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Příloha č. 1 

V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů 

jsou podrobněji rozebírány pouze dávky, které paní Petra pobírá. V zápisu jsou tyto dávky 

tučně zvýrazněny.  

Následující text obsahuje pouze základní informace o jednotlivých dávkách. 

Dávky státní sociální podpory 

Podle zákona č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře jsou poskytovány tyto 

dávky: 

- přídavek na dítě, 

- příspěvek na bydlení, 

- rodičovský příspěvek, 

- porodné, 

- pohřebné. 

 

Přídavek na dítě je dlouhodobá dávka, která je poskytována rodinám 

s nezaopatřenými dětmi, jejichž měsíční příjmy nepřesahují 2, 4 násobku životního 

minima. Nárok na dávku má nezaopatřené dítěte. Výše přídavku na dítě se liší podle věku 

dítěte, a to: 

- 500,- Kč do 6 let věku dítěte 

- 610,- Kč od 6 do 15 let věku dítěte 

- 700,- Kč  od 15 do 26 let věku dítěte 

Zda rodina dosahuje na přídavek na dítě, závisí na výpočtu životního minima 

rodina a na příjmech rodiny. 

 

Životní minimum je minimální hranice peněžitých příjmů fyzických osob 

k zajištění jeho osobních potřeb upravováno podle zákona 110/2006 Sb., O životním a 

existenčním minimu. Životní minimum se rozděluje na životní minimum jednotlivce 

(3 410,- Kč) a životní minimum společně posuzovaných osob. Výše životního minima 

společně posuzovaných osob podle zákona č. 110/2006, §3 odst. 2 a 3: 
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- Částka životního minima osoby, podle zákona, č. 110/2011, § 3 odst. (2), 

která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 140 Kč. 

- Částka životního minima osoby, podle zákona č. 110/2011, § 3, odst. (3), 

která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně 

 2 830 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, 

 2 450 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, 

 2 140 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku, 

 1 740 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku. 

 

Mezi společně posuzované osoby patří osoby žijící v jedné domácnosti. 

(110/2006) 

 

Rodičovský příspěvek 

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který nepřetržitě celodenně a řádně 

pečuje o dítě, které nedosáhlo věku 4 let. Rodič si může zvolit, zda bude čerpat dávku 2, 3 

nebo 4 roky, podle toho se odvíjí jeho výše (maximální možná částka, kterou lze vyčerpat 

je 220 000,- Kč). 

Výše rodičovského příspěvku: 

- 11. 500,- Kč  Pokud bude dávka poskytována po dobu dvou let 

- 7. 600,-Kč  pokud bude dávka poskytována po dobu tří let 

- 3. 600,-Kč  pokud bude dávka poskytována po dobu čtyř let 

(117/1995) 

 

Dávky hmotné nouze 

Dávky hmotné nouze jsou poskytovány podle zákona 111/2006, Sb., Zákon o pomoc 

v hmotné nouzi, ze systému jsou vypláceny tyto dávky: 

- příspěvek na živobytí, 
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- doplatek na bydlení, 

- mimořádná okamžitá pomoc. 

Dávky hmotné nouze jsou jednou z forem pomoci osobám či rodinám v tíživé 

finanční situaci. Orgány pomoci dávek v hmotné nouzi jsou Úřady práce České republiky. 

 

Příspěvek na živobytí  

Příspěvek na živobytí je měsíčně opakující se dávka. Poskytuje se v případě, že po 

odečtení nákladů na bydlení nezbývá jedinci nebo rodině v hmotné nouzi částky živobytí. 

Živobytí se vypočítává individuálně a odvíjí se od výše životního a existenční minima, kdy 

příjem jednotlivce nebo rodiny nepřesáhl násobek 1,3 životního minima společně 

posuzovaných osob. 

 

Doplatek na bydlení 

Doplatek na bydlení je měsíčně se opakující dávka. Řeší nedostatek finančních 

příjmů k úhradě poplatků za bydlení. Dávka je určena vlastníkovi bytu. 

Dávky příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení se prolínají. Doplatek na 

bydlení lze získat pouze v případě, kdy má jedinec nebo rodina přiznaný příspěvek na 

živobytí. Po zaplacení nákladů na bydlení musí jednotlivci nebo rodině v hmotné nouzi 

zůstat částky živobytí. 

(111/2006) 

 

Dávky důchodového pojištění 

Podle zákona 155/1995 Sb., O důchodovém pojištění jsou z tohoto systému 

vypláceny tyto dávky: 

- starobní důchod, 

- vdovský a vdovecký, 

- sirotčí, 

- invalidní důchod. 
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Invalidní důchody se rozlišují na: 

- Invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně 

 Pokles pracovní schopnosti od 35% do 49 

- Invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně 

 Pokles pracovní schopnosti od 50% do 69% 

- Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně 

 Pokles pracovní schopnosti je nejméně 70% 

Rozdíly mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v poklesu pracovní schopnosti. 

Pro nárok na invalidní důchod nemusí pojištěnec dosáhnout důchodového věku. Výše 

invalidního důchodu se stanovuje individuálně. 

(155/1995) 

 

Příspěvek na péči 

Příspěvek na péči je jedna z forem sociálních služeb. Sociální služby upravuje 

zákon. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Příspěvek ne péči je určen fyzickým osobám, 

které jsou pro svůj dlouhodobě zhoršený zdravotní stav odkázáni na pomoci jiné fyzické 

osoby. O přiznání příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce. 

Zákon 108/2006, §8 rozděluje osoby závislé na pomoci jiné osoby takto: 

- Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

ve: 

 stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby, 

 stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět 

základních životních potřeb, 

 stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm 

základních životních potřeb, 
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 stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo 

devět základních životních potřeb, 

a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. 

- Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické 

osoby ve: 

 stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní 

životní potřeby, 

 stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest 

základních životních potřeb, 

 stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm 

základních životních potřeb, 

 stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo 

deset základních životních potřeb, 

a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. 

§ 9 zákona 108/2006 vyjmenovává zvládání základních životních schopností, které 

se posuzují při žádosti o dávku příspěvek na péči („mobilita, orientace, komunikace, 

stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o 

zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost“). 

Výše příspěvku na péči, podle § 11 zákona č. 108/2006 činí: 

- Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 

 3000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

 6000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

 9000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

 12000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

- Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 
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 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

(108/2006). 

 

 


