
SOCIÁLNÍ  OBLAST

(aktualizace září 2013)

Vážení rodiče,
předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, 
kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního stavu Vašeho dítěte o ně požádat 
na příslušném úřadě v místě bydliště.
Požádat o ně můžete písemně na formulářích, které jsou dostupné na jednotlivých úřadech nebo na 
jejich internetových stránkách, případně na internetových stránkách MPSV (www.mpsv.cz)

O co můžete požádat:

I.   Příspěvek na péči  
náleží dětem od jednoho roku věku, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu a neschopnosti zvládat základní životní potřeby závislí na pomoci blízké osoby.

DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÝ ZDRAVOTNÍ STAV = stav, který má podle poznatků lékařské 
vědy trvat déle než jeden rok a omezuje duševní, smyslové nebo pohybové schopnosti a má vliv 
na péči o vlastní osobu a soběstačnost.
Lékařské nálezy musí obsahovat zejména výsledky funkčních vyšetření, na základě kterých 
posudkový orgán zhodnotí stav tělesných, smyslových a duševních schopností dítěte, významných 
pro zvládání úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti. U stavů, které mají kolísavý 
průběh nebo dochází k recidivám či exacerbacím je důležitá frekvence takových stavů a jejich 
průběh. Pro posouzení je významné i zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte a jeho sociální 
zralosti, zejména zda je schopno dodržovat režim a omezení spojená s jeho zdravotním 
postižením, jak je sociálně začleněno či omezeno proti stejně starým dětem.

Posudkový orgán při objektivizaci všech posudkově rozhodných skutečností vychází ze skutečností, 
uvedených v § 25 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách:

1. nálezů ošetřujícího lékaře,
2. výsledku sociálního šetření,
3. zjištění potřeb osoby,
4. popřípadě z výsledků funkčních vyšetření nebo z výsledku vlastního vyšetření posuzované 

osoby.

 Posudková hlediska

Zákon o sociálních službách, v ustanovení § 9 odst. 1 a 2 vymezuje základní posudkově medicínské 
skutečnosti, které musí být při posuzování stupně závislosti zjištěny a posouzeny. Jde v podstatě o 
dva okruhy úkonů – úkony péče o vlastní osobu, tj. úkony, které se každodenně opakují a úko-
ny soběstačnosti, tj. úkony umožňující širší sociální začlenění posuzované osoby.

Zvláštnosti posuzování osob do 18 let věku

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné osoby (ust. § 8 zákona o sociálních 
službách):



 ve stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 4 úkonech o vlastní osobu,

 ve stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 10 úkonech o 
vlastní osobu,

 ve stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 15 úkonech o vlastní osobu,

 ve stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 20 úkonech o vlastní osobu.

Zákon o sociálních službách v ustanovení § 10 odst. 1 vymezuje zvláštnosti posuzování osob do 18 
let věku. U osoby do 18 let věku se při posuzování potřeby pomoci a dohledu podle § 9 tohoto zá-
kona pro účely stanovení stupně závislosti porovnává rozsah, intenzita a náročnost pomoci a dohle-
du, kterou je třeba věnovat posuzované osobě, s pomocí a dohledem, který je poskytován zdravé 
osobě téhož věku. Při stanovení stupně závislosti u osoby do 18 let věku se nepřihlíží k pomoci a 
dohledu při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, které vyplývají z věku osoby a tomu 
odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje, s výjimkou úkonů uvedených v § 9 odst. 1 
písmeno a), q), r).

ZŽP = základní životní potřeba
Stupně závislosti ZŽP Výše dávky

DĚTI
 I stupeň -- lehká závislost
Nárok na  průkaz TP

3 3.000,- Kč

II. stupeň – středně těžká závislost 
Nárok na průkaz ZTP

4-5 6.000,- Kč

III. stupeň  – těžká závislost
Nárok na průkaz ZTP/P

6-7 9.000,- Kč-  11.000,- Kč
(4 – 7 leté)

IV. stupeň  - úplná závislost 
Nárok na průkaz ZTP/P

8-10 12.000,- Kč – 14.000,- Kč
(4-7 leté)

Stupně závislosti jsou určovány počtem základních životních potřeb, u nichž je potřeba každodenní 
mimořádné péče z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Příjemci příspěvku si mohou žádat o zvýšení dávky až o 2000,-za předpokladu, že příjmy všech 
společně posuzovaných osob nedosahují dvojnásobku životního minima rodiny

Po novele zákona o sociálních službách od 1.12.2012 je možný souběh příspěvku na péči 
s rodičovským příspěvkem u dětí do 4 let věku, aniž by se dávky krátily za nezletilé děti žádají 
rodiče, příspěvek se vyplácí zpětně ode dne podání žádosti, příspěvek se nepočítá do příjmu rodiny 
a není závislý na příjmu nebo majetku výplata příspěvku v daném měsíci se nezastavuje, i když je 
dítě hospitalizováno ve zdravotnickém zařízení celý kalendářní měsíc ale musí být
hospitalizováno s průvodcem; pokud je dítě starší 6 let, musí být doprovod schválen revizním 
lékařem pojišťovny.



Posuzování zdravotního stavu v praxi

• sociální pracovníci Úřadu práce ČR provádějí sociální šetření v přirozeném prostředí žadate-
le o příspěvek

• sociální pracovník zkoumá do jaké míry je žadatel o příspěvek soběstačný a schopný samo-
statného života

• zdravotní stav žadatele o příspěvek posuzuje Lékařská posudková služba (LPS) na základě 
žádosti kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR

• při posuzování se bere v úvahu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žadatele a jeho 
funkční dopad na schopnost zvládat základní životní potřeby

Na základě nálezů praktického i odborných lékařů, výsledku sociálního šetření, případně funkčního 
vyšetření, lékař LPS příslušného úřadu práce podklady vyhodnotí a vypracuje zdravotní posudek 
o stupni závislosti.
U dítěte se při posuzování potřeby pomoci a dohledu porovnává rozsah, intenzita a náročnost 
pomoci a dohledu, kterou je třeba věnovat dítěti, s pomocí a dohledem, oproti zdravému 
vrstevníkovi. Pokud osoba do 18 let nemá z důvodu nízkého věku a tomu odpovídajícímu stupni 
vývoje ještě vyvinutou schopnost zvládat některou ze základních životních potřeb (nebo aktivitu) 
není pro účely posuzování závislosti považována za osobu neschopnou tuto základní životní potřebu
zvládat.
To ale neplatí, pokud tato osoba (dítě) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
při zvládání základní životní potřeby (nebo některé aktivity) vyžaduje  k a ž d o d e n n í 
mimořádnou péči jiné fyzické osoby. Pokud osoba není schopna z důvodu dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu zvládat alespoň jednu z aktivit, která je pro schopnost zvládat 
základní životní potřebu vymezena v příloze č.1 vyhlášky, není schopna základní životní potřebu 
zvládat !!!!!!

Děti se zdravotním postižením jsou zajištěny jednotným způsobem, tj. tak, aby po dovršení 1 
roku věku byly zabezpečeny vždy jedním dávkovým transferem, a to buď rodičovským 
příspěvkem nebo příspěvkem na péči. Rodiče dětí, které mají již posouzený nepříznivý 
zdravotní stav pro rodičovský příspěvek, se mohou rozhodnout, zda nejprve vyčerpají 
celkovou částku příspěvku a následně nechají dítě posoudit pro nárok na příspěvek na péči, 
nebo zda bude od 1.1. 2012 dítěti náležet příspěvek na péči v příslušné výši dle stupně 
závislosti (v I. - IV. stupni)

Významným způsobem se v současnosti mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením, a to z důvodu špatné novelizace zákona o sociálních službách 
z 1.1.2012. Nový způsob posuzování se významně přiblíží způsobu posuzování nároku na 
průkazy OZP, který byl platný před přijetím výše uvedeného zákona. To znamená, že se 
navrací do způsobu posuzování, který upravovala vyhláška č. 182/1991 Sb. Tento způsob 
posuzování by měl být platný od 1. 1. 2014. K přijatému návrhu zákona vydalo MPSV ČR 
vyhlášku k návrhu zákona, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato vyhláška upravuje vzor dočasně vydávaných průkazů, které budou v papírové 
podobě. V příštím roce bude pravděpodobně udělána definitivní úprava průkazů OZP, protože 
všechny průkazy platí nejdéle do 31. 12. 2015.



II. PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 Stávající průkazky TP, ZTP a ZTP/P (S Karta)

 pokud jde o mimořádné výhody, které plynou osobám se zdravotním postižením z držení 
průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, zůstávají i po 1. 1. 2012 v platnosti, avšak do doby 
platnosti vyznačené na těchto průkazech, max. však do 31.12.2015

 průkaz OZP (= osoba zdravotně postižená) bude i nadále používat dosavadní označení 
TP, ZTP a ZTP/P

 o průkazku ZTP (nově průkaz OZP) lze zažádat samostatně – nezávisle na přiznání 
příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na péči

 vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů  upravuje vzor 
dočasně vydávaných průkazů, které budou v papírové podobě. V příštím roce bude 
pravděpodobně udělána definitivní úprava průkazů OZP

 noví žadatelé měli od 1.1.2012 dostávat novou S-Kartu, ale protože Úřad pro ochranu 
osobních údajů zjistil, že za stávajících podmínek je používání S-karet protiprávní 
manipulace s osobními údaji držitelů, je vydávání těchto karet zastaveno. Nadále se vy-
dávají papírové průkazky TP,ZTP a ZTP/P, S-Kartu vám nemůže nikdo na úřadě nutit 
ani vyhrožovat zastavením platby dávek pokud si ji nepřevezmete.

Výhody vyplývající z dosaženého stupně zdravotního postižení :

průkazka TP = průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením

nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích

nárok na přednost při osobním projednávání věcí (mimo nákupu v obchodě a
obstarávání placených služeb a ošetření ve zdravotnických zařízeních)

průkazka ZTP = průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením

výhody průkazky ZTP
 zvláštní označení motorového vozidla „č.01“, které opravňuje nedodržovat

                  zákaz stání a parkovat přednostně na vyhrazených místech pro invalidy  
 zdarma vjezd na dálnici bez dálniční známky, pokud je držitel průkazky v autě nebo

                  se dá prokázat, že se pro něj jede
 nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji MHD
 slevu ve výši 75% jízdného ve 2. třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní

dopravě
 slevu ve výši 62% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
 sleva ve výši 50% vstupného na kulturní a sportovní podniky



pr  ůkazka ZTP/P   = průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním
postižením s potřebou průvodce

výhody průkazu ZTP/P
 všechny výhody průkazu ZTP
 nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými dopravními prostředky
 v místní i dálkové přepravě
 daňové úlevy pro poplatníky, jejichž dítě je držitelem průkazky – úleva se odečítá

                 z vypočtené daně

III. PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

V případě přiznání je výše příspěvku 400,-Kč měsíčně. Nová dávka nahrazující příspěvek na 
provoz motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu.
Osoby, které jsou  již držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P mají po dobu platnosti průkazu (nejdéle 
však do r.2015) nárok na příspěvek na mobilitu
U nových žadatelů (všichni od 1 roku věku) je podmínkou přiznání neschopnost zvládat 
základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Nově na příspěvek budou mít nárok 
také ti, kterým bude přiznán příspěvek na péči ve II.- IV. stupni na základě nových kritérií po 
1.1.2012. Všichni žadatelé musí doložit čestným prohlášením, že se opakovaně dopravují nebo
jsou dopravováni anebo dopravují své zdravotně postižené dítě.
Podmínkou přiznání již není používání či vlastnictví automobilu

 ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

V případě, že vám dávku nepřiznají nebo odejmou můžete se vždy odvolat písemně ke krajskému 
úřadu prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal nebo v případě neúspěchu požádat o 
přezkumné řízení na MPSV.
Doporučujeme se při každém nepřiznání příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu - průkazu 
OZP -  vždy odvolat proti  rozhodnutí,  nenechat se odradit  na úřadě jakýmikoliv poznámkami 
(např., že Vám příspěvek stejně nedají ani na odvolání apod.)

Každý  účastník  řízení  musí  být písemně  vyzván  k možnosti  vyjádřit  se k  rozhodnutí,  které  je 
vydáno  na  základě  posouzení posudkovým lékařem,  proto  využijte  tuto  možnost,  kdy  můžete 
nahlédnout  do  podkladů  pro  vydání  rozhodnutí,  případně  si  vyžádejte kopii  posudku  LPS  a 
vyjádřete  se. V každém  rozhodnutí  musí  být  uvedeno  jméno  posudkového  lékaře  PSSZ-LPS, 
v případě, že nejste spokojeni s posudkovým lékařem, můžete podat na konkrétního lékaře stížnost 
na ČSSZ a vyžádat si nové posouzení zdravotního stavu dítěte jiným lékařem.

IV.     DÁVKY  STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY  

 Rodičovský příspěvek
Děti se zdravotním postižením jsou zajištěny po dovršení jednoho roku věku buďto RP nebo 
příspěvkem na péči. Podmínky čerpání =  rodič celodenně a řádně o dítě pečuje.
Od roku 2O12 je možné čerpat na rodičovský příspěvek 220.000,- Kč na dítě a rodič si s výší 
měsíční částky volí i dobu, po jakou bude dávku dostávat, nejdéle však do 4 let věku dítěte.



 Přídavek na dítě
Pro nezaopatřené dítě do 26 let a příjem nepřevyšuje 2,4 násobek životního minima rodiny.
Výše dávky:
  do 6 let 500,-Kč
  6-15 let 610,-Kč
15-26 let 700,-Kč

 Příspěvek na bydlení
podmínkou je trvalý pobyt a vlastnická nebo nájemní smlouva

  Příspěvek na zvláštní pomůcku
Jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku pro osoby s těžkou vadou nosného
nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postižením
nebo těžkým mentálním postižením.

 Příspěvek na provoz motorového vozidla
Výše příspěvku se stanoví k četnostem a důvodům oprav, k výši příjmu a k celkovým majetkovým 
poměrům rodiny, maximálně do výše 200.000, - Kč.

V.    DÁVKY HMOTNÉ NOUZE  

Životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Existenční minimum 
nelze použít u nezaopatřeného dítěte, starobního důchodce a invalidní osoby ve třetím stupni a 
osoby starší 68let.
 Dávky: 

  příspěvek na živobytí + navýšení příspěvku z důvodu
            dietního stravování (potvrzení vystavuje odborný lékař)

 doplatek na bydlení – nárok má vlastník nebo nájemce bytu, podmínkou je vznik nároku na 
příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení

 Mimořádná okamžitá pomoc

Pokud v souvislosti se změnami v systému dávek pro OZP nastane skutečnost, že se rodina pečující 
o zdravotně postižené dítě, jejíž příjem nepřesahuje dvojnásobek životního minima, dostane do 
tíživé finanční situace, doporučuje se v individuálních případech zvážit po přechodnou dobu 
možnost poskytnutí jednorázové mimořádné okamžité pomoci ze systému pomoci v hmotné nouzi.

Zdroj: MPSV a NRZP


