
Vymezení schopností zvládat zákl. životní potřeby 

Mobilita – vstávání a usedání, zaujímat a měnit polohy, 
stoj, pohybovat se chůzi alespoň 200 metrů, ote/zavírat 
dveře, chůzi po schodech (nahoru i dolů) v rozsahu 
jednoho patra, na/vystupovat z dopravních prostředků a 
používat je. 
Orientace – poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít 
přiměřené duševní kompetence, orientovat se osobou, 
časem a místem, v přirozeném sociálním prostředí a v 
obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat. 
Komunikace – vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a 
dorozumět se, chápat obsah přijímaných a sdělovaných 
zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou zprávu, porozumět 
všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a 
zvukovým signálům, používat běžné komunikační 
prostředky. 
Stravování – vybrat si nápoj a potraviny, nalít nápoj, 
rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se 
a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat 
stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu. 
Oblékání a obouvání – vybrat si oblečení a obutí 
přiměřené okolnostem, rozeznat rub a líc oblečení a 
správně je vrstvit, oblékat a obouvat se, svlékat a zouvat 
se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním 
režimem. 
Tělesná hygiena – použít hygienické zařízení, dodržovat 
tělesnou hygienu, mýt a osušovat se, provádět celkovou 
hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se. 
Výkon fyziologické potřeby – včas používat WC, 
zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, 
používat hygienické pomůcky. 
Péče o zdraví – dodržovat stanovený léčebný režim, 
provádět stanovené preventivní a léčebně postupy, 
rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat 
nebo přivolat pomoc. 
Osobní aktivity – navazovat kontakty a vztahy s jinými 
osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se 
společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní 
program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, 
například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, 
vyřizovat své záležitosti. 
Péče o domácnost – nakládat s vlastními penězi, 
manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný 
nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si 
jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí 
práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí, obsluhovat topení, 
udržovat pořádek. (Tato životní potřeba se neposuzuje u 
osob mladších 18 let.) 

Více informací dostanete v Občanské poradně a na 
kontaktním pracovišti Úřadu práce.  
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Příspěvek na péči je upraven v § 7 zákoně 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Komu je příspěvek na péči určen? 
Příspěvek na péči je určen osobám starším 1 roku, 
které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání 
základních životních potřeb. 

Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí 
pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí 
poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, 
registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský 
domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 
hospicového typu.  

Podmínkou pro nárok na příspěvek je, že nepříznivý 
zdravotní stav trvá alespoň 1 rok nebo se během 
jednoho roku nepředpokládá jeho zlepšení a žadatel 
nezvládá vykonávat životní potřeby ani za použití 
dostupných kompenzačních pomůcek. 

Podmínky a výše nároku na příspěvek 
Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí 
schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: 
mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání 
a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické 
potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče 
o domácnost.  

Stupeň závislosti 
Počet nezvládnutých potřeb OD 

18 let 

I. lehká 3 nebo 4 

II. středně těžká 5 nebo 6 

III. těžká 7 nebo 8 

IV. úplná 9 nebo 10 

 

Stupeň závislosti 
Počet nezvládnutých potřeb DO 

18 let 

I. lehká 3 

II. středně těžká 4 nebo 5 

III. těžká 6 nebo 7 

IV. úplná 8 nebo 9 

Výše příspěvku za kalendářní měsíc se rozlišuje nejen 
podle stupně závislosti, ale i dle věku. 

Stupeň závislosti Výše příspěvku DO 18 let (v Kč) 

I. lehká 3.300  

II. středně těžká 6.600 

III. těžká 13.900 

IV. úplná 19.200 
 

Stupeň závislosti Výše příspěvku OD 18 let (v Kč) 

I. lehká 880 

II. středně těžká 4.400 

III. těžká 12.800 

IV. úplná 19.200 
 

Při využití pobytových sociálních služeb u osob OD 18 let 

bude částka ve III. stupni činit 8 800 Kč a ve IV. stupni činit 

13 200 Kč. U osob DO 18 let bude částka činit ve III. stupni 

9 900 Kč a ve IV. stupni 13 200 Kč. 

Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu, lze požádat 

o změnu výše příspěvku. Na úřad práce se jednoduše 

podá návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na 

péči.  

Příspěvek na péči může být dále zvýšen o částku 
2.000 Kč měsíčně při splnění alespoň jednoho ze dvou 
důvodů:  

1. z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a to  
 nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému 

příspěvek náleží, 
 rodiči, kterému příspěvek náleží a pečuje 

o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže 
rozhodný příjem oprávněné osoby je nižší než 
dvojnásobek částky životního minima, 

2. z důvodu podpory zdravotně postižených dětí 
předškolního věku – zvýšení náleží 
nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému 
náleží příspěvek na péči ve stupni III. nebo IV. 

Výplata příspěvku na péči 

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v 
kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na 
péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce.  

Účastníci řízení jsou povinni 

 podrobit se sociálnímu šetření pro účely 
přiznání příspěvku na péči,  

 písemně ohlásit příslušné krajské pobočce 
Úřadu práce do 8 dnů všechny změny, které 
mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu 
příspěvku na péči,  

 využívat příspěvek na zabezpečení potřebné 
pomoci. 

Průběh žádosti o příspěvek na péči 

Od okamžiku podání žádosti o příspěvek až do 
konečného rozhodnutí může uplynout až 105 dní.  
 

Vyplníte žádost o příspěvek na péči a doručíte ji na 
místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.  

 

 

Úřad práce prošetří schopnost samostatného 
života v jejím přirozeném prostředí. Může to trvat 
až 60 dní.  

 

Správa sociálního zabezpečení během 45 dní 
vypracuje posudek stupně závislosti. Ze závažných 
důvodů lze lhůtu o 30 dní prodloužit.  

 

Vypracovaný posudek je zaslán na Úřad práce, 
žadatel je informován o pokračování řízení.  

 

 

Úřad práce rozhodne o (ne)přiznání příspěvku, jeho 
výši a délce trvání. Pokud příspěvek není přiznán, 
nebo je přiznán ve výši, se kterou žadatel 
nesouhlasí, může žadatel ve lhůtě 15 dní podat 
odvolání. 


