
	  
	  

Povinnosti	  a	  práva	  Pečující	  osoby	  

a)	  pečující	  osobou	  může	  být	  osoba	  blízká	  nebo	  asistent	  sociální	  péče	  dle	  §83	  	  

b)	  pečující	  osobou	  nemůže	  být	  člověk,	  který	  sám	  uplatňuje	  nárok	  na	  příspěvek	  na	  péči	  (ledaže	  by	  potvrzením	  
ošetřujícího	  lékaře	  prokázal,	  že	  je	  péče	  schopen)	  

c)	  při	  péči	  lze	  pracovat;	  v	  takovém	  případě	  sociální	  a	  zdravotní	  pojištění	  platí	  zaměstnavatel	  nebo	  sám	  
pečující	  	  

d)	  přesun	  vašeho	  závislého	  blízkého	  do	  zdravotnického	  zařízení,	  	  domova	  pro	  seniory,	  hospice	  apod.	  jste	  
povinni	  hlásit	  do	  8	  dnů	  od	  vzniku	  této	  nové	  skutečnosti.	  Dává-‐li	  váš	  blízký	  příspěvek	  na	  péči	  vám,	  abyste	  o	  
něj	  pečovali,	  pak	  v	  případě	  jeho	  hospitalizace/pobytu	  v	  instituci	  delšího	  než	  30	  kalendářních	  dnů	  vám	  
příspěvek	  na	  péči	  nenáleží.	  Počítá	  se	  to	  od	  1.	  dne	  v	  měsíci	  do	  posledního	  dne	  v	  měsíci.	  Začne-‐li	  hospitalizace	  
1.	  den	  v	  měsíci	  a	  skončí-‐li	  poslední	  den	  v	  měsíci,	  pak	  vám	  příspěvek	  bude	  náležet.	  	  

e)	  výše	  příspěvku	  se	  nezapočítává	  do	  příjmů	  příjemce	  ani	  pečujícího	  

f)	  pečujete-‐li	  o	  člověka	  s	  II.	  a	  vyšším	  stupněm	  závislosti	  a	  nejste-‐li	  zaměstnán:	  

ü doba	  péče	  je	  vám	  započítávána	  pro	  důchodové	  účely	  jako	  náhradní	  doba.	  Sociální	  i	  zdravotní	  (nikoli	  
nemocenské)	  pojištění	  za	  vás	  hradí	  stát,	  pokud	  nahlásíte,	  že	  jste	  odešli	  ze	  zaměstnání,	  a	  zařídíte-‐li	  si	  
na	  úřadu	  práce,	  který	  vyřizoval	  příspěvek	  na	  péči,	  potvrzení	  o	  péči.	  Potvrzení	  je	  třeba	  doručit	  na	  vaši	  
zdravotní	  pojišťovnu	  a	  příslušnou	  okresní	  správu	  sociálního	  zabezpečení	  (potvrzení	  o	  péči	  se	  na	  OSSZ	  
dodává	  až	  zpětně,	  nejdéle	  však	  do	  2	  let	  po	  skončení	  péče).	  
	  

ü chcete-‐li,	  můžete	  se	  zároveň	  evidovat	  na	  úřadu	  práce,	  abyste	  pobírali	  i	  podporu	  v	  nezaměstnanosti.	  
Pak	  ale	  musíte	  dostát	  všem	  povinnostem,	  které	  jsou	  na	  uchazeče	  o	  práci	  kladeny	  -‐	  mít	  volnou	  
kapacitu	  na	  práci,	  dostavovat	  se	  na	  schůzky	  apod.	  Pokud	  tak	  neučiníte,	  budete	  z	  evidence	  vyřazeni	  a	  
dalších	  6	  měsíců	  nebudete	  mít	  možnost	  se	  na	  úřad	  práce	  evidovat.	  Uchazečům	  o	  zaměstnání	  je	  
státem	  hrazeno	  sociální	  a	  zdravotní	  pojištění	  (opět	  nikoli	  však	  nemocenské	  pojištění)	  	  
	  

ü přesun	  příjemce	  příspěvku	  na	  dobu	  delší	  než	  kalendářní	  měsíc	  do	  zdravotnického	  zařízení	  nebo	  jiné	  
instituce	  (viz	  výše)	  znamená	  též	  nutnost	  opět	  platit	  svá	  pojištění	  -‐	  sociální,	  zdravotní.	  Pokud	  pečující	  
nepracuje,	  může	  se	  po	  dobu	  hospitalizace	  blízkého,	  o	  kterého	  pečuje,	  nahlásit	  na	  úřad	  práce.	  

	  


