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fyzické osoby se hodnotí především schopnost zvládat základní 
životní potřeby.  

Dávky pro OZP (osoby se zdravotním postižením) 
Dávky pro OZP, tedy osoby se zdravotním postižením, jsou ur-
čeny pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ně-
které z těchto dávek. Osoby se zdravotním postižením mají ná-
rok na vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P. Tento průkaz jim 
zajišťuje různé výhody – např. právo na přednostní jednání na 
úřadech, právo na místo k sezení v hromadné dopravě nebo i 
další výhody. 
 

Podpora v nezaměstnanosti  

Žadatel o podporu musí být fyzická osoba s trvalým poby-

tem na území České republiky. 
Žadatel musí za poslední 2 roky, před podáním žádosti o pod-
poru splnit podmínku minimálně 12 měsíců účasti na důchodovém 
pojištění (tj. musí být minimálně 12 měsíců zaměstnaný 
v takovém pracovním poměru, při kterém je hrazeno důchodové 
pojištění 
Nezaměstnanost a sociální a zdravotní pojištění 
Pokud jste vedení na úřadu práce, tak bez ohledu na to, jestli 
dostáváte nebo nedostáváte podporu v nezaměstnanosti – 
zdravotní pojištění za vás platí stát. Proto má smysl registrovat 
se na úřadu práce, i když víte, že nesplníte podmínky pro získá-

ní podpory v nezaměstnanosti. Placení zdravotního pojištění je 
ze zákona povinné. Pokud je za vás neplatí stát (studenti nebo 
nezaměstnaní) nebo zaměstnavatel, musíte si ho platit sami. To 
platí jak pro OSVČ, tak i pro všechny ostatní – i pro ty, kdo 
nepodnikají. 
Sociální pojištění stát za lidi vedené na Úřadu práce neplatí, 
ale doba, po kterou jste vedeni na úřadu práce, se započítává 
jako účast na důchodovém pojištění  
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Příspěvek na bydlení  
Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka určená 
k podpoře všech, kdo mají nízké příjmy, a současně vysoké 
náklady na bydlení. Slouží tedy primárně k úhradě nákladů 
za bydlení. O přídavky na bydlení může žádat kdokoliv, 
kdo má vysoké náklady na bydlení a zároveň nízké příjmy. 
O dávky na bydlení by měl podávat žádost ten, kdo má 
v daném bytě nebo domě vedené trvalé bydliště. U jedno-
ho bytu je možné o přídavek na bydlení žádat pouze 1x.  
Doplatek na bydlení se poskytuje lidem, jejichž příjmy ne-

překračují zákonem stanovené životní minimum a poskytuje 
se v případě, že se jedná o osobu v hmotné nouzi. Pokud 
jim po uhrazení nákladů na bydlení (skutečných nákladů) 
nezůstává částka na živobytí  

 
Přídavky na děti  
Přídavky na děti jsou jednou ze základních sociálních dá-
vek, které slouží především k podpoře rodin s dětmi, které 
mají nižší příjmy. Jedná se o dlouhodobou dávku – 
v případě splnění nároků mohou být vypláceny až do věku 
26 roků dítěte. Rozhodujícím kritériem, při posuzování náro-
ku na přídavky, je životní minimum rodiny a to jaké jsou 
příjmy rodiny. 
U přídavků na děti se posuzují příjmy za předchozí kalen-
dářní rok. Jako příjem se započítávají především tyto: 

Výplata ze zaměstnání, příjem z podnikání nebo 

jiné závislé činnosti 

Náhrada mzdy – podpora v nezaměstnanosti, ne-

mocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství 

Mateřské a rodičovské dávky 

Alimenty a výživné 
Jiné příjmy (z pronájmu bytu, z investic do majetku nebo do 
cenných papírů) 
Dokládají se příjmy všech osob – tedy nejenom obou rodičů. 
Pokud dítě – například během letních prázdnin – pracuje a 
má tak vlastní příjem – dokládá se i tento. 
O tuto sociální dávku se podává žádost na Úřadu práce 

 

Hmotná nouze  
= situace, kdy jednotlivec (nebo rodina, popř. skupina spo-
lečně posuzovaných osob) nemá dostatečné příjmy na to, 
aby byl schopen zajistit základní výdaje na živobytí (jídlo, 
oblečení, hygienické potřeby) a na bydlení. Současně se 
jedná o situaci, kdy si osoba z objektivních důvodů nemůže, 
zajistit zvýšení svého příjmu (zdravotní stav, sociální situace 

apod.) nebo se o to snaží. 
Pro soby ve hmotné nouzi existují 3 základní sociální dávky. 
Jedná se o tyto: 
Hmotná nouze – doplatek na bydlení se poskytuje osobám ve 
hmotné nouzi v případech, kdy jim po zaplacení nákladů 
všech odůvodněných na bydlení nezůstane k dispozici pro další 
výdaje částka na živobytí. 
Hmotná nouze – příspěvek na živobytí  se poskytuje ve chvíli, 

kdy jsou příjmy osoby, po odečtení oprávněných nákladů na 
bydlení, nižší než částka na živobytí. (existenční minimum) 
V tom případě se vyplácí rozdíl, tak aby osobě zůstala ale-
spoň částka na živobytí. 
Hmotná nouze – mimořádná okamžitá pomoc může být poskyt-
nuta i lidem, kteří by běžně měli dostatečně vysoké příjmy a na 
dávky by tak neměli nárok. 
Kdy přesně je osoba ve hmotné nouzi, a kdy se o hmotnou nou-
zi nejedná, popisuje příslušný zákon číslo 111/2006 sb., o 
hmotné nouzi.  
zákon č. 110/2006 sb. o životním a existenčním minimu 
 
Co je to životní minimum? 
Životní minimum, tak jak ho stanovuje zákon č. 110/2006 Sb., 
paragraf 1, odstavec 1: 
Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici pe-
něžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen 
„osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 
a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se 
považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních 
osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. 
 
Co je to existenční minimum? 
Zákon definuje existenční minimum, jako minimální hranici 
příjmu. Tato minimální hranice příjmu je zákonem považována 
za nezbytnou k zajištění základní výživy, a dalších základních 
osobních potřeb. Tj. mělo by se jednat o částku, která umožní 
pouze základní přežití. 
 

Porodné  
Porodné je jednorázová sociální dávka.  
Nárok na porodné vzniká pouze ve dvou případech: 

- Při narození prvního dítěte (nebo více dětí současně) 
- Při převzetí dítěte do péče 
Nárok na porodné vzniká pouze tehdy, pokud jsou celkové 
příjmy rodiny (nebo samotné matky s dítětem) nižší než 2,4 
násobek životního minima. Jako příjem se počítá nejenom vý-
plata ze zaměstnání, nebo příjmy z podnikání ale i další – 
podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, peněžitá po-

moc v mateřství, rodičovský příspěvek aj. 

Pohřebné  
Pohřebné je sociální dávka, která slouží k úhradě nákladů 
spojených s vypravením pohřbu. Na rozdíl od některých jiných 
sociálních dávek, u pohřebného nehrají roli příjmy žadatele. 
Pohřebné – tedy sociální dávka, která je určena k uhrazení 
nákladů za pohřeb – je určena pouze pro případy, kdy se 
jedná o pohřeb nezaopatřeného dítěte, nebo o pohřeb rodi-
če nezaopatřeného dítěte.  
 

Rodičovský příspěvek  
Rodičovský příspěvek je sociální dávka, na kterou má nárok 
rodič dítěte (otec nebo matka), který celodenně pečuje o dítě 
maximálně do jeho 4 roků.  
Rodičovská dovolená vs. mateřská dovolená 
Zatímco na mateřskou má nárok pouze ten, kdo „pracoval“ 
(resp., byl účastníkem nemocenského pojištění nebo si jako 
OSVČ platil nemocenské pojištění), rodičovský příspěvek mů-
že získat i ten, kdo nepracoval (i studentka, nezaměstnaná 
žena apod.). Jedná se ale o dvě různé dávky. 
Při splnění všech podmínek má matka (nebo otec dítěte) nej-
prve nárok na mateřskou. Ta začíná zpravidla 6 – 8 týdnů 
před porodem (otec ji může dostat nejdříve od 7 týdne po 

porodu).  
Pokud se narodí dítě ženě, která byla v době těhotenství 
studující (nebo dokončila studium před porodem a nikdy ne-
pracovala), nárok na rodičovský příspěvek vzniká automatic-
ky dnem narození dítěte. Pokud by studentce vznikl nárok na 
PPM (mateřskou), pak by si mohla zvolit výši a délku rodičov-
ské. Nárok by jí vznikl, pokud by před porodem (maximálně 
180 dní před porodem) úspěšně dokončila studium (střední 
škola, vyšší odborná, vysoká škola, musí se jednat o dokonče-
ní studia – úspěšné složení závěrečných zkoušek, ne pouze 
přerušení z důvodu těhotenství). 
Pokud porodí dítě žena, která byla v době porodu nebo 
před porodem nezaměstnaná, tak nárok na rodičovský pří-
spěvek vzniká, není ale možnost volit délku a výši příspěvku 

 
Příspěvek na péči  
Příspěvek na péči je sociální dávka, která je vyplácena oso-
bám, které z důvodu svého zdravotního stavu potřebují po-
moc jiné osoby. Zákon rozlišuje čtyři stupně závislosti na po-
moci jiné osoby. Podle stanoveného stupně závislosti se pak 
odvíjí i výše dávky. Dávka se vyplácí pravidelně, každý ka-
lendářní měsíc po dobu, kdy trvá stav, který zakládá nárok 
na dávku.  
Stupeň závislosti a způsob hodnocení určuje vyhláška č. 
505/2006 Sb. Při posuzování stupně závislosti na pomoci jiné 
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