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SYSTÉM DÁVEK V ČR 







DÁVKY STÁTNÍ 
SOCIÁLNÍ PODPORY 







testované

Přídavek 
na dítě

Příspěvek na 
bydlení

Porodné

netestované

Rodičovský 
příspěvek

Pohřebné













DÁVKY HMOTNÉ 
NOUZE



ZDROJ: MPSV







POUKÁZKY

• Výplata dávek ve formě poukázek se realizuje i nadále, avšak aktuálně 
v praxi se s jejich výplatou příliš nesetkáváme. Uživatelky azylového 
domu Centrum „Rodina v tísni“ každý měsíc dostávají PnŽ v celé výši, 
a to prostřednictvím poštovní poukázky nebo převodem financí na 
jejich bankovní účet.



PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVÁME V 
PRAXI…



PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVÁME V 
PRAXI…
• Uživatelé sociálních služeb mají obavu z jednání s pracovnicemi ÚP.

• Uživatelé sociálních služeb nerozumí požadavkům kladeným ze strany ÚP,
formuláře žádostí o dávky jsou složité – uživatelé nejsou schopni vyplnit
formuláře samostatně.

• Uživatelé se setkávají v praxi s tím, že postupy ze strany ÚP jsou neucelené –
pracovnice dávají uživatelům nové výzvy k doložení skutečností, když již dodali
všechny doklady, které ÚP vyžadovalo.

• Pozdní výplaty dávek prohlubují nepříznivou sociální situaci uživatelů.

• Pokud se vyplácí dávka zpětně, dochází k ovlivnění výplaty dávky budoucí (výše
příjmů).

• V případě stěhování do jiných měst dochází k tomu, že uživatelé nepostoupili
spisovou dokumentaci do nového místa bydliště, komplikace se zajištěním dávek
na ÚP v místě nového bydliště. (Řešením by bylo umožnění elektronické
komunikace a možnosti doložení potřebných dokumentů).



PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVÁME V 
PRAXI…

• Problémy s doložením podkladů společně posuzovaných osob (odmítnutí
komunikace s partnerem, manžel zadržen v zahraničí)

• Pravidla jsou striktní, pokud se nemůže uživatelka dostavit na kontaktní
schůzku již poprvé za celou dobu evidence, hrozí sankční vyřazení na půl roku
a rovněž sankce ve formě ztráty příjmů.



PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVÁME V 
PRAXI…
• PnD – komplikace s dokládáním osobních dokladů i dokladů společně 

posuzovaných osob

• Příspěvek na bydlení – pokud např. uživatel azylového bydlení pobíral 
před nástupem do AD tuto dávku, nebude mít nárok na dávku HN –
DnB. 


















