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Co to je státní sociální podpora a 

kdo má na ni nárok? 

Jsou to dávky, poskytované osobám v 

sociálních situacích. 

Stát z části přebírá spoluzodpovědnost za 

vzniklou sociální situaci. 

Nárok na dávky má pouze fyzická osoba 

a s ní společně posuzované osoby, které 

jsou hlášeny k trvalému pobytu  na území 

České republiky. 

Občané Evropské unie. 



Kterých oblastí se STÁTNÍ 

SOCIÁLNÍ PODPORA týká? 

1) Rodina 

 - soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve 

    společné domácnosti 

2) Nezaopatřené dítě 

 - dítě do skončení povinné školní docházky 

    a dále, pokud se buď připravuje na                  

    budoucí povolání, nebo je zdravotně   

    postižené, nejdéle však do 26 let 



Co je základem při posuzování 

nároku na dávky SSP? 

Co to je životní minimum? 

 

Základem pro stanovení nároku na dávky SSP a 
výše některých dávek je životní minimum.  

 

Životní minimum je minimální hranice příjmů 
k zajištění výživy a ostatních základních 
osobních potřeb. 



Charakterizujte dávku SSP – 

přídavek na dítě 

 

a) Přídavek na dítě 

 je základní, dlouhodobou dávkou, 

 poskytovanou rodinám s dětmi, která jim 

 pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou 

 a výživou nezaopatřených dětí 



Charakterizujte dávku SSP – 

sociální příplatek 

 

b) Sociální příplatek 

 pomáhá rodinám s nízkými příjmy a 
 zdravotně postiženým členem krýt náklady 
 spojené se zabezpečováním potřeb jejich 
 dětí 

 



Charakterizujte dávky SSP – 

příspěvek na bydlení a rodičovský 

příspěvek 

c) Příspěvek na bydlení 

 na krytí nákladů na bydlení rodinám či 

 jednotlivcům s nízkými příjmy 

 

d) Rodičovský příspěvek 

 má nárok rodič, jestliže po celý kalendářní 

 měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o 

 malé nebo zdravotně postižené dítě 



Charakterizujte dávku SSP – 

pěstounská péče 

 

e) Dávky pěstounské péče 

jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů 

svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další 

náklady spojené s touto péčí 

 



Charakterizujte dávky SSP – 

porodné a pohřebné 

f) Porodné 

 je dávka, kterou se jednorázově přispívá na 

 náklady související s narozením prvního 

 dítěte 

 

g) Pohřebné 

 dávkou se přispívá na náklady spojené s 

 vypravením pohřbu 
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