
Vážení přátelé,
jak je většina z Vás informována, vstupuje od 1. 8. 2016 v účinnost novela zákona o sociálních službách. V
pondělí 18. 7. 2016 jsme jednali na GŘ ÚP o tom, jakým způsobem bude novela zákona o sociálních službách
realizována v praxi. Od 1. 8. 2016 se zvyšují příspěvky na péči následujícím způsobem:

Stupeň závislosti Příjemce mladší 18 let Příjemce starší 18 let

I. Lehká závislost   3 300 Kč      880 Kč

II. Středně těžká závislost   6 600 Kč   4 400 Kč

III. Těžká závislost   9 900 Kč   8 800 Kč

IV. Úplná závislost 13 200 Kč 13 200 Kč

Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od 1. srpna 2016 žádat. Úřad práce ČR upraví
automaticky, podle přiznaného stupně, výši částky. Na přelomu července a srpna 2016 obdrží každý příjemce
příspěvku na péči poštou sdělení o zvýšení příspěvku na péči. Pokud by někdo z Vás neobdržel do termínu
srpnové výplaty příspěvku toto sdělení o 10% zvýšení příspěvku na péči, prosím, obraťte se co nejdříve na svůj
Úřad práce, protože se můžete výjimečně ztratit z evidence. Pokud by Váš Úřad práce okamžitě nereagoval, tak
doporučuji, abyste se ozvali na adresu nrzpcr@nrzp.cz a my bychom hned Vaše emaily posílali na Generální
ředitelství Úřadu práce. 

Příspěvek na péči Vám bude vyplácen stejným způsobem jako dosud. Zdůrazňujeme, že výše uvedené sdělení
obdrží pouze ti lidé, kterým je již příspěvek na péči vyplácen, včetně těch u kterých je v současné době např. z
důvodu hospitalizace vyplácení příspěvku zastaveno a nikoliv ti, kteří si o příspěvek teprve zažádali, a ještě
nebylo o nároku pravomocně rozhodnuto.

Pokud jde o situaci, kdy probíhá správní řízení o žádosti o příspěvek na péči a dosud nebylo o jeho stupni
rozhodnuto, takový člověk obdrží rozhodnutí se dvěma výroky. Je to například situace, kdy žádost byla podána
v  květnu  2016  a  rozhodnutí  bude  vydáno  až  v  měsíci  září  2016.  Protože  příspěvek  na  péči  je  zpravidla
přiznáván od data podání žádosti, tak například první výrok bude o tom, že příspěvek je přiznán od května 2016
ve výši 800,- Kč a druhý výrok, že příspěvek je přiznán od srpna 2016 ve výši 880,- Kč a v odůvodnění budou
tyto částky vysvětleny (odkazem na změnu zákona od 1.8.) 

Novela zákona současně nově upravuje posuzování příspěvku na péči u osob, které jsou pro stejnou nemoc
nebo úraz déle než 60 dní ve zdravotnickém zařízení. Dosud se řízení o příspěvku u dlouhodobých hospitalizací
přerušovalo a čekalo se do doby, než žadatel bude ve svém domácím prostředí. Od 1. 8. 2016 se u těchto
dlouhodobých hospitalizací bude pokračovat v řízení o nároku na příspěvek na péči,  pokud ovšem žadatel
doručí příslušnému pracovišti ÚP ČR potvrzení poskytovatele zdravotních služeb.

Žadatel o příspěvek na péči, který bude dlouhodobě hospitalizován, požádá ošetřujícího lékaře o potvrzení o
době a důvodu hospitalizace. Toto potvrzení zašle žadatel Úřadu práce, kde podal žádost o příspěvek na péči.
Na základě tohoto potvrzení Úřad práce provede sociální šetření v příslušném zařízení zdravotnických služeb a
požádá OSSZ o posouzení zdravotního stavu. Pokud nárok na příspěvek v době hospitalizace vznikne, bude
vyplácen až  po  té,  co  klient  hospitalizaci  ukončí.  Vznik  nároku na příspěvek je  v  tomto případě  od data
doručení  potvrzení  o  hospitalizaci  na  ÚP ČR.  V případě,  že  žadatel  podá  žádost  na  příspěvek  a  během
hospitalizace potvrzení nepředloží, je postupováno stejně jako dosud, tzn., že po dobu hospitalizace je řízení
přerušeno a je obnoveno po ukončení hospitalizace s tím, že zdravotní stav žadatele je posuzován ke dni podání
žádosti, případně je možné, pokud se během hospitalizace zdravotní stav zhoršil, aby dle situace OSSZ vydala 2
posudky, které budou zohledňovat změnu zdravotního stavu. 
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