Příspěvek na péči
/zkratka PnP/
Dostupné z: Integrovaný portál MPSV <https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek>
Datum uveřejnění: 1. 8. 2016, poslední aktualizace: 2. 8. 2016

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu
stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. 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.

Právní úprava



Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o sociálních službách).
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2006 Sb.).

Podmínky nároku na PnP
Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních
potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle
počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.
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 (péče o
domácnost se neposuzuje u osob do 18 let). Bližší vymezení schopností zvládat základní
životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

Výše PnP
Do 31. července 2016





Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Od 1. srpna 2016





Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)
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Řízení o PnP


Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na
tiskopisu předepsaném ministerstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích
krajských poboček Úřadu práce nebo na Integrovaném portálu MPSV v sekci Elektronické
formuláře
viz formuláře) https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp. Žádost se podává
na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce. Příslušnost se určuje dle
místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek. Sociální pracovník DB Vám ochotně
pomůže vyplněním odpovídající žádosti.



Krajská pobočka Úřadu práce (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o
příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života
osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti
osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního
zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem
zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z
výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.



Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se
příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se
podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.
Ve zkratce:

1. Vyplní se žádost pod názvem – „Žádost o příspěvek na péči.“ Do žádosti patří
i informace o ošetřujícím lékaři.

2. Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce České republiky (dále
jen „krajské pobočky ÚP“), dle trvalého bydliště žadatele, seznam poboček
je na portálu MPSV. Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí .
Poté, co je žádost podána:
3. Provede sociální pracovník tzv. sociální šetření v místě, kde žadatel aktuálně
žije, a posoudí stupeň jeho bezmocnosti (resp. závislosti na pomoci druhých) dle
prováděcího právního předpisu.
4. Dále se žádostí zabývá posudkový lékař úřadu práce – Lékařská posudková
služba – LSP), který se zabývá dopadem zdravotního stavu žadatele na jeho
soběstačnost (přičemž vychází i z předchozího sociálního šetření a doložených
lékařských zpráv). O přiznání či nepřiznání příspěvku nakonec rozhoduje krajská
pobočka ÚP ve správním řízení.
5. Při posuzování se bere v úvahu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žadatele a
jeho funkční dopad na schopnost zvládat základní životní potřeby
Příspěvek lze použít pouze na výdaje související se zabezpečením pomoci a
podpory žadatele. Zajištění pomoci je možné prostřednictvím osoby blízké
nebo prostřednictvím asistenta sociální péče (dříve jiná fyzická osoba) nebo
prostřednictvím poskytovatele registrované sociální služby, kterou si uživatel
vybral.
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V případě přiznání Příspěvku na péči bude dávka vyplacena na péči pro
osobu blízkou. Osoba blízká nebo žadatel, jej pak využije na výdaje spojené
s čerpáním sociálních služeb.
Krajská pobočka ÚP následně kontroluje, zda je příspěvek využíván na
zajištění pomoci a zda je osobě, které byl přiznán, poskytována náležitá pomoc
a podpora odpovídající stupni závislosti.

Jak o zažádat o PnP
1. Žadatel vyplní potřebné formuláře: Žádost o přiznání příspěvku na péči a Oznámení o
poskytovateli pomoci (!!!)
2. Tyto formuláře lze podat (osobně, poštou nebo v podatelně) na příslušné pobočce Úřadu
práce, zde také lze formuláře získat (nebo na http://portal.mpsv.cz/forms)
3. Žadatel musí v Oznámení o poskytovateli pomoci uvést jména fyzických osob, které o
něj péči již zajišťují. Využívá-li sociální službu, uvede zde také jejího poskytovatele
4. Pokud začne využívat sociální službu v průběhu řízení o rozhodnutí příspěvku na péči,
informuje pracovnici sociálního odboru (jako o každé další změně) do osmi dnů od
vzniku této skutečnosti
5. Dále musí žadatel v žádosti uvést způsob, jakým mu má být příspěvek na péči doručován
(např. na účet/složenkou).
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR vydávají rozhodnutí na základě vypracovaného
zdravotního posudku LPS (Lékařskou posudkovou službou), podkladem pro vypracování
zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný záznam sociálního šetření
Vyřízení žádostí ve správním řízení může trvat 30-90 dní.
Neexistuje, ale žádný jednotný časový harmonogram, délka vyřízení žádosti je odvislá
od množství skutečností, které je třeba doložit.

Výplata PnP
Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek
na péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o příspěvku.
Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem nebo
poštovním poukazem.
Povinnosti účastníků řízení




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.
V případě nesplnění povinností může být výplata příspěvku po předchozím upozornění
zastavena.
Důležité upozornění



Výše uvedený text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí dávek. Úplnou
informaci naleznete v právních předpisech. Případné dotazy k Vaší konkrétní situaci řešte na
kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce v místě Vašeho bydliště.
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Formuláře žádostí jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu
práce nebo dostupné na stránkách Integrovaného portálu MPSV v sekci Elektronické
formuláře.
Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po
zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na danou dávku
nárok.
V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání).
Věnujte pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí.

Posuzování stupně závislosti s platností od 1.1.2012
 Pro posuzování stupně závislosti popisují posudkoví lékaři jen 10 základních životních
potřeb –kde se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby dle § 9 zákona
(kompletně nový model posuzovaní LPS platný od 1.1.2012)












Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)
Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychick ých funkcí)
Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a
zouvat se)
Tělesná hygiena (um ývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
Výkon fyziologické potřeby (používat W C, vyprázdnit se, provést očistu, používat
hygienické pomůck y)
Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících
věku)
Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné
předměty)
Výše příspěvku závisí na stupni závislosti na pomoci druhých (pro naše potřeby).
Zákon dělí závislost na pomoci druhých do čtyř stupňů: lehká závislost, středně těžká
závislost, těžká závislost a úplná závislost.

 Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby v :
 stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
není schopna zvládat tři nebo čtyři zák ladní životní potřeby,
 stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,
 stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,
 stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje
každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné osoby.

4

