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Anotace

Tato bakalářská práce na téma „Příspěvek na péči  –  sociální  šetření  a jeho 

úspěšnost v řízení Návrhu na změnu výše a Opětovného posouzení nároku“ se 

skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny některé 

pojmy a popsán průběh celého řízení žádosti o příspěvek na péči se zaměřením 

na sociální šetření.

Praktická část obsahuje hlavně jednotlivé příklady sociálních šetření a jejich 

průběh i s výsledky celého řízení včetně porovnání návrhů sociálního šetření 

vůči posouzení lékařské posudkové služby.
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Claim" consists of a theoretical and a practical part. 

The theoretical part explains some concepts and describes the course of the 

entire process of the application for care subsidy focusing on social research. 

The practical part contains mainly individual examples of social investigations 
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comparison of the proposals of the social investigation with the assessment of 

the medical assessment service.
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Úvod

K  napsání  této  bakalářské  práce  mě  inspiroval  občasný  nesoulad  mezi 

sociálním šetřením a lékařským posudkem při řízení o příspěvku na péči, tedy 

hlavně u návrhů na změnu výše přiznaného příspěvku na péči a u opětovných 

posouzení nároku a výše příspěvku na péči. Pracuji na Úřadě práce na oddělení 

příspěvku na péči. Po čase prohlížení různých posudků mě překvapilo, kolik 

těchto posudků v řízení o opětovném posouzení nebo návrhu na změnu výše se 

liší ve své konečné verzi od původních posudků, a jak často nejsou uznávány 

oblasti navrhované úřadem práce v daném rozsahu. 

Proto  mě  později,  když  jsem  přemýšlela  o  tématu  na  bakalářskou  práci, 

napadlo, že bych se mohla zaměřit právě na opětovná posouzení a návrhy na 

změnu výše příspěvku na péči. Prošla jsem posudky z těchto řízení a porovnala 

jejich  výsledky s  návrhy úřadu práce  a  zároveň je  porovnala  i  s  minulými 

posudky.     

Teoretická  část  je  hlavně  popisem toho,  jak  probíhají  jednotlivé  úkony  při 

podání  žádosti  o  příspěvek  na  péči,  protože  tyto  postupy  jsou,  až  na  druh 

formuláře, úplně stejné.

Jsou zde vysvětleny některé pojmy, jak se žádá o příspěvek na péči, kdo může 

žádost podat, co vše by měla obsahovat apod. Část je věnovaná jednotlivým 

posuzovaným  oblastem  a  jak  se  může  žadatel  bránit,  pokud  s  výsledky 

nesouhlasí.  Zároveň jsem do této části  přidala i postřehy, které jsem během 

praxe zjistila a vypozorovala. 

Praktická  část  je  zaměřena  hlavně  na  sociální  šetření  a  jeho  výsledky  v 

porovnání s výsledky lékařské posudkové služby.

Cílem  této  práce  je  ukázat,  jak  moc  je  při  posuzování  stupně  závislosti 

pohlíženo na výsledky sociálního šetření, které je součástí celého řízení a bez 

jehož provedení není možné pokračovat v řízení.



1. VYMEZENÍ POJMŮ

Východiskem pro téma práce je přesvědčení, že každý klient má právo na to 

určit si, jak a kým mu bude poskytována sociální pomoc a že podpora klientů a 

pečujících  osob  je  jedním  z důležitých  předpokladů,  aby  klientovi  byla 

poskytnuta  péče  odpovídající  jeho  potřebám.  Cílem  spolupráce  mezi 

klientem/pečující  osobou  a  sociálním  pracovníkem  je,  aby  klient  se 

znevýhodněním (nemoc, postižení) mohl svůj život žít co možná nejlépe.

Podkladem pro toto téma je má zkušenost s příspěvkem na péči a spolupráce 

s klienty a jejich pečovateli. 

1.1 Sociální zabezpečení

Sociální  zabezpečení je systémem podpory státu poskytovaného osobám při 

tzv.  sociálních  událostech  viz  níže.  Jedná  se  o  mezinárodním  právem 

definovaný  systém  institucí  a  opatření,  kterými  se  překlenují,  zmírňují  či 

odstraňují následky sociálních událostí.

Můžeme  jej  chápat  i  jako  soubor  institucí,  zařízení  a  opatření,  jejímž 

prostřednictvím se předchází tíživé sociální situaci nebo se jimi tato situace 

zmírňuje či úplně odstraňuje.

Sociální  zabezpečení  v  sobě  zahrnuje  všechny  instituce  nabízející  občanům 

radu, ochranu, peněžní či materiální pomoc, služby a azyl.1

1 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně 
přepracované a aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-
80-7400-473-5.
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1.1.2 Pojem sociálního zabezpečení:

Předchůdci pojmu sociální zabezpečení byly pojmy chudinská péče, sociální 

správa a sociální péče. Všechny pojmy odrážely stav evropské společnosti od 

16. století až do 1. světové války. Odpovědnost za chudé na sebe nejprve vzala 

svobodná  města  (regulace  žebrání,  azyly),  poté  obce  a  stát.  Tím  vznikaly 

systémy pomoci chudým a tyto se poté vyvinuly v systémy sociální pomoci. 

Sociální správa byla soustava veřejnosprávní administrativy, která organizovala 

a poskytovala chudinskou pomoc. Dělila se na mocenskou (regulace, kontrola 

–  dohled  na  dodržování  zákonů  chudinou)  a  služební  (azyl  a  služby  – 

poskytnutí  jídla,  oblečení),  spravovala  rozdělování  financí.  Pojmem sociální 

péče se na přelomu 19. a 20. století označovala soustavná péče státu o sociálně 

slabší.

Pojem sociální zabezpečení či bezpečnost vznikl ve 20. století a stále se vyvíjí. 

Pod pojmem sociální se původně chápalo společenský – týkající se společnosti 

a  až  později  mu  byl  přiřazen  význam,  kterým  dnes  označujeme  slabé, 

znevýhodněné,  utlačované,  závislé  na  pomoci  jiných.  Pojem  sociální 

bezpečnost  byla  poprvé  použita  v  Mexiku.  Označoval  se  tím  cíl  sociální 

politiky, kdy hlavní myšlenkou bylo zajistit sociální péči pro všechny občany. 

Sociální zabezpečení je pojem, jehož obsah je znám, ale definice jako taková je 

velmi  složitá.  U  nás  byl  takto  označen  zákon,  který  v  sobě  zahrnoval 

důchodové zabezpečení a sociální péči. 

V jiných státech se spíše používá pojem sociální bezpečnost, která odráží pojetí 

celé  problematiky.  Zatímco  bezpečnost  můžeme  chápat  jako  zajištění 

bezpečnosti občanů – zajištění jejich práv, aby se člověk mohl cítit bezpečně, 

pojem  zabezpečení  v  době  komunismu  můžeme  chápat  jako  přidělování 

pomoci - zabezpečování občanů. 
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Dříve  byl  také  pojem  sociální  péče  nadřazen  pojmu  sociální  zabezpečení, 

protože  v  sobě  nezahrnoval  pouze  dávky,  ale  také  poradenství  a  jinou 

nenárokovou pomoc. 

V  průběhu  2.  světové  války  přišel  sir  William  Beveridge  s  návrhem  na 

vytvoření  „národního  pojištění“.  Podle  Beveridge  a  jeho  následovníků  je 

nutné, aby stát směřoval k uspokojení jednotlivých potřeb občanů tím, že bude 

bojovat proti nečinnosti, nevědomosti, nemoci, zanedbanosti a nouzi.

Beveridge  ovlivnil  pojetí  sociálního  zabezpečení  po  2.  světové  válce  a  na 

těchto  myšlenkách  byla  formulována  sociální  práva  člověka,  která  jsou 

obsažena ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN (1948).

Pojem sociální ochrana označuje snahu státu řešit složité životní situace, které 

vedou  k ekonomické  nebo  sociální  nouzi  občanů,  kteří  se  z  této  situace 

nedokáží dostat vlastní pomocí nebo pomocí jiných blízkých osob. Tímto stát 

zabezpečuje nezadatelná práva občanů na důstojný život, rodinu,…2

Sociální ochranu můžeme ve stručnosti rozdělit na:

Preventivní -   předcházení  vzniku  náročných  situací  nebo  aspoň  snižování 

dopadů jejich následků

Terapeutickou –  je  zaměřena  na  jednotlivce  –  poskytuje  člověk  člověku  a 

reaguje na zrovna vzniklou potřebu člověka

2  TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně 
přepracované a aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-
80-7400-473-5.
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Rehabilitační a integrační ochranu – v dané složité sociální situaci se subjekt 

(stát, organizace,  apod.)  snaží  pomoci  postiženému zachovat  jeho  sociální 

status nebo se snaží ho do této pozice co nejvíce navrátit.3

1.1.3 Obsah sociálního zabezpečení

Podle  mezinárodních  dokumentů  je  poskytována  sociální  péče  při  nemoci, 

nezaměstnanosti, zdravotním poškození a invalidity, pracovním úrazu a nemoci 

z povolání, stáří, mateřství, rodičovství, úmrtí živitele.

Pro dosažení jednotlivých oblastí využívá ČR na sebe navazujících systémy:

1) sociální pojištění

2) státní sociální podpora

3) sociální pomoc

4) sociální služby (zmiňuje Tröster)4

Ad 1. Tímto způsobem jsou řešeny situace, na které se člověk může připravit 

(pojistit)  sám  za  pomoci  odkládání  části  svého  výdělku  na  krátkodobé  i 

dlouhodobé situace, kdy nebude mít dostatečné finanční zajištění (důchodové 

pojištění, nemocenské pojištění).

Systém je financován z pojistného, které platí  zaměstnanec,  zaměstnavatel  i 

osoba samostatně výdělečně činná.  Tento systém pomáhá lidem v situacích, 

kdy přišly o možnost vydělávat (mateřství, invalidita, nemoc,…).

3 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně 
přepracované a aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-
80-7400-473-5.

4 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně 
přepracované a aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-
80-7400-473-5.
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Ad. 2. Státní sociální podpora je pomoc poskytovaná v společností uznaných 

situacích. Jde například o podporu rodiny s nově narozeným dítětem, aby se 

tato  rodina  o  dítě  dokázala  postarat,  dítě  mohlo  studovat  a  připravovat  na 

budoucí povolání.

Státní sociální podpora je financovaná z daní, tedy státního rozpočtu a využívá 

se ve chvílích, kdy pojištění není možné využít. 

Ad 3. Sociální péče řeší situace hmotné a sociální nouze, kdy je člověk v již 

takové tísnivé situaci,  že ji  není schopen řešit  svépomocí  či  za pomoci své 

rodiny. Jednotlivé formy sociální péče jsou financovány ze státního rozpočtu 

nebo rozpočtu obcí.5

Ad  4.  Druh  sociální  péče,  která  je  poskytována  druhé  osobě.  A to  státní 

institucí,  soukromou  institucí  za  pomoci  státní  instituce,  anebo  soukromou 

institucí, jež má k této činnosti povolení státu.6

1.1.4 Předmět sociálního zabezpečení

Předmětem  sociálního  zabezpečení  jsou  právní  předpisy,  které  upravují 

hmotnou  pomoc  či  služby,  jimiž  stát  zabezpečuje,  reguluje  nebo  pomáhá 

oprávněným  občanům,  kteří  vlivem  tíživé  sociální  situace  nemohou  být 

výdělečně činnými a  tím jsou ohroženi  sociálním vyloučením. Zároveň je  i 

souborem  právních  norem,  který  upravuje  povinnost  občana  se  zajistit  do 

5 KREBS, Vojtěch a Jaroslava DURDISOVÁ. Sociální politika. Praha: Codex 
Bohemia, 1997-. ISBN 978-80-7357-276-1.

6 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně 
přepracované a aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-
80-7400-473-5.
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budoucnosti a přerozdělování pomoci mezi lidi, tak aby byly naplněny jejich 

státem uznávané sociální potřeby.7

1.1.5 Cíle sociálního zabezpečení

Všeobecným cílem sociálního zabezpečení je „regulace odpovědnosti občana 

za svou budoucnost a stanovení míry a forem povinné sociální solidarity mezi 

občany.“8 

S  tímto  samozřejmě  souvisejí  i  práva  občana  na  důstojný  život,  což  je 

podstatou  sociálního  zabezpečení.  Práva  občana  jsou  chráněna  Všeobecnou 

deklarací lidských práv a  svobod, Listinou základní  práva Evropské unie,  a 

dalších.

Základním právem je  právo na  práci,  což  znamená,  že  člověk má právo si 

svobodně zvolit zaměstnání za důstojných podmínek a za přiměřenou odměnu.

Součástí tohoto práva je i právo na vzdělání a právo se připravovat na budoucí 

povolání, s čímž je spojena i politika zaměstnanosti, odborného a technického 

školení a výcviky.

Dalším nezadatelným právem je právo na uspokojivé pracovní podmínky. Toto 

právo v sobě obsahuje právo na odměnu, která se poskytuje jako minimum 

všem pracovníkům za stejnou práci (je ochranou zvláště pro ženy, aby měly 

stejná postavení a možnosti), zdravotně nezávadné prostředí, stejnou příležitost 

v pracovním postupu pro všechny.

Třetím právem je  právo  na  důstojnou minimální  životní  úroveň –  zaručení 

minimální mzdy, pokud občan není schopen pracovat, poskytnout mu pomoc, 

7 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně 
přepracované a aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-
80-7400-473-5.

8 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně 
přepracované a aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-
80-7400-473-5. s.6
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aby jemu i jeho rodině bylo zajištěno zdraví a sociální komfort. Zdraví člověka 

je hlavním cílem.

Čtvrtým právem občana je právo na rodinu – stát poskytuje ochranu a pomoc 

rodinám, zvláště v době založení a výchovy dětí,  poskytuje pomoc matkám 

před a po porodu, ochranu dětem a mládeži před vykořisťováním, apod.

Pátým právem je právo na sociální zabezpečení – zajištění práva na důstojný a 

svobodný rozvoj osobnosti.

Šestým právem je právo na sdružování – každý má právo na sdružování se a 

bránit tak své zájmy.9

1.1.6 Financování práva sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení může být financováno dvojím způsobem – z veřejného 

(státního)  rozpočtu  a  z  účelově  vytvořených  zdrojů,  které  platí  vybrané 

subjekty.

Státní rozpočet – jedinec, kterému je poskytnuta pomoc ze státního rozpočtu se 

sám na  platbách  přímo  nepodílí.  Stát  rozděluje  státní  rozpočet  do  různých 

oblastí, z kterých tyto výdaje platí. Stát tak vyplácí státní sociální podporu a 

částečně i sociální péče.

Vytvořené  zdroje –  platby  od  pojištěnců  a  dalších  subjektů  –  mluvíme  o 

sociálním pojištění.10

  

9 TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně 
přepracované a aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-
80-7400-473-5

10 GREGOROVÁ, Zdeňka a Milan GALVAS. Sociální zabezpečení. 2., 
aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-
3686-9.
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1.1.7 Okolnosti ovlivňující tvorbu a úroveň sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení je odrazem společnosti. Jednak se během historie vyvíjelo 

a  zároveň  reaguje  na  společenské  změny.  Tím  se  mění  i  pojetí  sociálního 

zabezpečení a jeho cíle.

Faktory, které ovlivňují sociální zabezpečení, dělíme na vnitřní a vnější. 

Vnější  faktory –  rozumíme  faktory,  které  ovlivňují  sociální  zabezpečení 

zvenku (mezinárodní situace, migrace, úmluvy, apod.

Dělíme je na:

Mezinárodní faktory – v dnešní době není úplně možné, aby se země vyvíjela 

bez  vlivu  okolních  států.  Díky  otevřeným  hranicím  do  země  přichází 

zkušenosti jiných států a potřeba reagovat na změny.

Úmluvy Mezinárodní organizace práce – jde o mezinárodní úmluvy, které ČR 

ještě neratifikovala, tím pádem není nucena je dodržovat, ale cíle těchto úmluv 

představují  směr,  ke  kterým by členské  státy  měly  směřovat  a  tyto  cíle  se 

mohou stát závaznými.

Vnitřní faktory – faktory vznikající uvnitř státu. Sociální zabezpečení uzná, že 

určité životní situace je nutné řešit, ale teprve když stát uzná, že je nutné tyto 

situace řešit a pomáhá skrze sociální zabezpečení.
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Hlavními vnitřními faktory jsou:

Ekonomická situace – mluvíme o tom, jak stát prosperuje a kolik z finančních 

prostředků  může  věnovat  na  sociální  zabezpečení,  pokud  země  prosperuje, 

může dát více, ale ukazatelem není jen celková ekonomická situace státu, ale 

také  postavení  a  výdělek  jednotlivce.  Pokud  bude  v  zemi  více  výdělečně 

činných,  kteří  budou  mít  nadprůměrný  plat,  je  pravděpodobné,  že  z  tíživé 

sociální situace se mohou dostat bez pomoci sociálního zabezpečení a z tohoto 

důvodu nebude potřeba, aby tyto částky vynaložil stát. Pokud těchto lidí bude 

víc, znamená to, že stát bude mít také více financí.

Demografický vývoj – důležité je i složení obyvatelstva – výdělečně činné a 

nečinné obyvatelstvo, porodnost, migrace, počet dětí v rodině, atd.

Etické názory a tradice – je důležité, jaké věci společnost považuje za morální, 

správné a spravedlivé,  co je natolik důležité,  aby se stalo součástí  právních 

norem. Důležitými jsou z pohledu sociálního zabezpečení vztahy mezi rodiči 

a  dětmi,  manželi  a  všeobecný  pohled  na  zdravotně  postižené  občany  a 

možnosti jejich zapojení do společenského života.

Dalšími faktory jsou politická situace a také nezaměstnanost mladých lidí.11

Jak už bylo výše uvedeno, sociální zabezpečení a jeho systémy existují jako 

pomoc před vzniklými tíživými sociálními událostmi, které ohrožují existenci 

člověka. V další části bych popsala blíže, co se chápe pod pojmem sociální 

událost (riziko).

11 GREGOROVÁ, Zdeňka a Milan GALVAS. Sociální zabezpečení. 2., 
aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-
3686-9.
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1.1.8 Sociální události – sociální rizika

Sociální rizika, jak je popisuje např. Krebs „jsou události nebo příhody, které 

jsou právu známé a s  nimiž právo spojuje vznik,  změnu nebo zánik práv a 

povinností,  pomocí nichž lze předejít,  zmírnit  nebo překonat tíživou životní 

situaci.“12

O sociální  riziko  jde tedy ve chvíli,  je-li  toto riziko obecně uznáváno jako 

ohrožující a zasluhuje si proto pozornost některého z veřejných subjektů. Není 

až tak odlišováno, zda šlo o událost, které mohl člověk předejít a zavinil si ji 

sám, například špatným hospodařením anebo šlo o náhlou událost (nemoc). 

Právo na pomoc mají všichni stejnou. Výjimka je tam, kde je prokazatelné, že 

událost byla zamýšlena s cílem se obohatit (úmyslné zranění). Za události se 

považuje  například  i  porod a  mateřství,  které  nejsou všeobecně  brány  jako 

rizikové,  ale  pro  dítě  rizikové  být  mohou,  pokud se  o  něj  rodiče  nedokáží 

postarat. 

Sociální  událost  se  stává  společensky  uznanou  za  událost,  je-li  riziko 

předmětem společenského zájmu. 

Pojem sociální událost označuje riziko, které je:

1) společensky uznáno jako závažné

2) ekonomicky a sociálně ohrožuje život člověka

3) řešení vyžaduje společenskou ochranu

4) postižená osoba nebo její rodina nejsou schopni odvrátit její následky  

vlastními silami

12 KREBS, Vojtěch a Jaroslava DURDISOVÁ. Sociální politika. Praha: Codex 
Bohemia, 1997-. ISBN 978-80-7357-276-1.
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Životní situace se stávají předmětem veřejného zájmu až tehdy, jsou-li příčinou 

či ztížení ekonomického uplatnění nebo ohrožují život člověka. Tato situace se 

stává  událostí,  pokud je  odhalena  a  společensky uznána příčinná  souvislost 

mezi  společensky  uznatelnou  individuální  situací  a  jejími  společenskými  a 

ekonomickými následky.13

1.1.9 Sociální práce

Vyjdeme-li  ze  slovníku sociální  práce O.  Matouška jde o společenskovědní 

disciplínu,  zároveň  i  praktickou  činnost.  Cílem  této  činnosti  je  odhalovat, 

zmírňovat,  vysvětlovat  a  snažit  se  řešit  jednotlivé  společenské  úkazy,  či 

problémy,  s  kterými  se  člověk  potýká  (chudoba,  stáří,  nemoc,  kriminalita 

mládeže, nezaměstnanost).14 

13 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.

14 MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: 
Portál, 2008. ISBN 978-807-3673-680.
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2. PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

2.1. Vznik příspěvku na péči

Ještě  než  se  začneme  bavit  o  příspěvku  na  péči  blíže,  můžeme  říct,  že 

příspěvek je  určitou  finanční  kompenzací  za vynaloženou pomoc člověku s 

nějakým znevýhodněním. Je jedno, zda se jedná o znevýhodnění způsobené 

nehodou,  stárnutím  nebo  jde  o  postižení,  se  kterým  se  klient  narodil.   V 

každém z těchto případů se jedná o vzniklý nápor, který se odráží ve zbytku 

rodiny. Ta nemá k dispozici „návod“, jak tyto situace řešit a proto hledá pomoc, 

kde se dá. 

První  věc,  kterou  rodina  udělá  je,  že  přizpůsobí  svůj  život  k  potřebám 

nemocného  člena  rodiny.  Do  popředí  se  dostává  nutnost  plnit  úkony  dříve 

zvládané a samozřejmé. Zároveň s touto starostí  je pro ostatní členy rodiny 

nutné,  aby si zachovali  kontakty s vnějším světem a udrželi  si  svou vlastní 

totožnost.15 

Toto je však jedním z problémů, se kterými se setkáváme. Rodina si docela 

dlouhou dobu nepřipouští,  že je tu nějaký problém (jde hlavně o stárnutí) a 

čekají do poslední chvíle, než si přijdou zažádat o příspěvek na péči nebo se 

vůbec zeptat na možnost nějaké pomoci. V době, kdy si o pomoc přijdou říct, 

již  neznají  nic  jiného než  starost  o  člena  rodiny  a  je  na  nich  vidět  únava, 

bezmocnost, někdy odevzdanost.  Což pro sociální pracovníky může znamenat 

také jistý problém. Klienti, či jejich zástupci za námi chodí s prosbou o pomoc 

a myslí si, že vše bude vyřízeno během několika měsíců. Často jsou frustrováni 

dobou trvání vyřízení žádosti, nemožností rodiče pro nedostatek míst někam 

umístit  –  rodina  již  nemůže  poskytovat  dostačující  péči  nebo  samotným 

faktem, že tato starost stojí víc, než si mohou dovolit a příspěvek na péči je v 

nedohlednu.
15 MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: 

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, 1993. ISBN 80-901424-7-8.
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V této  chvíli  stoupá  i  nápor  na  sociálního  pracovníka,  aby  něco  dělal,  co 

nejdříve přišel na sociální šetření, kontaktoval lékařskou posudkovou službu, 

aby posudek upřednostnila, apod.

Hodně podobné je to i v případech, kdy klient netuší, že něco takového jako je 

příspěvek  na  péči  existuje  a  toto  se  dozví  například  od  praktického  lékaře 

rodičů. Myslí si pak, že řízení bude vyřešeno za pár dnů a je překvapený, když 

to tak není, nebo nedostane takový stupeň závislosti, na který by měl mít, dle 

sdělení praktického lékaře, nárok.

Jak tedy vznikl institut příspěvku na péči a jak probíhá celé řízení?

Příspěvek na péči, tak jak ho známe nyní, začal platit od ledna roku 2007 jako 

náhrada  za  plánované  zvyšování  důchodů  pro  bezmocnost.  Dávky  pro 

bezmocnost  byly  rozděleny  do  tří  stupňů  –  částečná,  převážná,  úplná 

bezmocnost osoby. 

Částečně bezmocná je fyzická osoba, která potřebuje dlouhodobě pomoc jiné 

osoby při některých nezbytných životních úkonech, například při mytí, česání a 

oblékání. Za částečně bezmocnou se vždy považuje osoba prakticky nevidomá. 

Převážně  bezmocná je  osoba,  která  potřebuje  kromě  pomoci  uvedené  v 

předchozích větách pravidelnou pomoc, popřípadě soustavný dohled jiné osoby 

při hlavních životních úkonech, například při chůzi a při výkonu fyziologické 

potřeby. Za převážně bezmocnou se vždy považuje osoba úplně nevidomá. 
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Úplně  bezmocná je  osoba,  která  zcela  pozbyla  schopnost  sebeobsluhy, 

potřebuje soustavné ošetřování a je odkázána trvale na pomoc jiné osoby při 

všech životních úkonech. 16

Z čísel vyplývá,  že byl o tyto dávky velký zájem. V Roce 2003 se výplata 

dávek vyšplhala na 1,6 miliard a toto číslo se v letech 2004 a 2005 zvýšilo na 

1,7  miliard  a  o  rok  později  už  to  byly  2  miliardy,  které  šly  na  dávky pro 

bezmocnost.  V  roce  200917 už  bylo  na  příspěvek  na  péči  vyplaceno  18,7 

miliardy, v roce 201018 už výdaje činily 19,6 miliard, v roce 201419 to bylo 21,2 

miliardy.

V grafech níže lze vidět vývoj a výdaje na příspěvek na péči během let. První z 

grafů srovnává celkové výdaje na příspěvek s výdaji na příspěvek na péči pro 

osoby  starší  65  let.  Ukazuje  tedy,  že  výdaje  se  zvyšují  s  tím,  jak  stárne 

populace a čím dál více lidí potřebuje pomoc.

Druhý graf ukazuje počet mužských a ženských příjemců vzhledem k věku a 

stupni závislosti.

Poslední graf ukazuje počet příjemců příspěvku na péči v jednotlivých krajích. 

16 5. Další státní dávky poskytované z důvodu těžkého zdravotního postižení. 
V. Další státní dávky poskytované z důvodu těžkého zdravotního postižení. 
[online]. © 2001 SONS [cit. 2016-10-02]. Dostupné z: 
http://www.braillnet.cz/sons/docs/socprav/social5.html

17 MPSV.CZ. Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2010. [online]. 17.5.2011 
[cit. 2016-10-18]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/10800

18 MPSV.CZ. Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2010. [online]. 17.5.2011 
[cit. 2016-10-18]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/10800

19 text. TZ_160415a.pdf. [online]. 16.4.2015 [cit. 2016-10-18]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/20863/TZ_160415a.pdf
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Graf č.1 Průměrný měsíční počet příjemců a roční výdaje na příspěvek na péči, celkem a pro osoby nad 65 let 20

20 Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči. Statistika&My [online]. oddělení statistiky výzkumu, vývoje a 
informační společnosti: Český statistický úřad, 2016 [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: 
http://www.statistikaamy.cz/2017/04/kazdy-osmy-starsi-65-let-pobira- prispevek-na-peci/
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Graf č. 2 Příjemci příspěvku na péči na 1 000 obyvatel podle pohlaví, věku a stupně závislosti, 201521

21 Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči. Statistika&My [online]. oddělení statistiky výzkumu, vývoje a 
informační společnosti: Český statistický úřad, 2016 [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: 
http://www.statistikaamy.cz/2017/04/kazdy-osmy-starsi-65-let-pobira prispevek-na-peci/
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Graf č. 3 Příjemci příspěvku na péči nad 65 let na 1 000 obyvatel podle stupně závislosti a kraje, 201522

22 Každý osmý starší 65 let pobírá příspěvek na péči. Statistika&My [online]. oddělení statistiky výzkumu, vývoje a 
informační společnosti: Český statistický úřad, 2016 [cit. 2017-05-05]. Dostupné z: 
http://www.statistikaamy.cz/2017/04/kazdy-osmy-starsi-65-let-pobira- prispevek-na-peci/
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2.2 Co je příspěvek na péči

Příspěvek na péči je sociální dávka poskytovaná státem fyzickým osobám, na 

základně kladně vyřízené žádosti, které jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické 

osoby.  Příspěvek má dávat  uživateli  možnost svobodného rozhodnutí,  jakou 

formou  mu  bude  péče  poskytována.  Tedy  zda  si  zvolí  péči  poskytovanou 

zařízeními,  pečovatelskou  službou,  asistentem nebo  v  kruhu  své  rodiny,  či 

přátel.

Tato dávka je zakotvena v zákoně 108/2006, o sociálních službách. 

Tento zákon se zabývá podmínkami poskytování pomoci a podpory fyzickým 

osobám,  jež  se  ocitly  v  nepříznivé  sociální  situaci,  a  to  prostřednictvím 

sociálních služeb a  příspěvku na péči.  Dále  upravuje podmínky pro vydání 

oprávnění k poskytování sociálních služeb a jejich inspekci a předpoklady pro 

výkon činnosti v sociálních službách. Upravuje výkon veřejné správy v oblasti 

sociálních služeb.

Dále se zabývá předpoklady, které by měl sociální pracovník pro výkon svého 

povolání mít při práci v sociálních službách, při pomoci v hmotné nouzi, v 

sociálně-právní  ochraně  dětí,  ve  školách  a  školských  zařízeních,  u 

poskytovatelů  zdravotních  služeb,  ve  věznicích,  v  zařízeních  pro  zajištění 

cizinců a v azylových zařízeních.23

Ze  zákona  také  vyplývá,  že  každá  osoba  má  nárok  na  základní  bezplatné 

poradenství a pomoc. Podpora poskytnutá prostřednictvím sociální služby, by 

měla  odrážet  individuální  potřebu jednotlivce,  zachovávat  jeho důstojnost  a 

podporovat jej k dalšímu rozvoji a vlastní aktivitě. 

23 Zákon č. 108/2006 Sb.: Zákon o sociálních službách [online]. Zlín: AION 
CS, 2017 [cit. 2017-06-10]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
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V § 4 tohoto zákona se pak dočteme, jaké podmínky musí splňovat fyzická 

osoba, aby jí mohli být poskytnuty sociální služby a příspěvek na péči.24

Nás zajímá pouze podmínka, kterou musí žadatel splňovat, aby si mohl podat 

žádost o příspěvek na péči. 

Každý žadatel o příspěvek na péči musí pobývat na území České republiky a 

zároveň musí být pojištěncem u některé z českých zdravotních pojišťoven, kdy 

česká pojišťovna je vedena jako hlavní pojišťovna. Toto se dá vysvětlit tak, že 

příspěvek na péči je dávka v nemoci (pomoc v nemoci) žadateli a tudíž musí 

být pojištěn.  

Z tohoto však také vyplývá, že i občan České republiky s trvalým pobytem na 

území České republiky nemá nárok na příspěvek na péči, pokud není českým 

zdravotním pojištěncem. 

Zároveň nám to také říká, že nezáleží, kde má občan členského státu Evropské 

unie trvalý pobyt, nárok o dávku na území mu vzniká ve chvíli, kdy je českým 

zdravotním pojištěncem.25

Pokud je tato podmínka splněna, podání žádosti nic nebrání. 

Pokud  je  žádost  úplná,  je  její  součástí  i  informace  o  tom,  kdo  bude  péči 

poskytovat. Toto je důležité, protože, jak již název samotné dávky naznačuje, 

jedná se o příspěvek na péči, tedy někdo o někoho pečuje. 

24 Zákon č. 108/2006 Sb.: Zákon o sociálních službách [online]. Zlín: AION 
CS, 2017 [cit. 2017-06-10]. Dostupné z:    
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108    

25 KRÁLOVÁ, Jarmila a Eva RÁŽOVÁ. Sociální služby a příspěvek na péči: 
komentář, právní předpisy .. Olomouc: ANAG, 2007. Práce, mzdy, 
pojištění. ISBN 978-80-7263-748-5.

27



2.2.1. Rozlišujeme tyto druhy pečujících osob

Osoba blízká – podle občanského zákoníku § 22 jde o přímého příbuzného – 

manžel, sourozenec, partner (registrované partnerství) nebo osoby v blízkém 

rodinném vztahu (teta, strýc, bratranec) nebo obdobném blízkém vztahu, který 

popisuje,  že  pokud  by  tato  osoba  utrpěla  nějakou  újmu,  žadatele  by  tato 

skutečnost blízce zasáhla.26

Toto bývají  ti  nejčastější  poskytovatelé  péče a  také  jsou to  osoby,  na které 

popřípadě přechází nárok na příspěvek, pokud žadatel zemřel a nárok na dávku 

vznikl.

Asistent sociální péče – jiná fyzická osoba, než osoba blízká, která je schopna 

poskytovat péči osobě závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Asistentem může 

být  pouze  fyzická  osoba,  starší  18  let  a  je  k  tomuto  zdravotně  způsobilá. 

Způsobilá osoba je definována v zákoně č.  108/2006 Sb.,  jako osoba, která 

nemá díky svému dobrému zdravotnímu stavu nárok na příspěvek na péči, ale 

pokud ji  tento nárok na základě zdravotního stavu vzniká,  může doložit  od 

lékaře, že je tohoto poskytování schopná.27

Před 1.1.2012 byly tyto osoby označovány jako „jiná fyzická osoba než osoba 

blízká“, a šlo spíše o sousedskou, přátelskou výpomoc. Dnes se s asistentem 

sociální  péče  uzavírá  smlouva  o  poskytnutí  pomoci.  Ta  musí  být  součástí 

podané žádosti nebo musí být dodána.

26 Zákon č. 89/2012 Sb.: Zákon občanský zákoník [online]. Zlín: AION CS, 
2017 [cit. 2017-06-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-
89

27 MPSV.CZ. Asistent sociální péče. [online]. 23.11.2012 [cit. 2016-10-18]. 
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/13928
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S touto formou poskytování se moc často na našem pracovišti nesetkáváme. 

Většinou v žádosti figurují rodinní příslušníci a ti asistenta domlouvají sami a 

asistenti se k nám nechodí hlásit. 

Poskytovatel  sociálních  služeb  zapsaný  v  registru  sociálních  služeb  –  do 

registru  sociálních  služeb  se  zapisují  fyzické  a  právnické  osoby  nebo 

zdravotnická zařízení  poskytující  sociální  služby,  které  získaly rozhodnutí  o 

registraci podle zákona č.108/2006 Sb.

Mluvíme  tu  o  druhém  nejčastějším  poskytovateli  péče.  O  domovech  pro 

seniory, odlehčovacích službách, domovech s pečovatelskou službou, apod. 

Většina domovů si příspěvky na péči stahuje na sebe, protože na tyto má nárok. 

Dětský domov – v tomto bodě musíme rozlišovat, zda se jedná o dětský domov 

se školou podle § 12 a dětský domov se školou podle § 13 zákona č.109/2002 

Sb. pouze dětský domov podle § 12 má nárok na příspěvek na péči. Jsou zde 

umístěné  děti  s  nařízenou  ústavní  výchovou,  které  však  nemají  výchovné 

problémy a škola do které tyto děti docházejí, není součástí dětského domova. 

Účelem dětského domova je  plnit  výchovnou,  vzdělávací  a  sociální  funkci. 

Nahrazují rodinnou péči. 28

Speciální  zdravotnické  zařízení  hospicového  typu  –  zdravotnické  zařízení, 

které poskytuje paliativní nebo symptomatickou léčbu pro osoby v terminálním 

stavu. 

28 Zákon č. 109/2002 Sb.: Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy.. [online]. Zlín: AION CS, s.r.o, 2017 [cit. 2017-06-12]. Dostupné 
z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109
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2.2.2 Rozdělení stupňů závislosti

Závislost na pomoci jiné fyzické osoby je rozdělena do čtyř stupňů, které se od 

1.1.2011 určují podle schopnosti osoby zvládat 10 základních životních potřeb. 

Jednotlivé stupně určuje počet uznaných nezvládaných oblastí. 

Osoba do 18 let – děti jsou hodnoceny jen v devíti základních životních 

potřebách

Stupeň I. (lehká závislost) – žadatel o příspěvek na péči nezvládá péči o vlastní 

osobu ve 3 oblastech základních životních potřeb.

Stupeň II. (středně těžká závislost) – žadatel o příspěvek na péči nezvládá péči 

o vlastní osobu ve 4 nebo 5 oblastech základních životních potřeb.

Stupeň III.  (těžká  závislost)  –  žadatel  o  příspěvek na  péči  nezvládá  péči  o 

vlastní osobu v 6 nebo 7 oblastech základních životních potřeb.

Stupeň IV.  (úplná  závislost)  –  žadatel  o  příspěvek na  péči  nezvládá  péči  o 

vlastní osobu v 8 nebo 9 oblastech základních životních potřeb.

Osoba starší 18 let:

Stupeň I. (lehká závislost) – žadatel o příspěvek na péči nezvládá péči o vlastní 

osobu ve 3 oblastech základních životních potřeb.

Stupeň II. (středně těžká závislost) – žadatel o příspěvek na péči nezvládá péči 

o vlastní osobu ve 4 nebo 5 oblastech základních životních potřeb.

Stupeň III.  (těžká  závislost)  –  žadatel  o  příspěvek na  péči  nezvládá  péči  o 

vlastní osobu v 6 nebo 7 oblastech základních životních potřeb.
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Stupeň IV.  (úplná  závislost)  –  žadatel  o  příspěvek na  péči  nezvládá  péči  o 

vlastní osobu v 8 nebo 9 oblastech základních životních potřeb.29

Jak je výše uvedeno, jednotlivé stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby 

jsou  odvozovány  od  uznaných  nezvládaných  oblastí.  Před  1.  1.  2012  bylo 

těchto oblastí 36 a také výše finanční pomoci se v té době lišila. (viz tabulka 1.)

2.3 Základní životní potřeby posuzované od 1. 1. 2012

Dnes se jednotlivé úkony spojily do níže uvedených oblastí:

Mobilita

Tuto oblast osoba zvládá, pokud je schopna vstát a posadit se bez pomoci jiné 

osoby,  dokáže  stát  na  místě  bez  potřeby  opory  a  zvládne  zaujímat  polohy. 

Osoba  dokáže  ujít  alespoň  200  metrů  i  po  nerovném  povrchu  a  to  i  s 

přestávkami. Dokáže sejít a vyjít schody do prvního patra. Je schopna používat 

veřejné dopravní prostředky, včetně bezbariérových.

Orientace

Za  zvládnutou  se  tato  oblast  považuje  ve  chvíli,  kdy  osoba  poznává  a 

rozeznává sluchem i zrakem své okolí a lidi v něm, např. své blízké či přátelé. 

Je orientovaná prostorem i časem (např. datum, rok, čas). Rozpozná jednotlivé 

situace a dokáže na ně adekvátně reagovat (např. srozumitelně odpoví na danou 

otázku). 

29 KRÁLOVÁ, Jarmila a Eva RÁŽOVÁ. Sociální služby a příspěvek na péči: 
komentář, právní předpisy .. Olomouc: ANAG, 2007. Práce, mzdy, 
pojištění. ISBN 978-80-7263-748-5.
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Komunikace

Za zvládnutou se tato oblast  považuje,  pokud se osoba dokáže dorozumět s 

jinou osobou, rozumí probíhajícím konverzacím či otázkám a na tyto dokáže 

srozumitelně  odpovědět.  Dokáže  se  dorozumět  písemně  a  psanému  textu 

rozumí. Dokáže rozpoznávat obrazové symboly a zvukové signály.

Stravování

Tato oblast je považována za zvládnutou, jestliže je osoba schopna vybrat si 

sama jídlo a pití. Toto jídlo si sama naservíruje, naporcuje a s pomocí příboru 

či lžíce sní. Sama si také nalije pití a toto vypije. A zvládne dodržovat pitný 

režim, či předepsanou dietu.

Oblékání a obouvání

Tato oblast se považuje za zvládnutou, pokud si je osoba schopna samostatně 

vybrat  a  připravit  oblečení  a  obutí,  které  odpovídá  situaci.  Správně  vrstvit 

jednotlivé kusy oblečení. Oblékat se a svlékat, obouvat a zouvat. Oblékat se v 

rámci denního režimu.

Tělesná hygiena

Tuto oblast osoba zvládá ve chvíli, kdy je schopna použít hygienické zařízení, 

sama si  dokáže  umýt  celé  tělo  a  to  poté  i  osušit.  Provádí  celkovou malou 

hygienu, jako je česání, čištění zubů, holení.

Výkon fyziologické potřeby

Oblast  fyziologické  potřeby  se  považuje  za  zvládnutou,  jestliže  je  osoba 

schopna určit, kdy potřebuje vykonat potřebu, včas dojít na WC, vyprázdnit se, 

provést odpovídající očistu za pomoci hygienických prostředků.
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Péče o zdraví

osoba  tuto  oblast  zvládá  za  předpokladu,  že  je  schopna  dodržovat  lékařem 

stanovený léčebný režim, používat pomůcky k plnění léčebného režimu. Brát 

předepsané léky, v dané době a množství.

Tato oblast je hodnocena ve vztahu k danému postižení a lékařem stanovenému 

režimu.

Osobní aktivity

Oblast se považuje za zvládnutou za předpokladu, že je osoba schopna stanovit 

si  denní  režim  a  ten  dodržovat,  nemá  problémy  s  navazováním  vztahů  s 

ostatními lidmi.  Vykonává aktivity, které odpovídají jejímu veku a prostředí 

(vzdělávání, vyřizování osobních záležitostí, volnočasové aktivity).

Péče o domácnost 
Tato oblast se považuje za zvládnutou, pokud si osoba sama dokáže dojít na 

nákup a umí manipulovat s penězi, umí manipulovat s předměty denní potřeby, 

samostatně  si  uvaří,  umí  obsluhovat  elektrické  spotřebiče,  umí  zacházet  s 

klikami a vypínači.30

Důležitým aspektem posuzování schopnosti zvládat základní životní potřeby je 

také  dlouhodobost,  která  je  v  zákoně  o  sociálních  službách  popsána  jako 

nepříznivý zdravotní stav, jenž „podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má 

trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání 

základních životních potřeb“ (§3 písm.c).31

30 Vyhláška č. 505/2006 Sb.: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách [online]. Zlín: AION CS, 2017 [cit. 2017-06-
10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505

31 Zákon č. 108/2006 Sb.: Zákon o sociálních službách [online]. Zlín: AION 
CS, 2017 [cit. 2017-06-10]. Dostupné 
z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
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Tedy, i když osoba žádá o příspěvek a z poskytnutých informací vyplývá, že 

nárok na dávku existuje, pokud zde není splněna podmínka dlouhodobosti, je 

žádost zamítnuta.

Z vyhlášky č. 505/2006 Sb, také vyplývá, že schopnost osoby zvládat základní 

životní  potřeby  pro  účely  určení  stupně  závislosti  musí  být  hodnocena  v 

přirozeném  prostředí  a  vzhledem  k  věku  osoby.  Přirozeným  prostředím  se 

chápe  rodina,  blízcí  žadatele,  domácnost,  ale  také  registrovaná  zařízení 

poskytující sociální služby (domovy pro seniory).

Při  posuzování  závislosti  v  konkrétní  oblasti,  musí  být  souvislost  mezi 

nezvládanou  životní  potřebou  a  zdravotním  stavem.  Tedy  každá  z 

posuzovaných oblastí musí mít základ ve zdravotním stavu osoby, aby mohla 

být uznána jako nezvládaná. 

S tímto se pojí i  hodnocení, jak moc osoba využívá zachovaných funkčních 

schopností a běžných pomůcek, předmětů denní potřeby, apod. Hodnotí se tedy 

tělesné struktury, duševní, mentální, smyslové a jiné funkce.

Teprve  poté,  co  je  zjištěn  rozsah  a  dopad  poruchy  funkčních  schopností, 

rozhoduje  se,  zda  se  oblast  uzná  jako  nezvládaná  či  nikoli.  Aby  byla  tato 

uznána,  musí  dojít  k  úplné  nebo  těžké  poruše  dané  schopnosti,  kdy  i  přes 

využití vlastních zachovaných schopností spolu s pomůckami, předměty denní 

potřeby apod. není možné životní potřebu splnit v daném standardu.

V rámci tohoto se také sleduje,  zda se stav nelepší  či  nehorší.  Například u 

zdravotního postižení může například lékařský či rehabilitační zásah znamenat 

zlepšení. Jednotlivé nezvládané oblasti se poté sčítají.32

Jak  bylo  výše  zmíněno,  osoby do 18 let  jsou  posuzovány  odlišně  od  osob 

starších 18 let. Hodnotí se pouze v 9 oblastech základních životních potřeb. U 

osob do 18 let  se neposuzuje oblast  „péče o domácnost“.  U těchto osob se 

32 KRÁLOVÁ, Jarmila a Eva RÁŽOVÁ. Sociální služby a příspěvek na péči: 
komentář, právní předpisy .. Olomouc: ANAG, 2007. Práce, mzdy, 
pojištění. ISBN 978-80-7263-748-5.
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hodnotí  potřeba  každodenní  mimořádné  péče,  kdy  je  porovnáván  rozsah, 

intenzita  a  náročnost  péče,  kterou  poskytovatel  péče  musí  vynaložit,  aby 

naplnil potřeby žadatele se zdravotním postižením ve srovnání s péčí, která je 

vynaložena k naplnění stejných potřeb u zdravých osob stejného věku. Zároveň 

není hodnocena poskytovaná péče, která vyplývá z věku a schopností osoby. 

Lépe vysvětleno, pokud osoba není schopna zvládat základní životní potřebu z 

důvodu nízkého věku a nedostatečného vývoje v rámci dané potřeby, není tato 

potřeba posuzovaná jako nezvladatelná.

Tedy se posuzuje, zda je daná potřeba a péče o její naplnění u zdravé osoby 

vůbec  poskytovaná,  anebo  v  jaké  míře  musí  být  poskytovaná  žadateli  ve 

srovnání se zdravou osobou.

2.3.1 Výše příspěvku:

Stejně  jako  rozdíl  mezi  posuzovanými  oblastmi  u  osob  mladších  18  let  a 

starších 18 let, je i rozdíl ve výšce příspěvku u obou skupin.33

Od 1. 8. 2016 se všechny částky zvýšily o deset procent. Nová výše příspěvku 

tedy je u mladších 18 let.

Výše příspěvku u osob do 18 let:

1) Stupeň I (lehká závislost) – 3 300Kč

2) Stupeň II (středně těžká závislost) – 6 600 Kč

3) Stupeň III (těžká závislost) – 9 900 Kč

4) Stupeň IV (úplná závislost) – 13 200 Kč

Výše příspěvku u osob starších 18 let:

33 KRÁLOVÁ, Jarmila a Eva RÁŽOVÁ. Sociální služby a příspěvek na péči: 
komentář, právní předpisy .. Olomouc: ANAG, 2007. Práce, mzdy, 
pojištění. ISBN 978-80-7263-748-5.
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1) Stupeň I (lehká závislost) – 880 Kč

2) Stupeň II (středně těžká závislost) – 4 400 Kč

3) Stupeň III (těžká závislost) – 8 800 Kč

4) Stupeň IV (úplná závislost) – 13 200 Kč34

2.4 Vznik nároku na příspěvek a jeho výplatu 

Nárok  na  příspěvek  vzniká  dnem,  kdy  byly  splněny  podmínky  pro  uznání 

některého  ze  stupňů  závislosti  a  také  je  jednou  z  osob  popsaných  v  části 

„oprávněné osoby“.

Příspěvek na péči  je  vyplácen,  pokud jsou splněny podmínky pro nárok na 

příspěvek na péči, které jsou zmíněné výše, a podáním žádosti o příspěvek na 

péči, pokud však není zahájeno řízení z moci úřední např. na základě skončení 

platnosti posudku. Nárok na výplatu se uznává od doby podání žádosti a to 

nejdříve od začátku měsíce, v kterém byla žádost podána. Z tohoto vyplývá, že 

nelze uznat příspěvek za měsíce předcházející podání žádosti, i kdyby bylo o 

osobu žadatele pečováno již několik měsíců či let.

Ve chvíli, kdy bylo v řízení kladně rozhodnuto a změní se podmínky rozhodné 

pro výši přiznaného příspěvku, může úřad zvýšit částku příspěvku, ale jen poté, 

co zahájí z moci úřední opětovné posouzení a dostane nový posudek.

Celková částka příspěvku se nedá dělit na poměrné částky, proto náleží vždy v 

celé míře.

34 Zákon č. 189/2016 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění.. [online]. Zlín: AION CS, 2017 [cit. 2017-06-
10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-189
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Výplata příspěvku nenáleží, pokud žadatel neurčil osobu či zařízení, které by 

mu poskytovalo potřebnou péči.35

Průběh řízení žádosti o příspěvek na péči

V základě víme, co je příspěvek na péči, co musí žadatel splnit, aby mu vznikl 

nárok  na  příspěvek.  V této  kapitole  bych  se  chtěla  věnovat  postupu  řízení 

žádosti  o  příspěvek  na  péči  a  to  podle  zákona  500/2004  Sb.,  správní  řad, 

zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

O příspěvku na péči rozhoduje v prvním stupni správního řízení Úřad práce 

České republiky a to prostřednictvím krajských poboček a pobočky pro hlavní 

město Prahu. Úřad práce ČR má celostátní působnost a krajské pobočky jsou 

jeho organizační součástí. 

Místní příslušnost

Žadatel  podává  žádost  na  příslušnou  krajskou  pobočku  nebo  kontaktní 

pracoviště  a  to  podle  svého  trvalého  pobytu.  V  případě  cizince  je  místní 

příslušnost určována místem pobytu na území České republiky podle druhu 

pobytu.  Pokud cizinec nemá na území České republiky trvalý nebo hlášený 

pobyt,  je  tento  určen  podle  posledního  známého  pobytu  na  území  České 

republiky.

Jestliže žadatel o příspěvek během řízení změní trvalý pobyt, je řízení nadále 

vyřizováno na pracovišti, kde byla podána žádost. Teprve po ukončení řízení je 

dokumentace postoupena na místně příslušný úřad. 

35 KRÁLOVÁ, Jarmila a Eva RÁŽOVÁ. Sociální služby a příspěvek na péči: 
komentář, právní předpisy .. Olomouc: ANAG, 2007. Práce, mzdy, 
pojištění. ISBN 978-80-7263-748-5.
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Výjimka může nastat, když si sám žadatel požádá o přestěhování spisu na úřad 

v místě skutečného pobytu. Jde o tzv. postoupení z důvodu vhodnosti, kdy je 

žadatel například umístěn v zařízení poskytující pobytové služby nebo žije s 

rodinou a kroky spojené s řízením nelze splnit například pro vzdálenost mezi 

místy nebo ze zdravotních důvodů žadatele, apod. 

O postoupení z důvodu vhodnosti rozhoduje úřad v místě trvalého pobytu a to 

usnesením. Každý takový případ je posuzován individuálně.

Zahájení řízení

Řízení se zahajuje na základě podání žádosti o příspěvek na péči na formuláři 

předepsaném  Ministerstvem  práce  a  sociálních  věcí  na  místně  příslušném 

úřadě. 

Dnem, kdy je na úřad podána žádost se všemi náležitostmi, je zahájeno řízení o 

přiznání.  Pokud  nejsou  náležitosti  žádosti  splněny  (jiný  formulář,  chybné 

vyplnění, neúplná žádost,…), řízení nelze zahájit a žádost je zamítnuta.

Zástupce 

Jestliže  žadatel  není  způsobilý  k  právním úkonům nebo jeho  způsobilost  k 

právním  úkonům  byla  omezena,  zastupuje  ho  zákonný  zástupce.  Tímto 

zákonným zástupcem se stává soudem ustanovený opatrovník.

U dětí je zástupcem rodič, u osvojeného dítěte se jím stává osvojitel. V případě, 

kdy nemůže zastupovat rodič ani osvojitel,  ustanovuje soud poručníka nebo 

opatrovníka.

Osobě,  která  nemá zástupce  a  zároveň není  schopna se  sama vzhledem ke 

svému zdravotnímu stavu v řízení  o  příspěvku zastupovat,  místně příslušný 

úřad ustanovuje opatrovníka pro správní řízení.

Žadatel má možnost být v řízení zastoupen zmocněncem na základě udělené 

plné moci. 
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Náležitosti žádosti

Náležitosti žádosti jsou popsány ve správním řádu. Hlavními požadavky jsou 

jméno a příjmení žadatele, datum narození, trvalá adresa – popřípadě adresa 

doručovací,  praktický  lékař,  způsob  výplaty  a  podpis  žadatele.  (zákon 

500/2004 Sb., správní řád)

Součástí žádosti o příspěvek na péči je také formulář Oznámení o poskytovateli 

pomoci, kde bude určena osoba či zařízení, které budou žadateli poskytovat 

péči. Obě strany podpisem stvrzují souhlas o poskytování péče.36

36 KRÁLOVÁ, Jarmila a Eva RÁŽOVÁ. Sociální služby a příspěvek na péči: 
komentář, právní předpisy .. Olomouc: ANAG, 2007. Práce, mzdy, 
pojištění. ISBN 978-80-7263-748-5.
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2.5 Sociální šetření – viz níže 

Podmínkou pro pokračování v řízení o přiznání příspěvku na péči je provedení 

sociálního šetření. Bez provedení sociálního šetření není možné poslat žádost 

na posouzení.  Sociální šetření provádí sociální pracovník místně příslušného 

úřadu.  Šetření  se  provádí  v  přirozeném prostředí  žadatele,  tedy  v  rodině  a 

domově  žadatele.  Pokud  je  žadatel  umístěn  v  pobytovém zařízení  nebo  ve 

zdravotnickém  zařízení  lůžkové  péče,  provede  se  šetření  na  tomto  místě. 

Během  šetření  si  pracovník  dělá  písemný  zápis,  který  se  stává  jedním  z 

podkladů pro posouzení stupně závislosti.

Žadatel o příspěvek je povinen umožnit šetření v přirozeném prostředí. Pokud 

tuto  povinnost  nesplní,  např.  nevpustí  pracovníky  do  domu  či  bytu,  má 

pracovník  právo  řízení  ukončit.  O  tomto  kroku  musí  pracovník  žadatele 

informovat.

Pokud se žadatel zdržuje jinde než v místě trvalého pobytu a tento skutečný 

pobyt  nepatří  do  obvodu  místně  příslušného  úřadu,  vyžádá  si  tento  úřad 

provedení  sociálního šetření  u místně příslušného úřadu v místě  skutečného 

pobytu žadatele.

Posouzení stupně závislosti

Posouzení  stupně  závislosti  má  na  starost  okresní  správa  sociálního 

zabezpečení  a  to  na  základě  žádosti,  kterou  posílá  místně  příslušný  úřad 

společně s výše zmíněným sociálním šetřením a kopii formuláře žádosti, kterou 

podal žadatel. 

Žadatel  může  požádat,  aby  posouzení  vytvořila  okresní  správa  sociálního 

zabezpečení v místě, kde má skutečný pobyt - „Na žádost fyzické osoby, jejíž 

zdravotní stav má být posouzen, nebo s jejím souhlasem může okresní správa 

sociálního  zabezpečení  požádat  o  posouzení  této  osoby  okresní  správu 
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sociálního  zabezpečení,  v  jejímž  územním obvodu  ...,je  hospitalizována  ve 

zdravotnickém  zařízení  lůžkové  péče  nebo  jsou  jí  poskytovány  pobytové 

sociální služby v zařízení sociálních služeb, anebo okresní správu sociálního 

zabezpečení,  v  jejímž  územním  obvodu  se  nachází  zdravotnické  zařízení 

poskytovatele,  který  posuzované  osobě  poskytuje  zdravotní  služby,  pokud 

zdravotní  stav  posuzované  osoby  vyžaduje  vzhledem  k  charakteru  nemoci 

posouzení tímto poskytovatelem zdravotních služeb.“ (§ 8 odst. 6)37 

Při  posouzení  závislosti  vychází  okresní  správa  sociálního  zabezpečení  ze 

zpráv, které na její žádost dokládá praktický lékař žadatele, nebo poskytovatel 

zdravotních služeb. Dále čerpá informace z provedeného sociálního šetření.

Výsledkem tohoto posuzování je poté posudek, který je poté zaslán na úřad, 

který  zpracovává  žádost  klienta.  V  tomto  posudku  jsou  popsány  základní 

životní potřeby, které žadatel nezvládá a stupeň závislosti s tímto spojený.

Lhůta pro vydání posudku činí 45 dní. Pokud existuje překážka, která brání 

vydání posudku v této době, musí o této skutečnosti okresní správa sociálního 

zabezpečení  příslušný  úřad  informovat  (např.  nespolupráce  lékaře, 

hospitalizace klienta,….).

Žadatel  může  být  vyzván  okresní  správou  sociálního  zabezpečení,  aby  se 

podrobil  vyšetření  a  to  u  lékaře,  kterého  tato  stanoví.  Žadatel  je  povinen 

požadavkům  okresní  správě  sociálního  zabezpečení  vyhovět  a  poskytnout 

jakoukoli  jinou spolupráci,  která  je  nutná k vydání  posudku.  Pokud žadatel 

nespolupracuje,  okresní  správa  sociálního  zabezpečení  informuje  příslušný 

úřad a ten na základě této informace může řízení o příspěvku zastavit.38  

37 MPSV.CZ: Příručka pro personální a platovou agendu [online]. Praha: 
MPSV / TREXIMA, spol. s r.o., 2017 [cit. 2017-06-10]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z582_1991_1#par4

38 KRÁLOVÁ, Jarmila a Eva RÁŽOVÁ. Sociální služby a příspěvek na péči: 
komentář, právní předpisy .. Olomouc: ANAG, 2007. Práce, mzdy, 
pojištění. ISBN 978-80-7263-748-5.
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Posudky pro řízení příspěvku na péči vytváří lékařská posudková služba:

Lékařská  posudková  služba  posuzuje  zdravotní  stav  a  pracovní  schopnost 

občanů  pro  účely  pojistných  i  nepojistných  dávek.  Spadá  do  organizační 

struktury Ministerstva práce a sociálních věcí. Posudky pro účely sociálního 

zabezpečení vytváří lékaři okresní správy sociálního zabezpečení a lékaři úřadu 

práce pro nepojistné dávky.  Tyto posudky nefungují  jako rozhodnutí  a není 

proto možné se proti  nim odvolat.  Posudky slouží  jako podklad pro orgán, 

který v řízení rozhoduje.  V opravných řízeních posudky vytváří posudková 

komise Ministerstva práce a sociálních věcí.

Posuzovaná  osoba  je  povinna  poskytovat  posuzovací  komisi  potřebnou 

součinnost. Povinností posuzujícího lékaře je shromáždit podklady potřebné k 

posouzení. To znamená, že posuzovaná osoba nesmí být nucena shromažďovat 

podklady,  které  má u sebe jeho praktický nebo odborný lékař,  protože tuto 

dokumentaci  je  praktický  nebo  odborný  lékař  povinen  na  základě  žádosti 

posudkového lékaře poskytnout. Posuzovaný má však možnost posuzujícímu 

lékaři  poskytnout  nové lékařské zprávy,  které praktický nebo odborný lékař 

nemá k dispozici.

Posuzovaná  osoba  je  také  povinna  podrobit  se  lékařské  prohlídce  u  svého 

praktického nebo odborného lékaře.

Pokud tak posuzovaný neučiní,  může být  řízení  pro nespolupráci  zastaveno 

(pokud se jedná o řízení o příspěvku na péči) nebo může být dávka zastavena 

(pokud posuzovaný něco pobírá).

Pokud  existuje  překážka,  která  brání  vytvoření  posudku,  může  posudková 

komise žádat o prodloužení lhůty k vytvoření posudku, anebo o této překážce 

informuje úřad, který o posouzení žádal.39

39 Lékařská posudková služba [online]. Praha: Ministerstvo práce a 
sociálních věcí [cit. 2017-06-10]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/4051/posudkova_sluzba.pdf
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Vyrozumění účastníka správního řízení

Vzhledem k tomu, že po podání žádosti o vydání posudku je řízení po dobu 

posuzování přerušeno, je účastník správního řízení (žadatel, či jeho zástupce) 

úřadem  informován  o  vydání  posudku  a  pokračování  ve  správním  řízení. 

Součástí vyrozumění je i možnost účastníka seznámit se s podklady řízení. Na 

tyto  podklady  nebo  spíše  na  výsledek  posouzení  může  účastník  reagovat 

námitkou,  tedy  pokud  s  posudkem  nesouhlasí  nebo  mezitím  získal  nové 

lékařské zprávy, které by mohly ovlivnit výsledný posudek. Námitka se podává 

do 5 pracovních dnů od převzetí vyrozumění.

Námitka  je  poté  opět  zaslána  i  s  podklady  na  okresní  správu  sociálního 

zabezpečení,  kde  je  posouzeno,  zda  existují  důvody pro změnu posudku či 

nikoli.

Po  získání  vyjádření  k  námitkám  je  účastníkovi  opět  zasláno  vyrozumění 

účastníka řízení. 

Rozhodnutí

Rozhodnutí  se  vydává  poté,  co  uplyne  doba  na  podání  námitky.  Pokud 

pomineme  údajové  náležitosti  rozhodnutí  (jméno,  příjmení,  datum narození 

žadatele,  atd.),  mělo by rozhodnutí  obsahovat  větu o přiznání  či  nepřiznání 

nároku na příspěvek na péči.  Dále pak obsahuje stanovený stupeň, který je 

definován  odpovídající  částkou,  jednotlivé  nezvládané  základní  životní 

potřeby,  odůvodnění  výroku a  poučení  o  možnosti  odvolání  a  lhůty  a  jeho 

podání.

Opravné prostředky

Opravnými prostředky chápeme kroky, kterými se může žadatel  bránit  proti 

výsledku řízení o příspěvek na péči. Jedním z těchto prostředků je námitka. Ta 

byla popsána výše, jako možnost k opravě posudku či jeho doplnění. 
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Druhým opravným prostředkem je odvolání, jímž žadatel reaguje na konečný 

výsledek popsaný v rozhodnutí. Na rozdíl od námitky je odvolání zasláno na 

ministerstvo práce a sociálních věcí, které má svou vlastní posudkovou komisi.

Odvolání by mělo být podáno na úřadě, který toto rozhodnutí vydal, a to do 15 

dnů od doručení tohoto rozhodnutí žadateli.  

Odvolací orgán může provést sociální šetření v místě bydliště žadatele, nebo ho 

pozvat  před  posudkovou  komisi.  Pozvání  posudkové  komise  není  povinné. 

Posudková komise si vyžádá lékařské zprávy od praktického lékaře žadatele a 

poté vytvoří vlastní posudek. 

2.6 Další druhy řízení

2.6.1 Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči

Celý průběh řízení při podání Návrhu na změnu výše přiznaného příspěvku na 

péči je stejný jako řízení o přiznání příspěvku na péči. Žadatel jen musí podat 

správný  formulář  a  po  případě  novou  plnou  moc.  Po  podání  správného 

formuláře jsou jednotlivé kroky stejné jako u žádosti o příspěvek na péči. Do té 

doby  než  je  rozhodnuto  o  výsledku  řízení,  chodí  žadateli  původní  uznaná 

dávka.

Žadatelé si někdy pletou Návrh se Žádostí o zvýšení příspěvku (ten se týká 

navýšení u dětí do 18-ti let).

Návrh  se  podává  ve  chvíli,  kdy  má  žadatel/poskytovatel  péče  pocit,  že 

zdravotní stav žadatele neodpovídá přiznanému stupni závislosti a poskytování 

péče je náročnější než dříve.
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2.6.2 Opětovné posouzení nároku a výše přiznaného příspěvku na péči

K tomuto řízení dochází ve chvíli,  kdy je příspěvek na péči přiznán jen na 

určitou dobu a tato doba se blíží k datu vypršení platnosti. Je to také řízení, ke 

kterému  nemusí  žadatel  dokládat  speciální  formuláře.  Řízení  zahajuje  úřad 

práce z moci úřední a poté vyzve žadatele k aktualizaci kontaktů, popřípadě 

plné moci.
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3. SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ

Sociální  šetření  je  jednou z metod sociální  práce,  jejímž obecným cílem je 

seznámení  se  s  přirozeným prostředím žadatele  a  získání  informací  o  jeho 

životní situaci. Tyto informace slouží jako základ pro určení potřeb žadatele a 

poté na tyto potřeby reagovat poskytnutím poradenství, kontaktů, dávek.

Cílem sociálního šetření je získat pokud možno objektivní informace o životní 

situaci žadatele s hlavním zaměřením na to, jak jsou či nejsou zajištěny jeho 

každodenní životní potřeby. Ze zjištěných poznatků je poté vytvořen podklad 

pro Českou správu sociálního zabezpečení. 

Dále pak, jaká pomoc je potřeba k zajištění těchto životních potřeb a tímto 

směrem zaměřit i poradenství, jak lze tuto pomoc získat.

A v rámci těchto kroků, jakou další návaznou pomoc může využít žadatel či 

pečující osoba, aby tyto potřeby naplnila.

Z výše uvedeného vyplývá, že sociální pracovník při sociálním šetření zjišťuje 

a popisuje, jaké životní potřeby žadatel nezvládá naplňovat bez pomoci jiné 

osoby. Ze zjištěných informací neposuzuje, zda žadatel dané potřeby zvládá či 

nikoli,  ale  provádí  hodnocení  naplňování  potřeb  a  rizik,  které  by  mohly 

vyplynout z jejich nenaplnění.40

Hlavní  metodou,  kterou sociální  pracovník využívá,  aby získal  informace o 

klientovi je rozhovor, ten je popsán jako „dialog, tedy dorozumívání pomocí 

slov, které vede k formulován a odkrýván pravého stavu věci…“, „...má dospět 

k  formulaci  toho,  co  klient  nejen  potřebuje,  ale  co  je  schopen  a  ochoten 

40 Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči [online]. 
Praha, 2015 [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/25111/     
Metodika_socialniho_setreni_v_ramci_rizeni_o_prispevku_na_peci.pdf
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přijmout. Slouží k vytvořen vztahu, v jehož rámci je možná dobrá spolupráce 

klienta a pracovníka,...“41

Při sociálním šetření se můžeme setkat jak s rozhovorem s jednotlivcem, tak i s 

rozhovorem ve skupině. Každá z těchto možností má své výhody. Individuální 

rozhovor  může  být  časově  náročnější,  ale  zase  se  u  něj  může  žadatel  více 

otevřít a říct věci, které by před rodinou neřekl. Nevýhodou může být to, že 

něco zatají nebo neřekne celou pravdu. 

Skupinový rozhovor má svou výhodu v získání více informací za méně času a 

hned z  několika  zdrojů.  Pracovník  si  může udělat  obrázek o  tom,  jak  jsou 

rozděleny  povinnosti,  kdo  a  jak  funguje  a  jaké  jsou  v  rodině  vztahy. 

Nevýhodou  může  být  náročnost  vedení  takového  rozhovoru  a  také,  že  se 

žadatel stáhne a celý rozhovor nechá vést pečující osobou. 

Další a velmi využívanou metodou rozhovoru je polostrukturovaný rozhovor, 

kdy pracovník přichází již s hotovou osnovou otázek či bodů, na které se bude 

během šetření ptát. Toto usnadňuje, ale nenahrazuje daný rozhovor. Je to jen 

jakási opora. 42

K vedení rozhovoru se váže i schopnost aktivního naslouchání, „které klientovi 

poskytuje  dostatek zpětných vazeb od pracovníka.  Klientova komunikace je 

povzbuzována pomocí takových technik,  jako je objasňování,  parafrázování, 

reflektován  a  shrnování.“43 Tato  vlastnost,  hlavně  pokud  je  žadatel 

komunikativní,  pomůže  při  získávání  informací  i  o  věcech,  které  se  staly 

předtím a o trochu vyjasní celkovou situaci.

41 MATOUŠEK, Oldřich a kol.. Metody a řízení sociální práce. 1. Praha: 
Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.s.76

42 Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči [online]. 
Praha, 2015 [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/25111/
Metodika_socialniho_setreni_v_ramci_rizeni_o_prispevku_na_peci.pdf

43 MATOUŠEK A KOL., Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. Praha: 
Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.s. 76
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Další metodou, kterou sociální pracovník při šetření využívá, je pozorování. 

Hodně věcí,  kterých si  pracovník všimne, může vést k tématům rozhovoru. 

Všímání si věcí může také pomoci pochopit zjištěné informace. Během šetření 

by si pracovník měl všímat pomůcek, které se v bytě nacházejí, jak je upraven 

byt  žadatele  (prahy,  madla,  sedátko  v  koupelně,  hůl,  apod.).  Poté  už  se 

pracovník jen doptává, zda jsou pomůcky žadatele a jak je popřípadě využívá. 

(metodika)

Výstupem sociálního šetření se poté stává záznam, který je poslán k posouzení 

– viz průběh řízení.

48



3.1. Problémy, před které je pracovník postaven

Musíme si uvědomit, že sociální šetření je pro pracovníka důležitou záležitostí, 

nejde jen o součást řízení v žádosti o příspěvku na péči. Mnohdy se jedná o 

jeden z mála, ne-li jediný kontakt s žadatelem.

Sociální  šetření  je  jednou  z  hlavních  interakcí  pro  sociálního  pracovníka  s 

klientem. Ne vždy klienta vidí hned při přijetí žádosti a tak si nemůže udělat 

ani přibližný obraz toho, co ho čeká.

Při sociálním šetření vstupuje tedy pracovník do domovů svých klientů a tato 

„návštěva  v  rodině  přináší  zcela  novou  třídu  údajů  o  tom,  jak  rodina žije. 

Návštěvník může pozorovat členy rodiny přímo v akci, není odkázán jen na 

slovní popisy toho, co se v rodině děje. Vidí byt a jeho zařízení… Návštěva v 

rodině je příležitostí k tomu vidět rodinu nejen ve sféře komunikační, ale i při 

praktické součinnosti... Zejména děti se v domácím prostředí chovají uvolněně, 

kontakt s nimi je snadnější než v prostředí instituce, kterou neznají.“44

To vede k lepšímu pochopení situace a pracovník má aspoň malou představu o 

tom, jak to v domácnosti funguje. Jak jsou rozděleny povinnosti, apod.

Toto poznávání ale také vede k jistému propojení mezi rodinou a sociálním 

pracovníkem, kdy klient řekne někdy i  věci,  které by jinak neřekl a možná 

očekává,  že  toto  „spojení“  pomůže v  dalším průběhu řízení.  Toto  se  může 

projevovat i naopak, když klient nějakým způsobem zapůsobí na pracovníka a 

ten může být poté z výsledku řízení zklamán nebo frustrován.

Kopřiva  toto  nazývá  splýváním,  kdy  pracovník  bere  potíže  klienta  za  své 

vlastní.  Tímto  trpí  nejen  klient,  ale  i  práce  pracovníka.  Naopak  přílišná 

odtažitost důvěře ve vztahu klient – pracovník také nepomáhá. Dle Kopřivy by 

měl  být  pracovník  empatický,  ale  zároveň  i  asertivní  a  stát  si  za  svým 

44 MATOUŠEK, Oldřich. RODINA JAKO INSTITUCE A VZTAHOVÁ SÍŤ. 
Praha: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, 1993. ISBN 80-901424-7-
8.s.55
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přesvědčením, nastavenými pravidly - „základní polohou pomáhajícího je být v 

empatickém  kontaktu  s  klientem  a  zároveň  neztratit  zakotvení  v  sobě 

samém.“45

V pomáhající profesi se hranice dodržují velmi špatně. U sociálního šetření je 

problém působení  jednotlivých klientů  a  jejich  životní  situace.  Jak  už bylo 

řečeno, sociální šetření je někdy jediná možnost poznat žadatele, zároveň se 

však setkává s různými případy. Potkává hendikepované nebo vážně nemocné 

děti, klienty, kteří pomalu umírají, a některé klienty zná už několik let. Každé 

setkání s klientem v něm zanechává určité stopy. Navíc i kontakt s ostatními 

členy  rodiny  může  být  velmi  náročný.  Neustálé  setkávání  se  s  těžkými 

životními  situacemi  a  někdy  až  útočný  přístup  některých  klientů  či 

pomáhajících osob, uvádí pracovníka do stavu netečnosti, zoufalství, odporu 

apod. Všechny tyto pocity poté vedou k syndromu vyhoření a dalším potížím. 

Matoušek  říká,  že  syndrom  vyhoření  se  projevuje  změnou  v  chování 

pracovníka. Je neangažovaný, vyhýbá se delšímu kontaktu s klientem, lpí na 

pravidlech,  postupech,  preference  administrativní  práce  před  kontaktem  s 

klientem, častá pracovní neschopnost, apod.46

Sociální  pracovník,  který  je  neustále  v  kontaktu  s  klientem  a  rodinnými 

příslušníky,  je  skoro  nepřetržitě  vystavován  určitému  tlaku  a  to  ze  strany 

nadřízených i klientů. Nevýhodou této práce je, že sociální pracovník je ten 

první, za kým jde klient nejen s prosbou o radu, ale je také první, ke komu si  

jde stěžovat, když výsledek nedopadne, jak očekával a pracovník nemá moc 

možností, jak se klientovi bránit. 

45   KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické 
kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a 
přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-717-8150-9. s.92

46 MATOUŠEK, Oldřich a kol.. Metody a řízení sociální práce. 1. Praha: 
Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.
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Představu o tom, jak vypadá sociální šetření a s čím se pracovník potýká, je 

možné si udělat na základě sociálních šetření v praktické části.

51



PRAKTICKÁ ČÁST  



Praktická část je věnována etapě sociálního šetření v řízeních návrhu na změnu 

výše a opětovných posouzení nároku a výše, jež byly provedeny pracovnicemi 

úřadu práce Prahy 6.   

Tato šetření jsou rozdělena do tří skupin podle toho, jaký stupeň příspěvku na 

péči  byl  navrhnut  úřadem  práce.  Podstatou  praktické  části  je  srovnání 

nezvládaných oblastí, jak je navrhoval úřad práce a výsledek určený lékařskou 

posudkovou službou. Často se stává, že oblasti navrhované úřadem práce se 

nehodují se závěry lékařské posudkové služby, kdy u některých případů jde i o 

snížení o několik stupňů. Přitom je provedení sociálního šetření podmínkou pro 

pokračování v řízení.  

Z šetření vyplývá, jaké informace pracovník při své návštěvě zjišťuje, aby si 

mohl  udělat  celkový  obrázek  o  poskytované péči  a  potřebách klienta.  Tyto 

potřeby zjišťuje pracovník z osobního kontaktu s klientem a jeho rodinou při 

návštěvě v přirozeném prostředí klienta. 

K zjišťování potřebných informací využívá metody kvalitativního rozhovoru 

(polostrukturovaný rozhovor)47 a  metody pozorování.  Při  rozhovoru  se  mísí 

dohromady několik různých druhů rozhovoru. Jde do určité míry o interview, 

kdy  pracovník  u  sebe  má  body,  na  které  se  potřebuje  zeptat,  ale  nechává 

žadateli  volný prostor  pro odpověď a popis situace („když se zaměříme na 

koupání, s čím Vám rodina pomáhá, abyste se mohl vykoupat?“). Žadatelova 

odpověď se někdy změní ve vyprávění,  kdy žadatel  ve snaze odpovědět  na 

otázku a vysvětlit, vše co se děje, může nevědomky pracovníkovi odpovědět i 

na další otázky („chodím o dvou berlích, bez kterých se nedokážu pohybovat a 

tak  si  ani  nedonesu  hrneček  nebo  jídlo,  vše  mi  nosí  syn,...“).  Někdy  však 

žadatel odpoví jen stručně a pracovník se musí pokusit získat více informací – 

47 Viz. SKUTIL, Martin a kol. Základy pedagogicko-psychologického 
výzkumu pro studenty učitelství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 254 s. ISBN 
978-80-7367-778-7.
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sondáž  („říkáte,  že  s  koupáním  máte  problémy,  jak  byste  je  popsal?“).  V 

případech,  kdy žadatel  odmítá  podat  více  informací  nebo neví,  jak  by  měl 

odpovědět, musí se pracovník uchýlit k uzavřeným otázkám, kdy žadateli dává 

několik možností na odpověď („máte na toaletě madla, nástavec na WC,...“). 

K  sociálnímu  šetření  kromě  rozhovoru  patří  i  metoda  pozorování,  kdy  se 

pracovník snaží zachytit informace o prostředí, v kterém klient žije, aby si tyto 

informace poté propojil se situací klienta a vyvodil tak závěry, které by mohly 

být pro šetření důležité (schody v domě, prahy v bytě). Při šetření také sleduje 

chování všech přítomných, které mu také můžou hodně napovědět.   

Sociální šetření začíná již při vstupu do domu, kdy si pracovník všímá, v jakém 

patře se byt nachází, kolik schodů k bytu vede a zda je tu výtah, popřípadě, zda 

staví  v  patře  nebo v mezipatře.  V bytě  si  poté  všímá,  zda  jsou zde nějaké 

viditelné pomůcky, jako je vozík, chodítko, apod. Zároveň si všímá, zda otevřel 

sám klient nebo někdo z rodiny či pečovatelka. Pokud otevře klient, všímá si 

pracovník, zda chodí o holi, jak rychle se pohybuje, zda potřebuje i jinou oporu 

než je hůl (nábytek, stěny) nebo chodí za pomoci chodítka. Také si všímá, jak 

si klient sedá. Pokud je klient ležící, jaké pomůcky má v pokoji (polohovací 

postel, apod.).

Poté pracovník zahajuje rozhovor, kdy si upřesňuje už zjištěné věci a ptá se i na 

věci,  které pozorováním není možné zjistit.  Sleduje,  zda klient odpovídá na 

otázky srozumitelně,  odpovídá k věci,  zda je potřeba,  aby pracovník mluvil 

nahlas. Pokud je u šetření přítomen i někdo z rodiny, může se pracovník zeptat 

i jich, aby si tak ještě více upřesnil celkovou situaci. Už přítomnost další osoby 

může pracovníkovi něco naznačit,  samozřejmě to neplatí vždy. Ale může to 

znamenat, že klient by nemusel na otázky odpovídat po pravdě a celé šetření by 

ztrácelo na významu, nebo že samotná návštěva pracovníka mu není příjemná, 

nebo klientův zdravotní stav neumožňuje, aby odpovídal po pravdě a k věci. 
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Také to ale  může znamenat,  že  člen rodiny chce jen vidět,  jak celé  šetření 

vypadá a na co všechno se pracovník ptá. 

Při šetření se pracovník dovídá i věci, které se šetřením úplně nesouvisí a on 

musí určit, jak moc jsou tyto informace důležité pro samotnou situaci klienta a 

zda je v šetření zmínit. Zároveň se získáváním informací o klientovi, podává 

sám pracovník další informace o průběhu řízení, popřípadě i informace, kam se 

může rodina obrátit pro další pomoc.

Ze  získaných  informací  poté  vytvoří  záznam,  který  posílá  na  lékařskou 

posudkovou službu a čeká na výsledek. 

Výsledky  lékařské  posudkové  služby  jsou  svým  způsobem  podstatou  této 

práce.
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Šetření, kde byl úřadem určen IV. stupeň 
závislosti:

Paní MK. - 1926

Žadatelka pobírala pomoc v bezmocnosti  už před rokem 2007. Po 1.  lednu 

2007 byla tato peněžitá pomoc přehodnocena na druhý stupeň příspěvku na 

péči.  V  tomto  novém  systému  jí  byly  uznány  tyto  nezvládané  oblasti  – 

orientace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, péče o zdraví, péče 

o domácnost. 

V  roce  2015  dcera  žadatelky  podala  návrh  na  změnu  výše  přiznaného 

příspěvku  na  péči  z  důvodu  zhoršeného  zdravotního  stavu  maminky. 

Pracovnice si s dcerou domluvila termín šetření, u kterého byla přítomna jak 

žadatelka, tak i dcera. Velká část rozhovoru byla vedena právě s dcerou.

Rozsah péče

Vožení  k lékaři,  vyřizování  osobních  záležitostí,  nákupy,  osobní  hygiena  – 

instrukce,  dohled,  dopomoc;  oblékání  –  instrukce,  dopomoc,  kontrola; 

stravování – příprava, podávání,  porcování, dohled, že se najedla,  doprovod 

doma i v cizím prostředí, prostředník v komunikaci při horší kondici, péče 24 

hodin denně.

Způsob sjednání

Ústně, dcera

Dostupnost v akutních případech

S žadatelkou musí stále někdo být, není schopna samostatného života, mobil 

nemá, v případě potřeby pověří pečující osoba známého.
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Schopnost pečovat o vlastní osobu

Na otázku, jak se zvládne maminka pohybovat po bytě, dcera odpověděla, že je 

nutné, aby maminku stále někdo doprovázel, a to nejen kvůli opoře, ale i proto, 

že se maminka po bytě neorientuje. I přesto, že jí stále někdo drží, musí se 

žadatelka  při  pohybu  přidržovat  i  nábytku.  Kvůli  výše  uvedeným  potížím 

nedokáže samostatně přemisťovat věci a vše musí připravovat dcera.     Změna 

poloh na lůžku žadatelce nedělá problémy. Ze schodů a do schodů žadatelka 

sama nezvládá, musí mít stále někoho u sebe, kdo ji jistí. Dcera také sdělila, že 

její maminka ujde jen asi 50 metrů, což je způsobeno bolestí v nohou, páteře a 

dušností. K lékaři jí musí vozit dcera automobilem, kdy je nutné, aby jí dcera 

pomohla s nástupem a poté i s výstupem z automobilu. 

Stravování má na starosti dcera. Žadatelka se sice sama za pomoci lžíce nají, 

dcera  však  musí  jídlo  nandat  na  talíř,  nakrájet  ho  a  poté  mamince  donést. 

Zároveň musí maminku kontrolovat, zda vše snědla a také zda dostatečně pije. 

Dietu žadatelka nemá.

Potíže jsou i  při  oblékání  a  obouvání.  Žadatelka nechápe,  proč  by se měla 

oblékat  a  jak  řekla  dcera,  nespolupracuje.  Veškeré  ošacení  a  obutí  musí 

nachystat  dcera,  protože její  maminka neví,  jak se jednotlivé kusy oblečení 

vrství a nedokáže odhadnout počasí. Dcera musí maminku obléct a obout.  

Při tělesní hygieně je nutný dohled a vedení dcery, kdy mamince říká, co má 

dělat.  I  tak  se koupání  neobejde  bez  pomoci  dcery.  Stejně  jako u  oblékání 

žadatelka netuší,  proč by se měla mýt a sama se také neumyje. Dcera musí 

mamince  mýt  hlavu,  stříhat  nehty,  pomoc  do  vany  a  z  vany.  Pro  ulehčení 

koupání má žadatelka ve vaně sedátko. 

Velkým problémem je  také používání  toalety.  Dcera sdělila,  že  maminka si 

sama  bez  pomoci  na  toaletu  nedojde  a  vzhledem  k  tomu,  že  nošení  plen 

odmítá,  je dcera nucena se neustále maminky ptát,  zda nepotřebuje na WC. 
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Stolici žadatelka neudrží, ale jak je výše zmíněno, žadatelka pleny odmítá a 

sundává si je.

Léky  musí  připravovat  dcera  a  musí  je  mamince  podávat.  Žadatelka  nemá 

ponětí, kdy a jaké léky brát. Dcera žadatelce vysvětluje, proč je nutné, aby léky 

brala.  Protože  žadatelka neví,  proč by je  měla brát  a  brát  je  nechce,  dcera 

kontroluje jejich užívání.  

Výdělečná činnost

Žadatelka pobírá jen starobní důchod.

Rodinné vztahy

K rodinným vztahům dcera sdělila, že maminka je rozvedená a má ještě syna. 

Ten však s maminkou není v kontaktu, žije mimo Prahu a své sestře s péčí o 

jejich maminku nepomáhá. Veškerá péče je na dceři.

Sociální vztahový rámec (mimo rodiny)

Žádné jiné kontakty než s dcerou neudržuje a ani prý o ně nejeví zájem. O 

žádné aktivity se také nezajímá a většinu dne odpočívá nebo spí.

Péče o domácnost

Dcera se stará o veškeré záležitosti kolem domácnosti. Jak sdělila, maminka již 

není  schopná  s  něčím  pomoc.  S  financemi  nemanipuluje,  protože  hodnotu 

peněz nerozezná. Spotřebiče neobsluhuje, stejně jako nerozsvěcí a nezhasíná 

světla.
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Prostředí    

V  okolí  domu  žadatelky  je  pouze  Obecní  úřad,  hostinec  a  obchod  s 

potravinami. Pokud potřebuje dcera něco vyřídit, požádá o pomoc známé, aby 

její maminku pohlídali. Žadatelka bydlí spolu s dcerou v patrovém rodinném 

domě, který je stále ještě předmětem rozvodového řízení s bývalým manželem 

dcery.  Vzhledem  ke  špatné  pohyblivosti  žadatelky  zůstává  horní  patro 

nevyužito. Před vstupem do domu jsou tři schody.

Jiná zjištění 

Dceru již vůbec nepoznává a považuje ji za „sestřičku“. Dcera také řekla, že 

maminka nemá ponětí o tom, že má ještě syna. Neví, jaký je rok, natož den. 

Prý se pohybuje v období svého dětství. Dcera si není jistá, zda si uvědomuje, 

že  je  u  ní  doma,  ale  myslí  si,  že  spíš  ne.  S  tímto  je  spojen  i  problém s 

dlouhodobou a krátkodobou pamětí.

Komunikace  s  žadatelkou  není  možná,  na  kladené  otázky  nebyla  schopna 

odpověď. Žije ve svém vlastním světě. Písemně nekomunikuje.

Veškeré záležitosti musí za žadatelku vyřizovat dcera.

Na závěr  šetření  se  pracovnice  zeptala,  zda  dcera  žadatelky  neuvažovala  o 

možnosti zajistit si pečovatelku, asistenta nebo podobnou službu (odlehčovací 

služba,  aby  si  mohla  chvíli  odpočinout).  Zatím  o  těchto  možnostech 

nepřemýšlela a ani si není jistá, zda by je maminka přijala. 

Nakonec jí pracovnice vysvětlila další postup řízení a jaké dopisy bude úřad 

posílat. Sdělila dceři žadatelky, jaká má práva a povinnosti, jaké informace a 

pomoc může od úřadu vyžadovat a co naopak musí hlásit.  Pracovnice ještě 

předala kontakty na sebe i ostatní zaměstnance oddělení příspěvku na péči, pro 

případ, že by dcera žadatelky měla nějaké dotazy a poté odešla.
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Ze získaných informací pracovnice usoudila, že žadatelka je závislá na pomoci 

jiné osoby ve všech posuzovaných oblastech, tedy ve čtvrtém stupni – úplná 

závislost.

Sepsaný záznam byl spolu s žádostí o posudek zaslán na lékařskou posudkovou 

službu Prahy 6.   Řízení  se ustanovením přerušilo  a  úřad práce čekal  se  na 

vyjádření  posudkové služby.  Když  byl  posudek vytvořen  a  zaslán  na  úřad, 

vytvořila sociální pracovnice vyrozumění účastníka řízení, které žadatelce nebo 

spíše její dceři sdělilo, že se může na úřadě seznámit s posudkem. 

Lékařská posudková služba určila, že žadatelka je závislá na pomoci v osmi 

oblastech  (orientace,  komunikace,  stravování,  oblékání  a  obouvání,  tělesná 

hygiena,  péče  o  zdraví,  péče  o  domácnost,  osobní  aktivity).  To  odpovídá 

třetímu stupni závislosti.  

Dcera se s posudkem seznámila a odmítla možnost podání námitky. Z tohoto 

důvodu jí bylo poté zasláno rozhodnutí o zvýšení příspěvku.

Shrnutí: 

Před podáním návrhu dostávala žadatelka příspěvek na péči ve druhém stupni. 

Po skončení řízení byl tento stupeň zvýšen na třetí stupeň závislosti. Podání 

návrhu bylo tedy z pohledu žadatelky, nebo spíše její dcery, i tak považováno 

za  úspěšné  a  z  tohoto  důvodu,  nebyl  prozatím  další  kontakt  se  sociální 

pracovnicí nutný.

Proč úřad navrhl dané oblasti:

V této části bych se chtěla pokusit vysvětlit, proč pracovnice navrhla oblasti, 

které  posudkový  lékař  neuznal.  Proč  tedy  tyto  oblasti  navrhla  pracovnice? 

Pracovnice sice nemá přístup k lékařským zprávám jako posudkový lékař a 

tudíž nevidí a neví, co on. Na druhou stranu posudkový lékař není v kontaktu s 

klienty  a  neví  to,  co  pracovnice.  V každém  případě  se  asi  vždy  můžeme 
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dohadovat, zda ta či ta oblast je uznatelná či nikoli. Chci jen vysvětlit důvody, 

které k daným závěrům vedly.

Mobilita byla uznána z toho důvodu, že žadatelka není schopna ujít vzdálenost 

delší  50 metrů (příloha 1 k vyhlášce 505/2006 se zmiňuje o 200 metrech). 

Navíc  není  toto  schopna  ujít  samostatně  a  i  když  se  vyhláška  přímo  o 

samostatnosti nezmiňuje, dá se předpokládat, že by toto měl žadatel zvládat 

sám,  bez  pomoci  jiné  osoby  nebo  pomůcky  (samozřejmě  záleží  také  na 

pohyblivosti jako takové).

Důvod  pro  uznání  výkonu  fyziologické  potřeby  vyplývá  z  informace,  že 

žadatelka nosí plenkové kalhotky, i když si tyto sundává. To z pohledu sociální 

pracovnice znamená, že si na WC sama nedojde anebo to nestíhá. To, že si na 

toaletu dojde,  protože ji  na to dcera upozorní a poté ji  tam odvede,  není  z 

pohledu pracovnice zvládaná oblast. Jde o to, co by se stalo, kdyby se dcera 

žadatelky nedotazovala. 
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Pan ŘL. - 1922 

Žadatel si žádost podal v roce 2012, kdy byl v této době posouzen lékařskou 

posudkovou službou na I. stupeň. 

Návrh na změnu výše přiznaného posudku byl podán v roce 2015. Žádost o 

zvýšení  byla  podána  na  základě  zhoršeného  zdravotního  stavu  a  to 

zmocněnkyní, která žadatele v celém řízení zastupovala.

Šetření bylo vedeno s dcerami žadatele za jeho přítomnosti.

Rozsah péče

Mobilita – opora, doprovod; orientace – čas, orientace venku; komunikace – 

z cesty; stravování – porcování, servírování; oblékání a obouvání – příprava 

oblečení; tělesná hygiena - vše; výkon fyziologické potřeby – pleny; péče o 

zdraví  –  příprava  léků,  podávání;  osobní  aktivity  -  vyřizování  osobních 

záležitostí; péče o domácnost - vše

Způsob sjednávání péče

Osobně, dcery

Dostupnost v akutních případech

Telefon

Schopnost pečovat o vlastní osobu

Při rozhovoru s dcerami žadatele bylo zjištěno, že žadatel má velké potíže se 

vstáváním a vždy musí mít oporu, aby se dokázal postavit. Stát bez opory není 

možné.  Má  velmi  nemotornou  chůzi,  díky  níž  velmi  často  padá.  Z  tohoto 

důvodu ho musí  vždy někdo  doprovázet.  Tyto  problémy,  jak  uvedly  dcery, 

způsobili, že se jejich tatínek pohybuje pouze po bytě a ven moc nevychází. 

Pokud musí ven, po schodech nechodí. Je to pro něj obtížné a bojí se, proto 

používá pouze výtah. 
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Věci i kvůli špatné chůzi nepřenáší a vše mu nosí a připravují dcery, tak, aby je 

měl poblíž.  Problémy s chůzí neumožňují  žadateli  využívat MHD. Musí ho 

vozit dcery autem.

Protože žadatel by si sám neuvařil, zařídily mu dcery dovoz jídla. Vždy, když 

jídlo přivezou, je s žadatelem jedna z dcer, která jídlo převezme, nandá na talíř, 

ohřeje a poté donese žadateli, který se nají sám. Dietu dodržovat nemusí.

Při otázce, jestli má tatínek potíže s oblékáním, dcery sdělily, že ano. Veškeré 

oblečení  musí  připravovat  a  pak  tatínka  obléct,  protože  to  bez  pomoci 

nedokáže.

Velkým problémem je podle dcer také koupání, kdy musí tatínka dovést do 

koupelny, kde má tatínek k dispozici madla, aby neupadl. Zde ho dcery umyjí a 

osuší a poté znovu odvedou z koupelny. Stříhání nehtů, česání apod., je také v 

režii dcer.

Oblékání a obouvání je pro žadatel také obtížné. Žadatel potřebuje pomoc při 

oblékání a oblečení mu připravují dcery. 

Toaleta je podle dcer celkem v pořádku, přes den si žadatel dojde a na noc 

používá plenkové kalhotky a pro jistotu má u postele bažanta.

Dcery také uvedly, že si tatínek nepamatuje, jaké léky bere a v kterou hodinu. 

Proto léky vždy připravují ony a dohlížejí na jejich užívání. Musí i kontrolovat, 

zda byly léky opravdu spolknuty. 

Výdělečná činnost/školní povinnosti

Žadatel pobírá příspěvek na péči a starobní důchod.

Rodinné vztahy

Žadatel má dvě dcery, které se u žadatele střídají pravidelně každý den. Žadatel 

má také vnoučata, která ho chodí navštěvovat.
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Sociální vztahový rámec (mimo rodiny)

Za žadatelem dochází jen paní, která dělá žadateli společnost a pomáhá, když 

nejsou žadatelovi dcery u něj. Přes den žadatel většinou jen odpočívá anebo 

spí. Prý upadl a teď se nechce moc pohybovat.

Domácnost

Péči o domácnost, jako je úklid, nákupy, praní prádla apod., mají na starosti 

dcery. Zdravotní stav žadatele mu nedovoluje se o tyto věci postarat

Prostředí

Žadatel bydlí v panelovém domě ve 3. patře, kam vede výtah do mezipatra. 

Z kompenzačních  pomůcek  využívá  madla  na  WC,  madla  v koupelně, 

francouzské hole, plenky, bažanta a chodítko.

Jiné zjištění

Během  šetření  bylo  zjištěno,  že  slovní  komunikace  s  žadatelem  je  velmi 

zhoršená.  Mluvil  hodně  z  cesty  a  k  tomu  ještě  hodně  špatně  nebo  vůbec 

neslyšel položené otázky. Proto bylo šetření vedeno hlavně s dcerami žadatele, 

které  se  sice  snažily,  aby se tatínek  aspoň trochu zapojil,  ale  bez  úspěchu. 

Žadatel už nedokáže psát, jediné, co zvládne je vlastní podpis. 

Zrak je prý zhoršený. Jak bylo zjištěno během šetření, žadatel už skoro neslyší. 

Na otázku,  zda žadatel  ví,  který je  rok,  dcery odpověděly,  že tatínek nemá 

ponětí o čase, rozezná snad jen den a noc a vysvětlovat mu dny v týdnu apod, 

nemá cenu. Po bytě se ještě orientuje a ví, kde je jaká místnost, venku už musí 

mít nutně doprovod, protože i kdyby se dokázal pohybovat bez pomoci, ztratil 

by se. Své dcery a jiné blízké osoby ještě naštěstí pozná. 

S penězi  vůbec  nemanipuluje,  ale  hodnotu  peněz  by  podle  dcer  snad  ještě 

poznal. 
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Osobní záležitosti musí vyřizovat jedině dcery.

Vzhledem k tomu, že žadatel  a jeho dcery už jednou celým řízením prošli, 

nebylo nutné nějak dopodrobna vysvětlovat průběh řízení. Pracovnice se také 

zeptala, zda nepřemýšleli o tzv. SOS tlačítku, když žadatel tak často padá a ony 

mají strach, aby se mu něco nestalo. Vysvětlila jim, jak takové tlačítko funguje 

a kde o něj žádat. Dcery si nebyly jisté, zda by jejich tatínek vůbec vědět, jak 

tlačítko použít, ale budou o tom přemýšlet. Nakonec jen předala kontakty na 

oddělení příspěvku na péči a odešla. 

Úřad na základě zjištěných informací posoudil, že žadatel potřebuje pomoc ve 

všech základních životních potřebách, což odpovídá čtvrtému stupni - úplná 

závislost.

S tímto závěrem bylo sepsané šetření zasláno na lékařskou posudkovou službu 

a zmocněnkyni bylo posláno usnesení o přerušení řízení.

Po  obdržení  výsledného  posudku  byla  zmocněnkyně  o  této  skutečnosti 

informována. 

Z posudku vyplynulo, že žadatel nezvládá tyto oblasti – komunikaci, oblékání 

a obouvání, tělesnou hygienu, péči o zdraví, osobní aktivity, péči o domácnost. 

Počet uznaných oblastí  bylo šest,  což odpovídá druhému stupni závislosti  – 

středně těžká závislost.

Zmocněnkyně  se  obrátila  na  pracovnici  s  dotazem,  jak  dále  postupovat. 

Pracovnice  jí  vysvětlila,  že  může  podat  námitku,  a  zároveň  jí  vysvětlila 

všechna pro a proti,  tohoto kroku. Nakonec se dohodly, že námitku podávat 

nebudou a počkají si na rozhodnutí a poté se znovu spojí s pracovnicí.

Rozhodnutí  bylo  odesláno.  Zmocněnkyně  pracovnici  telefonovala,  aby 

oznámila  úmrtí  žadatele.  Na  dotaz  ohledně  možnosti  odvolání  toto 
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zmocněnkyně odmítla s tím, že to z jejího pohledu nemá cenu, když je tatínek 

po smrti. 

Shrnutí:

Při podání žádosti  pobíral  žadatel  první stupeň příspěvku na péči.  Lékařská 

posudková služba  příspěvek sice  o  stupeň zvýšila,  ale  můj  názor  je,  že  by 

odvolací orgán přiznal stupeň vyšší. Tento názor vyplývá z podobných případů, 

u kterých byl příspěvek navýšen. Ale rozhodnutí rodiny chápu. Příspěvek brali 

hlavně jako pomoc tatínkovi a ne přilepšení pro sebe.

Proč úřad navrhl dané oblasti: 

Opět  jako u prvního případu se pokusím vysvětlit,  proč pracovnice navrhla 

oblasti, které nakonec posudkový lékař neuznal.  

U orientace vidím jako hlavní problém (když pomineme fakt, že žadatel nemá 

ponětí o čase) sluch. Žadatel již skoro neslyšel (vycházím z podané informace). 

Z toho předpokládám, že se k němu nedostávají veškeré informace nebo jsou 

zregulovány, a tudíž na ně nemůže přiměřeně reagovat. Kolik reakcí na situaci 

jsou opravdu z žadatele a kolik je z vlivu rodiny? 

Mobilita byla navrhnuta, protože se žadatel pohybuje jen po bytě a i zde má 

problémy. Není jisté, kolik metrů ujde, ale po schodech již nechodí, městskou 

hromadnou dopravu nepoužívá, stát bez opory nevydrží a vstává a usedá pouze 

s pomocí. Navíc kvůli špatné chůzi ho musí stále někdo doprovázet.

U bodu stravování se sice žadatel sám nají, ale jídlo si sám nenandá, nepřinese 

a nenaporcuje, což jsou body, které by také měl zvládnout. 

Výkon  fyziologické  potřeby,  tady  se  vycházelo  pouze  z  potřeby  používat 

plenkové kalhotky nebo bažanta na noc, což asi není dostatečné pro uznání 

nezvládané oblasti – tento bod chápu.
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Pan RM - 1921 

Příspěvek na péči přiznán v prvním stupni v rámci přechodu z příspěvku pro 

bezmocnost na příspěvek na péči. V roce 2010 podán návrh na změnu výše 

příspěvku na péči (v této době byl stupeň posuzován z 36 zvládaných úkonů a 

soběstačnosti žadatele). Tehdy komise uznala druhý stupeň.

Nový  návrh  na  změnu  výše  přiznaného  příspěvku  byl  podán  roku  2015 

zmocněnkyní žadatele.

Šetření  proběhlo  v  místě  bydliště  žadatele  za  přítomnosti  zmocněnkyně  a 

žadatele (viz. níž)

Rozsah péče: 

Mobilita  –  doprovod k lékařům,  stravování  –  porcování  jídla,  příprava  pití; 

oblékání  a  obouvání;  tělesná  hygiena  –  denní  hygiena,  mytí  těla;  výkon 

fyziologické potřeby,  péče  o zdraví,  osobní  aktivity,  orientace,  komunikace, 

péče o domácnost 

Způsob sjednání péče

Dcera

Dostupnost v akutních případech

V akutních případech zavolá žadatel o pomoc telefonicky.

Schopnost pečovat o vlastní osobu

Už  při  vstupu  do  místnosti  si  pracovnice  všimla,  že  žadatel  má  u  sebe 

francouzské berle,  proto se zeptala,  zda žadatel  chodí po bytě o jedné nebo 

obou berlích. Dcera potvrdila, že tatínek se pohybuje za pomoci obou berlí, a 

pokud tyto u sebe nemá, opírá se o nábytek a jinou osobu. Žadatel se pohybuje 

velmi pomalu a chůzi má šouravou. V současné době dostal i chodítko, ale to 

zatím používat kvůli prahům v bytě nemůže. Rodina se chystá na úpravy bytu, 

aby se chodítko mohlo využít. Dcera také sdělila, že tatínkovi natékají nohy a 
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hodně ho bolí. Z těchto důvodů a také proto, že nezvládne chůzi po schodech, 

žadatel nechodí ven. Na otázku, zda se sám na posteli posadí nebo se zvedne 

bez pomoci do stoje, dcera odpověděla, že vstávání a usedání tatínek nezvládá 

a vždy mu někdo pomáhá. Stát na místě nevydrží. MHD v blízkosti bytu není a 

žadatel ani není schopen hromadnou dopravu využívat. Všude ho vozí dcera, 

kdy mu pomáhá nastoupit i vystoupit. 

Pro žadatele zajišťuje jídlo pečující osoba. Věci po bytě nepřenáší, nemá sílu v 

rukou a také mu chybí cit, občas se objeví i třes. Navíc má velmi špatný zrak a 

na věci kolem sebe nevidí, proto mu je dcera podává přímo do ruky. 

Veškeré jídlo připravuje dcera, protože žadatel nerozezná jednotlivé potraviny. 

Ale jak uvedla dcera,  nají  se sám, dcera mu vše připraví,  jídlo naporcuje a 

donese.  Vzhledem k  tomu,  že  je  žadatel  diabetik,  je  nutné,  aby  dodržoval 

předepsanou dietu, a na to dohlíží právě dcera.  

Díky problémům s viděním si žadatel nedokáže připravit věci na sebe a také se 

vhodně obléknout  a  obout.  Dcera tedy připraví  vhodné oblečení  a poté mu 

pomáhá s oblékáním a obouváním, vždy mu řekne, jaké oblečení zvolila.

Vzhledem k tomu, že se žadatel nedostane do vany a to ani s pomocí dcery, řeší 

koupání za pomoci umyvadla a žínky. Malou hygiena jako česání vlasů, čištění 

zubů  a  holení,  žadatel  bez  pomoci  nezvládne,  nerozezná  ani  jednotlivé 

předměty. Nehty také musí stříhat dcera.  

V rámci rozhovoru o hygieně se dcera zmínila i  o tom, že tatínek ne vždy 

stihne  dojít  na  toaletu  včas  a  proto  musí  používat  plenkové  kalhotky,  jejíž 

výměna je opět na dceři. 

Žadatel také netuší, jaké bere léky. Dcera je nekupuje, dávkuje a podává svému 

otci.
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Výdělečná činnost/školní povinnosti:

Žadatel pobírá starobní důchod. Má přiznaný příspěvek na péči ve II. stupni a 

příspěvek na mobilitu. 

Rodinné vztahy

Žadatel  je  vdovec,  má 2 dcery a  4 vnoučata.  Jedna dcera žije  v Rakousku, 

druhá se o žadatele stará. Všichni jsou v kontaktu a vztahy mezi sebou mají 

bezproblémové.

Sociální vztahový rámec (mimo rodiny):

Mimo rodinu se žadatel s nikým nestýká. Přes den pospává nebo jen tak leží a 

poslouchá rádio.

Domácnost:

Veškeré záležitosti kolem domácnosti, stejně jako manipulace s financemi má 

na starosti dcera.

Prostředí:

Byt se nachází v prvním patře, v domě bez výtahu. Z kompenzačních pomůcek 

žadatel využívá francouzské hole, chodítko, slepeckou hůl, naslouchátko, lupu 

a nástavec na WC.
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Jiné zjištění:

Dveře bytu otevřela dcera žadatele, která byla přítomna u sociálního šetření. 

Sociální šetření bylo vedeno převážně právě s dcerou.

Žadatel  má  podle  sdělení  makulární  degeneraci  a  je  podle  dcery  prakticky 

nevidomý,  vidí  pouze  obrysy.  Zároveň  i  špatně  slyší,  a  proto  musí  nosit 

naslouchátko.  Toto žadateli  ztěžuje  komunikaci,  i  když položeným otázkám 

rozumí (když jsou vysloveny pomalu, hodně hlasitě a srozumitelně) a zvládne 

na  ně  odpovědět.  Z  tohoto  důvodu  na  otázky  odpovídala  dcera  a  poté  vše 

tatínkovi „tlumočila“.  Písemná komunikace díky potížím s očima není možná, 

podpis žadatel zvládne jen po paměti.  

Když se pracovnice zeptala, zda se žadatel v bytě orientuje a hlavně jestli ví, 

kde  je,  odpověděla  dcera,  že  ano,  ale  venku  už  by  to  bylo  horší.  Osoby 

nerozeznává  pohledem,  ale  podle  hlasu,  v  čase  je  žadatel  dezorientovaný, 

(neví, který je den, ale to dcera připisuje k problémům s krátkodobou pamětí. 

Žadatel se často ptá, co je za den. Dlouhodobá paměť je prý o trochu lepší.

Žadatel na konci šetření komunikoval srozumitelně. 

Během  šetření  se  pracovnice  zeptala,  zda  mají  průkazku  ZTP a  přiznanou 

mobilitu a s tím spojenou i kartičku invalidy. Všechny tyto průkazy už žadatel 

má. Pracovnice také nabídla informace o SOS tlačítku. O tlačítku už slyšeli, ale 

zatím o jeho pořízení neuvažují. 

Díky předešlému řízení nebylo nutné vysvětlovat další průběh. Dcera si postup 

pamatovala a pracovnice ani nemusela upozorňovat na to, co je nutné úřadu 

hlásit, aby nevznikly nějaké komplikace. Pracovnice jen předala kontakty na 

sebe a kolegyně a ukončila šetření.

Úřad  z  výsledků  sociálního  šetření  usoudil,  že  žadatel  nezvládá  všechny 

posuzované oblasti.  Žádost byla poslána i se záznamem lékařské posudkové 
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službě a řízení bylo po dobu posuzování přerušeno. Nový posudek konstatoval, 

že na základě získaných zpráv je žadatel neschopen se sám o sebe postarat ve 

všech posuzovaných oblastech – IV. stupeň. 

Vzhledem k tomu, že příspěvek byl uznán v plné výši, nebylo nutné posílat o 

výsledku vyrozumění a také nebyla nutnost se odvolávat.

Shrnutí:

Když byl podán výše zmiňovaný návrh na změnu výše, pobíral žadatel druhý 

stupeň závislosti. Celé řízení proběhlo bez komplikací a konečné rozhodnutí 

zvýšilo příspěvek na nejvyšší stupeň. V tuto chvíli tedy není nutné, aby žadatel 

nebo jeho dcera byli s úřadem v kontaktu, tedy pokud nenastane nějaká změna 

ve zdravotním stavu žadatele.

Proč úřad navrhl dané oblasti: 

Úřad se s lékařskou posudkovou službou na výsledku shodl.

Závěr sekce:

Z výše uvedeného vyplývá, že ze tří provedených sociálních šetření se úřad s 

lékařskou  posudkovou  službou  na  výsledku  shodl  pouze  jednou.  A  to  v 

posledním případě. V prvním případě byl uznán třetí stupeň závislosti a v tom 

druhém pouze druhý stupeň závislosti.
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Šetření, kde byl úřadem určen III. stupeň 
závislosti:

Paní MB 1929 

Žadatelce byl v úplném začátku uznán příspěvek na péči prvního stupně. První 

návrh na změnu výše tohoto příspěvku byl podán roku 2011. Tehdy lékařská 

posudková  služba  posoudila,  že  neexistují  podstatné  důvody  pro  zvýšení  a 

návrh  zamítla  a  úřad  později  vydal  rozhodnutí,  v  němž  přiznal  opět  první 

stupeň.  Žadatelka  se  proti  tomuto  rozhodnutí  odvolala,  ale  odvolací  orgán 

žádné pochybení  ze strany lékařské posudkové služby nenašel  a  rozhodnutí 

úřadu nezměnil.

Další pokus o zvýšení bylo až v roce 2015. 

Sociální šetření proběhlo v bytě žadatelky.

Rozsah péče

Mobilita  –  přidržování,  doprovod;  osobní  aktivity  -  vyřizování  osobních 

záležitostí; péče o zdraví - podávání léků; stravování- porcování, servírování; 

domácnost – vše; tělesná hygiena – dopomoc; oblékání a obouvání – dopomoc; 

orientace

Způsob sjednávání péče

Osobně dcera

Dostupnost v akutních případech

Nebývá sama.
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Schopnost pečovat o vlastní osobu

Hned  na  začátku  šetření  dcera  sdělila,  že  paní  maminka  má  třetí  stupeň 

demence.  S tímto  je  podle  jejího  názoru  spojena  i  velmi  špatná  paměť. 

Žadatelka si není dle sdělení schopna vzpomenout, kam si dokládá své věci. 

Bývá prý také zmatená. Hodně se jí také motá hlava a má špatnou stabilitu. 

Žadatelka se sama posadí a v této poloze vydrží. Horší je poloha ve stoje, kdy 

právě kvůli zmiňované špatné stabilitě dlouho stát nevydrží. K chůzi používá 

žadatelka hůl, ale nikam nechodí bez doprovodu jiné osoby, protože potřebuje, 

aby ji někdo z druhé strany podpíral. Pokud je to nutné, schody sejde i vyjde, 

ale s potížemi a musí jí vždy někdo pomáhat. V domě má dispozici výtah.

K lékaři  jezdí  buď  autem,  nebo  pěšky  v doprovodu  další  osoby.  MHD 

k přepravě nevyužívá.

Jídlo připravuje žadatelce žadatelka, ta si ho ani nenaporcuje, ale nají se sama.

S oblékáním a obouváním potřebuje dopomoc jiné osoby. Dcera věci připraví a 

žadatelka se poté s dopomocí oblékne a obuje. 

Tělesnou hygienu bez pomoci jiné osoby nezvládá. Dcera uvedla, že nyní pro 

lepší pomoc mamince, koupelnu přestavěli a dali do ní místo vany sprchový 

kout.

Na toaletu si žadatelka dojde sama. Toaletu má vyvýšenou. Během noci má u 

postele kyblík. 

Léky si žadatelka sama nevezme. Vše obstarává dcera a vnučka. Zároveň musí 

kontrolovat, že si žadatelka léky vzala.

Výdělečná činnost/školní povinnosti

Žadatelka pobírá starobní důchod.
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Rodinné vztahy

Žadatelka bydlí se svou dcerou, která se o maminku stará. Kromě vnučky, která 

pravidelně svou babičku navštěvuje a pomáhá s péčí o ní, už žadatelka nikoho 

nemá. Vztahy s dcerou a vnučkou jsou bezproblémové.  

Sociální vztahový rámec (mimo rodiny)

Žadatelka nemá kromě rodinných příslušníků, žádné jiné přátelé,  kteří  by jí 

navštěvovali. Během dne hlavně spí.

Domácnost

Veškerou péči o domácnost obstarávají  dcera a vnučka žadatelky.  Žadatelka 

není ze zdravotních důvodů schopna se o domácnost postarat a z tohoto důvodu 

žije právě se svou dcerou. 

Prostředí

Žadatelka  bydlí  se  svou dcerou ve čtvrtém patře  bytového domu,  kde  je  k 

dispozici výtah.  Z kompenzačních pomůcek žadatelka využívá pouze hůl.

Jiná zjištění

Šetření bylo telefonicky domluveno s dcerou žadatelky. Na šetření přišla také 

otevřít dcera a na celém šetření byla společně se svou maminkou. Na šetření 

také dorazila vnučka žadatelky.

Na otázky  odpovídala  dcera  s  vnučkou.  Žadatelka  se  zapojovala  jen  málo, 

nevěděla  co  na  otázky  odpovídat.  Tento  problém  se  může  připisovat 

zdravotnímu stavu žadatelky. Slovní komunikace je podle dcery dost omezena. 

Je složité  se s žadatelkou domluvit.  Žadatelka navíc neslyší  na jedno ucho. 

Zrak je také zhoršený. Žadatelka trpí na glaukom, nosí také brýle na dálku. Má 

mlhavé  vidění.  Veškeré  osobní  záležitosti  za  žadatelku  vyřizuje  rodina. 

74



Orientace je, jak sdělila dcera, špatná. Žadatelka netuší, který je rok a někdy 

nepozná svou dceru a vnučku.

Dcera také uvedla, že maminka si nepamatuje, kam co dává a poté tvrdí, že jí 

někdo věci krade. Z těchto důvodů musí být pod neustálým dozorem. 

Během šetření byla dcera žadatelky informována, že je tu možnost použít tzv. 

gramofon, na místo kyblíku.  Nastalá situace je jen přechodné řešení,  než si 

zjistí informace o jeho zapůjčení. Dcera žadatelky žádné dotazy neměla a tak 

pracovnice  předala  kontakty  na  oddělení  příspěvku  na  péči  a  s  rodinou  se 

rozloučila. 

Z  rozsahu  péče  lze  vidět,  že  úřad  navrhl  sedm  nezvládaných  oblastí,  což 

odpovídá třetímu stupni závislosti – těžká závislost.

Šetření  bylo  zasláno na  lékařskou posudkovou službu a  zároveň přerušeno. 

Lékařská posudková služba v posudku žadatelky jako nezvládané uznala těchto 

pět oblastí - orientaci, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, péči o zdraví, 

osobní aktivity a péči o domácnost. To odpovídá druhému stupni závislosti – 

středně těžká.  

Dcera žadatelky se spojila s pracovnicí a uvedla, že námitku podávat nebudou 

a  počkají  si  na  rozhodnutí.  Možná  poté  podají  odvolání.  Rozhodnutí  bylo 

posláno, ale rodina se rozhodla odvolání nepodávat s tím, že žadatelce přece 

jenom příspěvek zvýšili.
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Shrnutí: 

Žadatelka  původně pobírala  první  stupeň,  a  i  když podala  návrh  na změnu 

výše, lékařská posudková služba, ani odvolací orgán neshledali důvody k jeho 

navýšení. Teprve po podání nového návrhu byl příspěvek navýšen na druhý 

stupeň. Další kontakt s pracovnicí zatím nebyl nutný.

Proč úřad navrhl dané oblasti: 

Mobilitu pracovnice navrhla, protože žadatelka se nepohybuje bez doprovodu 

jiné osoby, nemůže používat MHD a i když zvládne chodit po schodech, musí 

mít při tom doprovod.

Z oblasti stravování zvládá žadatelka samostatně se najíst, ale vše ostatní musí 

připravit dcera.
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Paní PA - 1923

První žádost žadatelka podala v roce 2008, kdy jí byl přiznán druhý stupeň 

závislosti. Návrh podalo zařízení v roce 2015, kdy se zdravotní stav žadatelky 

zhoršil.

Šetření proběhlo v zařízení za přítomnosti klíčové pracovnice žadatelky.

Rozsah péče

Mobilita – pomoc při sedu; osobní aktivity – zařizování osobních záležitostí; 

péče o zdraví – podávání léků; stravování – podávání, porcování; domácnost – 

vše; tělesná hygiena – mytí hlavy; oblékání a obouvání – příprava oblečení, 

dopomoc; 

Způsob sjednávání péče

Domov pro seniory 

Dostupnost v akutních případech

Sestry

Schopnost pečovat o vlastní osobu

Žadatelka  je  na  invalidním  vozíku.  Z tohoto  důvodu  je  závislá  na  pomoci 

druhých osob. V poloze vsedě vydrží, ale bez pomoci druhé osoby se do sedu 

nedostane.  Proto  jí  vždy  někdo  pomáhá.  Žadatelka  se  postaví,  ale  ve  stoji 

nevydrží.   Ven  již  vůbec  nechodí,  a  to  ani  v doprovodu.  Po  schodech  se 

nepohybovat nedokáže, používá pouze výtah. MHD z výše uvedených důvodů 

nepoužívá.

Stravu si žadatelka sama nepřipraví. Sestry jídlo sami připraví, naporcují a poté 

odnesou ke stolu, kde jej žadatelka lžící sní. S příborem již moc nemanipuluje. 

Na pitný režim dohlíží personál zařízení. Žadatelka také musí držet diabetickou 

dietu.
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Žadatelka se dle sdělení sester nedokáže sama obléknout a ani obout. S tímto jí 

tedy  musí  pomoci  některá  ze  sester,  která  jí  také  musí  oblečení  dopředu 

připravit. Potřebuje pomoci se zapínáním zipů, knoflíků a se zavazováním bot, 

pokud je to nutné.  

S tělesnou hygienou potřebuje žadatelka také pomoci.  Sestry jí pomáhají do 

koupelny, kde jí pomůžou s umytím hlavy a osušením. Paní potřebuje pomoci 

s péčí o nehty a vlasy, ale i s čištěním zubů a česáním vlasů.

Na toaletu si žadatelka v rámci možností dojde, ale někdy to podle sdělení také 

nestihne a z tohoto důvodu používá inkontinenční pomůcky. 

Z výše  uvedených  důvodů  veškeré  osobní  záležitosti  za  žadatelku  vyřizuje 

personál zařízení.

Výdělečná činnost/školní povinnosti

Žadatelka pobírá jen starobní důchod

Rodinné vztahy

Dle sdělení za žadatelkou chodí na návštěvu její neteř, praneteř a synovec.  

Sociální vztahový rámec (mimo rodiny)

Žadatelka bydlí v církevním zařízení a díky tomu udržuje vztahy s ostatními 

sestrami. 

Domácnost

Žadatelka  nemůže kvůli  svému zdravotnímu stavu pečovat  o  domácnost.  O 

veškeré  záležitosti,  jako  je  úklid,  nákupy,  manipulaci  s penězi  zajišťuje 

personál. 
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Prostředí

Žadatelka žije v církevním zařízení, kde jsou jak schody, tak výtah. Bydlí na 

dvoulůžkovém  pokoji,  kde  má  k dispozici  vozík.  Vedle  invalidního  vozíků 

používá inkontinenční pomůcky. 

Jiná zjištění

Šetření  bylo  telefonicky  domluveno  se  sestrou  M.  Na  šetření  ale  přítomna 

nebyla.  Na šetření  byla  s  žadatelkou přítomna klíčová  pracovnice,  ke které 

žadatelka patří.

Žadatelka je místem orientovaná, ví, že je v zařízení a také ví, která ze sester se 

o ni stará. Horší je však orientace v čase, kdy bývá žadatelka zmatená a neví 

kolik přesně je.

Slovní  komunikace  s žadatelkou  byla  docela  v pořádku,  ale  většinou  za  ní 

odpovídala  klíčová  pracovnice.  Psaná  komunikace  byla  hodně  ovlivněna 

třesem  ruky.  Sluch  je  přiměřený  věku.  Zrak  je  zhoršený.  Veškeré  osobní 

záležitosti vyřizují za žadatelku sestry v zařízení. 

Vzhledem k tomu,  že  žadatelka  žije  v  zařízení  a  není  to  poprvé,  podávají 

žádosti,  nebylo  nutné  vysvětlovat  další  průběh  řízení.  Jediné,  co  sestry 

potřebovaly, byly kontakty na pracovnice pro případ dotazů a rad. S tímto bylo 

šetření ukončeno.

Ze šetření vyplynulo, že žadatelka nezvládá sedm z deseti základních životních 

potřeb, tedy byl navrhnut třetí stupeň závislosti – těžká závislost.

Žádost zaslána i se zápisem šetření k posouzení a řízení bylo přerušeno.

Po obdržení  nového posudku se žadatelka (sestry ze zařízení)  obeznámila  s 

výsledky, kdy jí komise uznala osm oblastí – mobilita, stravování, oblékání a 

obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní 
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aktivity, péče o domácnost, počet oblastí odpovídá třetímu stupni závislosti – 

těžká závislost.

Námitka podána nebyla,  žadatelka (sestra ze zařízení)  sdělila,  že ji  podávat 

nebude, protože k navýšení  došlo.  Po uplynutí  lhůty bylo žadatelce zasláno 

rozhodnutí. 

Shrnutí:

Žadatelka pobírala první stupeň závislosti. Žadatelka žije v zařízení, kde je o 

její  péči  postaráno.  Žádost  o  navýšení  podala  sestra  ze  zařízení.  Návrh  na 

zvýšení prošel a žadatelce byl příspěvek o stupeň navýšen. 

Proč úřad nenavrhl dané oblasti:

Oblast  výkon  fyziologické  potřeby  z  pohledu  pracovnice  nebyl  navrhnut, 

protože ze svého pohledu neviděla dostatek důvodů, proč tuto oblast uznat.  

Závěr sekce:

Tyto dva příklady nebyly nijak zvláštní, nakonec ke zvýšení u obou žadatelek 

došlo.  Pokud by však byl náš návrh přijat,  pobírala by první žadatelka třetí 

stupeň  závislosti,  kde  už  je  bohužel  i  finanční  ohodnocení  trochu  jinde.  V 

druhém případě uznala lékařská posudková služba více oblastí než úřad, 

ale v tomto případě se na stupni závislosti nic nezměnilo.
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Šetření u dětí, kde byl úřadem určen IV. stupeň 
závislosti – posuzujeme 9 oblastí:

Dívka BM – 2007

První  žádost  podána  v  roce  2015,  kdy  lékařská  posudková  služba  tehdy 

nezletilé přiznala druhý stupeň závislosti – středně těžká.

Návrh podán v roce 2016 matkou dítěte a za přítomnosti překladatele.

Šetření bylo provedeno za přítomnosti matky, překladatele a dvou sociálních 

pracovnic. 

Rozsah péče

Mobilita,  orientace,  komunikace,  stravování,  oblékání  obouvání,  tělesná 

hygiena,  výkon  fyziologické  potřeby,  péče  o  zdraví,  vyřizování  osobních 

záležitostí

Způsob sjednávání péče

Osobně, matka

Dostupnost v akutních případech

mobilní tel: viz zástupce žadatele, ke komunikaci je nutný tlumočník

Schopnost pečovat o vlastní osobu

Šetření s rodinou nezletilé bylo komplikováno jazykovou barierou. Při šetření 

byl  přítomen  překladatel,  i  přesto  bylo  získávání  informací  komplikované. 

Nezletilá může chodit jen na kratší vzdálenosti, dle sdělení rodičů trpí na silné 

bolesti  nohou.  Chůzi  do  schodů zvládá,  ale  jen  za  předpokladu,  že  je  tam 

zábradlí a ona se jej může chytit. Jinak jí rodiče nosí.

Rodiče také uvedli, že nezletilá má velmi špatnou jemnou motoriku, z tohoto 

důvodu je nutné, aby jí matka vše podala a také donesla, pokud je to nutné.
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Stravu  připravuje  matka  a  s  dopomocí  se  nezletilá  nají.  Speciální  dietu 

dodržovat nemusí.

Také je nutné, aby jí matka připravila veškeré oblečení,

a pomohla jí obléknout a obout. I přes to, že ji matka obléká, musí mít nezletilá 

boty na suchý zip, aby to dlouho netrvalo a bylo to pro matku jednodušší.

Při koupání je matka celou dobu přítomna, aby se dceři nic nestalo, zároveň je 

nutné  ji  umýt,  osušit,  vyčistit  zuby  a  učesat.  Tohoto  není  nezletilá  sama 

schopna.

Tato situace je, dle sdělení, stejná i co se týká výkonu fyziologické potřeby, 

matka musí na dceru dohlížet a poté pomoct s veškerou hygienou.

Na léky dohlíží matka, dceři je také podává a vše kontroluje. Pokud se nezletilá 

zraní, rodiče ji ošetří.

Výdělečná činnost/školní povinnosti

Nezletilá navštěvuje speciální základní školu.

Rodinné vztahy

Nezletilá žije v bytě s rodiči. Sourozence nemá. 

Sociální vztahový rámec (mimo rodiny)

Občas bývá v kontaktu se svými vrstevníky ze školy,  ale to prý moc často 

nebývá. 

Domácnost – nehodnotí se

Prostředí

Nezletilá žije s rodiči v domě staré zástavby, byt je v prvním patře bez výtahu.

Pomůcky žádné nepoužívá.
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Jiná zjištění

Slovní komunikace je nesrozumitelná, nejen proto, že nezletilá neumí česky, 

ale neumí mluvit pořádně ani ve svém rodném jazyce. Překladatel sociálním 

pracovnicím řekl, že rodiče jí rozumí.  Díky této bariéře není moc v kontaktu s 

vrstevníky. Písemná komunikace není možná, nezletilá neumí psát. 

Sluch a zrak jsou přiměřené věku bez dalších speciálních vad, které by kvalitu 

smyslů zhoršovaly.

V  okolí  domova,  apod.  se  nezletilá  nevyzná,  všude  musí  chodit  pouze  v 

doprovodu. Matku s otcem dle sdělení pozná bez potíží.

S  penězi  i  díky  věku  nemanipuluje,  to  mají  na  starosti  rodiče,  stejně  jako 

zařizování osobních záležitostí. U těchto musí být přítomen tlumočník.

Pracovnice  tlumočníkovi  podaly  veškeré  potřebné  informace,  které  pak  on 

přetlumočil. Předali mu kontakty a dohodli se, že se spolu sejdou, až dorazí 

nějaký výsledek z lékařské posudkové služby. 

Pracovnice z výsledku šetření určily,  že nezletilá potřebuje pomoc ve všech 

posuzovaných  oblastech.  Šetření  bylo  spolu  s  žádostí  posláno  na  lékařskou 

posudkovou  službu  a  řízení  bylo  na  dobu  posuzování  zastaveno.  Lékařská 

posudková služba posoudila, že žadatelka potřebuje pomoc v těchto oblastech 

–  orientace,  komunikace,  oblékání  a  obouvání,  tělesná  hygiena,  výkon 

fyziologické potřeby, osobní aktivity, to je šest oblastí, což odpovídá třetímu 

stupni závislosti – těžká závislost.

Rodiče námitku ani odvolání nepodali.
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Shrnutí:

Před podáním návrhu nezletilé náležel příspěvek v druhém stupni. Po podání 

návrhu lékařská posudková komise posoudila,  že zdravotní  stav nezletilé se 

zhoršil a přiznala nezletilé o stupeň vyšší příspěvek. 

Rodiče teď s pracovnicemi komunikují, jen když potřebují pro úřady potvrzení 

o poskytování péče.

Proč úřad navrhl dané oblasti:

U dětí se oblasti určují komplikovaněji, než u dospělých, hodně věcí nezvládají 

nebo je k nim rodiče nepustí právě díky věku a z toho důvodu se špatně určuje,  

co by mělo dítě v tom kterém věku zvládat. Většinou se řídíme zkušeností se 

„zdravými“ dětmi a tím, co zvládají.

Mobilita byla uznána kvůli  bolestivosti  nohou nezletilé,  z čehož pracovnice 

vyvodila, že nezletilá moc nechodí a rodiče jí spíš musí nosit.

U stravování se nepředpokládá, že si nezletilá jídlo sama připraví, nandá na 

talíř a přenese na stůl. Tím pádem zbývá jen, zda se samostatně nají a i s tím 

musí  rodiče  pomáhat.  Toto  byl  důvod,  proč  bylo  do  oblastí  zahrnuto  i 

stravování.

Posledním bodem je péče o zdraví. Už z logiky věci, dítě ve věku deseti let, 

kterému navíc byla uznána orientace jako nezvládaná oblast, těžko bude vědět, 

jaké bere léky, kdy je má brát a na co tyto léky jsou. Na druhou stranu, nevíme,  

co přesně nezletilé  je (rodiče informaci nepodali  a pro sociální šetření  není 

důležitá),  takže nevíme,  zda  při  podávání  léků je  myšleno pravidelné braní 

léků, bez kterých by nezletilá nemohla normálně žít  anebo se jedná o léky, 

které se berou krátkodobě (chřipka). 
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Chlapec FI - 2009  

Žádost podaná v roce 2013, kdy lékařská posudková služba určila, že nezletilý 

potřebuje  pomoc v  pěti  oblastech.  Jedná se  o  druhý stupeň závislosti,  tedy 

středně těžkou závislost.

O rok později posudek skončil, a proto bylo nutné zahájit řízení z moci úřední 

v opětovném posouzení o nároku a výši příspěvku na péči.

Rozsah péče: 

Mobilita,  orientace,  komunikace,  stravování,  oblékání  a  obouvání,  tělesná 

hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity.

Způsob sjednávání péče

Rodiče

Dostupnost v akutních případech

Nezletilý je pod neustálým dohledem druhé osoby. 

Schopnost pečovat o vlastní osobu

Nezletilý  má  diagnostikován  atypický  autismus,  středně  těžkou  mentální 

retardaci a je hyperaktivní. Dle sdělení rodičů, v důsledku očkování. Nezletilý 

je schopen chůze a pohyblivost je v pořádku. Hyperaktivita se u nezletilého 

projevuje neustálým běháním, šplháním a poskakováním. Je potřeba zamykat 

dveře a vyndat klíč ze zámku, nezletilý je schopen si sám odemknout a odejít z 

bytu.  Toto  platí  i  pro  okna,  která  musí  být  také  zavřená,  jinak  z  nich,  dle 

sdělení, vyhazuje předměty a mohl by i sám vypadnout ven. Při pohybu venku 

je potřeba na něj dohlížet, má totiž různé rituály, a proto je potřeba jej neustále 

hlídat (např. obíhá auta, aby zkontroloval všechna kola). Pokud s ním jde ven 

jen otec,  vede ho u silnice za ruku. Pokud jde ven s oběma rodiči,  chce se 

nezletilý držet jen matky. Problém činí, dle sdělení, např. návštěva obchodu, 

úřadu apod. V obchodech má tendence chodit za prodejní pult, pokud mu v tom 
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rodiče  zabrání,  propukne záchvat  vzteku,  který  se  projevuje  válením se  po 

zemi,  křikem a kopáním.  Problém činí  i  cestování  MHD. Běhá na druhou 

stranu autobusu směrem od své matky. Někdy vyžaduje od cestujících, aby jej 

pustili si sednout.

Stravu zajišťují rodiče, obvykle matka. Rodiče se snaží o zlepšení zdravotního 

stavu nezletilého. Nyní zkoušejí přísnou dietu, která by měla vést k pročištění 

organismu.  Nesmí  také  konzumovat  určité  potraviny  (mouku,  cukr).  Dle 

sdělení  jí  rukama a příbor  nepoužívá.  Teplá jídla  musí  podávat  nezletilému 

rodiče,  aby si  neublížil.  Prý  nevydrží  sedět  u  stolu,  během jídla  poskakuje 

okolo a odbíhá. Oblékání zajišťují rodiče, nezletilý se sám neoblékne. Zvládne 

si sám svléci pouze kalhoty a ponožky, případně bundu, pokud mu jí rodiče 

rozepnou. Péči o hygienu zajišťují rodiče, nezletilý má během koupání různé 

rituály. Rodiče také sdělili, že je nutné běžně zamykat koupelnu a toaletu, jinak 

nezletilý rozhazuje lahvičky s kosmetikou. Celodenně používá pleny, na toaletu 

si  nedojde.  Nasazování  plen  vydrží  bez  větších  problémů.  Péči  o  zdraví 

zajišťují rodiče. Nezletilý dle sdělení nerad chodí k lékaři a nechce se u něj 

nechat vyšetřit.

Výdělečná činnost/školní povinnosti

Předškolní věk bez docházky do školního zařízení

Rodinné vztahy

Nezletilý je stále doma s matkou, dle sdělení by měl již podle věku příští rok 

nastupovat do školy. V současné době se rodiče snaží syna umístit do mateřské 

školy, ale nikde ho nechtějí přijmout, a to ani ve speciální školce pro děti s 

autismem.
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Sociální vztahový rámec (mimo rodiny)

Nezletilý žije s rodiči a dvěma sourozenci. Otec hodně pracuje, většinu péče 

musí zajistit matka. Starší sourozenec má vlastní pokoj, kde se zamyká, aby ho 

nezletilý nerušil. S mladším sourozencem zatím nezletilý nekomunikuje, jedná 

se o velmi malé dítě. 

Velkým problémem je, že nezletilý nechce nechat mladšího sourozence spát a 

jakmile  tento  usne,  nezletilý  jej  budí.  Prarodiče nemohou pomáhat,  protože 

nezletilého nezvládají.

Domácnost

Kompletní péči zajišťují vzhledem k věku nezletilého rodiče.

Prostředí

Nezletilý žije s rodiči a sourozenci v bytě, v prvním patře bytového domu. Zde 

má  vlastní  pokoj,  je  velmi  stroze  zařízen,  dle  sdělení  jsou  některé  hračky 

schované, aby si jimi neublížil. V pokoji má na některých místech oloupanou 

omítku, tu prý sám seškrábal. Někdy si vezme stoličku, stoupne si na ni, a kam 

dosáhne, tam seškrabává omítku. Žádné speciální pomůcky nepoužívá. Rodiče 

zkoušeli používat kartičky ke komunikaci, ale ty nezletilý nechce používat a 

snaží se komunikovat ústně.

Jiná zjištění

Komunikace nezletilého je  velmi  omezená,  opakuje  stále  jen některá slova, 

popřípadě krátké věty.  Rodiče uvedli,  že rozumí jen těm větám a spojením, 

která používají pravidelně. Stává se tedy, že jim někdy nerozumí. Pokud něco 

chce, odvede rodiče za ruku a ukáže, co chce. Pokud se mu něco nelíbí, dloube 

rodiče, což někdy i bolí. Zrak a sluch je v pořádku. V čase se neorientuje, dle 

sdělení rodičů nerozezná den a noc. Osoby, které vídá pravidelně, pozná. V 
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prostředí, kde to zná, se orientuje, ale mimo přirozené prostředí se ztrácí. Cizí 

prostředí  nemá rád,  často mívá záchvat  vzteku.  Rodiče také sdělili,  že  si  v 

poslední době všimli, že má nezletilý strach z některých cizích mužů.

Během  sociálního  šetření  nezletilý  neustále  opakoval  slovo  „ahoj“.  Také 

pobíhal po bytě, vyskakoval, šplhal na kuchyňskou linku a na stůl. Výzvu „ne“ 

nebral v potaz. Z tohoto důvodu je byt upraven, aby si neublížil. Rodiče uvedli, 

že nezletilý rozbíjí předměty.

Matka během sociálního šetření uvedla, že je velmi vyčerpaná, prý by se hodil 

asistent, který by jí pomohl. Matka uvedla, že např. nemůže k lékaři, protože 

nezletilého  nemůže  vzít  s  sebou.  V  takovém  případě  si  musí  otec  vzít 

dovolenou a nezletilého pohlídat. 

Kromě  předání  kontaktů  na  pracovnice  nebylo  nutné  rodičům  nezletilého 

cokoli vysvětlovat nebo nabízet nějakou pomoc. Z šetření vyplynulo, že rodiče 

nezletilého mají více informací o všech možnostech, jak situaci řešit, nebo spíš 

jak ji není možno řešit, než samotné pracovnice. 

Sociální  šetření  bylo  sepsáno  a  posláno na  lékařskou posudkovou službu  s 

výsledkem šetření, ve kterém se píše, že nezletilý potřebuje pomoc ve všech 

oblastech základních životních potřeb (viz. rozsah péče).

Lékařská  posudková  služba  závěr  sociálního  šetření  posudkem  potvrdila  a 

nezletilému byl uznán čtvrtý stupeň závislosti – úplná závislost. 

Shrnutí:

Původní posudek určil, že nezletilý má nárok na druhý stupeň příspěvku. Po 

opětovném  posouzení  se  lékařská  posudková  služba  shodla  s  výsledky 
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sociálního  šetření  a  nezletilému uznala  nejvyšší  stupeň závislosti.  Z  tohoto 

důvodu není zatím potřeba, aby rodina byla v pravidelném kontaktu s úřadem.

Proč úřad navrhl dané oblasti:

Není potřeba vysvětlení, úřad i posudkový lékař se shodli.
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Chlapec SJ - 2008

U této  žádosti  je  nutné,  abych  vypsala  i  oblasti  uznané  v  prvním řízení  o 

přiznání příspěvku na péči.  Žádost z tohoto řízení byla podána v roce 2012. 

Tehdy lékařská posudková služba uznala, že nezletilý potřebuje pomoc v těchto 

oblastech  –  orientace,  komunikace,  oblékání  a  obouvání,  tělesná  hygiena, 

výkon  fyziologické  potřeby  a  péče  o  zdraví,  to  odpovídá  třetímu  stupni 

závislosti – těžká závislost.

Po uplynutí doby trvání posudku, bylo zahájeno řízení v opětovném posouzení 

o nároku a výši příspěvku na péči.

Sociální šetření bylo vedeno s matkou.

  

Rozsah péče: 

Mobilita,  orientace,  komunikace,  stravování,  oblékání  a  obouvání,  tělesná 

hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity.

Způsob sjednávání péče

Osobně, matka, asistentka.

Dostupnost v akutních případech

Nezletilý je neustále pod dohledem dospělé osoby.

Schopnost pečovat o vlastní osobu

Nezletilý má dle sdělení matky diagnostikován autismus, v poslední době se 

pravděpodobně  přidružují  i  další  zdravotní  problémy  jako  hyperaktivita 

spojená s poruchou pozornosti a jiné. Mobilita je v pořádku, nezletilý má prý 

zvláštní držení těla, ale nijak výrazně jej to neomezuje. Manipulaci s předměty 

obvykle zvládne, je však nemotorný. Stravu zajišťuje matka, dle sdělení má 

někdy lepší den, kdy se zvládne sám najíst, někdy jídlo odmítá a hází jej kolem 

sebe. Pokud se nezletilý na něco soustředí (např. se dívá na pohádku), je těžké 

jej od činnosti odtrhnout. V takovém případě nejí a nepije, často se i pomočí. 
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Matka  sdělila,  že  občas  mívá  afektivní  stavy,  rozčiluje  se,  pláče.  Afektivní 

stavy však pomalu  ubývají.  Při  oblékání  a  obouvání  se  nezletilému nechce 

spolupracovat. Obvykle buď protestuje, nebo prostě jen leží a oblékat i svlékat 

jej  musí  matka.  Péči  o  hygienu  zajišťuje  matka,  problémy  má  např.  se 

stříháním vlasů či nehtů. Nezletilý prý pláče, že jej stříhání nehtů a vlasů bolí, z 

tohoto  důvodu  nechává  tyto  činnosti  na  dobu,  kdy  nezletilý  spí,  a  tudíž 

nevnímá. Matka uvedla, že se nezletilý po nějaké době, kdy byl klid, začal přes 

den  opět  pomočovat  a  v  noci  neudrží  ani  stolici.  Velký  problém vzniká  v 

mateřské  škole,  kde  mají  dle  sdělení  matky  děti  zakázáno  nosit  pleny,  ale 

nezletilý  se  tam často  pomočí  a  vznikají  konflikty.  Péči  o  zdraví  zajišťuje 

matka.

Výdělečná činnost/školní povinnosti

Nezletilý dochází do mateřské školy, má k dispozici asistentku, která se mu 

plně věnuje. Do mateřské školy dochází každý všední den od 8 do 14 hodin. V 

září  by měl  nastoupit  do první  třídy  základní  školy,  kde by měl  mít  svého 

asistenta.  Matka  se  obává,  že  vzhledem  k  jeho  poruše  pozornosti  nebude 

docházka do školy možná.

Rodinné vztahy

Nezletilý žije s matkou, babičkou a mladším bratrem. Babička by se měla brzy 

stěhovat jinam. S otcem se stýkají cca jednou měsíčně na dvě hodiny. Otec dle 

sdělení matky nemá o kontakt se synem velký zájem.

Sociální vztahový rámec (mimo rodiny)

Kromě mateřské školy se do kontaktu s jinými lidmi nedostává.
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Domácnost

Péče o domácnost se vzhledem k věku žadatele neposuzuje.

Prostředí:

Nezletilý žije s matkou, bratrem a babičkou v bytovém domě bez výtahu. Do 

bytu  vedou schody.  Žádné speciální  pomůcky nepoužívá.  Matka  sdělila,  že 

komunikační kartičky nezletilého nezajímají a dokonce je prý spláchl do WC. 

Matka s ním dochází na logopedii a na hodiny k paní učitelce, která se jej snaží  

připravit na školní docházku.

Jiná zjištění

Slovní komunikace je velmi omezená. Nezletilý dokáže srozumitelně vyslovit 

pouze pár slov, jinak mu není příliš rozumět, spíše mumlá. Během sociálního 

šetření se díval na pohádku na počítači. V jednu chvíli něco povídal, ale nebylo 

mu rozumět. Psaní nezvládá. Kreslí dle sdělení stále jen mašinky a koleje. Zrak 

a sluch je  pravděpodobně v pořádku, je však přecitlivělý na některé zvuky. 

Nezletilý se, dle sdělení matky, v čase neorientuje. Vnímá, že pokud je světlo, 

je den a pokud je tma, je noc. Matka uvedla, že v létě se mu nechce moc spát, 

protože je dlouho světlo a on nemůže usnout. V prostoru se neorientuje. V bytě 

se obvykle orientuje, ale někdy také bloudí. Vůči osobám se neorientuje, ale 

pozná nejbližší rodinné příslušníky.

Sociální  pracovnice  v  šetření  vymezily,  že  žadatel  nezvládá  všechny 

posuzované oblasti. Žádost o posouzení byl poslán lékařské posudkové službě. 

Ta vytvořila nový posudek, kde konstatovala, že nezletilý je schopen se sám o 

sebe postarat ve všech posuzovaných oblastech a byla mu uznána nezávislost. 

Také  se  v  posudku  vyjádřila,  že  nejsou  žádné  odborné  zprávy,  které  by 

zdravotní stav žadatele potvrzovaly.
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Matka nezletilého z tohoto důvodu podala námitku a k té dodala i zprávy o 

stavu  nezletilého.  Námitka  i  s  přílohami  byla  opět  zaslána  na  lékařskou 

posudkovou službu, která však v odpovědi konstatovala, že zaslané zprávy již 

posoudila k předešlé žádosti a tyto zprávy nejsou dostačující. Původní posudek 

tedy stále platil. 

Sociální pracovnice se tedy dohodly s matkou nezletilého, že se pokusí zjistit, 

co všechno v této situaci mohou dělat a zároveň s tím pošlou vlastní námitku. 

Pokud by ani  tento krok neuspěl,  bylo poslední možností  zaslat  ještě  jednu 

námitku, ale s dodatkem, aby tato námitka byla posouzena jiným lékařem. 

Matka byla informována, že úplně poslední možností je odvolání, s kterým ji 

pracovnice pomůže.

Poté se sociální pracovnice spojily s metodičkou pro příspěvek na péči, která 

jim  pomohla  vytvořit  novou  námitku  s  výzvou,  aby  se  posudková  lékařka 

vypořádala i s předešlým posudkem a vysvětlila, proč tento a v něm uznané 

oblasti, nebrala v potaz.

Ještě před zasláním vyjádření k námitkám přišla na úřad matka nezletilého s 

tím, že má novou zprávu a neví, kam ji může zaslat a jestli to má ještě smysl.

Proto se sociální pracovnice spojila s referentkou lékařské posudkové služby a 

ta  jí  sdělila,  že  vyjádření  k  námitkám  bude  opět  zamítavé.  Nakonec  bylo 

domluveno, že posudek není ještě úplně uzavřeno a tak ať zprávu zašleme a 

referentka ji předá posudkové lékařce k novému posouzení.

Nakonec  byl  zaslán  posudek,  kde byl  nezletilému opět  přiznán třetí  stupeň 

závislosti  a  to  v  těchto  sedmi  oblastech  – orientace,  stravování,  oblékání  a 

obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní 

aktivity.

Rozhodnutím byl tedy přiznán třetí stupeň – těžká závislost.
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Shrnutí:

Na začátku řízení byl nezletilý z původního řízení uznán závislým na pomoci 

jiné osoby v třetím stupni. Při opětovném posouzení byl posudkovou lékařkou 

posouzen  jako  nezávislý  a  naprosto  soběstačný.  Teprve  po  spolupráci 

sociálních pracovnic s metodičkou, referentkou lékařské posudkové služby a 

hlavně matkou nezletilého, se podařilo znovu získat třetí stupeň.

Proč úřad navrhl dané oblasti:

Mobilita  je  nezletilým  zvládána,  ale  vzhledem  k  jeho  zdravotnímu  stavu, 

pracovnice  vyvodila,  že  v  tomto  případě  je  tato  oblast  pro  nezletilého 

ohrožující a proto musí mít neustálý dohled.

U  komunikace  vycházela  pracovnice  ze  získaných  informací,  kdy  nezletilý 

ovládá jen pár slov a k tomu ještě spíše mumlá.

Závěr sekce:

v těchto případech jde vidět, že jsme se shodli s lékařskou posudkovou službou 

jen v jednom ze tří případů. V dalších dvou případech byl uznán třetí stupeň, 

kdy jednou byl tento navýšen a druhý pouze znova uznán poté, co mohl být 

odebrán.
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ZÁVĚR:

Z výše uvedeného a také z tabulky v příloze 2, vyplývá otázka jakou váhu má 

sociální  šetření  v tomto  procesu.  Výkonně  realizuje  celý  proces  správního 

řízení.  Sociální  šetření  je  neodmyslitelnou  součástí  celého  procesu,  protože 

právě při osobním setkání s klientem má sociální pracovník možnost zjistit a na 

vlastní oči vypozorovat, v jakých podmínkách člověk žije a do jaké míry se 

zvládá starat sám o sebe. Cílem práce sociálního pracovníka je tedy zachytit a 

popsat reálnou situaci a vyhodnotit jednotlivé zvládané či nezvládané oblasti 

života  člověka –  klienta.  Je  ze  zákona jednou z  podmínek,  která  musí  být 

splněna,  aby  vůbec  bylo  možné  zaslat  žádost  o  posouzení  na  lékařskou 

posudkovou službu, ale i přesto výsledky některých posudků vyznívají jako by 

tato šetření nebyla brána jako jeden z podkladů pro určení stupně závislosti. 

Ano můžeme říct,  že  žadatelé  mohou přehánět,  aby měli  šanci  vůbec  něco 

získat, a sociální pracovník ne vždy pozná, kdy se tomu tak děje a kdy ne. 

Zároveň jsou však věci, které sociální pracovník vidí a které naopak nevidí 

posudkový  lékař.  Lékař  posudkové  služby  nepřichází  do  osobního  styku 

s klientem  v jeho  reálných  životních  podmínkách,  chybí  zde  možnost 

pozorování a hodnocení možností klienta zajistit si soběstačnost a samostatnost 

v základních  životních  situacích  a  činnostech.  Jak  může  například  lékař 

posoudit, zda je žadatel schopen zařídit si osobní záležitosti bez pomoci jiné 

osoby?

Sociální pracovník tráví na šetření 30 a více minut, kdy má možnost sledovat 

žadatele v přirozeném prostředí, a přesto to někdy vypadá, že tento čas je k 

ničemu, pokud na výsledek není brán ohled. Má práce sociálního pracovníka v 

řízení  o  přiznání  příspěvku  na  péči  nějaký  význam?  Proč  je  nutné  mít 

minimální vzdělání diplomovaného specialisty, aby člověk mohl dělat sociální 

šetření?
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Jak napsala Soňa Chaloupková - „činnost v tomto řízení spočívá v „odškrtání“  

úkonů a v následném vydání rozhodnutí, jehož výrok zpravidla obsahuje pouze  

a  jenom posouzení  lékaře… Poskytovat  pomoc,  podporu,  odborně  sociálně  

šetřit,  poskytovat sociální poradenství,  uplatňovat své znalosti  a dovednosti,  

být  empatický,  asertivní,  schopen rozhodovat,  být  emocionálně  stabilní,  mít  

odpovídající  vzdělání,  mít  intelektuální  rozsah...“48 Toto  všechno  je  během 

šetření potřeba, a přesto není sociální šetření bráno jako důležitý podklad, tedy 

aspoň z mého pohledu.

To, co mi pomáhá, když cítím, že má snaha a práce je takříkajíc k ničemu, je 

vědomí,  že jsem udělala vše,  co se dalo a někteří  klienti  tuto snahu dokáží 

ocenit, což mi pomáhá pokračovat. 

Jedním z východisek na uvedené obtíže by mohlo být např.:

a) Pokusit  se  o  jinou  úroveň  komunikace  mezi  lékaři  a  sociálními 

pracovníky  (snad  něco  na  způsob  případové  konference  k jednotlivým 

případům)

b) Zvažovat  možnost,  aby  zdravotní  posudky  mohly  vydávat  školení  a 

vzdělaní experti bez standartního zdravotnického vzdělání.

c) Jsem si vědoma, že se jedná o zkušenosti jednoho pražského obvodu a 

přes  snahu  o  objektivizaci  dosti  subjektivní  pohled.  Výsledky  proto  nelze 

zobecňovat.

48 Sociální práce: Hodnota sociálního pracovníka v procesu rozhodování o 
příspěvku na péči. 2008, 8(2). ISSN 2013-6204, s.30-31. 
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Příloha 2.

Návrh na změnu výše příspěvku na péči – 10/2014 – 12/2015

Návrh Původní Počet oblastí - úřad Počet oblastí - LPS Odvolání Uznaný
1. II. 8 7 Ne III.
2. I. 10 8 Ne III.
3. I. 10 4 Ne I.
4. II. 10 10 Ne IV.
5. II. 7 8 Ne III.
6. II. 8 6 Ne II.
7. III. 10 8 Ne III.
8. II. 10 9 Ne IV.
9. III. 9 8 Odv. (9 oblastí) IV.
10. I. 7 6 Ne II.
11. II. 10 10 Ne IV.
12. III. 10 8 Ne III.
13. III. 10 10 Ne IV.
14. III. 10 9 Ne IV.
15. I 6 6 Ne II
16. II 6 8 Ne III.
17. I 7 6 Ne II
18. I 7 8 Ne III
19. III. 9 9 Ne IV.
20. II. 8 7 Ne III.
21. II. 10 9 Ne IV.
22. I. 7 4 Ne I.



23. I. 7 8 Ne III.
24. I. 10 6 Ne II.
25. II. 7 6 Ne II.
26. I. 7 4 Ne I.
27. I. 7 4 Ne I.
28. I. 9 8 Ne III.
29. II. 6 8 Ne III.
30. II. 7 7 Ne III.
31. II. 7 6 Ne II.
32. II. 7 6 Ne II.
33. I. 7 5 Ne II.
34. I. 10 6 Ne II.
35. I. 6 6 Ne II.
36. II. 7 7 Ne III.
37. I. 10 10 Ne IV.
38. II. 8 7 Ne III.
39. I. 10 10 Ne IV.
40. I. 10 6 Ne II.
41. III. 10 9 Ne IV.
42. II. 10 10 Ne IV.
43. I. 5 Nezávislost Odv. (4 oblasti) I.
44. II. 9 7 Ne III.
45. II. 10 10 Ne IV.
46. I. 7 6 Ne II.
47. II. 10 10 Ne IV.
48. I. 9 3 Ne I.



49. I. 8 4 Ne I.
50. I. 8 6 Ne II.
51. II. 7 7 Ne III.
52. II. 9 9 Ne IV.
53. III. 7 8 Ne III.
54. III. 10 10 Ne IV.
55. II. 8 8 Ne III.
56. II. 10 10 Ne IV.
57. I. 6 8 Ne III.
58. I 10 8 Ne III.
59. II. 7 10 Ne IV.
60. I. 10 5 Ne II.
61. II. 8 8 Ne III.
62. II. 10 9 Ne IV.
63. I. 3 3 Odv. (zamítnutí) I.
64. I. 10 7 Ne III.
65. I. 8 6 Ne II.
66. I. 10 4 Odv. (6 oblastí) II.
Výsledek podle barev

39 – úřad uznal vyšší stupeň než LPS

20 – úřad uznal nižší stupeň než LPS

7 – Stejný stupeň úřad i LPS



Opětovné posouzení – 10/2014 – 12/2015

OPP Původní Počet oblastí - úřad Počet oblastí - LPS Odvolání Uznaný
1. III. 8 6 Ne II. 
2. III. 6 6 Ne II. 
3. IV. 10 10 Ne IV.
4. IV. 10 9 Ne IV.
5. I. 6 4 Ne I.
6. II. 7 3 Ne I.
7. I. 5 3 Ne I.
8. I. 5 4 Ne I.
9. III. 7 9 Ne IV.
10. I. 7 4 Ne I.
11. I. 6 3 Ne I.
12. II. 9 6 Ne II.
13. II. 8 6 Ne II.
14. III. 7 8 Ne III.
15. I. 6 3 Ne I.
16. III. 8 8 Ne III.
17. III. 7 7 Ne III.
Výsledek podle barev

11 – úřad uznal vyšší stupeň než LPS

4 – úřad uznal nižší stupeň než LPS

2 – stejný stupeň úřad i LPS
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