Státní sociální podpora v roce 2018
Pod pojmem státní sociální podpory jsou označovány dávky, poskytované osobám (rodinným
příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení
z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální
podpory je poskytován: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek,
porodné, pohřebné.
K výše napsanému připojujeme následující informace:
Obecné informace
Systém státní sociální podpory (SSP) je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů (zákon o SSP), kde je možné získat další podrobné
informace.
Systém SSP chápe rodinu jako soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti.
Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud
se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let.
U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny
k trvalému pobytu, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje.
Při posuzování nároků na dávky SSP se netestuje majetek rodiny, pouze příjmy, a to také
pouze u některých dávek.
V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány - přídavek na dítě, příspěvek na bydlení,
porodné. Na příjem rodiny se nehledí při poskytování rodičovského příspěvku a pohřebného.
Přídavek na dítě
Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim
pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí.
Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je
nižší než 2,7 násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje
příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.
Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.
Příspěvek na bydlení
Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými
příjmy.
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen
k trvalému pobytu, jestliže
o jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině
a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
o součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního
města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů
na bydlení.
Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné
období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny
k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své
potřeby, se nevyžaduje.

Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob.
Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
Rodičovský příspěvek
U tohoto příspěvku se příjmy rodiny neposuzují a nárok na rodičovský příspěvek 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 tohoto dítěte.
V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič
nárok až na vyčerpání celkové částky 330 000 Kč.
Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního
vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské
v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže
lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70
% 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit
měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše.
Pokud žádá o rodičovský příspěvek na dvě a více současně narozené děti, může provést volbu
až do výše 1,5 násobku 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu. V případě, že denní
vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž
rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo je-li 70 %
30 násobku denního vyměřovacího základu nižší než 7 600 Kč, rodič volí výši rodičovského
příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně, v případě dvou a více současně narozených dětí do
částky 11 400 Kč měsíčně.
Porodné
Porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy
jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte.
Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním
čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než
2,7 násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský
příspěvek a přídavek na dítě.
Porodné náleží ženě, která porodila své první nebo druhé živé dítě. Jestliže žena, která dítě
porodila, zemřela, splnila podmínky nároku na porodné a dávka jí nebo jiné osobě nebyla
vyplacena, má na porodné nárok otec dítěte.
Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče
nahrazující péči rodičů, za stejných podmínek (rozhodný příjem rodiny do 2,7 násobku
životního minima, první nebo druhé dítě).
Porodné náleží v rodině pouze dvakrát, a to buď na první nebo druhé živě narozené dítě nebo
na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé
dítě.
Pohřebné
Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je
stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč. Příjem rodiny se netestuje.
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Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla
rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě
narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.
Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu.
Životní a existenční minimum
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění
výživy a ostatních základních osobních potřeb.
Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou
k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu,
u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.
Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
Částky životního a existenčního minima platné od 1.1.2012 jsou stanoveny nařízením vlády
č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.
Životní a existenční minimum je využíváno také v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují
adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (u přídavku na dítě
a porodného). V případě dávek pěstounské péče tvoří základ pro výpočet jejich výše.
Další využití životního minima je například v soudní praxi pro stanovení alimentačních
povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.
Částky životního minima v Kč za měsíc:
pro jednotlivce

3 410

pro první dospělou osobu v domácnosti

3 140

pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti

2 830

pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let

1 740

pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let

2 140

pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let (nezaopatřené)

2 450

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Částka existenčního minima za měsíc je ve výši 2 200 Kč.
Zdroj. MPSV

Luděk Šebrle, analytik rozborář
JUDr. Petr Večeř, vedoucí ESO OSŽ-ústředí
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