Přídavek na dítě
 Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s rozhodným
příjmem nižším než je 2,4násobek životního minima rodiny.
 Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok;
do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila
osoba dítěti, se kterým je pro účely této dávky společně posuzovanou.
 Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte:
Věk nezaopatřeného dítěte

Výše přídavku na dítě měsíčně
v Kč od 1. ledna 2009

do 6 let
6 - 15 let
15 - 26 let

500
610
700

Sociální příplatek
 Nárok má rodič, který se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pokud
rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,0násobek životního minima rodiny.
Úplná rodina
(oba rodiče) s počtem
nezaopatřených dětí

Životní minimum rodiny

jedno do 6 let
dvě 5, 8 let
tři 5, 8, 12 let
čtyři 5, 8, 12, 16 let

7 080
9 040
11 000
13 250

Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně
pro nárok na sociální příplatek
od 1. ledna 2009
(2,0násobek životního minima rodiny)
14 160
18 080
22 000
26 500

 Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí;
do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila
osoba dítěti, se kterým je pro účely této dávky společně posuzovanou.
 Sociální příplatek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce
zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo
osamělost rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje i rodinám, kde se
narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku, nebo
rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo
na vysoké škole v prezenční formě studia.
Příspěvek na bydlení
 Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému
pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí
nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny
je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.
 Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady
na bydlení podle velikosti obce a počtu členů v domácnosti. Zahrnují pro
nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném

a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do
nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení
jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob
v nich trvale bydlících.
 Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními
náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30
(Praze 0,35). Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než
normativní náklady, náleží příspěvek na bydlení jen do výše těchto
skutečných nákladů.
Rodičovský příspěvek
 Nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně
a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině a které zakládá nárok
na rodičovský příspěvek.
 Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech výměrách daných v pevných
měsíčních částkách - zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600 Kč)
a snížené (3 800 Kč).
 Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou,
tří nebo čtyř let.
 Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši
příspěvku, a to:
- rychlejší čerpání rodičovského příspěvku po peněžité pomoci
v mateřství, (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do 24 měsíců
věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič,
který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den;
- klasické čerpání - po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců
věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má
nárok na PPM;
- pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok
na PPM) v základní výměře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále
ve snížené výměře (3 800 Kč) do 48 měsíců věku dítěte.
Forma čerpání rodičovského příspěvku

Věk dítěte
0 týdnů až 22 týdnů až 21 měsíců až 24 měsíců až 36 měsíců až
48 měsíců
36 měsíců
22 týdnů 21 měsíců 24 měsíců

rychlejší čerpání

PPM

klasické čerpání

PPM

PPM
pomalejší čerpání
(po PPM)
základní
pomalejší čerpání
(nárok na PPM nevznikl) výměra

zvýšená
výměra
základní
výměra

zvýšená
výměra
základní
výměra

základní
výměra
základní
výměra

snížená
výměra
snížená
výměra

základní
výměra
snížená
výměra
snížená
výměra

snížená
výměra
snížená
výměra

 O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič
písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři

- o rychlejší čerpání musí rodič požádat nejpozději v druhém
kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší
dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené
nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života;
- o klasické čerpání musí rodič požádat nejpozději v kalendářním
měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku.
 Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského
příspěvku, je mu po 21. měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek
v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře do 4 let věku dítěte.
 Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze
v rozhodných obdobích (druhý kalendářní měsíc po 22. týdnu věku
dítěte a 21. měsíc věku dítěte) Po učiněném rozhodnutí je vybraná
možnost čerpání již nezměnitelná a to i při střídání rodičů v pobírání
rodičovského příspěvku.
 U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení
dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě
těžce zdravotně postiženého na rodičovský příspěvek v základní
výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou
možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením
zdravotního stavu dítěte). Pokud tomuto dítěti náleží příspěvek na péči
(přiznávaný podle zákona o sociálních službách) má rodič nárok
na rodičovský příspěvek v poloviční výši. Pokud rodič pečuje o dítě
dlouhodobě zdravotně postižené nebo dítě dlouhodobě těžce zdravotně
postižené a toto dítě nepobírá příspěvek na péči, náleží rodiči
rodičovský příspěvek ve výši 3 000 Kč od 7 do 10 let věku dítěte.
 Rodiče dětí dlouhodobě zdravotně postižených nebo dětí dlouhodobě
těžce zdravotně postižených starších 7 let, které nepobírají příspěvek
na péči. musí podat novou žádost o rodičovský příspěvek. Příspěvek
náleží těmto rodičům od 1. ledna 2009.
 Rodičovský příspěvek náleží, pokud
- dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení pro
předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci;
- dítě, starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné
zařízení pro předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny
denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci;
- dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle,
mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené
předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně;
- dítě zdravotně postiženého rodiče navštěvuje jesle, mateřskou školu
nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně;
- dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce
zdravotně postižené navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné
obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodiny denně nebo plní povinnou školní docházku.

 Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí
právo na pobírání rodičovského příspěvku. Po dobu své výdělečné
činnosti musí však rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Dávky pěstounské péče
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 Nárok má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok na příspěvek
se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26. roku věku
dítěte, pokud jde o nezaopatřené dítě, které trvale žije s osobou, která
byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem.
 Výše příspěvku činí u nezaopatřeného dítěte 2,30násobek životního
minima dítěte, u zaopatřeného nezletilého dítěte 1,40násobek
životního minima dítěte. V případě zdravotně postiženého dítěte
se koeficient, kterým se násobí životní minimum dítěte, zvyšuje
úměrně stupni postižení a činí 2,35 u dlouhodobě nemocného dítěte,
2,90 u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte a 3,10 u dlouhodobě
těžce zdravotně postiženého dítěte.
Odměna pěstouna
 Nárok má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do pěstounské péče.
 Výše odměny pěstouna je ve výši životního minima jednotlivce
za každé dítě svěřené do pěstounské péče. K 1. lednu 2009 činí
odměna pěstouna za jedno dítě 3 126 Kč měsíčně.
Odměna pěstouna ve zvláštních případech
 Nárok má pěstoun, který se stará alespoň o tři děti v pěstounské péči
nebo je-li pěstounovi svěřeno alespoň jedno dítě, které je osobou
závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. nebo IV.
 Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky
životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50. Za každé další dítě
v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje 0,5 životního minima
jednotlivce za každé svěřené dítě a o 0,75 životního minima
jednotlivce, jde-li o další dítě s II., III. nebo IV. stupněm závislosti.
Příspěvek při převzetí dítěte
 Nárok na tuto jednorázovou dávkou má pěstoun, který převzal dítě do
pěstounské péče.
 Výše příspěvku při převzetí dítěte je stanovena pevnými částkami
podle věku dítěte:
Věk dítěte

Výše příspěvku při převzetí dítěte v Kč od 1. ledna 2009

do 6 let
od 6 do 15 let
od 15 do 18 let

8 000
9 000
10 000

Příspěvek na nákup motorového vozidla
 Nárok má pěstoun, který se v pěstounské péči stará minimálně o čtyři děti.
Další podmínkou je, že toto vozidlo pěstoun nepoužívá k výdělečné činnosti.
 Výše dávky závisí na ceně motorového vozidla a může činit až 70 %
ceny, maximálně však 100 000 Kč. Tento příspěvek může být
poskytnut též na opravu vozidla.
Porodné
 Nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která porodila dítě. Jestliže
žena, která porodila dítě, zemřela a nebylo jí porodné vyplaceno, má na
dávku nárok otec dítěte. Na porodné má rovněž nárok osoba, která
převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
 Výše porodného činí 13 000 Kč na každé narozené dítě.
Pohřebné
 Pohřebné náleží jednorázově osobě,
která vypravila pohřeb
nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem
nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni
úmrtí trvalý pobyt na území ČR.
 Výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč.
Informace a žádosti
 Žádosti o dávky státní sociální podpory je třeba podat příslušnému
úřadu práce podle místa trvalého pobytu občana. (Pro žadatele bydlící
na území hl. města Prahy platí, že nově příslušná pracoviště Úřadu
práce hl. města Prahy zůstávají na stejných místech, jako byly
kontaktní místa úřadů městských částí v roce 2008.)
 Podrobnější informace o dávkách státní sociální podpory Vám rádi
poskytnou pracovníci těchto úřadů.
 Žádost o dávku se příslušnému úřadu práce může podat nejdříve
60 dnů přede dnem, od něhož se dávka žádá.
 Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Informace o dávkách státní sociální podpory najdete také na internetových
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
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