službách byl velkým krokem k modernizaci sociálních 

služeb a jejich poskytování v České republice. 

3.5.1 Podmínky nároku na příspěvek na péči

Podmínky  nároku  na  příspěvek  na  péči  jsou  upraveny  v  části  druhé  zákona 

o sociálních službách. Nárok na příspěvek na péči má zdravotně postižená osoba starší 

jednoho  roku  věku282,  která  v  důsledku  dlouhodobě  nepříznivého  zdravotního  stavu 

potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb, přičemž 

pomoc může zdravotně postiženému poskytovat rodinný příslušník či jiná osoba blízká, 

279 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §1. 

280 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §2. 

281 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §7. 

282 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §7, odst. 3. 
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asistent  sociální  péče283 nebo  poskytovatel  sociálních  služeb284,  případně  speciální 

lůžkové zařízení hospicového typu.285 Rozsah, v jakém daná osoba pomoc potřebuje, je 

pak  stanoven stupněm závislosti.  O splnění  podmínek nároku na  příspěvek  na  péči 

a jeho přiznání rozhoduje krajská pobočka ÚP.286

Jednou  z  výhod  v  případě  tohoto  příspěvku  jest,  že  není  nutné,  aby  byl 

poskytovatel sociální péče jen jeden, naopak jich může být i několik. Toto je nesmírně 

důležité zejména proto, že škála zdravotních postižení a z toho následně vyplývajících 

potřeb a možností jejich řešení, je extrémně široká a je tedy extrémně složité zařadit 

potřeby jednoho člověka pod jediný typ poskytování  péče.  Mít možnost využít  více 

poskytovatelů sociální péče dle vlastního úsudku, považuje autorka této práce za velmi 

důležité.

Jak již bylo zmíněno výše, příspěvek na péči se poskytuje dle stupně závislosti. 

Pro posouzení stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládání následujících životních 

potřeb:

a) mobilita;

b) orientace;

c) komunikace;

d) stravování;

e) oblékání a obouvání; 

f) tělesná hygiena;

g) výkon fyziologických potřeb;

h) péče o vlastní zdraví;

i) osobní aktivity; a

j) péče o domácnost.287

Schopnost  zvládání  jednotlivých  výše  zmíněných  základních  životních  potřeb 

se hodnotí jednotlivě, a to ve vztahu ke konkrétnímu postižení a v režimu, který určil 

283 Asistentem sociální péče může dle §83 zákona o sociálních službách být pouze fyzická osoba, která 

je starší 18 let a která je k takové činnosti zdravotně způsobilá. Asistent je povinen poskytovat pomoc 

osobně a uzavřít s osobou, které pomoc poskytuje, písemnou smlouvu. 

284 Poskytovatel sociálních služeb musí být zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle §85 

zákona o sociálních službách, případně dětský domov. 

285 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §7, odst. 2. 

286 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §7, odst. 4. 

287 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §9, odst. 1. 
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ošetřující lékař.288 Způsob, kterým se hodnotí schopnost zdravotně postiženého zvládat 

jednotlivé  základní  životní  potřeby  a  jejich  popis  je  možné  nalézt  ve  vyhlášce 

Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  č.  505/2006  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá 

ustanovení zákona o sociálních službách.

Hodnocení probíhá na základě výše zmíněných aktivit,  přičemž se bere v potaz 

také  věk  hodnocené  osoby,  její  tělesná  struktura  a  tělesné  funkce  ve  vztahu  k  tíži 

a rozsahu poruchy funkčních schopností289. Hodnocení probíhá v přirozeném sociálním 

prostředí zdravotně postižené osoby a posuzuje se, zda rozsah duševních, mentálních, 

tělesných  a  smyslových  funkčních  schopností  dostačující  k  zvládání  základních 

životních potřeb a zda je posuzovaná osoba schopna rozpoznat, provést a zkontrolovat 

správnost  zvládnutí  této  životní  potřeby.  Při  hodnocení  se  přihlíží  též  k  trvalosti 

zdravotního  stavu,  případným  výsledkům  rehabilitace  a  k  adaptaci  na  zdravotní 

postižení  posuzované  osoby.290 Jednotlivá  kritéria  schopnosti  zvládání  základních 

životních potřeb jsou ve vyhlášce vymezena následovně:

a) Mobilita – hodnotí  se schopnost  vstávání a  usedání,  stání,  schopnost  ujít 

vzdálenost  alespoň  200m,  a  to  i  po  nerovném  povrchu,  měnit  polohu, 

otevírat a zavírat dveře, chůze po schodech v rozsahu minimálně jednoho 

patra nahoru i dolů, nástup a výstup z dopravních prostředků, a to včetně 

bariérových, a též schopnost tyto prostředky používat.

b) Orientace  –  hodnotí  se  schopnost  orientace  a  reakce  na  běžné  situace, 

schopnost  orientace  pomocí  zraku,  sluchu  času  a  místa  v  přirozeném 

sociálním prostředí zdravotně postiženého a jeho duševní kompetence. 

c) Komunikace  –  hodnotí  se  schopnost  rozumět  a  vyjadřovat  se  slovem 

a písmem s jinými osobami v rámci  běžné slovní zásoby,  která  odpovídá 

věku  a  sociálnímu  postavení  zdravotně  postiženého,  dále  se  hodnotí 

schopnost  chápat  obsah  sdělovaných  a  přijímaných  zpráv,  ručně  napsat 

krátký  text,  porozumění  všeobecně  používaným  základním  zvukovým 

a obrazovým symbolům a používání běžných komunikačních prostředků. 

d) Stravování – v této kategorii se hodnotí schopnost pravidelné konzumace 

jídla a pití, vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nakrájet jídlo 

288 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §9, odst. 2. 

289 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, §1.

290 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, §2.

93



a naservírovat ho, najíst se a napít, dodržování stanoveného dietního režimu, 

a přemístit nápoj a stranu na místo konzumace. 

e) Oblékání a obouvání – zde se hodnotí, zda je posuzovaná osoba schopna si 

vybrat  oblečení  a  obuv  přiměřenou  okolnostem,  oblékání  a  obouvání, 

rozeznat rub a líc oděvu a správné vrstvení, svlékání a zouvání a manipulace 

s oblečením v souvislosti s denním režimem. 

f) Tělesná  hygiena  –  hodnotí  se,  zda  je  osoba  schopna  dodržovat  tělesnou 

hygienu, mýt a osušovat se, používat hygienické zařízení, dále schopnost 

česat se, provádět ústní hygienu a holit se. 

g) Výkon fyziologické potřeby – hodnotí se schopnost včas používat toaletu, 

zaujímat  vhodnou  polohu,  schopnost  vyprázdnit  se  a  provést  následnou 

očistu, používat hygienické pomůcky. 

h) Péče o zdraví – hodnotí  se schopnost dodržování stanoveného léčebného 

režimu,  provádění  stanovené  preventivní,  léčebné,  léčebně  rehabilitační 

a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu dané potřebné léky 

nebo pomůcky. Dále se v rámci tohoto bodu hodnotí schopnost rozpoznat 

zdravotní problém a v případě potřeby též přivolat nebo vyhledat pomoc. 

i) Osobní  aktivity  –  hodnotí  se  schopnost  navazovat  kontakty  a  vztahy 

s jinými  osobami,  plánovat  a  uspořádat  osobní  aktivity  a  komunikace 

s jinými  osobami,  pohyb  ve  společnosti,  stavení  si  a  dodržení  denního 

programu  a  vykonávání  aktivit,  které  jsou  obvyklé  věku  a  sociálnímu 

prostředí, jako je například vzdělávání, volnočasových aktivit a zaměstnání 

a též vyřizování vlastních záležitostí. 

j) Péče  o  domácnost  –  hodnotí  se  schopnost  nakládat  s  penězi  v  rámci 

osobních příjmů a v domácnosti,  manipulovat  s  předměty denní  potřeby, 

obstarat si běžný nákup, ovládání běžných domácích spotřebičů, uvařit si 

jednoduché teplé jídlo a pití, vykonávání běžných domácích prací, nakládání 

s prádlem a mytí nádobí, obsluhování topení a udržování pořádku.291 

Celkem  se  tedy  hodnotí  schopnosti  zvládat  deset  základních  životních  potřeb. 

Žadateli bude přiznána závislost v prvním stupni, není-li schopen samostatně zvládat tři 

z výše zmíněných základních životních potřeb, v druhém stupni, není-li schopen zvládat 

291 Vyhláška č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 

příloha č.1.

94



čtyři nebo pět základních životních potřeb, ve třetím stupni, není-li schopen zvládat šest 

či sedm základních životních potřeb a ve čtvrtém stupni, není-li schopen zvládat osm 

a více základních životních potřeb.292 

Je nutno dodat, že za samostatné zvládnutí základní životní potřeby se hodnotí i její 

zvládnutí s pomocí kompenzační pomůcky. Za relevantní se též považuje časový úsek, 

ve kterém je zdravotně postižený schopen danou činnost samostatně vykonat.

Během  hodnocení  schopnosti  zvládat  základní  životní  potřeby  se,  jak  již  bylo 

zmíněno výše, bere v potaz i věk zdravotně postižené osoby. Pokud je hodnocená osoba 

mladší  18  let  a  nemá  tedy  ještě  vyvinutou  schopnost  zvládat  některou  z výše 

vymezených  základních  životních  potřeb  v  důsledku  nízkého  biopsycho-sociálního 

vývoje, nebere se pro účely řízení o přiznání příspěvku, jako že není schopna danou 

potřebu zvládat.293 

Pro  účely  stanovení  stupně závislosti  se  základní  životní  potřeby,  z  nichž  bylo 

zjištěno,  že  je  posuzovaná  osoba  není  schopna  v  důsledku  svého  dlouhodobě 

nepříznivého  zdravotního  stavu  zvládat,  sčítají.294 V  případě,  že  není  posuzovaná 

zdravotně postižená osoba schopná zvládat byť jen jednu z aktivit, které jsou vymezeny 

v příloze č.1 k vyhlášce, bere se pro účely posuzování nároku na příspěvek na péči, 

že není schopna danou základní životní potřebu zvládat.295 Je-li stav zdravotně postižené 

osoby proměnlivý a dochází u ní tedy průběžně ke zlepšování a zhoršování zdravotního 

stavu, určí se rozhodné období, ve kterém bude hodnocená osoba sledovaná a ve kterém 

se bude hodnotit její schopnost zvládat základní životní potřeby. Toto rozhodné období 

pro  posouzení  závislosti  na  pomoci  jiné  fyzické  osoby,  trvá  zpravidla  jeden  rok. 

Schopnost  zvládat  základní  životní  potřeby se  následně stanoví  tak,  aby odpovídala 

převažujícímu  rozsahu  schopností  za  dané  rozhodné  období.296 Schopnost  zvládat 

základní  životní  potřeby  se  hodní  ve  vztahu  ke  konkrétnímu zdravotnímu postižení 

posuzované  osoby  a  režimu stanoveném ošetřujícím lékařem.297 K uznání  závislosti 

292 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5. s. 215.

293 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, §2b.

294 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, §2c.

295 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, §2a.

296 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, §2, 

odst. 2.

297 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §9, odst. 1.
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u každé základní potřeby je nutné, aby existovala příčinná souvislost  mezi pozbytím 

schopnosti zvládat danou základní životní potřebu v přijatelném standardu a poruchou 

funkčních schopností.298

3.5.2 Nárok na příspěvek a jeho výplatu

Nárok na  příspěvek vzniká  podáním žádosti  o  příspěvek a  splněním podmínek 

podle §7 a §8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.299 Řízení o příspěvku je 

možné zahájit nejen podáním žádosti, ale též z moci úřední.300 

Příspěvek nelze  přiznat  zdravotně  postižené  osobě zpětně,  přiznání  i  výplata  je 

možná nejdříve od počátku toho kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení 

o jeho přiznání.301 Pokud jsou podmínky nároku na příspěvek splněny pouze po část 

kalendářního  měsíce,  náleží  zdravotně  postiženému  příspěvek  ve  stejné  výši,  jako 

by podmínky nároku byly splněny po celý kalendářní měsíc. 

Výplata příspěvku se provádí měsíčně příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce 

v tom kalendářním měsíci, za který příspěvek náleží.302 Příspěvek na péči je vyplácen 

v českých korunách buď převodem na platební  účet  příjemce či  zvláštního příjemce 

příspěvku, případně poštovním poukazem.303 

Příjemce příspěvku zákon specifikuje v §19 jako oprávněnou osobu, pokud není 

stanoveno  jinak.  Příjemcem  však  může  namísto  oprávněné  osoby  být  i  zákonný 

zástupce  či  opatrovník,  případně  jiná  fyzická  osoba,  které  byla  nezletilý  oprávněný 

příjemce  svěřen  do  péče  na  základě  rozhodnutí  příslušného  orgánu.304 Zvláštnímu 

příjemci  se  dávka  vyplácí  v  případě,  kdy  oprávněná  osoba  není  schopna  příspěvek 

přijímat, případně příspěvek nevyužívá nebo jej využívat k zajištění potřebné pomoci 

nemůže.305 Oprávněná osoba musí s ustanovením zvláštního příjemce souhlasit. Takový 

souhlas se nevyžaduje v případech, kdy zdravotně postižená osoba svou vůli vzhledem 

298 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §9, odst. 5.

299 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §13, odst. 1. 

300 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §13, odst. 2. 

301 Iva Chvátalová a kolektiv, Právo sociálního zabezpečení v České Republice a Evropské Unii, s. 248, 

ISBN978-80-7380-374-2. 

302 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §18. 

303 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §18, odst. 3. 

304 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §19 

305 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §20, odst. 1. 
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ke svému zdravotnímu stavu vyjádřit nemůže. Zvláštním příjemcem nemůže být osoba, 

jejíž zájmy jsou ve střetu se zájmy zdravotně postižené oprávněné osoby. Ke svému 

ustanovení musí zvláštní příjemce vyjádřit svůj souhlas.306  

Podmínky změny nároku na příspěvek a jeho výplatu jsou upraveny v §14 zákona 

o sociálních službách, přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu jsou upraveny v §16. 

Nárok na příspěvek na péči nezaniká uplynutím času.307 Příspěvek na péči nelze dát 

do zástavy ani postoupit. Příspěvek na péči také nepodléhá výkonu rozhodnutí a nemůže 

být předmětem dohody o srážkách z příjmu.308

3.5.3 Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči odvisí od stupně závislosti zdravotně postižené osoby, jejíž 

nárok  na  příspěvek  se  posuzuje.  Částky  jsou  rozdílné  pro  osoby  do  18  let  věku 

a pro osoby starší 18 let. 

Pro osoby mladší 18 let činí výše příspěvku za kalendářní měsíc: 

a) 3 300 Kč pro první stupeň závislosti (lehká závislost), 

b) 6 600 Kč pro druhý stupeň závislosti (středně těžká závislost), 

c) 13 900 Kč pro třetí stupeň závislosti (těžká závislost), 

d) 19 200 Kč pro čtvrtý stupeň závislosti (úplná závislost).309 

e) Výše příspěvku na péči poskytovaná osobám starším 18 let je následující: 

f) 880 Kč pro první stupeň (lehká závislost), 

g) 4 400 Kč pro druhý stupeň (středně těžká závislost), 

h) 12 800 Kč pro třetí stupeň (těžká závislost), 

i) 19 200 Kč pro čtvrtý stupeň (úplná závislost).310

Příspěvek je možné zvýšit  o 2 000 Kč měsíčně v případech, kdy je oprávněnou 

osobou nezaopatřené  dítě  do 18  let  věku,  kterému však zároveň nenáleží  příspěvek 

na úhradu potřeb dítěte  ze systému dávek pěstounské  péče  podle  zákona o sociálně 

právní ochraně dětí, nebo kterému nenáleží důchod z důchodového pojištění, který je 

stejný nebo vyšší než tento příspěvek, případně pokud se jedná o dítě, které je v plném 

306 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §20. 

307 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §15, odst. 1. 

308 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §17. 

309 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §11, odst. 1.

310 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §11, odst. 2. 
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přímém zaopatření zařízení pro péči o díte a mládež.311 

Příspěvek je také možné zvýšit rodiči, který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let 

věku  v  případě,  že  je  rozhodný  příjem  oprávněné  osoby  a  osob  s  ní  společně 

posuzovaných nižší než dvojnásobek částky životního minima.312 

V  červenci  2021  byla  Poslaneckou  sněmovnou  schválena  novela  zákona 

o sociálních službách týkající se příspěvku na péči, respektive zvýšení tohoto příspěvku 

těm zdravotně postiženým osobám, které využívají pobytové sociální služby. Změna se 

týká pouze případů, kdy je příspěvek poskytován ve třetím nebo čtvrtém stupni, tzn., 

že příspěvek  tak  nadále  není  poskytován  ve  dvou  různých  částkách.  Cílem  tohoto 

návrhu  bylo  odstranění  prvků  diskriminace.  Rozdíly  mezi  poskytovanými  částkami 

nebyly zanedbatelné. V případě příspěvku, který byl poskytován zdravotně postiženým 

osobám mladším 18 let se jednalo o následující částky:

a) 9 900 Kč ve třetím stupni závislosti;

b) 13 200 Kč ve čtvrtém stupni závislosti. 

Pokud byl příspěvek poskytován osobám starším 18 let, jednalo se o následující 

částky:

a) 8 800 Kč ve třetím stupni závislosti;

b) 13 200 Kč ve čtvrtém stupni závislosti.

K příspěvku na péči se však váží též povinnosti žadatele, oprávněné osoby a jiného 

příjemce příspěvku. Žadatel o příspěvek a oprávněná osoba, tedy ti, jejichž zdravotní 

stav  je  třeba  posoudit  pro  stanovení  stupně  závislosti  a  tedy  i  případné  výše 

poskytovaného příspěvku, jsou povinni:

a) podrobit se sociálnímu šetření;

b) podrobit  se  vyšetření  zdravotního  stavu  či  poskytnout  jinou  součinnost 

potřebnou k vypracování posudku;

c) osvědčit skutečnosti, které jsou rozhodné pro nárok na příspěvek na péči, 

jeho výši či výplatu;

d) písemně ohlásit  příslušné krajské pobočce Úřadu práce relevantní  změny 

v průběhu řízení, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo;

e) písemně ohlásit, pokud je mu poskytována lůžková péče v případě, že je tato 

poskytována  déle  než  60  dní  a  následné  propuštění  ze  zdravotnického 

311 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §12, odst. 1. 

312 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §12, odst. 1. 
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zařízení, a to ve lhůtě maximálně 5 dnů.313

Příjemce příspěvku má následující povinnosti: 

a) písemně  ohlásit  změny  skutečností,  které  jsou  rozhodné  pro  posouzení 

nároku na příspěvek, jeho výši či výplatu;

b) osvědčit skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na příspěvek, jeho výši 

nebo  výplatu,  je-li  k  tomu  příslušnou  krajskou  pobočkou  Úřadu  práce 

příjemce vyzván;

c) využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci asistentem sociální péče 

či osobou blízkou.314

V případě,  kdy  by  příspěvek  na  péči  byl  vyplacen  v  přeplatku,  má  příjemce 

povinnost  přeplatek.  O  této  povinnosti  rozhoduje  příslušná  krajská  pobočka  Úřadu 

práce.  Povinnost  vrátit  přeplatek  nevzniká  v  případě,  kdy  se  jedná  o  částku  nižší 

než 100 Kč.  Nárok  na  vrácení  přeplatku  zaniká  uplynutím  3  let  ode  dne,  kdy  byl 

příspěvek v nesprávné výši vyplacen.315

3.5.4 Řízení o příspěvku

Řízení  o  přiznání  příspěvku na  péči  je  upraveno  v  §23 a  následujících  zákona 

č. 108/2006 Sb. Řízení se zahajuje buď na základě písemné žádosti, a to na tiskopisu 

předepsaném MPSV, a nebo z moci úřední v případech, kdy zdravotně postižená osoba 

není schopna jednat samostatně a nemá zástupce, který by tak mohl učinit za ni.316  

Pokud nezletilá zdravotně postižená osoba využívá pobytové služby, může krajská 

pobočka Úřadu práce vyzvat zákonného zástupce nebo opatrovníka, aby o příspěvek 

požádali, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení výzvy. Není-li zákonný zástupce 

či opatrovník znám, může v takovém případě zdravotně postiženou osobu zastupovat 

zařízení sociálních služeb.317 

Žádost o příspěvek na péči musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, 

která osobě  pomoc již poskytuje, nebo ji poskytovat bude, rozsah této pomoci a rovněž 

písemný  souhlas  s  jejím  poskytováním.  Dále  musí  žádost  obsahovat  určení,  jakým 

313 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §21, odst. 1.

314 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §21, odst. 2.

315 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §22.

316 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §23, odst. 1.

317 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §23, odst. 4.
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způsobem má být příspěvek na péči vyplácen a též doklad o výši příjmu oprávněné 

osoby  a  osob  spolu  s  ní  posuzovaných,  pokud  si  žadatel  zároveň  žádá  o  zvýšený 

příspěvek na péči.318 

Pro účely posuzování stupně závislosti zdravotně postižené osoby provádí krajská 

pobočka  Úřadu  práce  sociální  šetření.  Sociální  šetření  je  podrobněji  popsáno 

v následující podkapitole této práce. 

Řízení o příspěvku může být přerušeno po dobu, po kterou OSSZ posuzuje stupeň 

závislosti zdravotně postižené osoby či v případech, kdy je osobě poskytována zdravotní 

péče v průběhu hospitalizace a sociální šetření nebylo do jejího počátku provedeno. 

Toto však neplatí v případech, kdy je zdravotně postižené osobě poskytována v průběhu 

hospitalizace  u  jednoho  nebo  více  poskytovatelů  zdravotních  služeb  následná 

nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc či úraz v délce vyšší než 60 dní.319 

Řízení  o  příspěvku  je  zastaveno  v  případě,  kdy  žadatel  o  příspěvek  zemřel 

před provedením sociálního šetření.320 

Proti přerušení řízení a zastavení řízení v případech uvedených výše není možné 

se odvolat. 

3.5.5 Sociální šetření pro posouzení nároku na příspěvek na péči

Sociální  šetření  je  společně  s  lékařským  posudkem  jednou  ze  dvou  procedur, 

pomocí  kterých  se  určuje  míra  závislosti  žadatele  o  příspěvek  na  péči.  Účelem 

sociálního šetření je stanovení míry závislosti posuzované zdravotně postižené osoby. 

Ta se určuje pomocí zjištění, jaké množství základních životních potřeb je zdravotně 

postižená osoba schopna zvládat  bez pomoci jiné osoby.

Míra  závislosti  je  pak  stanovena  na  základě  lékařského  vyšetření,  které  je 

prováděno  lékařem  OSSZ  a  sociálního  šetřením.  Sociální  šetření  provádí  krajská 

pobočka ÚP, která nakonec o přiznání příspěvku též rozhoduje.321 

Sociální  šetření  se provádí  v  přirozeném prostředí  posuzované osoby,  nejčastěji 

tedy v jejím vlastním domově.  Po provedení  sociálního  šetření  se  vyhotoví  o tomto 

písemný záznam, který krajská pobočka ÚP zašle společně s žádostí o příspěvek OSSZ 

318 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §24.

319 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §26, odst. 1.

320 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §26, odst. 2.

321 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §25.
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k posouzení míry závislosti.

Posuzování  stupně  závislosti  zdravotně  postižené  osoby  vychází  OSSZ 

z lékařského  nálezu  o  zdravotním  stavu  posuzovaného,  v  případě  pervazivních 

vývojových poruch také z  vyšetření  klinického dětského psychologa,  z  provedeného 

sociálního šetření a z vyšetření posuzujícího lékaře.322 

Posudek  je  následně  zaslán  krajské  pobočce  ÚP.  V  tomto  posudku  se  uvádí, 

které základní  životní  potřeby  není  osoba  schopna  zvládat.  Posouzení  základních 

životních potřeb, které není zdravotně postižená osoba zvládat, je součástí rozhodnutí 

o přiznání či zamítnutí příspěvku, které se zasílá žadateli.323 

Základní  životní  potřeby,  které  jsou  v  rámci  sociálního  šetření  posuzovány 

a způsob  jejich  hodnocení,  je  blíže  uveden  ve  vyhlášce  č.  505/2006  Sb.,  kterou  se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Jednotlivé aktivity a popis, 

co se v jejich rámci hodnotí, je blíže popsány v podkapitole 3.5.1. 

Sociální šetření provádí obvykle jeden sociální pracovník, avšak v případech, kdy 

lze předpokládat, že by byl sociální pracovník jakkoliv ohrožen při cestě na sociální 

šetření  a  nebo  v  přirozeném prostředí  žadatele,  vykonávají  sociální  šetření  sociální 

pracovníci dva. Cílem sociálního šetření je získání informací, které mají vypovídající 

hodnotu, o životní a sociální situaci žadatele. Přirozeným sociálním prostředím nemusí 

být jen bydliště žadatele, nýbrž také místo, kde se žadatel vzdělává, kde pracuje nebo 

kde realizuje své běžné sociální aktivity.324 Doba trvání sociálního šetření je ovlivněna 

mírou  soběstačnosti  žadatele,  jeho  schopnostech  a náročnosti  péče,  která  je  žadateli 

poskytována.  Sociální  šetření  probíhá  zpravidla  formou  rozhovoru  s  žadatelem 

o příspěvek,  případně  s  pečující  osobou.  Zjišťování  schopnosti  zvládání  základních 

životních potřeb se hodnotí nejen formou rozhovoru, ale také pozorováním. 

Podle přílohy k vyhlášce č.  332/2013 Sb.,  o vzoru Standardizovaného záznamu 

sociálního  pracovníka,  by  mělo  sociální  šetření  trvat  v  rozmezí  mezi  105  až  250 

minutami,  v  praxi  se  ovšem  sociální  šetření  trvá  zhruba  kolem  30  až  45  minut, 

vzhledem  k vytíženosti  sociálních  pracovníků.  Do  doby  sociálního  šetření  se 

nezapočítává cesta k žadateli, nýbrž pouze doba šetření jako taková. 

 Záznam ze sociálního šetření neobsahuje pouze vyhodnocení schopnosti zvládání 

322 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §25, odst. 3.

323 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §25, odst. 4.

324 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §3, písm d.
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základních životních potřeb žadatele,  ale také popisuje  jeho rodinné vztahy,  sociální 

a vztahový  rámec  mimo  rodiny,  výdělečnou  činnost  či  školní  povinnosti,  celkové 

prostředí žadatele. V záznamu musí být při hodnocení schopnosti samostatného zvládání 

základních životních  potřeb  také uvedeno,  zda k tomu bylo využito kompenzačních 

pomůcek či nikoliv. 

Při sociálním šetření musí být žadatel osobně přítomen, avšak kromě něho mohou 

být přítomny i další osoby, u kterých si to žadatel přeje. Výsledek sociálního šetření je 

výrazně  ovlivněn  mnoha  faktory,  například  zda  se  sociálnímu  pracovníkovi  podaří 

navázat vztah s posuzovanou osobou tak, aby mohla svoje potřeby otevřeně vyjádřit, 

jaké si sociální pracovník dělá poznámky.

Dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje sociální  šetření,  je sociální  pracovník 

jako takový. Jeho schopnost empatie, znalost problematiky, zkušenosti apod. Toto je dle 

názoru  autorky  však  klíčové  pro  celkové  posouzení  schopnosti  zvládání  základních 

životních  potřeb  zdravotně  postižené  osoby.  Je  totiž  třeba  brát  v potaz,  že ne každá 

zdravotně postižená osoba je schopna dostatečně přesně vyjádřit svoje potřeby, čímž 

může velmi snadno dojít k chybnému odhadu toho, co je žadatel schopen samostatně 

zvládnout.  Mimo to,  že  během sociálního  šetření  se  může objevit  bariéra  na straně 

komunikace, je důležité zohlednit také čas, který je na šetření vyhrazen. Ten je zcela 

nedostačující tomu, aby bylo (ve většině případů), možné vyhodnotit potřeby žadatele 

tak, aby tomu odpovídal přiznaný stupeň příspěvku. 

Písemný záznam ze sociálního šetření musí vždy obsahovat údaje o datu a času, 

ve kterém se sociální šetření konalo. Dále musí obsahovat identifikační údaje žadatele, 

informace ohledně toho, s kým byl během šetření veden rozhovor, kdo je osoba, která 

zajišťuje  péči,  v  jakém  rozsahu  je  tato  péče  poskytována  a  jak  je  potřebná  péče 

s pečující osobou sjednávána. Písemný záznam musí také obsahovat žadatelův vlastní 

popis situace. Skutečnosti,  které byly zjištěny jinak, než rozhovorem, tedy například 

pozorováním, je nutné v písemném záznamu specifikovat. 

Záznam ze sociálního šetření obsahuje popis situace, ve které se žadatel nachází. 

Sociální pracovník v jeho rámci zkoumá následující okruhy:

a) péče o vlastní osobu;

b) výdělečná činnost / školní povinnosti;

c) rodinné vztahy;

d) sociální vztahový rámec mimo rodiny;
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e) domácnost; a 

f) prostředí.325 

V rámci péče o vlastní osobu se sociální pracovník soustředí na situaci zdravotně 

postižené  osoby  při  hledání  uspokojení  jeho  základních  životních  potřeb.  V  rámci 

tohoto okruhu se posuzuje například, zda si žadatel je schopen otevřít a zavřít dveře 

bydliště, jakou dokáže ujít vzdálenost a jak dlouho mu to trvá, dále sem spadá základní 

životní potřeba komunikace, tedy schopnost žadatele se orientovat místem a časem, zda 

rozumí mluvenému slovu, je schopen se orientovat v rámci svého bydliště, zda poznává 

jiné osoby apod. Dalším hodnoceným kritériem je v rámci tohoto okruhu také osobní 

hygiena, zejména, zda je žadatel schopen provádět osobní hygienu sám či s pomocí jiné 

osoby a také případnou nutnost použití např. inkontinenčních pomůcek. Žadatel by měl 

v rámci tohoto okruhu také popsat svůj denní režim, sociální pracovník v rámci této 

části zkoumá, zda žadatel chápe potřebu jídla a pití. Oblékání je další částí, která se 

v rámci tohoto okruhu zkoumá. Sociální pracovník primárně hodnotí, zda je zdravotně 

postižená  osoba  se  samostatně  obléknout  a  svléknout  a  zda  je  toto  přiměřené 

okolnostem. Dalšími činnostmi, které se v rámci tohoto okruhu hodnotí, je stravování, 

způsob  pohybu  v  přirozeném  prostředí  a  také  zda  zdravotně  postižený  využívá 

kompenzační pomůcky. Sociální pracovník vždy zaznamená, kdo a jakým způsobem 

žadateli pomoc poskytuje, je-li pomoci třeba. U všech těchto skutečností je také důležité 

zaznamenat časový úsek, v jakém je žadatel schopen úkon zvládnout. 

Druhým hodnoceným okruhem je výdělečná činnost či školní povinnosti žadatele 

o příspěvek.  Zde sociální  pracovník zkoumá zapojení  žadatele  do studia či  pracovní 

činnosti. V rámci tohoto okruhu se tedy hodnotí, zda žadatel pracuje či studuje, jaký je 

způsob  docházky  a  dopravy  a  zda  je  k  jakékoli  této  činnosti  potřeba  doprovodu 

či asistence.  Zkoumá  se  též,  zda  má  žadatel  na  pracovišti  vyhovující  pracovní 

podmínky, zda se dopravuje městskou hromadnou dopravou či vlastním vozidlem a také 

zda toto musí být nějak upraveno. V rámci tohoto okruhu se též zaznamená, zda žadatel 

pobírá sociální dávky, a pokud ano, tak jaké. 

325 Normativní instrukce č.19/2013, Postup při vykonávání sociálního šetření v rámci řízení o dávkách 

nepojistných sociálních systémů podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 

hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

103



Třetím okruhem, který sociální pracovník v rámci sociálního šetření hodnotí, jsou 

rodinné vztahy žadatele. Zde se popisuje vztahový rámec rodiny, primárně mezi rodiči 

a dětmi, partnery, případně prarodiči nebo dalšími osobami a způsob, jakým mezi sebou 

komunikují.  Do  záznamu se  zapisuje  i  rodinná  historie  vztahů,  způsob  komunikaci 

v minulosti  a  nyní,  dále  také  zda  žadatel  žije  v  manželském či  partnerském vztahu 

a pokud ano, tak v jakém, zda udržuje kontakty se všemi členy rodiny a vztahy mezi 

sourozenci a také, zda žadatel preferuje nějakou osobu a případně poté jakou. 

Na hodnocení rodinných vztahů navazuje hodnocení sociálního vztahového rámce 

mimo rodiny. Jedná se zejména o přátelské vztahy, sociální aktivity a trávení volného 

času.  Sociální  pracovník  v  rámci  tohoto  okruhu  zkoumá,  zda  žadatel  má  kontakt 

i s jinými osobami, než s jeho rodinnými příslušníky, jakým způsobem tráví žadatel svůj 

volný  čas  a  zda  je  taková  aktivita  přiměřená  věku,  zda  se  žadatel  zapojuje 

do volnočasových aktivit pouze s doprovodem a proč. 

Pátým okruhem, který sociální pracovník hodnotí, je domácnost. V rámci tohoto se 

soustředí na situace, které vznikají při standardním chodu domácnosti. Hodnotí se tedy 

například zda a jakým způsobem žadatel manipuluje s předměty denní potřeby, jak a zda 

vykonává běžné domácí práce, zda umí ovládat běžné domácí spotřebiče či zda umí 

nakládat s vlastními penězi. Sociální pracovním v rámci tohoto okruhu také zkoumá, 

zda a jak jsou v rámci domácnosti patrná osobní teritoria, tedy zda je žadatel například 

schopen úklidu vlastního pokoje apod. 

Posledním okruhem, který sociální pracovník v rámci sociálního šetření zkoumá je 

prostředí.  Zde  se  popisuje  stav  bydlení,  zda  je  vybaven  pomůckami  a  pokud  ano, 

tak jakými  a  bezbariérovost  nejen  domácnosti,  ale  také  širšího  okolí.  V  záznamu 

se primárně popisuje příchod do objektu, kde se domácnost nachází a vlastní přístup 

do domácnosti, tedy například zda jsou tam nějaké schody a pokud ano, tak jejich počet, 

v jakém patře se nachází byt žadatele, zda je budova bezbariérová apod. Zkoumá se 

také, jak snadno se žadatel může dostat do koupelny, jaká je přítomnost nepříznivých 

faktorů prostředí, jako je například prach nebo hluk, zda žadatel žije v čistém prostředí. 

V  rámci  tohoto  okruhu  sociální  pracovník  také  zkoumá,  v  jaké  vzdálenosti  jsou 

pro žadatele obchod s potravinami, zdravotní středisko či jiná lékařská zařízení. 

Pokud by se  jednalo  o  sociální  šetření,  které  by  probíhalo  v  rámci  odvolacího 

řízení, vykonává toto šetření pracovník MPSV, který se pro provedení tohoto šetření řídí 

stejnými postupy jako u sociálního šetření v první instanci. 
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3.5.6 Kontrola využívání příspěvku

Krajské pobočky Úřady práce mají podle § 29 zákona kontrolovat, zda je příspěvek 

využíván  k  poskytování  pomoci,  zda  je  tato  pomoc  poskytována  osobou  blízkou 

či asistentem sociální  péče  či  poskytovatelem sociálních  služeb,  dětským  domovem 

či speciálním  lůžkovým zařízením hospicového  typu.  Krajské  pobočky  Úřadu  práce 

dále  také  kontrolují,  zda  je  pomoc poskytována tím,  kdo byl  v  žádosti  o  příspěvek 

na péči uveden jako poskytovatel a zda rozsah a způsob pomoci odpovídá stanovenému 

stupni  závislosti.  Je-li  pomoc  poskytována  asistentem  sociální  péče  nebo  osobou 

blízkou,  kontroluje  se  též  zdravotní  způsobilost  těchto  osob.  Pokud  je  pomoc 

poskytována  poskytovatelem  sociálních  služeb,  kontroluje  krajská  pobočka  Úřadu 

práce, zda byla o s poskytovatelem uzavřena smlouva.326 

O kontrole a jejím výsledku se provádí záznam do spisu, ve kterém je obsažen 

popis  skutečností  zjištěných  během  kontroly,  uvedení  případných  nedostatků 

či označení  takových  právních  předpisů,  které  byly  porušeny.  Záznam  musí  být 

podepsán kontrolující osobou, kontrolovaný musí být se záznamem seznámen.327 

Sociální  pracovník  se  musí  před  vstupem  do  domácnosti  žadatele  prokázat 

průkazem sociálního pracovníka. V rámci úvodního rozhovoru vede sociální pracovník 

rozhovor se všemi přítomnými, během něhož i všechny upozorní, že průběh rozhovoru 

bude  zaznamenáván.  Průběh  sociálního  šetření  by  měl  být  organizován  podle  toho, 

jakým způsobem se vyvíjí interakce s žadatelem, případně dalšími přítomnými osobami. 

3.5.7 Informační systém o příspěvku

Informační  systém  o  příspěvku  na  péči  je  součástí  Jednotného  informačního 

systému  práce  a  sociálních  věcí,  které  spravuje  MPSV.  Systém  obsahuje  údaje 

o žadatelích,  příjemcích,  výši  poskytovaného  příspěvku  a  údaje  o  fyzických 

a právnických osobách poskytujících pomoc. 

3.6 Sociální služby
Sociální  služby  tvoří  nedílnou  součást  systému  sociální  pomoci.  Zde  pomoc 

oprávněným osobám nespočívá v poskytování peněžité pomoci, nýbrž je poskytována 

pomocí  služby.  Sociální  služby  jsou  poskytovány  těm  osobám,  které  se  ocitly 

326 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §29.

327 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §29, odst. 4
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v nepříznivé  sociální  situaci  a  jsou  upraveny  v  části  třetí  zákona  č.  108/2006  Sb., 

o sociálních  službách.  Charakteristické  pro  tuto  oblast  je,  že  pomoc  je  často 

poskytována subjekty odlišnými od státu – stát v těchto případech přenáší poskytování 

plnění ze systému sociálních služeb na další subjekty. 

Základní  principy  poskytování  sociálních  služeb  jsou  stanoveny  v  §  2  zákona. 

Primárními znaky tohoto systému je poskytnutí  relevantních informací tomu, kdo se 

ocitl  v  nepříznivé  sociální  situaci,  aby  pokud  možno  mohl  tuto  situaci  svépomocí 

vyřešit.  Sociální  služby pak nastupují  v  případě,  pokud se osobě situaci  samostatně 

vyřešit  nepodaří.  Lze tedy říci,  že  u sociálních služeb je  primární  snaha  o podporu 

samostatnosti klientů, v případě, že toto není možné, je řešení hledáno tak, aby bylo 

individualizované té určité potřebě každého klienta.328

Novelou, která vstoupila v platnost v roce 2007 bylo přijato nové dělení sociálních 

služeb, a to:

a) sociální poradenství;

b) služby sociální péče;

c) služby sociální prevence.

Tyto služby mohou být poskytovány ve formě pobytové, ambulantní nebo terénní. 

Pobytové služby jsou takové,  které jsou spojeny s ubytováním v zařízení  sociálních 

služeb.  Ambulantními  službami  jsou  ty,  kam  osoba  pravidelně  dochází  či  je 

dopravována a  jejichž součástí  není  ubytování.  Terénní  sociální  služby jsou osobám 

poskytovány v jejich přirozením sociálním prostředí.329 

Kromě nové kategorizace byl také zaveden smluvní princip mezi poskytovatelem 

a příjemcem sociálních služeb. Sociální služby není možné provozovat bez toho, aniž by 

byl poskytovatel  registrován. Pro zajištění  standardu kvality sociálních služeb zákon 

stanovuje  předpoklady  pro  výkon  povolání  pracovníka  v  sociálních  službách 

a sociálního pracovníka.330 

Sociální  poradenství  je  v  zákoně  rozděleno  na  základní  a  odborné.  Základním 

poradenstvím  se  rozumí  poskytování  potřebných  informací  přispívajících  k  řešení 

328 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5. s. 214.

329 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §33.

330 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5. s. 215.
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nepříznivé  sociální  situace,  zatímco  odborné  poradenství  se  zaměřuje  na  potřeby 

jednotlivých okruhů sociálních skupin ve specializovaných poradnách.331 

Služby sociální prevence mají pomoci zabránit sociálnímu vyloučení osob, kterým 

hrozí  krizová  sociální  situace,  jejichž  životní  návyky  či  způsob  života  mohou  vést 

ke konfliktu se společností, případně jsou v sociálně znevýhodňujícím prostředí. Cílem 

služeb sociální prevence je pomoci osobám k překonání jejich nepříznivé situace, stejně 

tak jako chránit společnost před vznikem a šíření nežádoucích společenských jevů.332

Služby sociální péče jsou pro účely této práce nejdůležitější kategorií. Definovány 

jsou jako služby, které napomáhají zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost osobám, 

které takovou pomoc potřebují, s cílem takovým osobám umožnit co nejvyšší možné 

zapojení  do  běžného  života  společnosti,  v  případech,  kdy  je  toto  vyloučeno  jejich 

stavem, je též cílem zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.333 

3.6.1 Služby sociální péče

Jak  již  bylo  specifikováno  výše,  služby  sociální  péče  mají  napomáhat  osobám 

zajistit jejich soběstačnost, ať už psychickou či fyzickou, s cílem podpoření jejich života 

v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim tak v co nejvyšší možné míře 

zapojení do běžného života společnosti.  Pokud toto jejich stav vylučuje, tak jim zajistit 

důstojné prostředí a zacházení. Zákon dále udává, že každý má právo na poskytování 

služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí. 

Mezi služby sociální péče patři: 

a) osobní asistence;

b) pečovatelská služba;

c) tísňová péče;

d) průvodcovské a předčitatelské služby;

e) podpora samostatného bydlení;

f) odlehčovací služby;

g) centra denních služeb;

331 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5. s. 217.

332 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5. s. 217.

333 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5. s. 217.
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h) denní stacionáře;

i) týdenní stacionáře;

j) domovy pro osoby se zdravotním postižením;

k) domovy pro seniory;

l) domovy se zvláštním režimem;

m) chráněné bydlení; a

n) sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. 

Sociální služby, které jsou nejvíce relevantní pro zdravotně postižené, jsou veskrze 

ve všech případech poskytovány za úhradu. Prováděcí právní předpis v těchto případech 

stanovuje maximální výši úhrady – je stanoveno, že po uhrazení stravy a ubytování 

v případě  týdenních stacionářů  zůstat osobě minimálně 25% jejího celkového příjmu, 

v případě ostatních pobytových sociálních služeb se jedná o minimálně 15%.334 Úhrada 

z příspěvku na péči činí v případě týdenních stacionářů maximálně 75% přiznaného 

příspěvku, v případě ostatních pobytových služeb se jedná o celkovou výši přiznaného 

příspěvku. 

Detailnější popis rozsahu úkonů, které se v rámci té které sociální služby poskytují, 

lze nalézt ve vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách. 

3.6.2 Podmínky poskytování sociálních služeb

Jak  již  bylo  specifikováno  výše,  sociální  služby  je  možné  poskytovat  pouze 

na základě  oprávnění  k  poskytování  sociálních  služeb.  Takové  oprávnění  vzniká 

rozhodnutím o registraci. 

O registraci  poskytovatele  sociálních  služeb  rozhoduje  krajský  úřad.  Podmínky 

registrace jsou upraveny v § 79 zákona. Další  z povinností  poskytovatele sociálních 

služeb  je  uzavření  pojistné  smlouvy  pro  případ  odpovědnosti  za  škodu způsobenou 

při jejich  poskytování,  a  to  před  započetím  poskytování  sociálních  služeb.  Úředně 

ověřenou kopii této smlouvy je poskytovatel povinen zaslat registrujícímu orgánu.335 

Registr poskytovatelů sociálních služeb je veden krajskými úřady. Tento je veden 

jak v elektronické, tak v listinné podobě.336 

334 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §73, odst. 3.

335 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §80.

336 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §85
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Poskytovatelé  sociálních  služeb  jsou  povinni  zajišťovat  dostupnost  informací 

o místě, druhu a okruhu osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, dále o kapacitě 

a způsobu poskytování těchto služeb. Zájemci o službu musí být informováni o všech 

právech a povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociální 

služby. Další podmínky jsou specifikovány v §88 zákona. 

O poskytování služby musí poskytovatel uzavřít s příjemcem smlouvu. Smlouva se 

neuzavírá pouze v případě, kdy je služba poskytována dítěti a to na základě rozhodnutí 

soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného opatření nebo předběžného opatření. 

3.6.3 Rozsah služeb sociální péče a výše jejich úhrady

Rozsah služeb, které jsou v rámci sociální péče poskytovány je specifikován v části 

druhé vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. Zde jsou specifikovány jednotlivé úkony a též 

maximální  možná  výše  úhrady  za  poskytování  těchto  služeb  či  jejich  jednotlivých 

úkonů. 

Výše  úhrady  se  počítá  dle  skutečně  spotřebovaného  času,  který  je  nezbytný 

pro zajištění  daného  úkonu.  Netrvá-li  zajištění  úkonu  celou  hodinu,  částka  se  bude 

poměrně krátit.  Příkladem lze uvést osobní asistenci,  kde se platí  též cesta asistenta 

na místo a z místa poskytování služby. 

Zůstaneme-li  u  příkladu osobní  asistence,  či  průvodcovských a předčitatelských 

služeb, maximální hodinová sazba uvedená ve vyhlášce činí 130 Kč. Nejvyšší možný 

příspěvek  na  péči  ve  stupni  závislosti  IV činí  19  200  Kč  –  to  by  tedy  orientačně 

odpovídalo přibližně 640 Kč na den, které má zdravotně postižená osoba k dispozici 

na to, aby si obstarala potřebnou asistenci. Stupeň závislosti IV, tedy úplná závislost, 

jasně napovídá, že zdravotně postižený bude potřebovat asistenci s naprostou většinou 

běžných denních úkonů, pokud ne úplně se všemi. Daný příspěvek by celkově však 

pokryl pouze necelých 5 hodin osobní asistence denně. Zde lze tedy jasně poukázat 

na to,  že  poskytované  částky  jsou  zcela  neadekvátní  potřebám,  které  zdravotně 

postižená  osoba  má  a  není  tak  zdaleka  možné  pokrýt  ani  celý  den  péče,  pokud 

nevyužívá pobytových sociálních služeb. 

3.6.4 Sociální pracovníci a neformální pečovatelé

Sociální  pracovník  je  v  mnoha  případech  osobou,  která  napomáhá  k  optimální 

volbě takové sociální služby, která bude příjemci co nejvíce nápomocná a ve většině 
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případech sociální služby také zprostředkovává. 

Sociální  pracovník  tak  vykonává  sociální  šetření,  podílí  se  na  řešení  sociálně 

právních  problémů,  zabezpečuje  sociální  agendy  a  poskytuje  další  odborné 

poradenství.337  

Předpoklad  pro  výkon  povolání  sociálního  pracovníka  je  bezúhonnost,  plná 

svéprávnost, zdravotní a odborná způsobilost. 

Neformální pečovatelé jsou osoby, které nejsou profesionálními pečovateli a které 

pečují  o  osobu  blízkou.  Jednat  se  může  o  jak  krátkodobou,  tak  dlouhodobou  péči. 

U krátkodobých se jedná primárně o péči, kterou osoba potřebuje například v následku 

nemoci či úrazu, dlouhodobá péče bývá nejčastěji  vymezena zdravotním postižením, 

případně ztrátou soběstačnosti vzhledem ke stáří osoby. Neformálními pečovateli jsou 

často rodiče zdravotně postižených, případně jiní rodinní příslušníci.

Problematika  neformálních  pečovatelů  je  dle  autorky  práce  místem,  kterému je 

třeba věnovat zvýšenou pozornost a která by měla být zařazena do systému dlouhodobé 

péče  a  aby  se  neformálním  pečovatelům  dostalo  ucelené  podpory.  Je  třeba  totiž 

zohlednit, že s ohledem na věk, stupeň a druh zdravotního postižení osoby, o kterou 

neformální pečovatel  pečuje,  je tato péče často velmi náročná,  a to nejen psychicky 

a fyzicky,  ale  také  z  časového  hlediska.  Toto  tedy  často  znamená,  že  neformální 

pečovatel  nemá sám žádný příjem,  jelikož  byl  vzhledem k poskytované péči  nucen 

opustit zaměstnání, případně si zkrátit úvazek. Dalším faktorem, který často negativně 

ovlivňuje  život  neformálních  pečovatelů  jest,  že  se  často  ocitají  v  sociální  izolaci, 

jelikož se vzhledem k péči o osobu blízkou, musí vzdát též i sociálních vazeb. Toto 

všechno  samozřejmě  závisí  na  intenzitě  poskytované  péče  jako  takové,  od  čehož 

se odvíjí i jejich časová náročnost. 

Sociální služby by se sice v tomto případě mohly nabízet jako řešení, ale není tomu 

vždy tak.  Je třeba v první  řadě zohlednit  fakt,  že  vhodná sociální služba se nemusí 

vyskytovat  v  blízkosti  bydliště  zdravotně  postiženého.  Dále  je  také  nutné  zmínit, 

že pečující  osoba  nemusí  mít  dostatek  finančních  prostředků  na  zaplacení  vhodné 

sociální služby. Příspěvek na péči málokdy potřebnou službu pokryje v dostatečné míře 

a finanční participace ze strany rodiny nebo pečujícího je tak nutná. 

Od rodinných příslušníků přitom stát v podstatě očekává vyšší participaci a menší 

337 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §109.
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zatížení  systému,  pokud  je  jedná  o  péči  o  zdravotně  postižené.  Výhodnější  je  to 

samozřejmě i pro zdravotně postiženou osobu jako takovou. Rodina zná jeho potřeby 

nejlépe,  reakce  na  ně  nebo  na  jejich  změny  jsou  flexibilnější  ve  srovnání  s  péčí 

poskytovanou formálními sociálními službami, emoční vazby jsou silnější,  zdravotně 

postiženému se dostává individuálního přístupu ve známém domácím prostředí apod. 

Formální sociální služby by v podstatě měly nastoupit až v případě, pokud neformální 

péči není z nějakého důvodu možné poskytnout. Respektive, nejideálnější variantou se 

autorce této práce jeví možnost kombinace neformální péče se sociálními službami, a to 

nejen kvůli  dostupnému zázemí, jak bylo již popsáno výše, ale také kvůli sociálním 

vazbám a vztahů, které každý jedinec potřebuje i mimo rámec rodiny. 

Neformální  péče má velmi  významný nejen společenský,  ale také  ekonomický 

přínos.  Ze  společenského  hlediska  přispívá  k  rodinné  soudružnosti.  Ekonomicky 

přínosná je neformální péče primárně pro stát. Pokud by se ale tento systém analyzoval 

více, není možné nevidět, že jediní, kteří jsou na tomto prakticky sankcionovaní, jsou 

právě neformální pracovníci. A to nejen po dobu, po kterou péči poskytují, ale také poté, 

jelikož snížení či výpadek příjmů ovlivní také budoucí starobní důchod neformálního 

pečovatele. 

Byť existují jisté formy institucionální podpory pro neformální pečovatele, kterými 

jsou například právní nárok na zkrácení pracovní doby, jako určitou formu kompenzace 

za  vypadnutí  příjmu  se  považuje  také  příspěvek  na  péči.  Komunitní  podpora  je 

na minimální  úrovni,  získat  informace  o  způsobu  poskytování  adekvátní  péče 

i o sociálních  službách  není  z  nejjasnějších,  vzdělávání  neformálních  pečovatelů 

prakticky neexistuje, stejně tak jako psychologické poradenství a péče, která by však dle 

názoru  autorky  této  práce  měla  být  bezplatně  poskytována  všem  neformálním 

pečovatelům. 

V důsledku  všeho  výše  zmíněného  je  patrné,  že  neformální  pečující  se  ocitají 

ve značně nejistém postavení. 

Postavení  neformálních  pečující  je  v  současném  systému  dlouhodobé  péče 

nedostatečně řešen. Revize by byla nutná nejen ohledně příjmové situace, ve které se 

ocitli v důsledku poskytování péče či po jejím ukončení, a to ať už se jedná o návrat 

na trh  práce  nebo  o  starobní  důchod.  Změněny  by  musely  být  parametry  nejen 

sociálního  zabezpečení,  ale  také  pracovního  práva  a  vzdělávacích  a  doprovodných 

služeb. Bylo by nutné vytvořit nové nástroje, které neformálním pečovatelům pomohou 

111



nejen ohledně specifik poskytované péče, ale také by jim poskytla potřebné vzdělávání 

a další formy pomoci, jako například odlehčovací služby. 

3.6.5 Inspekce poskytování sociálních služeb

U registrovaných poskytovatelů sociálních služeb provádí  inspekci ministerstvo. 

Předmětem  takové  inspekce  je  kvalita  poskytovaných  služeb,  plnění  povinností 

poskytovatelů  sociálních  služeb a  plnění  povinnosti  vést  evidenci.  Ministerstvo  dále 

zkoumá,  zda  má  smlouva,  která  se  s  příjemci  služby  uzavírá,  všechny  potřebné 

náležitosti. Inspekci nelze provádět na jiném místě, než na místě poskytování sociálních 

služeb. 

Pokud  se  inspekce  provádí  o  poskytovatele  pobytových  sociálních  služeb, 

vykonávají  inspekci  minimálně  3  zaměstnanci  ministerstva,  v  ostatních  případech 

vykonávají  inspekci  minimálně  2  zaměstnanci.  Poskytovatel  má  povinnost 

součinnosti.338 

3.6.6 Financování sociálních služeb

Sociální  služby  jsou  financované  skrze  dotace,  které  jsou  ze  státního  rozpočtu 

poskytovány krajům na základě jejich vlastní žádosti pro příslušný rozpočtový rok. Tyto 

dotace poskytuje ministerstvo. Žádost o dotaci musí být obsahovat též střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb kraje, který dále obsahuje také ekonomickou analýzu v plánu 

identifikovaných potřeb a způsob jejich finančního zajištění.339 

Dalším  možným  způsobem  financování  sociálních  služeb  může  být  poskytnutí 

dalších  účelových  dotací,  které  slouží  primárně  k  financování  běžných  výdajů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb.340 

338 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §97an.

339 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §101a.

340 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §104.
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4 Srovnání  systémů  sociálního  zabezpečení  pro zdravotně 

postižené ve Velké Británii  a v České republice v širším 

kontextu
Systémy  sociálního  zabezpečení  pro  zdravotně  postižené  ve  Velké  Británii 

a v České republice byly v rámci této práce za účelem srovnání rozděleny do několika 

kategorií, a to podle toho, za jakým účelem je daná pomoc poskytována.
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ČR UK

Mobilita Příspěvek na mobilitu Příspěvek na živobytí pro zdravotně postižené 
(DLA) – složka mobilita

Příspěvek na podporu osobní nezávislosti (PIP) – 
složka mobilita

Příspěvek na pečovatelskou službu (AA) – 
složka mobilita

Příspěvek na pořízení 
motorového vozidla

Parkovací průkaz Parkovací průkaz (Blue Badge)

Průkaz osoby 
se zdravotním 
postižením 

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Zvláštní 
pomůcky

Příspěvek na zvláštní 
pomůcku

Péče Příspěvek na péči Příspěvek na živobytí pro zdravotně postižené 
(DLA) – složka péče

Příspěvek na podporu osobní nezávislosti (PIP) – 
složka péče

Příspěvek na pečovatelskou službu (AA) – 
složka péče

Příspěvek pro pečující osobu (CA)

Financování péče místním úřadem

Tabulka 2: Příspěvky poskytované zdravotně postiženým v ČR a UK



4.1.1 Mobilita

V oblasti mobility jsou mezi oběma srovnávanými systémy velké rozdíly. V  ČR 

existují příspěvky, které jsou specificky určeny zdravotně postiženým na pomoc vykrytí 

zvýšených nákladů souvisejících  s  mobilitou.  V ČR je  na mobilitu  určen  specifický 

příspěvek,  příspěvek  na  mobilitu,  který  však  svou  výší  velkou  pomoc  neposkytuje. 

V UK  není  poskytován  žádný  ekvivalent  tohoto  příspěvku,  naopak  všechny  tři 

příspěvky poskytované zdravotně postiženým mají složky, které poskytují i příspěvek 

na mobilitu. Zde to však není míněno jako příspěvek na dopravu, nýbrž v první řadě 

jako pomoc s pohyblivostí. Vzhledem k výši poskytovaného příspěvku v ČR v tomto 

bodě autorka nespatřuje velkou diferenci, jelikož vliv, který toto má na život zdravotně 

postiženého je mizivý. 

Parkovací průkaz je jedinou součástí systémů sociálního zabezpečení pro zdravotně 

postižené, který funguje na stejném principu v ČR a UK, byť v UK z tohoto průkazu 

pramení zdravotně postiženým vícero výhod. Hlavním rozdílem je fakt, že parkování 

v UK je povoleno nejen na místech vyhrazených pro vozíčkáře,  ale kromě několika 

výjimek, jako například vyhrazené pruhy pro MHD, mohou parkovat téměř kdekoliv. 

Toto má, byť se nejedná o finanční příspěvek, na život zdravotně postiženého velký 

vliv. Fakt, že je možné zaparkovat prakticky kdekoliv, tedy co nejblíže místu, na které 

se  zdravotně  postižený  potřebuje  dostat,  je  pro  něj  velkou  pomocí,  a to obzvláště 

v případě, je-li odkázán na invalidní vozík. 

Velkým rozdílem mezi oběma zeměmi je také příspěvek poskytovaný na pořízení 

motorového  vozidla.  Tento  je  v  ČR  poskytováno  v  rámci  příspěvku  na  zvláštní 

pomůcku,  kdy  je  výše  poskytnutých  financí  odstupňována  podle  příjmů  společně 

posuzovaných  osob.  Příspěvek  je  většinou  poskytován  v  takové  výši,  která  vykryje 

přibližně polovinu nákladů na nákup a údržbu motorového vozidla, během daných 7 let. 

V UK příspěvek, který by byl poskytován přímo pro nákup motorového vozidla není, 

ale  systém vychází  z  toho,  že  jeho  pořízení  je  možné  pokrýt  složkou  na  mobilitu 

s použitím leasingu, na který mají zdravotně postižení nárok.

Doprava  zdarma  nebo  za  sníženou  cenu  je  zdravotně  postiženým  poskytována 

v obou zemích. 

4.1.2 Zvláštní pomůcky

V ČR je upraveno poskytování příspěvku na zvláštní pomůcky, v rámci zákona 
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č. 329/2011Sb.,  o poskytování  dávek  osobám  se  zdravotním  postižením, 

a to vč. motorového  vozidla  zmíněného  v  rámci  příslušné  kapitoly.  Detaily  ohledně 

zvláštních pomůcek jsou upraveny v přílohách k zákonu. V rámci systému sociálního 

zabezpečení  pro  zdravotně  postižené  v  UK  neexistuje  žádný  ekvivalent  tohoto 

příspěvku. Lze si však zažádat o finanční pomoc místní úřad v případech, kdy zdravotně 

postižená osoba potřebuje přizpůsobit svoje obydlí danému zdravotnímu postižení. Výše 

či  způsob,  jakým zdravotně  postižený obdrží  pomoc skrze  toto schéma,  však záleží 

na individuálním  posouzení  každého  případu  a  není  proto  možné  ho  do  porovnání 

zahrnout.

4.1.3 Péče

Příspěvků  a  jiných  forem finanční  pomoci,  které  jsou  poskytovány  na  péči,  je 

ve Velké Británii celá řada. Patří sem nejen příspěvek na podporu osobní nezávislosti 

(PIP), kde se hodnotí složka péče, příspěvek na podporu živobytí zdravotně postižených 

(DLA),  který  též  zohledňuje  složku,  která  je  poskytovaná  na  péči,  ale  i  příspěvek 

poskytovaný na pečovatelskou službu (AA), který je poskytován osobám se zdravotním 

postižením v důchodovém věku. U nás je souhrnně poskytován příspěvek na péči jak 

dětem, tak dospělým. Rozdíly mezi tím, zda je příspěvek poskytován dítěti nebo dospělé 

osobě,  je pouze ve výši příspěvku, ale proces řízení o příspěvku je pro obě věkové 

skupiny stejný, což činí celou úpravu pro příjemce mnohem srozumitelnější.

Systém příspěvků na péči mají obě dvě země, avšak v čem se obě úpravy odlišují, 

je přístup, jakým se nahlíží na pečující osoby, které se v českém systému označují jako 

neformální pracovníci. V UK je na jejich pozici nahlíženo zcela jinak, je jim poskytován 

nejen separátní příspěvek – příspěvek pro pečující osobu (Carer’s Allowance), ale také 

jim může být poskytnuta pomoc příslušným místním úřadem, pokud si o to pečující 

osoba  požádá.  Pečující  osoby  tak  mají  možnost  pečovat  o  své  dítě  či  jinou  osobu 

blízkou,  a  zároveň  mají  zachovanou  volbu  toho,  jak  a  kolik  takové  péče  chtějí 

poskytovat, což samozřejmě úzce souvisí také s tím, jaké péče se ve výsledku dostává 

zdravotně postižené osobě. Je totiž třeba vzít v potaz i hledisko kvality života a celkové 

spokojenosti nejen zdravotně postiženého, ale také pečující osoby, jelikož ta má přímý 

vliv  právě  i  na  postiženou osobu.  Pečující  osoby tak  zažívají  podstatně  menší  míru 

sociální izolace, což je v případě, kdy osoba prochází těžší životní situací, jakou taková 

péče bezesporu je, stěžejní. 
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Podobný náhled na pečující osoby by si autorka přála jednoho dne vidět i v ČR, 

jelikož neformální pracovníci jsou pro systém velice přínosní.

Speciálně  v  případě  zdravotně  postižených  dětí  jsou  tyto  osoby  zcela 

nenahraditelné. Žádné zařízení sociálních služeb se nebude dítěti nikdy věnovat stejnou 

měrou, jako jeho rodič. Tato péče však může následky zdravotního postižení (zde je 

třeba zohlednit fakt, že míra zdravotního postižení u malých dětí se v mnoha případech 

odhaduje velmi těžko – tzn., že situace, kdy má zdravotně postižený péči poskytnutou 

právě  rodičem,  jakožto  neformálním  pracovníkem,  může  mít  extrémní  vliv  na  to, 

co v dospělosti dané dítě zvládne například v rámci motoriky apod.). 

Dalším prvkem, který ve Velké Británii autorka hodnotí velice kladně, je pomoc 

poskytovaná zdravotně postiženým a pečujícím osobám místními úřady.  

4.1.4 Sociální služby

Sociální  služby  poskytované  zdravotně  postiženým  jsou  koncipovány  v  obou 

zemích  na  podobných  principech.  V  obou  případech  je  zřejmým  cílem  zdravotně 

postižené osoby zaopatřit. 

Typy a  rozsah  poskytovaných sociálních  služeb se  v UK a  v  ČR velmi  neliší, 

rozdíly tak jsou často jen v názvech a ve způsobu, jakým je za tuto službu placeno. 

V ČR je v podstatě na úhradu těchto služeb určen příspěvek na péči, případně si musí 

zdravotně postižený danou formu péče hradit sám z jiných zdrojů. Zákon také určuje, 

jaké jsou maximální možné částky, které si může poskytovatel za danou službu účtovat.

V UK jsou tyto služby hrazeny hlavně místními úřady, není však ojedinělé, že péči 

zdravotně postiženému hradí jiná soukromá osoba v rámci své charitativní činnosti.  

Poskytovatelem sociálních služeb jsou často charitativní organizace, které zajišťují 

péči o zdravotně postiženého v daném rozsahu, ale často také komunikaci s místním 

úřadem,  jsou  přítomny  dalším  sociálním  šetřením  atd.  V  následujících  odstavcích 

autorka práce popisuje  služby,  které  byly poskytovány v rámci  organizace,  ve které 

pracovala a které jsou zdravotně postiženým poskytované na pobytové bázi. 

Podpora samostatného bydlení (Supported Living | SL)

Podpora  samostatného  bydlení  je  službou  poskytovanou  v  domácím  prostředí 

zdravotně postižené osoby. Jedná se o byt či dům, který daná osoba (nebo jiný člen její 

rodiny) vlastní nebo si jej pronajímá. Výhodou v tomto případě je, že pokud by došlo 
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ke změně poskytovatele sociálních služeb, zdravotně postižený se nemusí stěhovat. Je 

časté,  že nájem v tomto případě pokryje buď v celé výši nebo minimálně větší  část 

příspěvku na bydlení (housing benefit).  To znamená, že zdravotně postižený nemusí 

vydávat příspěvky, které mu byly přiznány, na to, aby si nějakým způsobem financoval 

péči. 

Podpora samostatného bydlení však nemusí být nutně určena jen pro jednu osobu. 

Často se  jedná  o větší  dům nebo byt,  ve  kterém žijí  2  až 3 osoby mající  podobou 

diagnózu.  Samostatné  bydlení  také  nepodléhá  registraci  u  CQC  a  tedy  ani  jejím 

inspekcím. Péče je regulovaná a musí být zajištěna poskytovatelem sociálních služeb – 

toto se zajišťuje buď přes daný místní úřad nebo přes různé charitativní společnosti. 

Sociální  služba  podpory  samostatného  bydlení  poskytovaná  v  ČR  funguje 

na stejném  principu  –  jedná  se  o  terénní  službu  poskytovanou  osobám se sníženou 

soběstačností, kterým pomáhá se zajištěním chodu domácnosti, s výchovnými a jinými 

podobnými činnosti. 

Residenční péče (Residential care | RES)

Tento  druh  sociální  služby  je  regulován  CQC  či  jejími  obdobami  ve  Walesu 

nebo ve Skotsku.  Zdravotně  postižený  zde  žije  v  zařízení,  které  by  se  dalo  srovnat 

s domovy pro osoby se zdravotním postižením v ČR. Jedná se formu pečovatelských 

domů, avšak systém se snaží zajistit, aby v jednom zařízení nežilo více než 10 osob, 

a to kvůli zajištění potřebné péče, soukromí i samostatnosti zdravotně postižených osob. 

Hlavním  rozdílem  z hlediska  pohledu  zdravotně  postiženého  spočívá  v  množství 

prostředků, které  dostává od státu.  Jak bylo zmíněno výše,  v případě,  že osoba žije 

v rámci SL, je velice časté, že celý nájem uhradí příspěvek na bydlení a veškeré další 

příspěvky, které tak byly zdravotně postiženému přiznány, slouží k útratě dle vlastního 

uvážení, jelikož péče je obvykle hrazena místním úřadem v celé nebo alespoň částečné 

výši.  V  případě  residenční  péče  dostává  zdravotně  postižený  obdobu  jakéhosi 

‚kapesného‘  (personal  expenses  allowance,  dále  jako  PEA),  která  činí  minimálně 

£24.90 týdně  (£108.31  měsíčně  /  3  112  Kč).  Ostatní  benefity  hradí  péči,  která  je 

poskytována pečovatelským domem. Zdravotně postižený tak nemusí platit za energie, 

nájem, jídlo, vnitřní vybavení nebo opravy, jelikož je pouze v nájmu. Péče je v tomto 

případě méně zaměřená na individuální potřeby jednotlivce a je více unifikovaná. Tento 

typ poskytování péče již není ve Velké Británii preferovaný a upřednostňuje se SL,  tedy 
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co  nejpodobnější  domácímu  prostředí  a  co  nejvíce  přizpůsobený  individuálním 

potřebám každého jedince. 

Systém sociálního zabezpečení pro zdravotně postižené ve Velké Británii se autorce 

práce jeví jako poměrně komplikovaný. Zorientovat se v systému a množství dávek není 

pro zdravotně postižené jednoduché. Problém s orientací v různých zákoutích tohoto 

systému měla i autorka, která se touto oblastí dlouhodobě zabývá. Bez zajímavosti není 

ani  fakt,  že  za  tři  roky  práce  v  charitativní  organizaci,  specializující  se  na  pomoc 

zdravotně postiženým, nepotkala nikoho, kdo by tento systém do detailu znal. 
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 £ týdně £ měsíčně Kč měsíčně

England 24,90 108,32 3 112 Kč

Scotland 28,75 125,10 3 594 Kč

Northern Ireland 26,33 114,55 3 291 Kč

Wales 32,00 139,20 3 999 Kč

Tabulka 3: Částky PEA poskytované ve Velké Británii



Závěr 
Je  dokázáno, že o nemocné, zdravotně postižené či jinak obecně neproduktivní 

členy společnosti bylo pečováno již od doby kamenné. Dalším zajímavým příkladem 

může být zajištění  rodin padlých Čingischánových bojovníků.  Přitom právě v tomto 

případě  se  uvádí,  že  taková péče  byla  nejenom bohulibá,  ale  že  měla  i  přímý vliv 

na úspěch  společnosti  obecně,  v  tomto  případě  úspěchu  daných  vojenských  tažení. 

Uvedené příklady jasně poukazují na fakt, že taková pomoc či péče je klíčovým pilířem 

síly  společnosti.  V tomto  ohledu  se  Česká  republika  a  Velká  Británie  určitě  neliší.  

Odlišnost  není  ani  v  tom,  jak  je  základní  struktura  pomoci  vystavěna,  dokonce  ani 

úroveň zabezpečení vztažená k životní úrovni v dané zemi se příliš neliší.  V čem se 

však  obě  země  odlišují,  je  právní  řád,  vnímání  obyvatel  a  jejich  celkový  přístup 

k systému sociálního zabezpečení i celkový průběh řízení o přiznání příspěvků a dávek.

Základní otázkou tedy jest, jaká kritéria pro srovnání obou systémů použít. Tato 

část obsahuje i subjektivní hodnocení autorky, které v České republice vychází z osobní 

zkušenosti341 i  těsných kontaktů  s  komunitou  zdravotně  postižených.  V UK vychází 

z tříleté pracovní zkušenosti  v jedné z významných charit  působící na území Anglie 

a Walesu na pozici podpory finančního vedení, provozního řízení a správní rady. 

Prvním  kritériem,  které  autorka  zvolila,  je  lidsko-společenský  aspekt,  tedy 

nastavení  společnosti  jako  takové,  vnímání  nejen  zdravotně  postižených,  ale  také 

pečujících osob i zbytku společnosti. V obou zemích občané vědí, že jim bude nějakým 

způsobem poskytnuta pomoc. Ve Velké Británii se jedná o pomoc nejen ze strany státu, 

ale i prostřednictvím neziskových organizací, i přes to je v důvěra v nastavený systém 

ze společnosti celkově cítit. Toto se odráží i na systému jako takovém, jelikož je z něj 

více cítit „lidskost“ a fakt, že je to systém vytvořený proto, aby poskytl pomoc těm, 

kteří ji  potřebují a to pokud možno takovým způsobem, který co nejvíce zohledňuje 

individualitu zdravotně postižené osoby. Naopak v ČR se na individualitu jednotlivých 

případů důraz neklade, lze říci, že celý systém je pojat více institucionálně. Ve srovnání 

s  UK trochu připomíná pojetí  pacienta  ve zdravotnictví  před  revolucí  v  roce  1989, 

kdy pacient byl brán spíše jako objekt, než subjekt. 

Autorka považuje za zajímavé zmínit pocit větší ochoty mezi lidmi si vzájemně 

341 Bratr je diagnostikován s DMO. 
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pomoci v České republice, například jen s podržením dveří, aby mohl člověk na vozíku 

projet. Na druhou stranu nejsou zdravotně postižení v UK tolik „stigmatizováni“ jako 

tomu stále  ještě  je  v  České  republice.  Situace  je  paradoxně  zcela  opačná  v  otázce 

schopnosti se o problematice zdravotního postižení otevřeně bavit, a to nejen ze strany 

zdravotně postižených, ale i jejich osob blízkých. 

Druhým kritériem, skrze které autorka autorka porovnávala systémy obou zemí, je 

„ekosystém“ sociálního zabezpečení, který se v dané zemi vytvořil. Podstatným vlivem 

na toto byl samozřejmě rozdílný historický vývoj v obou zemích. Sociální politika byla 

v letech 1948 až 1989 byla v ČR zajišťována státem, dobročinné ani soukromé aktivity 

nebyly v jejím rámci možné. Sociální politika se primárně orientovala na práceschopné 

občany a zdravotně postižení  tak byli  v  podstatě  ignorováni.  Tendencí  systému bylo 

umístit zdravotně postiženého do ústavního zařízení. 

Ve Velké Británii se vyvinula poměrně velká síť neziskových organizací s velkým 

společenským respektem. Rozvoj této činnosti měl však zásadní vliv na stejnou situaci 

ve Velké Británii. Ke vzniku neziskových organizací, minimálně těch, jejichž ústřední 

činností  byla  některá  z  forem pomoci  zdravotně  postižených  osob,  často  docházelo 

právě  z  iniciativy  rodin  zdravotně  postižených,  a  to  ve  snaze  zajistit  péči 

pro své rodinné příslušníky.342

V UK je silná kultura přispívání na charitativní projekty soukromými osobami, což 

má návaznost  na jejich společenskou prestiž.  Na druhou stranu je  faktem, že i  tyto 

organizace mají jako důležitý, ne-li hlavní, zdroj financování stát.

Pomoc poskytovaná zdravotně postiženým tak není zajišťována pouze státem, tedy 

jednosložkově, což se zdá, že lidem dává větší pocit jistoty, že se jim pomoci nějakým 

způsobem dostane, protože je zde absence prvku absolutní závislosti na státu.

Třetím kritériem je kritérium procesní. Zde se jedná o praktickou stránku věci, tedy 

právě  procesy,  kterými  zdravotně  postižení  i  pečující  osoby  musí  projít.  Otázky 

sociálního  řízení  v  případě  jednotlivých  příspěvků  jsou  poměrně  detailně  rozebrány 

v předchozích kapitolách této práce. Celkově lze říci, že v UK je systém podstatně více 

342 Autorka této práce již v úvodu zmiňovala organizaci, pro kterou ve Velké Británii pracovala. Ta byla 

založena v roce 1962 skupinou rodičů, kteří chtěli zajistit péči pro své zdravotně postižené děti 

i po dokončení jejich školní docházky. Společně zakoupili dům se zahradou v Gloucestershiru s tím, 

že to pro jejich děti bude znamenat možnost vytvoření domova a zároveň jim to umožní zajištění 

co nejvyšší možné míry samostatnosti / samostatného života. 
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postaven na důvěře vůči žadatelům, a je tak pro jednotlivce ve výsledku přívětivější. 

Naopak  v  České  republice  jsou  pravidla  kogentní  a dávají  tedy  menší  prostor 

pro interpretaci. Dle pozorování autorky má toto ve výsledku značný psychologický vliv 

na to,  jak  se  k  celému  systému  staví  dotčené  osoby.   Vzhledem  k větší  důvěře 

poskytované v UK lze vidět menší tendence „přibarvování“ situace, větší spokojenosti 

dotčených osob s nastavením systému a s celkovým výsledkem – tedy jaké pomoci se 

jim dostalo. V ČR lze vidět celkovou nespokojenost s nastaveným systémem a zároveň 

i „kapitulaci“, a to především od pečujících osob. V UK je to primárně zohledňování 

jejich kvality života, cílů a přání, v ČR je to taxativní ohodnocení úrovně zdravotního 

(hlavně  fyzického)  postižení.  Ve  vlastních  procesních  krocích  a sociálním  šetřením, 

velké rozdíly nejsou. Prostor na zlepšení je možný v obou zemích, na druhou stranu je 

otázka, jak realistické je jejich provedení.  

Čtvrtým  kritériem  je  kritérium  právní.  Česká  republika  a  Velká  Británie  jsou 

zeměmi s úplně odlišným systémem práva, komparace jednotlivých právních norem je 

tedy v podstatě nemožná. V České republice, jakožto zemi s kontinentálním systémem 

práva, jsou hlavními prameny práva Ústava, Listina základních práv a svobod a zákony. 

Ve Velké Británii jsou prakticky systémy tři, stejně tak jako tři jurisdikce – pro Anglii  

a Wales,  Skotsko  a Severní  Irsko.  Anglie  a  Wales  tvoří  právní  a  soudní  unii 

s angloamerickým systémem práva. Právní systém anglického typu je v Severním Irsku, 

naopak ve Skotsku se jedná o, dá se říci, směs vlivu práva anglického a kontinentálního. 

Vnitřní rozdělení Velké Británie na zmíněné tři oblasti, které mají všechny vlastní vládu 

i orgán s legislativní pravomocí, znamená, že zákony se mohou na jednotlivých územích 

lišit. Vláda UK však vydává i zákony s celostátní působností, které zavazují všechny tři 

oblasti, jejichž účelem je mimo jiné i sjednocení právní úpravy na území Velké Británie. 

V  případě  norem  týkajících  se  sociálního  zabezpečení  je  v  České  republice 

jednotná úprava, ve Velké Británii prakticky také – byť rozdíly v jednotlivých úpravách 

jsou, jedná se o rozdíly, ze systémového pohledu, minimální. 

Diference jsou lépe viditelné v organizaci sociálního zabezpečení, byť se primárně 

jedná o rozdíly v názvech jednotlivých institucí a rozdělení agendy mezi nimi. V České 

republice oproti tomu je systém jednotný a tedy, hlavně pro laiky, přehlednější. 

Systém sociálního zabezpečení v České republice je přehledný a informace jsou 

snadno  dohledatelné,  což  je,  speciálně  pro  žadatele  o  příspěvky,  velkou  výhodou. 

Naopak ve Velké Británii autorka shledává systém sociálního zabezpečení jako značně 
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komplikovaný. Vláda se sice snaží zajistit přístupnost informací skrze jejich webové 

stránky,  kde poskytnuté informace jsou velice přehledně prezentovány,  leč množství 

informací,  které  je  k  jednotlivým  tématům  poskytnuto,  není  dle  názoru  autorky 

dostačující.

Dalším aspektem v tomto rámci  jsou i  možnosti  opravných prostředků a jejich 

využívání.  Srozumitelnost  systému je  pro takovou situaci  poměrně stěžejní  – pokud 

zdravotně postižený nebo jeho zástupce neznají možnosti ohledně toho, jak se bránit, 

lze těžko předpokládat,  že  takovou možnost  využijí.  V případě,  že  by žadatel  nebyl 

spokojen  s  rozhodnutím  o  příspěvku,  má  vždy  možnost  požádat  o  jeho  přezkum 

na daném  úřadě.  Úřad  může  buď  rozhodnutí  změnit  ve  prospěch  žadatele 

a nebo rozhodnutí potvrdit. Lhůty, ve kterých musí DWP odpovědět, nejsou zákonem 

dány. Pokud je rozhodnutí potvrzeno a žadatel není s výsledkem spokojen, je možné 

se odvolat  právě  k  již  zmíněnému tribunálu.  Neziskové  organizace  v  místě  bydliště 

žadatele mohou poskytnout bezplatné právní poradenství, případně i pro bono právní 

zastoupení  v řízení před tribunálem, pokud by o něj  měl žadatel  zájem. V ČR jsou 

stanovena  jasná  pravidla,  kdy  a  za  jakých  podmínek  je  možné  opravné  prostředky 

použít. 

Posledním rozdílem, který je nutné zmínit, je fakt, že v UK se stanovená pravidla 

mohou lišit i podle regionu, ve kterém zdravotně postižený žije. Byť v tomto případě 

se nejedná o poskytované příspěvky, ale  o péči a podporu poskytovanou příslušným 

úřadem. Zákon v tomto případě poskytuje rámec, ale jednotlivá pravidla se mohou úřad 

od úřadu lišit.

Lze  tedy shrnout,  že  v  České  republice  se  jedná  více  o  institucionální  systém, 

kde individualita  jednotlivých  případů  není  příliš  brána  v  potaz,  naopak  ve  Velké 

Británii  nejen,  že  se  více  zohledňují  potřeby  každého  jednotlivce,  ale  systém  stojí 

velkou měrou právě na zmíněných neziskových organizacích. 

Závěrem lze říci,  že  autorka použila  své osobní zkušenosti  doplněné o studium 

právní  stránky sociálního  zabezpečení  v  České republice,  které  prezentovala  ve  své 

diplomové práci. Následně během tříletého pobytu ve Velké Británii získávala osobní 

zkušenosti během své práce pro charitativní organizaci zabývající se pomocí zdravotně 

a  současně  se  věnovala  studiu  právní  úpravy  sociálního  zabezpečení  zdravotně 

postižených osob ve Velké Británii a oba systémy poté porovnala v rámci této práce. 

Tímto považuje cíl této rigorózní práce za naplněné.
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Seznam zkratek
AA Attendance Allowance

aktualiz. aktualizované

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

CA Carer‘s Allowance

CC Charity Commission (England and Wales)

CCNI Charity Commission for Northern Ireland

CQC Care Quality Commission

č. číslo 

čes.z.z české zřízení zemské

čl. článek

ČR Česká republika

DLA Disability Living Allowance

DWP Department for Work and Pensions

EU Evropská unie

ES Evropské společenství

HMCR Her Majesty‘s Revenue & Customs

HEFCE Higher Education Funding Council for England

IGDF Mezinárodní federace škol vodících psů

LZPS Listina základních práv a svobod 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

MOP Mezinárodní organizace práce 

NHS National Health Service

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení

OSCR Office of the Scottish Charity Regulator

OÚ obecní úřad

PEA Personal Expenses Allowance

PIP Personal Independence Payment

písm. písmeno 

přeprac. Přepracované

ř.z. říšský zákoník
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Sb. Sbírka zákonů

Sb.z. a n. sbírka zákonů a nařízení

tj. to jest

UK Velká Británie

ÚP úřad práce

WHO World Health Organization 

       ZTP průkaz osoby se zdravotním postižením
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Abstrakt
Tématem  této  rigorózní  práce  je  srovnání  sociálního  zabezpečení  zdravotně 

postižených osob ve Velké Británii a v České republice. Cílem bylo analyzovat systémy 

obou zemí, jejich srovnání a zhodnocení jejich kvality nastavení s ohledem na život 

zdravotně postižené osoby. 

Práce  je  rozdělena  do  čtyř  kapitol.  První  kapitola  se  zaměřuje  na  sociální 

zabezpečení v širším kontextu, a to včetně stručného historického exkurzu do vývoje 

sociálního zabezpečení ve Velké Británii a České republice.

Druhá  kapitola  pojednává  o  systému  sociálního  zabezpečení  pro  zdravotně 

postižené ve Velké Británii. V rámci této kapitoly jsou popsány nejen jednotlivé dávky, 

ale také další formy pomoci, které jsou v rámci tohoto systému zdravotně postiženým 

poskytovány. Příspěvky, které jsou v této kapitole rozebrány, jsou příspěvek na podporu 

osobní nezávislosti (Personal Independence Payment), příspěvek na podporu živobytí 

zdravotně postižené osoby (Disability Living Allowance), příspěvek na pečovatelskou 

službu (Attendance Allowance)  a příspěvek pro pečující  osobu (Carer’s  Allowance). 

Součástí  této  kapitoly  je  také  popis  pomoci  poskytované  zdravotně  postiženým 

příslušnými úřady a stručný popis problematiky parkovacího průkazu. 

Třetí kapitola se zabývá systémem sociálního zabezpečení pro zdravotně postižené 

v  České  republice.  Obsahuje  tak  nejen  dávky  poskytované  na  základě  zákona 

č.329/2011 Sb, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, tedy příspěvku 

na  mobilitu  a  příspěvku  na  zvláštní  pomůcku,  ale  také  úpravu  příspěvku  na  péči 

a stručné  pojednání  o  sociálních  službách,  podle  úpravy  dle  č.  108/2006  Sb., 

o sociálních službách. 

Čtvrtá  kapitola  se  věnuje  srovnání  obou  systémů  a  příspěvků  skrze 

ně poskytovaných.  Autorka  srovnává  oba  dva  systémy  pomocí  oblastí,  které 

se poskytované příspěvky týkají, tedy mobilita, zvláštní pomůcky, péče a poskytované 

sociální služby. 
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Abstract
The  topic  of  this  rigorous  thesis  is  comparison  of  social  security  systems 

for disabled people in the United Kingdom and the Czech Republic. The purpose was 

to analyse systems of both countries, compare them and evaluate quality of their setting 

with  regard  to  effect  that  the  help  provided  through these  systems  has  on  lives  of 

disabled people. 

The thesis  is  divided into four chapters.  The first  chapter is  focusing on social 

security  system  in  a  broader  context,  including  a  brief  historical  overview 

of the development of these systems in the United Kingdom and the Czech Republic. 

The second chapter  is  describing the social  security  system for disabled people 

in the United Kingdom. This chapter defines not only individual benefits provided by 

the government, but also other forms of help that are provided in the UK. The individual 

benefits  that  are  described  within  this  chapter  are  Personal  Independence  Payment, 

Disability  Living  Allowance,  Attendance  Allowance  and  Carer’s  Allowance. 

Furthermore this chapter also includes description of assitance provided for disabled 

people by the relevant authorities and a brief description of the issue of the parking 

badge provided for disabled people to help them with their mobility. 

The third chapter is  dealing with the social  security system for disabled people 

in the Czech Republic. It therefore descibes benefits provided on the basis of the law 

329/2011 Sb.,  of  administration of  the  social  security  benefits  for  disabled  persons, 

which  includes  the  mobility  benefit  and  benefit  for  special  aids,  but  also  describes 

the care  benefit  and social  services  provided on the  basis  of  the  law 108/2006 Sb., 

of social services.

The  fourth  chapter  is  focusing  on  the  comparison  of  both  systems 

and the contributions  that  are  being  provided  to  disabled  people  through  these. 

The author compares the two systems by areas, in which the benefits or other help are 

provided, e.g. mobility, special aids, care and social services. 
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Srovnání  systémů  sociálního  zabezpečení  zdravotně  postižených 
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