
Příspěvek na péči (PnP) 

O PnP se žádá u příslušného Úřadu práce, žádost se podává na předepsaném formuláři, 
který  nalezneto na těchto stránkách: 
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.Zadost.  

Na základě žádosti a dnem jejího podání je zahájeno správní řízení, úřad práce provede u 
sociální šetření. Toto sociální šetření je prováděno pracovníky úřadu práce v přirozeném 
prostředí, tedy tam kde žadatel bydlí. Poté ÚP požádá o posouzení zdravotního stavu 
žadatele lékařskou posudkovou službou ČSSZ. Žádostí se zabývá posudkový lékař ČSSZ, který 
hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat o sebe a být 
soběstačným a vychází přitom z výsledku sociálního šetření. V případě, že je posudek hotov 
jej zašle zpět ÚP, ten vydá rozhodnutí o PnP. 

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu 
stanoveném stupněm závislosti podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů . 

Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na 
péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok.  
Schopnost zvládnout základní životní potřeby je u každého člověka různá, proto tedy zákon 
rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké závislosti až po závislost 
úplnou.  

Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby dle § 
9 zákona (kompletně nový model posuzovaní LPS – 10 ucelených úkonů v oblasti 
každodenního života) 

 Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze) 
 Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí) 
 Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou) 
 Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu) 
 Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a 

zouvat se) 
 Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu) 
 Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat 

hygienické pomůcky) 
 Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření) 
 Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících 

věku) 
 Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné 

předměty) 

Výše příspěvku:  

U osob mladších 18 let věku (za kalendářní měsíc):  

 • 3 000 Kč pro I. stupeň - lehká závislost  

 • 6 000 Kč pro II. stupeň - středně těžká závislost  

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.Zadost


 • 9 000 Kč pro III. stupeň - těžká závislost  

 • 12 000 Kč pro IV. stupeň - úplná závislost  

U osob starších 18 let věku (za kalendářní měsíc):  

 • 800 Kč pro I. stupeň - lehká závislost  

 • 4 000 Kč pro II. stupeň - středně těžká závislost  

 • 8 000 Kč pro III. stupeň - těžká závislost  

 • 12 000 Kč pro IV. stupeň - úplná závislost  

 

 


