
Sociální služby  

Sociální péče pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 



Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu 
získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. 

Sociální služba je činnost nebo soubor činností, které pomáhají 
člověku řešit nepříznivou sociální situaci. 

Systém sociální služeb je upraven Zákonem č.108/2006 Sb. o 
sociálních službách a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Sociální služby se týkají každého. 
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o 

vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí 
informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. 
 



Cílem služeb bývá mimo jiné:  
 

podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající 
soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího 
prostředí, obnovení nebo zachování původního životního 
stylu  

rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho 
mohou být schopni, vést samostatný život  

snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života 
uživatelů  

Podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
rozlišujeme sociální služby: 

• Pobytové 
• Ambulantní 
• terénní 

 



 
Sociální služby jsou dále členěny do tří 

oblastí:  
 Sociální poradenství 

Služby sociální péče 
• osobní asistence 
• pečovatelská služba 
• tísňová péče 
• průvodcovské a předčitatelské služby 
• podpora samostatného bydlení 
• odlehčovací služby 
• centra denních služeb 
• denní stacionáře 
• týdenní stacionáře 
• domovy pro osoby se zdravotním postižením 
• domovy pro seniory 
• domovy se zvláštním režimem 
• chráněné bydlení 
• sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
Služby sociální prevence 

 



Dávky pro osoby se zdravotním 
postižením 

Zákon o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením upravuje: 

• příspěvek na mobilitu 

• příspěvek na zvláštní pomůcku 

• průkaz osoby se zdravotním postižením a 
některé benefity, které z něj vyplývají. 



Příspěvek na mobilitu I. 

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena 
osobě starší 1 roku: 

• která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP 
nebo ZTP/P, který byl přiznán po 1. 1. 2014. 

• která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci za úhradu 
dopravuje nebo je dopravována, 

• které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o 
sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, 
v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve 
zdravotnickém zařízení ústavní péče, 

• z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na 
mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální 
služby uvedené v předchozí odrážce, 

• nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné 
osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v 
průběhu hospitalizace. 
 



Příspěvek na mobilitu II. 

Příspěvek na mobilitu přiznaný podle právních 
předpisů platných do 31. 12. 2013 bude vyplácen 
(budou-li splněny podmínky) po dobu, která je 
uvedena na rozhodnutí, nejdéle do 31. 12. 2015. 

Výše dávky: 400 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, 
to znamená do konce kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, za který 
náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na 
mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 
kalendářní měsíce, za které náležel. 

 



Příspěvek na zvláštní pomůcku 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má 
osoba, která má: 

• těžkou vadu nosného nebo pohybového 
ústrojí nebo 

• těžké sluchové postižení anebo 

• těžké zrakové postižení charakteru 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a 
její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto 
příspěvku. 

 



Průkaz pro osoby se zdravotním 
postižením I. 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený 
symbolem „TP“ (průkaz TP) má osoba se středně těžkým 
funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně 
osob s poruchou autistického spektra. 

 Osoba, která je držitelem průkazu TP má nárok: 
• vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních 

prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s 
výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění 
vázáno na zakoupení místenky, 

• přednost při osobním projednávání své záležitosti, 
vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za 
osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v 
obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a 
vyšetření ve zdravotnických zařízeních. 

 
 



Průkaz pro osoby se zdravotním 
postižením II. 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz 
ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně 
osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se 
rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna 
samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se 
značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. 

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP má nárok: 
• vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou 

hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k 
sedění vázáno na zakoupení místenky 

• přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší 
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v 
obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve 
zdravotnických zařízeních 

• bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob 
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem) 

• slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní 
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy. 

 
 
 



Průkaz pro osoby se zdravotním 
postižením III. 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz 
ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením 
pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického 
spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením 
pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu 
schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna 
chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na 
invalidním vozíku. 

Osoba , která je držitelem průkazu ZTP/P má nárok: 
• vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou 

hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění 
vázáno na zakoupení místenky 

• přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, 
zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani 
obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních 

• bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob 
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem) 

• slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní 
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy 

• bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v 
pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě 

• bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji 
nedoprovází průvodce. 

 
 
 



Příspěvek na péči I. 

 náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního 
stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého 
zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který 
omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních 
potřeb. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, 
která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je 
mladší než jeden rok. Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci 
jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. O příspěvek je 
možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém 
území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. 

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, orientace, komunikace, stravování, oblékaní a obouvání, tělesná 
hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o 
domácnost. 
 



Příspěvek na péči II. 

Výše příspěvku závisí na stupni závislosti na pomoci druhých a také věku žadatele (do 
18 let a nad 18 let). Zákon dělí závislost na pomoci druhých do čtyř stupňů: lehká 
závislost, středně těžká závislost, těžká závislost a úplná závislost. 

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 
• stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby, příspěvek činí 
800,- Kč, 

• stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb, 
příspěvek činí 4.000,- Kč, 

• stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb, příspěvek 
činí 8.000,- Kč, 

• stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a 
vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. Příspěvek činí 
12.000,- Kč. 
 




