
Informace pro občany. 
Dávky a služby sociální péče od 1.1. 2007 

 
Od 1.1.2007 došlo k řadě změn v oblasti sociálních dávek a služeb. Byly zrušeny některé  dávky  
nezávislé na sociální potřebnosti občana – příspěvek na provoz telefonní stanice, dávky související 
se zdravotním postižením občana – příspěvek při péči o blízkou osobu (nahrazuje příspěvek na 
péči) a dávky závislé na sociální potřebnosti občana – příspěvek na výživu (nahrazuje ustanovení 
zákona o hmotné nouzi).  
 
V platnosti zůstávají dávky pro zdravotně postižené občany  
- příspěvek na provoz motorového vozidla 
- příspěvek na zakoupení kompenzačních pomůcek, 
- příspěvek na úpravu bytu 
- příspěvek na zakoupení a opravu motorového vozidla 
- příspěvek na individuální dopravu  
a mimořádné výhody pro zdravotně postižené občany – průkazky TP, ZTP a ZTP/P  
 
 
Dávky osobám v hmotné nouzi. 
Dnem 1. ledna nabyl účinnosti zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který ke stejnému 
datu zrušil zákon 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. 
Dávkami pomoci v hmotné nouzi jsou: 
• příspěvek na živobytí 
• doplatek na bydlení 
• mimořádná okamžitá pomoc 
 
Kdo může při splnění  zákonem stanovených podmínek o  dávky žádat: 
• osoba, která je na  území ČR hlášena k trvalému pobytu 
• osoba, které byl udělen azyl, nebo doplňková ochrana 
• cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tato práva zaručuje Evropská sociální charta 
• občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po delší dobu  než 

tři měsíce  
 
Základní dávkou pomoci v hmotné nouzi je příspěvek na živobytí. 
Řeší nedostatečný příjem osoby  případně společně posuzovaných osob.  Kdo je společně 
posuzovanou osobou určuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 
 
 
Dávkou, která společně s vlastními příjmy občana  a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální 
podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení je doplatek na bydlení. 
Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt  a jehož příjem (příjem společně posuzovaných 
osob) je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí (částka živobytí 
společně posuzovaných osob). Za určitých podmínek lze doplatek na bydlení přiznat i osobám, které 
výše uvedené podmínky nesplňují. 
 
 
Dávkou, kterou může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, je 
dávka mimořádná okamžitá pomoc 
Jejím prostřednictvím  lze řešit  
• nedostatek finančních prostředků i když osoba jinak neplní podmínky hmotné nouze, ale hrozí jí 

vážná újma na zdraví kvůli nedostatku finančních prostředků (např. děti běženců, uprchlíků). 
• situaci spojenou s vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, požár nebo jiná destruktivní 

událost) 
• situaci, kdy osoba není v hmotné nouzi, ale nemá vzhledem k příjmům  a celkovým sociálním a 

majetkovým poměrům dostatečné prostředky  k úhradě nezbytného jednorázového výdaje nebo 
na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby , 
na základní vybavení domácnosti a odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním či 
zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. 



• situaci osob propuštěných z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, osob 
propuštěných ze zdravotnického zařízení, školského zařízení pro výkon ústavní výchovy,osob bez 
přístřeší a osob jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby  

 
   
 Nová dávka osobám zdravotně postiženým. 
Dalším zákonem platným od 1. ledna 2007 je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento 
zákon upravuje pomoc osobám, které jsou závislé na pomoci druhých. Touto pomocí je  
příspěvek na péči. 
Je určen osobám, které jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiného 
člověka, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. 
Příspěvek na péči náleží 
• příjemcům důchodu pro bezmocnost (do 31.12.2006) 
• dětem, které jsou uznány jako dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči 
tyto osoby nemusely o příspěvek žádat a obdržely jej již za měsíc leden 2007 
• osobám, které podají žádost o příspěvek a splní podmínky dané zákonem. 
Výše příspěvku závisí na posouzení stupně závislosti. Zákon stanoví čtyři stupně závislosti (lehká, 
středně těžká, těžká a úplná závislost) 
Příspěvek je určen na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se závislostí osoby na pomoci 
druhého (služby institucí, fyzických osob nebo blízkých příbuzných). 
 
 
Kde můžete o tyto dávky požádat, kde vám bude poskytnuta podrobnější informace.  
Pro občany města Ústí nad Orlicí a obce ze správního obvodu obce s přenesenou a rozšířenou 
působností je to Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor sociálních služeb. Odbor najdete v ulici Dělnické . 
Informace vám poskytnou pracovníci odboru na tel. č. 465 569 linka 824,827, 812 – dávky pro osoby 
zdravotně postižené a mimořádné výhody, linka 821,822, 812 - příspěvek na péči, linka 811,815,825, 
812- dávky pomoci v hmotné nouzi. Tiskopisy žádostí obdržíte na odboru, případně na stránkách 
www.ustinadorlici.cz - tiskopisy MěÚ – odbor sociálních služeb. 
 
Změny poskytovaných sociálních služeb ve městě Ústí nad Orlicí jím zřízenými organizacemi. 
Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách přináší řadu změn i v oblasti poskytovaných sociálních 
služeb: 
• o službě nebude ve správním řízení rozhodovat městský úřad, poskytnutí služby bude ošetřeno 

uzavřenou smlouvou mezi poskytovatelem (instituce, která službu poskytuje) a příjemcem (občan, 
který službu potřebuje) . Týká se to pečovatelské služby a služeb poskytovaných v pobytových 
zařízeních ( domov důchodců, penzion pro důchodce, domov pro děti a mládež se speciální péčí). 

• Dochází ke změně názvu jednotlivých služeb 
Domov důchodců – poskytuje službu domov pro seniory, název organizace zůstává stejný. 
Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a 
jejichž situace potřebuje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Žádosti o umístění obdržíte přímo 
v Domově důchodců v Ústí nad Orlicí , Cihlářská 761 nebo na odboru sociálních služeb.  Podávat 
je můžete prostřednictvím odboru nebo přímo v DD.  
Penzion pro důchodce – poskytuje službu chráněné bydlení. Služba je poskytována osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 
včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, je součástí 
Centra sociálních služeb města Ústí nad Orlicí, název organizace zůstává nezměněn. Žádosti 
o umístění opět přímo v zařízení – Na Pláni 1343, nebo na odboru sociálních služeb 
Domov pro děti a mládež se speciální péčí – poskytuje službu Denní stacionář – poskytuje 
ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního 
postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby a týdenní stacionář – poskytuje pobytovou službu osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Název organizace 
se mění na Stacionář Ústí nad Orlicí. Žádost obdržíte v zařízení – T.G. Masaryka 173 nebo na 
odboru sociálních služeb.  
 

 
    


