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P O U Č E N Í  
ZPŮSOB A VÝŠE ÚHRADY PŘÍSPĚVKU ZA POBYT DÍTĚTE V ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI 
VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC 

 

 
 
 

Dle § 42b§ 42c, § 42d, § 42e, § 42f zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
Podle směrnice č.26 Příspěvek na úhradu pobytu a péče poskytované v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

V souladu se zákonem č.111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 110/2006Sb., o životním a existenčním 
minimu, zákona č. 117/1995Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Název zařízení, adresa: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru Kladno, p.o. (dále 
jen zařízení), Hornická 203, Stochov, PSČ 273 03, zastoupeným: ředitelkou Mgr. Bc. Hanou Gabrielovou 
Název zřizovatele, adresa: Středočeský kraj Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 
 

Kdo má povinnost příspěvek hradit? 

• rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě rozhodnutím soudu svěřeno do výchovy, popřípadě 
jiná osoba povinná výživou dítěte 

• nezletilý rodič umístěný společně s dítětem v zařízení 

• příjemce sirotčího důchodu oboustranně osiřelého dítěte 

• dále jen „osoby“ 
Kdy vzniká povinnost hradit příspěvek? 

• když bylo dítě do zařízení umístěné na základě rozhodnutí soudu (tj. usnesení, rozsudek) 

• když bylo dítě do zařízení umístěno na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností 

• když bylo dítě umístěno na základě dohody s rodičem  

• když bylo dítě umístěno na základě vlastní žádosti a souhlasu zákonného zástupce 
Od kdy vzniká povinnost příspěvek hradit? 

Osoby mají povinnost hradit příspěvek od prvního dne pobytu dítěte v zařízení, pokud bylo dítě 
k pobytu přijato v době do 15.00h, jinak od druhého dne. 

Do kdy je povinnost příspěvek uhradit? 
Příspěvek za kalendářní měsíc se musí uhradit nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního 
měsíce (např. příspěvek za leden se musí uhradit nejpozději do 15. února.)  

Jakým způsobem lze příspěvek uhradit? 

• hotově do pokladny zařízení,  

• složenkou přes Českou poštu na adresu zařízení,  

• platbou přes účet: č.ú. 13431141/0100, variabilní symbol: rodné číslo dítěte 
Jaká je výše příspěvku? 

Za kalendářní měsíc je výše příspěvku stanovena podle věku dítěte: do 1 roku 1350Kč (45Kč/za 
den), do 3 let 1500Kč (50Kč/za den), 3-15 let 1650Kč (55Kč/za den), 15-26 let 2100Kč (70Kč/den). 
Výše příspěvku nezletilých matek umístěných společně s dítětem v zařízení činí za kalendářní měsíc 
10% z výše rodičovského příspěvku. 
Za období kratší než kalendářní měsíc se výše příspěvku stanoví podle počtu dnů. Denní úhrada 
nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc. Příspěvek se zaokrouhluje na celé 
koruny směrem nahoru. 
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Jaká je výše příspěvku, když je dítě mimo zařízení? 
Pobývá-li dítě mimo zařízení po dobu alespoň 2 dnů po sobě jdoucích, snižuje se měsíční částka 
úhrady za každý takový den o jednu třicetinu. Denní úhrada se nesnižuje, odejde-li dítě ze zařízení 
v době po 15.00hod. nebo vrátí-li se do zařízení před 15.00hod. 

Jaká je výše příspěvku, když je zařízení vyplácen přídavek na dítě? 
Pokud se zařízení vyplácí přídavek na dítě, příspěvek se snižuje o jeho výši.  
Zařízení má ze zákona nárok na přídavek na dítě. 

Jak se rodiče na hrazení příspěvku podílejí? 
Rodiče se podílejí rovným dílem. 

Kdo o příspěvku rozhoduje? Kdo rozhoduje o odvolání? 
 O příspěvku a jeho výši v jednotlivých případech rozhoduje ředitelka zařízení rozhodnutím. 

O odvolání proti rozhodnutí o příspěvku rozhoduje krajský úřad. 
Může se příspěvek snížit nebo nevyžadovat vůbec? 

Ano, příspěvek se může snížit nebo nevyžadovat, a to na žádost osob nebo z podnětu zařízení. 
Jaké jsou podmínky pro snížení nebo nevyžadování? 

Pro možné snížení nebo nevyžadování příspěvku jsou osoby povinny doložit výši svých příjmů 
nebo příjmů jejich rodiny. 
Příspěvek se sníží nebo nevyžaduje, jestliže osoby doloží, že by po zaplacení příspěvku příjem 
zákonného zástupce nebo příjem jejich rodiny poklesl pod součet částky životního minima podle 
zákona o životním a existenčním minimu a částky normativních nákladů na bydlení podle zákona o 
státní sociální podpoře.  
Příspěvek se nevyžaduje, jestliže osoba doloží, že je on nebo osoba společně s ním posuzovaná 
příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., zákon o pomoci v hmotné 
nouzi. 
Příspěvek se nevyžaduje, kdy by po snížení příjmů byl příspěvek nižší než 100Kč.  
V případě nevyžadování nebo snížení příspěvku jsou rodiče povinní vždy po uplynutí 6 měsíců od 
posledního doložení příjmů prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo nevyžadování a 
bezodkladně oznamovat změny v příjmech, které by mohly mít vliv na výši příspěvku.  
V případě nesplnění těchto povinností se příspěvek stanoví, a to od doby, kdy marně uplynula 
lhůta pro prokázání splnění podmínek, nebo i zpětně od doby, kdy došlo ke změně v příjmech. 
Příjmy a osobami společně posuzovanými se rozumí příjmy a osoby uvedené v zákoně o životním a 
existenčním minimu. 

Co se stane, když dítěti skončil pobyt v zařízení? 
Zařízení provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků do patnáctého dne kalendářního měsíce 
následujícího po ukončení pobytu dítěte v zařízení. Výsledky vyúčtování písemně oznámí osobě, 
která příspěvek hradí. Během pobytu dítěte tak učiní po skončení kalendářního roku. 

Co můžou udělat osoby, pakliže nejsou schopny uhradit dlužnou částku? 
 Rodiče mají možnost podat žádost o splátkový kalendář. 
Co se stane, pakliže by dlužná částka nebyla uhrazena? 

Osoby budou vyzvány písemně k zaplacení částky. Pokud by částka nebyla uhrazena, bude 
vymáhána exekucí. 

 
Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Krčová, sociální pracovnice ZDVOP, 8:00 – 15:30h, tel. 312 651 218, e-mail: 
krcova@dckl.cz 
 
Převzala v ……..…………… dne………….…………podpis (vztah k dítěti)..……………………………………………………………… 
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