STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA
V dnešním čísle zpravodaje Vás seznámíme s dávkami státní sociální podpory a jejich
úpravami platnými od 1. ledna 2014.
Přídavek na dítě
Nárok na tuto dávku 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 (od 1.10. do 30.9.
následujícího kalendářního roku). Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte:
do 6 let
6-15 let
15-26 let

500 Kč
610 Kč
700 Kč

Příspěvek na bydlení
Nárok na dávku 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. 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 (v Praze 0,35). Pokud jsou skutečné náklady
na bydlení nižší než normativní náklady, náleží příspěvek na bydlení jen do výše těchto
skutečných nákladů.
Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních
10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších
70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených
bytech.
Rodičovský příspěvek
Nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě,
které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let
věku dítěte.
Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený
vyměřovací základ:
-pokud 70% 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč,
rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč;
-pokud 70% 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše
rodičovského příspěvku omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku
může činit 11 500 Kč měsíčně;
-pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský
příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. Měsíce věku a následně ve výši
3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.

Rodičovský příspěvek náleží, pokud dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou
školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46
hodin v kalendářním měsíci; pokud dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle,
mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu
nepřevyšujícím 4 hodiny denně; pokud dítě zdravotně postiženého rodiče navštěvuje jesle,
mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím
4 hodiny denně; pokud dítě dlouhodobě zdravotně postižené navštěvuje jesle, mateřskou
školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin
denně nebo plní povinnou školní docházku.
U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.
Příjem rodiče není sledován, rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku
zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností.
Porodné
Nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která porodila své první živě narozené dítě,
jestliže rozhodný příjem v rodině je v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte nižší
než 2,4násobek životního minima rodiny. Jestliže žena 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 první živě narozené dítě. Narodí-li se více dětí
naráz, výše porodného činí 19 500 Kč.
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 činí 5 000 Kč.
Informace o žádosti
Základní informace k těmto dávkám naleznete na internetových stránkách MPSV
www.mpsv.cz. Řízení a přiznání dávek se zahajuje na základě písemné žádosti podané na
předepsaném formuláři. Formuláře jsou k dispozici na kontaktním pracovišti Úřadu práce
České republiky a v elektronické podobě je naleznete na internetové adrese
http://portal.mpsv.cz/forms. K vyřízení žádosti je příslušná krajská pobočka Úřadu práce České
republiky podle místa Vašeho trvalého pobytu.
V dalším vydání Dačického Zpravodaje se dočtete o změnách v dávkách pomoci
v hmotné nouzi.
Mgr. Lada Nejedlá
sociální pracovnice

