PŘÍLOHA II.a
ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ DÁVKY
(článek 10a Nařízení)
A. BELGIE
a) Příjem nahrazující příplatek ( zákon z 27. února 1987)
b) Zaručený příjem pro staré lidi (zákon z 22. března 2001).
B. ČESKÁ REPUBLIKA
Sociální příplatek (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).
C. DÁNSKO
a) Příspěvek na bydlení pro důchodce (zákon o individuální pomoci na bydlení ve
znění zákona č.204 z 29. března 1995).
D. NĚMECKO
Základní existenční příjem pro starší osoby a osoby se sníženou výdělečnou
schopností podle kapitoly 4, knihy 12 Sociálního zákoníku.
E. ESTONSKO
a) Příspěvek pro zdravotně postižené dospělé osoby ( zákon o sociálních dávkách pro
tělesně postižené ze dne 27. ledna 1999)
b) Státní podpora v nezaměstnanosti (zákon o sociální ochraně nezaměstnaných ze dne
1. října 2000).
F. ŘECKO
Zvláštní dávky pro starší osoby ( zákon č. 1296/82).
G. ŠPANĚLSKO
a) Záruka minimálního příjmu (zákon č. 13/82 z 7. dubna 1982)
b) Peněžní dávky určené na pomoc starým a invalidním lidem neschopným práce
(královský dekret č.2620/81 z 24. července 1981).
c) Nepříspěvkové invalidní a starobní důchody a dávky pro vyživované děti stanovené
článkem 38(1) konsolidovaného znění všeobecného zákona o sociálním
zabezpečení, schváleného královským legislativním dekretem č.1/1994 z 20. června
1994.
d) Příspěvek na posílení mobility a ke kompenzaci cestovních nákladů (zákon č. 13/82
z 7. dubna 1982)
H. FRANCIE
a) Dodatková dávka ze zvláštního fondu invalidity a starobního fondu solidarity
(zákon z 30. června 1956, v Knize VIII Zákoníku o sociálním zabezpečení).
b) Dávka pro zdravotně postižené dospělé osoby (zákon z 30. června 1975, v Knize
VIII Zákoníku o sociálním zabezpečení).
c) Zvláštní dávka (zákon z 10. července 1952, zařazený v Knize VIII Zákoníku o
sociálním zabezpečení).

G. IRSKO
a) Pomoc v nezaměstnanosti (zákon o sociální péči (konsolidované znění) 1993, část
III, kapitola 2).
b) Důchody starých lidí (nepříspěvkové) (zákon o sociální péči /konsolidované znění/
1993, část III, kapitola 4).
c) Vdovské, vdovecké důchody (nepříspěvkové), (zákon o sociální péči
/konsolidované znění/ 1993, část III, kapitola 6 ve znění části V zákona o sociální
péči z roku 1997).
d) Dávka při zdravotním postižení (zákon o sociální péči (konsolidované znění) 1993,
část IV).
e) Přídavek na mobilitu (zákon o zdravotní péči 1970, paragraf 61).
f) Slepecké důchody (zákon o sociální péči (konsolidované znění) 1993, část III,
kapitola 5).
J. ITÁLIE
a) Sociální důchody pro osoby bez prostředků (zákon č. 153 z 30. dubna 1969).
b) Důchody a dávky pro civilní osoby se zdravotním postižením nebo invalidy
(zákony č. 118 z 30. března 1974, č. 18 z 11. února 1980 a č. 508 z 23. listopadu
1988).
c) Důchody a dávky pro hluché a němé osoby (zákony č. 381 z 26. května 1970 a
č.508 z 23. listopadu 1988).
d) Důchody a dávky pro slepce - civilní osoby (zákony č. 382 z 27. května 1970 a
č.508 z 23. listopadu 1988).
e) Přídavky doplňující dávky při zdravotním postižení (zákon č. 222 z 12. června
1984).
f) Měsíční dávky při trvalé osobní pomoci o lidi v pracovní neschopnosti (zákon č.222
z 12. června 1984).
g) Sociální příplatek (zákon č. 335 z 8. srpna 1995).
h) Sociální navýšení ( čl.1 (1) a (12) zák.č.544 ze 29. 12. 1988 a následující novely)
K. KYPR
a) Sociální důchod (zákon z roku 1995 (zákon č. 25(I)/95), ve znění pozdějších
předpisů).
b) Příspěvek pro osoby s těžkým motorickým postižením (Rozhodnutí Rady ministrů
č.
38.210 ze dne 16. října 1992, č. 41.370 a č. 46.183 ze dne 11. června 1997).
c) Zvláštní příspěvek pro nevidomé (zákon o zvláštních příspěvcích z roku 1996
(zákon č. 77(I)/96), ve znění pozdějších předpisů
L. LOTYŠSKO
(a) Dávka státního sociálního zabezpečení (zákon o sociální pomoci ze dne 26. října 1995).

(b) Příspěvek na náhradu cestovních nákladů pro postižené osoby s omezenou
pohyblivostí (zákon o sociální pomoci ze dne 26. října 1995).
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M. LITVA
(a) Sociální důchod (zákon o sociálním důchodu z roku 1994).
(b) Zvláštní náhrada cestovních nákladů pro postižené osoby s problémy pohyblivosti
(článek 7 zákona o náhradách cestovních nákladů z roku 2000).
N. LUCEMBURSKO
Příjem pro vážně postižené ( čl.1(2), zák. ze 12. 9. 2003), s výjimkou osob uznaných
jako postižení pracovníci a zaměstnaných na hlavním pracovním trhu nebo
v chráněném prostředí.
O. MAĎARSKO
a) Invalidní důchod (vyhláška Rady ministrů č. 83/1987 (XII 27) o invalidním
důchodu).
b) Nepříspěvkový starobní důchod (zákon č. III z roku 1993 o správě sociálních věcí a
sociálních dávkách).
d) Příspěvek na přepravu (vládní vyhláška č. 164/1995 (XII 27) o příspěvcích na
přepravu pro osoby s těžkým zdravotním postižením).
P. MALTA
a) Doplňkový příspěvek (oddíl 73 zákona o sociálním zabezpečení z roku 1987).
b) Starobní důchod (zákon o sociálním zabezpečení (Cap. 318) 1987).
Q. NIZOZEMÍ
a) Invalidní dávky pro mladistvé se zdravotním postižením (zákon z 24. dubna 1997).
b) Zákon o doplňkovém příspěvku z 6. 11. 1986
R. RAKOUSKO
a) Kompenzační přídavek (spolkový zákon z 9. září 1955 o všeobecném sociálním
pojištění - ASVG, spolkový zákon z 11. října 1978 o sociálním pojištění
živnostníků a obchodníků - GSVG a spolkový zákon z 11. října 1978 o sociálním
pojištění zemědělců - BSVG).
S. POLSKO
Sociální důchod (zákon o sociální pomoci ze dne 29. listopadu 1990).
T. PORTUGALSKO
a) nepříspěvkový státní starobní a invalidní důchod (nařízení zákona č. 464/80 ze dne
13. října 1980);
b) nepříspěvkový přídavek na péči poskytovanou třetí stranou (nařízení zákona č.
160/80 ze dne 27. května 1980 ve znění nařízení zákona č. 133-C/97 ze dne 30.
května 1997);
c) nepříspěvkový vdovský důchod (vyhláška zákona č. 52/81 ze dne 11. listopadu
1981.)
U. SLOVINSKO
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a) Státní důchod (zákon o penzijním a invalidním pojištění ze dne 23. prosince 1999).
b) Státní důchod (zákon o penzijním a invalidním pojištění ze dne 23. prosince 1999).
c) Příspěvek na výživu (zákon o penzijním a invalidním pojištění ze dne 23. prosince
1999).
V. SLOVENSKO
Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů (zákon č. 100/1988 Zb.)
W. FINSKO
a) Dávka při zdravotním postižení (zákon o dávkách při zdravotním postižení,
124/88).
b) Dávka při péči o dítě (zákon o dávkách péče o dítě, 444/69).
c) Příspěvek na bydlení pro důchodce (zákon o příspěvku na bydlení pro důchodce,
591/78).
d) Podpora trhu práce (zákon o podpoře trhu práce 1542/93).
e) Zvláštní podpora pro imigranty ( Zákon o zvláštní pomoci imigrantům, 1192/2002)
X. ŠVÉDSKO
a) Přídavky na bydlení pro osoby pobírající důchod ( zákon 2001:761 ).
b) Finanční podpora pro starší osoby ( zákon 2001:853 )
c) Příspěvek při postižení a dávka při péči o dítě se zdravotním postižením (zákon
1998/703).
Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
a) Státní penzijní kredit ( zákon o státním penzijním kredit 2002).
b) Dávky pro uchazeče o zaměstnání založené na příjmu (zákon o uchazečích o
zaměstnání 1995 z 28. června 1995, paragrafy 1 (2)(d)(ii) a 3 a nařízení o
uchazečích o zaměstnání 1995 (Severní Irsko), 18. října 1995, články 3 (2) (d) (ii) a
5.
c) Podpora příjmu (zákon o sociálním zabezpečení 1986 z 25. července 1986,
paragrafy 20-22 a paragraf 23, nařízení o sociálním zabezpečení 1986 (Severní
Irsko) z 5. listopadu 1986, články 21 až 24).
d) Příspěvek na živobytí pro zdravotně postižené (zákon o příspěvku na živobytí a
příspěvku na práci pro zdravotně postižené 1991 z 27. června 1991, paragraf 1 a
příspěvek na živobytí pro zdravotně postižené (nařízení o příspěvku na živobytí a
příspěvku na práci pro zdravotně postižené 1991 (Severní Irsko) z 24. července
1991, článek 3).
e) Dávka při ošetřování (zákon o sociálním zabezpečení 1975 z 20. března 1975,
paragraf 35 a zákon o sociálním zabezpečení (Severní Irsko) 1975 z 20. března
1975, paragraf 35).
f) Příspěvek při péči (zákon o sociálním zabezpečení 1975 z 20. března 1975, paragraf
37 a zákon o sociálním zabezpečení (Severní Irsko) 1975 z 20. března 1975,
paragraf 37).
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