
Příspěvek na péči 
 
Potřebujete pomoci s žádostí o tuto sociální dávku? Neváhejte a obraťte se na 
pracovnice Centra, které vám vysvětlí podmínky, postup získání tohoto 
příspěvku a pomohou s vyplněním formuláře. V  případě potřeby vás doprovodí 
na kontaktní pracoviště Úřadu práce (dále jen ÚP). 
 
Příspěvek na péči je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. 
Z poskytnutého příspěvku na péči si osoby hradí pomoc, kterou jim může poskytovat buď 
osoba blízká, osobní asistent, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo 
speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. 
 
 
Podmínky nároku na příspěvek na péči 
 
Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních 
potřeb. 
 
Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které osoba není 
schopna, z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat, a potřeby každodenní 
mimořádné péče jiné fyzické osoby (u osob do 18 let věku) a potřeby každodenní pomoci, 
dohledu nebo péče jiné fyzické osoby (u osob starších 18 let věku). 
 
 
Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto 
základní životní potřeby: 
 
 
1. Mobilita  (vstávání, usedání, chůze) 
2. Orientace (zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí) 
3. Komunikace (dorozumět se, porozumět mluvené řeči i psanému textu) 
4. Stravování (naporcování jídla, najíst se a napít, dodržovat dietní režim) 
5. Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, obléknout se, obout se, svléknout se, zout 

se) 
6. Tělesná hygiena (umýt si obličej, ruce, celé tělo, učesat se, pečovat o ústní hygienu) 
7. Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat 

hygienické pomůcky) 
8. Péče o zdraví (dodržovat stanovený léčebný režim a ošetřovatelská opatření) 
9. Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících 

věku) 
10. Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin) Nehodnotí se u osob 

mladších 18. let. 
 
 
 
 
 



 
 Výše příspěvku na péči  
 

 
stupeň I 
(lehká 

závislost) 

stupeň II 
(středně těžká 

závislost) 

stupeň III 
(těžká závislost) 

stupeň IV 
(úplná 

závislost) 
Osoba 
nezvládá 

3-4 oblasti 5-6 oblastí 7-8 oblastí 9-10 oblastí 

osoby do 
18 let věku 

3 000 Kč 6 000 Kč 9 000 Kč 12 000 Kč 

osoby starší 
18 let věku 

800 Kč 4 000 Kč 8 000 Kč 12 000 Kč 

 
 

Řízení o přiznání příspěvku na péči 
 
• Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na 

předepsaném tiskopise (formulář „Žádost o příspěvek na péči“). Tyto formuláře jsou 
k dispozici na každém ÚP a v elektronické podobě na Integrovaném portále Ministerstva 
práce a sociálních věcí (dále jen MPSV). 

• Vyplněný formulář se odevzdává na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP, na 
referátu nepojistných sociálních dávek, v kanceláři označené: „Příspěvek na péči“. 

• Poté krajská pobočka ÚP (sociální pracovník) provádí sociální šetření, při kterém je 
zjišťována schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí 
(viz výše vypsané základní životní potřeby).  

• Následně krajská pobočka ÚP 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 poté krajská pobočka ÚP vydá rozhodnutí o tom, zda je 
příspěvek na péči přiznán či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se 
podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV. 

 
Výplata příspěvku na péči 
 
Příspěvek na péči je vyplácen měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek 
na péči vyplácí krajská pobočka ÚP, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek 
je vyplácen v české měně převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku, anebo 
v hotovosti. 
 
 
Formulář žádosti o příspěvek na péči naleznete na:  
 
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp  
 
 


