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Tlačítko 
tísňového volání  

(SOS tlačítko)
SOS tlačítko je určeno seniorům 

ve věku od 65 let a zdravotně 
postiženým občanům starším 

18 let, kteří jsou držiteli průkazu 
pro osoby se zdravotním 

postižením a zároveň jsou občany 
města Brna.  

Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto 
osob a snížení jejich obav, že v případě zdra-
votní indispozice či kolapsu nedosáhnou na 
telefon a nedovolají se pomoci. Ke spojení 
s dispečinkem stačí stisknutí tlačítka. Nespor-
nou výhodou je GPS lokalizace, která se při 
spuštění alarmu automaticky aktivuje a fungu-
je i mimo samotné obydlí uživatele. 

Žádost lze podat v poradně Socio Info Point 
(SIP), Koliště 19, kancelář č. 18. Formulář ob-
držíte přímo na místě nebo si ji můžete stáh-
nout na webových stránkách. 

www.css.brno.cz

Poplatek činí 250 Kč měsíčně. 
Pro více informací volejte 
na bezplatnou linku SIP 
800 140 800.

SENIORBUS

Službu SENIORBUS mohou 
využít všichni občané s trvalým 
bydlištěm ve městě Brně, kteří 

zároveň dosáhli věku 70 let nebo 
jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. 

 ̾ Jezdí denně v čase 6:00 – 22:00 hodin, a to 
pouze po Brně.

 ̾ Cena za jednu jízdu činí 50 Kč a platí se 
v hotovosti řidiči. 

 ̾ Každého klienta může zdarma doprovázet 
jedna další osoba. 

 ̾ SENIORBUS lze využít maximálně na 6 jízd 
během měsíce. 

Jízdy SENIORBUSEM lze objednat pouze tele-
fonicky ve všední dny v čase 7:00 – 15:00 hodin 
na telefonním čísle 731 518 348, a to nejdříve 
14 kalendářních dnů a nejpozději 1 den před 
plánovanou jízdou.

Klient může službu využít 
pro vyřízení jakékoliv osobní 
záležitosti. 
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Editorial

Markéta Vaňková
primátorka města Brna 
a předsedkyně správní 
rady SNF

nenápadně se zase přehoupl jeden rok a říká-
me si, jak je to možné a jak strašně ten čas utí-
ká. Vždyť ještě před chvilkou bylo léto! Stojíme 
na prahu roku nového, možná trochu s obavami 
a možná s nějakým důležitým předsevzetím. 
Anebo taky bez předsevzetí, neboť někteří z nás 
víme, že zejména ta novoroční mají většinou je-
pičí trvání. Máme radost, že Vám i v tomto roce 
můžeme nabídnout náš SENIOR ŽURNÁL a vě-
říme, že se Vám bude líbit, že se zde dozvíte 
něco užitečného a zajímavého a že se i trochu 
rozptýlíte a pobavíte.

Toto vydání se zaměřilo mimo jiné na to, jak jsou 
v našem životě důležité informace. Zejména, 
když činíme nějaké těžké rozhodnutí nebo se 
ocitneme ve zdánlivě neřešitelné situaci. Jak je 
důležité zeptat se, když něco nevíme a nesty-
dět se požádat o pomoc, pokud ji potřebujeme. 
Proto jsme se zde pokusili trochu více přiblížit 
brněnský Socio Info Point, místo, kde se můžete 
dozvědět spoustu informací, rad a doporučení, 
týkajících se především sociální problematiky. 
Místo, kde Vás neodmítnou, když budete potře-
bovat pomoc. Samozřejmě je nejlepší, když žád-
nou pomoc nepotřebujeme, ale pokud ano, není 
hanba si to přiznat. A to zvlášť v dnešní době, 
která je, přiznejme si, trochu nejistá, a nevíme, 
co budoucnost přinese. To ostatně naštěstí ne-
víme nikdy.

V roce 2023 náš Sociální nadační fond oslaví 
neuvěřitelné třicáté výročí. Třicet let snahy po-
máhat lidem, kteří se ocitli v nesnázích. Třicet 
let někdy těžkých, jindy úspěšných, ale pořád 
plných práce. Ale o tomto kulatém výročí si po-
drobněji povíme v příštím čísle.

Doufejme, že začínající rok 2023 bude lepší než 
ten minulý. Kolem nás se děje spousta věcí, které 
nemůžeme nějak zásadně ovlivnit, pokud vůbec. 
Ale přesto je v naší moci to, abychom byli aktiv-
ní, mysleli na své bližní, pracovali na svých vzta-
zích i na sobě samotných. Přeji nám všem hlavně 
zdraví, a pokud máte přece jen nějaké předsevze-
tí, tak ať se naplní! 

Vážení čtenáři,

Obsah
02 Sociální nadační fond

03 TÉMA ČÍSLA
 Poradna Socio Info Point

08 Výživa v chladnějších měsících

10 ZDRAVÍ
  Bylinkové čaje – prevence 

i pomoc pro chladné měsíce

13  Mozková příhoda jako druhá 
nejčastější příčina úmrtí

14  Proč se nebát péče 
v domovech pro seniory

18  Příspěvek na péči 

20  Příspěvek na bydlení pomůže 
s vysokými cenami energií 

22  Městská policie Brno radí –  
jak se nestát obětí

24 POTKÁVAT SOCHY V BRNĚ 
 Sochařka Sylva Lacinová 
  Jílková

27  Kalendárium významných 
osobností a událostí města 
Brna

30 Kognitivní trénink 
 
32 Luštění



Pomáháme těm,  
ke kterým se štěstí 
otočilo zády

Příběhy lidí, kterým nadační fond 
pomohl
Paní Hedvika trpí artrózou III. stupně a neu-
ropatií. Nemůže se tedy pohybovat tak, jak by 
chtěla. Za své ušetřené peníze si koupila ojetý 
tříkolový skútr, který jí významně pomáhá k co 
největší samostatnosti. Bohužel se porouchal 
a tyto nečekané výdaje bylo obtížné pokrýt. 
Rádi jsme menší částkou pomohli.

Radka má roztroušenou sklerózu, která jí vza-
la možnost pohybu. Je to onemocnění s po-
tenciálně rychlým průběhem a člověka dříve 
aktivního upoutá na invalidní vozík s potřebou 
nepřetržité asistence. Stále se snažíme poro-
zumět příčinám jejího vzniku. Tato máma 11le-
tého kluka, pro kterého se snaží žít co nejvíc 
aktivně, je bojovnice. Přispěli jsme finančními 
prostředky na nákup speciálního vozíku, aby 
spolu mohli občas na nějaký výlet.

Davídek je malý kluk, který se od narození 
potýká s vážnou vadou zraku. Je skoro sle-
pý, očima vnímá jen málo v podobě výrazného 
světla a stínů. S tím se pojí opožděný psycho-
motorický vývoj, emoční labilita, těžké poruchy 
spánku a další komplikace. Má štěstí, že má 
báječnou rodinu a mámu, která se mu naplno 
věnuje. Přispěli jsme na speciální neurosen-
zorické rehabilitace Snoezelen, díky nimž za-
čal David mluvit a zkoušet první kroky. Na tuto 
terapii s velmi dobrými výsledky jsme v tomto 
roce přispěli dalším pěti rodinám.

   Jsme tu pro Vás... obraťte se  
na nás na telefonních číslech 
 
703 471 717 nebo 734 585 349

  Více na...   
 www.socialni-nadacni-fond.cz 
  nebo na www.facebook.com/

socialni.nadacni.fond

Nadační fond podporuje lidi se zdra-
votním postižením a jejich rodiny, se-
niory, děti a mladé dospělé bez zá-
zemí rodiny a také osamělé rodiče, 
kteří mají v péči nezaopatřené děti. 
V loňském roce 2022 jsme pomoh-
li téměř 100 žadatelům a podpoři-
li je částkou více než 2,5 milionu Kč.  
Za každým nadačním příspěvkem se 
skrývá příběh, těžká životní situace, 
kterou nadační fond alespoň částečně 
pomohl řešit.

Podporovat ty, ke kterým nebyl osud příznivý, 
můžeme díky našim dárcům. Lidem s dobrým 
srdcem. Velmi si vážíme každého daru, jsou 
použity na přímou podporu našich žadatelů.

Příběhy těch, co se nevzdávají, najdete na na-
šich webových stránkách i našem Facebooku. 
Každý z darů pomáhá. Protože společně je 
možné vykročit štěstí naproti…

Příběhů je samozřejmě daleko víc. Těší 
nás, že jsme alespoň trochu pomohli 
zmírnit strádání potřebných lidí. 

Spolu štěstí naproti

Sociální nadační fond

SENIOR ŽURNÁL | Čtvrtletník vydávaný Sociálním nadačním fondem | Mečová 5, 602 00 Brno | www.socialni-nadacni-fond.cz  
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Redakce: PhDr. Zdenka Hašová, e-mail: senior.zurnal.brno@gmail.com | tel.: 603 390 305 | Redakční rada:  Mgr. Monika Škorpíková, 
PhDr. Zdenka Hašová, PaedDr. Jan Polák, PhDr. Petr Němec | Grafické zpracování a tisk: Milan Filip / azu design s. r. o.  
Registrace: MK ČR E 24252 | Přetisk a jakékoliv šíření je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se 
nevracejí. Tiskové chyby vyhrazeny.
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Zkuste
SIP

Tento titulek na vás občas vyskočil na nějakém 
plakátě na zastávce tramvaje či autobusu nebo na 
různých plakátovacích plochách. Pobídka „Zkuste 
SIP“ je na plakátě většinou spojena s tváří člověka 
v nesnázích, připojeno je i bezplatné telefonní číslo 
a adresa, kde se SIP nachází. Tuto výzvu najdete i na 
poslední straně našeho SENIOR ŽURNÁLU.  
Oč se vlastně jedná?
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Co znamená SIP?
SIP je zkratka pro název 
Socio Info Point. Je to vlastně 
informační kancelář zaměřená na 
poradenskou pomoc a podporu 
v různých tíživých životních 
situacích v oblasti sociálních 
služeb, sociální péče, sociálních 
dávek, otázkách na pomezí 
zdravotní a sociální péče, bydlení 
a další. SIP sídlí v přízemí budovy 
na Kolišti 19, lze jej navštívit 
osobně nebo si pro informace 
a radu zavolat na bezplatnou 
telefonní linku 800 140 800. 
V této budově sídlí Odbor 
sociální péče Magistrátu města 
Brna, jehož sociální pracovnice 
a pracovníci pak konkrétně 
pomáhají potřebným klientům.

Pokud na bezplatnou linku zavoláte, ozve se 
vám příjemný hlas jedné ze dvou pracovnic, 
Lucky nebo Martiny, které každý den posky-
tují telefonicky, osobně, ale i prostřednictvím 
e-mailu radu a podporu při řešení různých si-
tuací, týkajících se zejména sociální proble-
matiky. Zvláště v dnešní nelehké době je jejich 
pomoc velmi významná, proto jsme se rozhodli 
přiblížit trochu více různorodou činnost SIP 
a jeho poslání. 

O aktivitách SIPu, ale nejen o nich, jsme si 
povídali s jeho pracovnicemi Mgr. Martinou 
Kalinovou a mgr. Lucií mrázkovou.

Co vás přivedlo k této práci?
 m.K. Začnu asi školou. Po absolvování ob-
chodní akademie jsem se cítila dost vyhořelá. 
Ekonomika mě prostě nebavila. Když jsem se 
rozhodovala, co budu dělat dál, tak můj sou-
sed se shodou okolností hlásil na Evangelic-
kou vyšší odbornou školu sociální práce. Ta 
mě zaujala natolik, že jsem se na ni přihlásila 
také. Ta škola mě hrozně bavila, byla jak teo-
retická, tak praktická, byli zde výborní lidé, 
sociální práce mi připadala zajímavá a hlavně 
smysluplná. a to mě nasměrovalo k tomu, že 
jsem se po různých životních peripetiích ocitla 
zde. Pomáhala jsem vlastně SIP zakládat, to 
bylo v roce 2009. Také jsem spolutvořila web 
sociální péče (www.socialnipece.brno.cz), kde 
jsem zúročila bohaté zkušenosti z předešlé-
ho zaměstnání na pracovišti sociálně právní 
ochrany dětí v Tišnově.

Mgr. Martina Kalinová



Senior žurnál – zima 2023     5

Téma

 L.m. Už při výběru střední školy mě zajímala 
sociální oblast a pomoc druhým, což mě pro-
vázelo celou dobou studia i profesní dráhy. 
Mým prvním zaměstnáním byla funkce vedoucí 
a sociální pracovnice v jedné malé organiza-
ci nabízející pečovatelskou službu. V případě 
dovolených či nemocí jsem sama docházela 
přímo do terénu ke klientům, kde naší cílovou 
skupinou byli většinou senioři. Následně jsem 
nastoupila do poradny SIP, kam za námi chodí 
velmi různorodé spektrum klientů. 

Co všechno vlastně obnáší vaše činnost?
 L.m. Samozřejmě hlavní náplní naší práce 
je poradenská činnost. Ročně se na nás obrátí 
více než tři tisíce lidí. Pomáháme při zoriento-
vání se v problematické životní situaci, posky-
tujeme informace a nabízíme možnosti, jak tuto 
situaci řešit, vysvětlujeme např. systém sociál-

ních dávek. Informujeme o nabídce sociálních 
služeb, například o domovech pro seniory, do-
movech pro zdravotně postižené, pečovatel-
ské službě a dalších službách a zprostředko-
váváme kontakt s dalšími organizacemi (úřad 
práce, česká správa sociálního zabezpečení 
a další). Informujeme lidi o možnostech tísňo-
vého volání pro osaměle žijící seniory nebo lidi 
se zdravotním postižením a přijímáme žádosti 
o tuto službu.

Kromě toho vydáváme elektronický newsletter 
„SIP informuje“, který rozesíláme na více než 
pět stovek různých e-mailových adres, které 
máme v databázi, aktualizujeme web sociální 
péče, o kterém se zmínila Martina, a připra-
vujeme články do různých tiskovin jako jsou 
například zpravodaje městských částí nebo 
váš Senior Žurnál.

 m.K. Používám ráda označení nárazník/roz-
cestník. Přijdou sem lidé a my je podle jejich 
situace nasměrujeme, aby věděli, jakým smě-
rem jít, jak špatně neodbočit, jaké prostředky 
na komplikované cestě použít. Nárazník pro-
to, že jsme často první, na které lidé hledající 
pomoc narazí. Jak jsem už zmínila, byla jsem 
u založení SIP. Už tehdy totiž bylo zřejmé, že 
systém sociální péče a sociálních dávek je 
značně složitý, stále se měnící a že je třeba 
nabídnout lidem průvodce pro zorientování se 
v tomto labyrintu. Nabídnout jim místo, kam 
mohou přijít a poradit se ve svízelné životní 
situaci. a tento cíl nabývá stále na významu 
v dnešní poměrně bouřlivé době, kdy, řečeno 
slovy klasika, „se situace na bojišti mění kaž-
dým okamžikem“.

Na co se lidé nejčastěji ptají?
 L.m. Nejvíc se lidé ptají na sociální služby 
a na problematiku důchodů, což bylo aktuální 
zejména v posledních měsících minulého roku, 
kdy lidé řešili předčasné důchody. Dále se 
zajímají o sociální dávky, tedy o dávky hmot-
né nouze, příspěvek na bydlení, příspěvek na 
péči a podobně. Ptají se, na jaký příspěvek 
mají nárok a jakým způsobem mohou o něj 
požádat. Často jim poskytujeme návod, jak 
vyplnit žádosti o tyto dávky, které bývají ně-
kdy dost komplikované. K dalším nejčastějším 

Mgr. Lucie Mrázková
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dotazům patří agenda průkazů pro osoby se 
zdravotním postižením (tzv. průkazy TP, ZTP, 
ZTP/P) a s nimi spojených parkovacích prů-
kazů či možnosti dopravy pro seniory. Velmi 
frekventované jsou dotazy na řešení partner-
ských problémů a svěření dětí do péče. Dále 
téma bydlení, počínaje žádostí o obecní byt, 
kontakty na azylové bydlení a ubytovny, otázky 
týkající se kaucí. 

 m.K. Specifickou kapitolu představovalo ob-
dobí covidu. Když přišla první vlna a celá země 
se prakticky „zavřela“, volali vystrašení lidé, 
nejvíce senioři, z nichž někteří se „zabariká-
dovali“ doma a snažili se nevycházet. Strach 
z hrozící nemoci byl navíc značně mediálně 
přiživovaný. Lidé byli vděční za to, že s nimi ně-
kdo mluvil a snažil se je uklidnit a pomoci jim. 
Organizovali jsme s kolegy z odboru sociální 
péče nákupy potravin a léků pro seniory, při 
čemž jsme spolupracovali s Dobrovolnickým 
centrem Masarykovy univerzity. a když zača-
lo očkování proti covidu 19, zřídili jsme bez-
platnou linku pro registraci seniorů na očko-
vání. Tato linka fungovala první čtvrtletí roku 
2021. Společně s kolegy jsme v tomto období 
uskutečnili více než dva tisíce telefonických 

rozhovorů a provedli 500 registrací. Očkovací 
linka pak byla přidružena k naší obvyklé ze-
lené lince a lidé tak měli stále možnost se na 
linku dovolat a zeptat se na informace ohledně 
očkování, koronaviru či dalších oblastí, které 
je zajímaly. Bylo to docela náročné období.

Co vás na práci v SIP těší a co naopak vám 
připadá těžké?
 m.K. Mě těší, když opravdu někomu pomů-
žeme. Zahřeje mě každé poděkování, pocit 
smysluplnosti. Těžké je, když některé situace 
nejsou moc řešitelné. Často to opět bývá trá-
pení s příbuznými, které se zdá úplně bezvý-
chodné. Mluvila jsem s celkem zoufalou paní, 
má již odrostlé děti, které bydlí jinde a mají 
své vlastní rodiny. Ona sama bydlí v přízemí 
ve dvoupodlažním domě, nahoře je starší mat-
ka, o kterou se paní stará. Maminka je však typ 
uzurpátorky, která dceru nemilosrdně sekýruje 
při sebemenší příležitosti. Dceru to psychicky 
i fyzicky vyčerpává, ale neví, jak situaci řešit. 
Děti moc nepomohou, přicházejí jen občas na 
návštěvu, babičku nechtějí dát do žádného za-
řízení. Radila jsem jí, záleží na vás, co vy ma-
mince dovolíte, jak si vše nastavíte. ale to se 
lehko řekne, je to spíše otázka pro psychologa.



  800 140 800

  sip@brno.cz

   Koliště 19, Brno

   https://socialnipece.brno.cz

poradna Socio Info Point
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 L.m. Cítím to podobně jako Martina. Naplní 
mě uspokojením každá aspoň trochu účinná 
pomoc. Navštívila nás paní, jejíž maminka má 
rakovinu, prodělala operaci, čeká ji chemote-
rapie. Paní věděla, že o maminku bude muset 
pečovat a že musí zařídit spoustu věcí. Byla 
zaskočena hromadou papírů a formulářů, které 
bylo třeba vyplnit, pokud chtěla žádat o podpo-
ru, například o příspěvek na péči, příspěvek na 
mobilitu, průkazku ZTP a podobně. Nebylo to 
tak, že by se vůbec neorientovala v systému so-
ciální pomoci, ale měla problém „prokousat se“ 
byrokratickým pojetím žádostí. Byla velmi ráda, 
že jsem jí pomohla. To člověka prostě potěší. 

A jaké máte se SIPem plány do budoucna?
 m.K. Přála bych si, aby se SIP víc otevřel 
veřejnosti, aby byl lepším místem pro setkává-
ní. Představovala bych si něco na způsob ko-
munitního centra, kde by byla i kavárna, třeba 
zaměstnávající lidi se zdravotním hendikepem. 
Zde jsme příliš svázáni s úřadem, často přichá-
zejí jen lidé, kteří už tím sociálním systémem 
procházejí. ale možná se nám to podaří. Vedení 

města plánuje rekonstruovat budovu na začát-
ku ulice Křenové právě pro Socio Info Point, 
kde by tak vzniklo unikátní informační, kon-
taktní a poradenské centrum, kde dostane ob-
čan veškeré informace z oblasti sociální péče 
a sociálních služeb. Současně může sloužit 
také jako kontaktní místo pro bydlení. Doplnění 
o malou kavárnu je jen třešničkou na pomysl-
ném dortu. Tak uvidíme jak vše dopadne.

 L.m. V napětí čekáme, jak dopadne náš pro-
jekt z fondů EU s názvem “Brno pomáhá pečo-
vat doma”. Jeho cílem je podpořit neformální 
pečující, často rodinu a rodinné příslušníky ži-
jící na území města Brna tak, aby jejich na péči 
závislý blízký mohl setrvat ve svém přirozeném 
prostředí co nejdéle a zároveň ulehčit peču-
jícím. V širším celku se v projektu zaměříme 
i na osvětu v oblasti neformální péče a poku-
síme se nabourat mnohé ze stereotypů, které 
se s péčí doma spojují.

Děkujeme za rozhovor a držíme pěsti,  
ať se plány vyplní.
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Výživa v chladnějších 
měsících

Zimní strava by měla zahřát
V zimním období, kdy je vnější prostředí o dost 
chladnější než naše vnitřní, spotřebujeme vel-
ké množství energie na to, abychom si přiroze-
nou teplotu udrželi. Kratším a chladným dnům 
je třeba se přizpůsobit, a to nejen teplejším 
oblečením, ale také vhodnějším stravováním. 
Správná skladba jídelníčku nás může pro-
hřát zevnitř, dodat nám energii, kterou už tolik 
nenačerpáme ze sluníčka a navíc nás může 
ochránit před nachlazením.

Masopust
Naši předci byli zvyklí fungovat v souladu s roč-
ními obdobími. Tak se s příchodem zimních 
měsíců měnil i způsob jejich stravování. Z po-
hledu energetické hodnoty byla strava v zimě 
mnohdy vydatnější, převažovala tučnější jídla. 
Vzpomeňme na masopust, který byl pro naše 
předky oficiálním svátkem hodování, během 
kterého bylo třeba se dosyta najíst před obdo-
bím půstu. Masopust začíná svátkem Tří králů 
a vrcholí v masopustní pondělí a úterý čtyřicet 
dní před svátky velikonočními. Tehdy chodí 
obcemi nebo městy fašankový průvod masek, 
který končí masopustní zábavou. V době ma-
sopustu se na královském dvoře konaly hosti-
ny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové 
hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posí-
lala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná 
“šperky”, v Čechách zabijačka. Výslužka vět-
šinou obsahovala huspeninu, klobásy, jelítka, 
jitrnice, ovar, škvarky. Posledním dnem tohoto 

období je Škaredá neboli Popeleční středa, 
začátek dlouhého čtyřicetidenního půstu. Půst 
se v křesťanském smyslu netýká pouze zdrže-
ní se jídla a abstinence, cílem má být soustře-
dění věřícího na jeho duchovní růst v rámci 
přípravy na největší křesťanské svátky roku 
– Velikonoce. Zároveň má probouzet větší cit-
livost vůči ostatním lidem. 

Současné zásady správné výživy se k tučným 
jídlům staví spíše odmítavě, doporučují raději 
půst bez masa a střídmost v jídle. Ovšem zabi-
jačkové hody i fašankové průvody a masky pro-
bíhají stále. V letošním roce začne masopust 
v sobotu 7. ledna a skončí v úterý 21. února. 

Co říká tradiční čínská medicína 
Jíst v zimě jinak než v létě, doporučuje i čínská 
medicína, která dělí potraviny na chladivé, 
hřející a neutrální. Například citrusové ovo-
ce, kterého je v zimě plno, patří mezi chladivé 
potraviny, proto je dobré s nimi šetřit. Ostatně, 
měli bychom se spíše zaměřit na naše lokální 
a sezónní ovoce a zeleninu. Důvodem je pře-
devším to, že pokud jídlo „vyroste“ v podneb-
ném pásu, kde žijeme, je pro naše tělo nejlépe 
stravitelné. Neutrálně působí kupříkladu bram-
bory, luštěniny, máslo, mrkev, ořechy.

Náš jídelníček by měl v zimě být bohatý na 
vařené obilniny (jáhly, pohanku), rýži i luště-
niny (čočku, hrách, fazole i sóju). Ze zeleniny 
lze doporučit dýně, kedlubny, ředkev, kapustu, 

Naše strava se v průběhu sezón 
přirozeně mění. V létě máme 
větší chuť na lehčí a studenější 
pokrmy, v chladnějších měsících 
se chceme spíše zahřát, přičemž 
vždy bychom měli dávat 
přednost sezonním potravinám.
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lilek a zelí. Zapamatujme si, že česneku a ci-
bule není nikdy dost. Kdo holduje masu, ať volí 
raději maso z krůty, králíka a doplní případně 
rybami. Samozřejmě dle možností bychom si 
měli hlídat kvalitu a původ potravin. Pro dochu-
cení jídel je dobré používat zahřívající koření: 
zázvor, pepř, badyán, skořici, hřebíček, kari, 
koriandr, bazalku a tymián.

Tradiční čínská medicína zdůrazňuje respek-
tování individuálních potřeb každého jedince. 
Proto zimomřivým typům budou v zimě dělat 
dobře polévky, omáčky, zapečená jídla, tepel-
ně upravená zelenina, oproti tomu horkokrev-
né typy to bude i nadále táhnout k čerstvé 
zelenině, nebo pokrmům jen krátce tepelně 
upravovaným. Nicméně v zimních měsících na 
vařená jídla nezapomínejme a konzumujme 
alespoň jedno teplé jídlo denně.

A obecně platí, že bychom se měli vyvarovat 
potravin, které jsou napěchované tzv. prázdný-
mi kaloriemi a které tělu kromě prosté energie 
nepřináší žádné živiny. Patří sem především 
výrobky s převahou mouky, bílého cukru a ztu-
žených tuků, kdy se chuť dohání všemožnými 
dochucovadly. Podobně na tom jsou na tom 
uzeniny, jejichž etiketa prozradí absenci kvalit-
ního masa, naopak přítomnost velkého podílu 
tuků, soli a dalších konzervantů. Tato nezdravá 
mlsání můžeme nahradit různými druhy ořechů 
a semínek. 

A jak je to s pitím?
Na pitný režim samozřejmě nezapomínáme. 
V zimě má tělo tendenci se vysušovat, ve vnitř-
ních prostorách se topí, je potřeba dostatečný 
přísun tekutin. Náš trávicí trakt není ovlivňován 
venkovním prostředím a optimálně funguje při 
přirozené tělesné teplotě. Čím více se teplo-
ta konzumovaného jídla či nápoje blíží 37-38 
stupňům Celsia, tím je lépe zpracovatelná. 
Pokud tedy budeme pít příliš horké nápoje, 
ubereme svému tělu část energie, která nás 
má ohřívat, na ochlazení horkého nápoje. Na 
chvíli sice ucítíme příjemné teplo, ale vzápě-
tí se objeví znovu pocit chladu. Konzumujme 
proto nápoje teplé, nikoli však horké.

Na prohřátí organismu skvěle funguje roibos 
nebo zázvorový čaj, zahřívací schopnost má 
také skořice, kterou lze přidat do některých 
druhů čaje. Pro čas odpočinku a pohody pak 
červené víno, které snese ohřátí i tu skořici.

A pro všechna roční období 
platí, že vhodnou stravu 
bychom měli doplnit 
pravidelným pohybem.
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Bylinkové čaje  
prevence i pomoc 
pro chladné měsíce
Byliny neboli léčivé rostliny 
provázejí člověka od nepaměti. 
Léčení přírodními prostředky není 
nic nového. Už pravěký člověk si 
musel projít šťastnými náhodami, 
ale také tragickými omyly, aby zjistil, 
že se některé rostliny dají použít 
nejen jako potrava, ale jsou vhodné 
i k léčení nemocí. Dříve se na  
léčivé rostliny zaměřovalo 
především lidové  
léčitelství, dnes  
se s nimi pracuje  
hojně i v moderní  
medicíně.

Řada léčivých bylin roste v přírodě, díky če-
muž jsou i snadno dostupné. Samozřejmě 

je můžete pěstovat i na své zahrádce nebo je 
koupit v obchodě. Většina z nich ani nijak vý-
razně nezatíží vaši peněženku. Byliny se po-
užívají nejen ke konzumaci, ale také na různé 
obklady i koupele. Z čerstvých i sušených by-
linek můžete vařit čaje, odvary, dělat sirupy 
nebo je přidávat do pokrmů. 

Je libo bylinkový čaj?
Léčivé rostliny se hodí především jako prevence. 
Obsahují totiž nejrůznější minerály a vitamíny, 
které z nich můžete čerpat. V bylinkách najdete 
vitamíny a, E, K, C i skupinu B. V některých je 
dokonce více vitamínů, než byste možná řek-
li – například listy kontryhelu obsahují větší 
množství vitamínu C než pomeranče. Stejně 
tak můžete z bylin čerpat zinek, vápník, železo, 
draslík a mnoho dalších minerálů. Například 

čaj ze šípků obsahuje velké množství vitaminu 
C a může také pomoct vytvářet odolnost vůči 
rýmě a dalším infekcím. Bylinné čaje se tedy vy-
platí konzumovat, i když vás zrovna nic netrápí.

Bylinné čaje jsou velmi oblíbené. Znáte to, 
když se cítíte unaveně, bez nálady, jste nachla-
zení, máte pocit nepohody, často jako první 
pomoc vaříte čaj. asi vás nespasí a nevyléčí 
stoprocentně, ale rozhodně může s lecčím po-
moci. Věděli to už naši předkové, kteří měli při 
potížích k dispozici především bylinky. Každý 
sáhne po čaji, jaký má rád nebo u kterého má 
pocit, že opravdu funguje. Bylinek, které lze 
použít, je velké množství. Je o nich napsáno 
mnoho knih. My se podíváme namátkou jen 
na ty nejznámější, zejména na léčivky, které 
pomáhají s nachlazením, teplotou, kašlem, bo-
lestmi v krku či rýmou, které nás mohou sužo-
vat hlavně v chladných měsících roku.
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Použití bylinek
 Máta peprná – skvělá na zažívací potíže 
(křeče, plynatost), průjmy; ale i při nachlazení, 
bolestech hlavy. Doporučuje se při astmatu, 
pro lepší zdraví dutiny ústní, je dobrá na léčení 
akné a jiných kožních potíží.

 Meduňka – nejlepší čaj je z čerstvých lis-
tů; má velmi uklidňující a tlumivé účinky, pod-
poruje psychiku a dobrý spánek a pomáhá 
v horečnatých stavech

 Mateřídouška – doporučuje se při všech 
druzích infekcí (záněty dutin, bronchitida, zá-
něty uší…), dále při kašli a zahlenění, někomu 
pomáhá od bolesti.

 Šalvěj – známá také jako babské ucho 
z filmu Saxana. Skvělý pomocník při zimním 
nachlazení; dezinfikuje, pomáhá s pocením 
a ulevuje od bolesti v krku (lze i kloktat).

 Zázvor – opět první pomoc při nachlazení 
všeho druhu. Zázvor nejen prohřívá, ale rovněž 
vás v kombinaci s medem a citrónem skutečně 
brzy postaví na nohy. Nejlepší je odvar z čers-
tvého zázvoru.

 Heřmánek – má relaxační účinky, opět po-
může s křečemi a trávicími problémy, vynika-
jící proti zánětům i artritidě. Obklad se dopo-
ručuje při spáleninách, odvar pro krásu vlasů 
(zesvětluje a brání nadměrnému maštění).

 Rozmarýn – výtečný antioxidant, používá se 
při nespavosti, nechutenství, nadýmání. Uklid-
ňuje mysl a vnitřní napětí, zlepšuje krevní oběh.

 Lipový květ – snižuje teplotu vyvolanou 
nachlazením a chřipkou, je uklidňující – po-
máhá usnout a zmírnit stresové bolesti hlavy.

 Lichořeřišnice – má silné antibiotické, an-
tivirové a antibakteriální účinky. Pomáhá při 
léčbě zánětů močového měchýře a zánětů 
horních cest dýchacích.

 Divizna velkokvětá – obsahuje látky, kte-
ré uvolňují hleny, využívá se pro léčbu one-
mocnění průdušek, zánětů v krku, nachlazení. 
Má močopudné a dezinfekční účinky, pomůže 
i při bolestech hlavy a nespavosti.

 Květ černého bezu – opět pomáhá při na-
chlazení, chrapotu, kašli a horečce (zdá se, že 
na to fungují snad všechny bylinky!), má jem-

ný močopudný efekt, regeneruje jaterní buňky 
a detoxikuje. 

 Šípky – skvělé pro posílení imunity (vysoký 
obsah vitamínu C), detoxikují.

 Hloh – podporuje především zdraví naše-
ho srdce a kardiovaskulárního systému (aryt-
mie, vysoký krevní tlak, činnost a prokrvení 
myokardu), pomáhá při depresích a úzkostech.

 Kopřiva – výborná pro zdravou a krásnou 
hřívu na vaší hlavě (posiluje vlasy a brání vy-
padávání – vnitřně jako čaj i zvnějšku na opla-
chování umytých vlasů). Podporuje metabolis-
mus, činnost žláz, čistí krev, léčí revma a tlumí 
bolest kloubů, všeobecně je to dost všestran-
ná bylinka.

 Echinacea (třapatka nachová) – je známá 
svým silným účinkem na imunitu a snižuje zá-
něty v těle.

 Pampeliška – podporuje močení, detoxi-
kuje tělo, snižuje krevní tlak a pomáhá na pro-
blémy se špatným viděním. Doporučuje se na 
doplnění železa v těle.

 Tymián – zklidňuje žaludek, tlumí bolest 
hlavy a opět se hodí při nachlazení a horeč-
kách.

 Rakytník – obsahuje mnoho vitamínů, 
podporuje imunitu – zejména v boji s infekcí 
a zánětem, podporuje krevní oběh, napomáhá 
k hojení sliznice průdušek a plic. 

Účinky bylinek se hodně  
prolínají, v lecčem mají stejný 
efekt, a proto se často míchají 
do čajových směsí určených 
na konkrétní potíže – zažívání, 
nachlazení, močové cesty, paměť, 
imunita, klouby, stres, spánek, 
podpora hubnutí a mnoho 
dalšího. A to jsou jen takové ty 
nejznámější byliny! 
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A jak uvařit čaj z bylinek?
Při dávkování bylin dodržujeme doporuče-
ná množství. Pokud si nejste jisti, jaké byliny 
a v jakém poměru lze smíchat, poraďte se tře-
ba s lékárníkem. I zde platí, všeho moc škodí. 

Pro horký nálev svaříme vodu, počkáme půl 
minuty, byliny rozsypeme po povrchu vody 
a 15 minut nebo do zchladnutí necháme za 
občasného míchání vyluhovat. 

Této metodě se dává přednost u listů a květů, 
které do tekutiny snadno vyluhují účinné látky, 
zvláště pak vitamíny a prchavé složky. Nesmí-
me ale zapomenout nádobu přikrýt. Použijeme 
porcelánovou nebo skleněnou konvici či hrnec 
s poklicí a nejčistší vodu, co máme k dispozi-
ci. Voda s vysokým obsahem vápence, tedy 
tvrdá voda, může rostlinám zabránit v úplném 
uvolnění jejich aktivní složky.

Scedíme nálev do šálku, vypijeme studený či 
vlažný, v případě rýmy a kašle horký. Nápoj 
lze osladit medem či hnědým cukrem, aby byl 
chutnější.

Bylinky nevyléčí vše
Po bylinkách či po přípravcích obsahujících 
léčivé rostliny saháme jak při prevenci, tak i při 
nemocech, zejména při takových běžných one-
mocněních, jako je rýma, nachlazení či kašel. 
Při vážnějších a dlouhodobějších onemocnění 
je ovšem důležité navštívit lékaře. Nehledejme 
spásu v internetových diskuzích. Na internetu 
najdeme řadu „zaručených“ receptů, jak se 
přírodní léčbou – nejlépe bylinami – zbavit vy-
sokého krevního tlaku, deprese, bolestí kloubů 
i rakoviny. Dobře se to čte, ale uvedená one-
mocnění jsou dlouhodobá, a mnohdy je velmi 
obtížné léčit je i za použití nejmodernějších 
medicínských technik a postupů. a tak bohu-
žel ani bylinky nepomohou tato těžká onemoc-
nění vyléčit. 

Správné užívání léčivek ale může nemocnému 
přinést úlevu a případně i nahradit nebo snížit 
počet užívaných léků. Nikdy by však tato pod-
půrná léčba neměla probíhat bez vědomí ošet-
řujícího lékaře. U lékárníka také můžeme prob-
rat, co vše užíváme, a zda nám nějaká bylinka 
nemůže pomoci z hromádky pilulek ubrat.

Když se cítíte unaveně, bez 
nálady, jste nachlazení, máte 
pocit nepohody, často jako první 
pomoc vaříte čaj.



Mozková příhoda jako druhá 
nejčastější příčina úmrtí
Cévní mozková příhoda (CMP), 
nazývaná také mozková 
mrtvice či iktus, je v dnešní 
době po chorobách srdce a cév 
celosvětově druhá nejčastější 
příčina smrti. Statisticky hrozí až 
každému šestému z nás.

Jedná se o náhlou poruchu krevního oběhu 
v mozku, kdy je jeho tkáň ohrožena přeru-

šením dodávky kyslíku, který je pro její přežití 
zásadní. Již krátce po odejmutí kyslíku dochá-
zí k odumírání mozkových buněk a vzniku ne-
vratných změn. Většinovou část příhod tvoří 
tzv. ischemické cévní mozkové příhody, během 
kterých dochází k ucpání některé cévy v moz-
ku, a to nejčastěji krevní sraženinou. V jiných 
případech je nedostatečné zásobení mozku 
kyslíkem způsobeno krvácením při prasknutí 
oslabené cévy - v těchto případech mluvíme 
o hemoragických mozkových příhodách.

Dnes už víme, že mozkovým příhodám lze ale-
spoň částečně předcházet. S věkem se riziko 
jejich výskytu zvyšuje, protože cévy stejně jako 
zbytek těla stárnou, zanášejí se cholesterolem 
a jsou tak náchylnější k ucpání. Stárnutí sice 
zatím zastavit neumíme, nicméně s ostatními 
rizikovými faktory už dnes dokážeme správně 
nastavenou léčbou poměrně účinně bojovat. 
Mezi ovlivnitelné faktory patří zejména kouření. 
Samozřejmě také správná výživa, pohyb, vůbec 
tedy zdravý způsob života. Dále je v prevenci 
důležitá účinná léčba s pravidelným sledová-
ním u chronických onemocnění jako je vysoký 
krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu v krvi, 
cukrovka, nebo i např. srdeční arytmie. 

Co dělat v případě mozkové mrtvice
Situaci vyhodnotíme rychle (anglicky fast).  
Co sledujeme:

Musíme jednat rychle, v léčbě mozkových mrt-
vic se hraje o každou minutu. Důležité je pro-
to co nejdříve rozeznat varovné projevy, mezi 
které patří ochrnutí horní a dolní končetiny 
jedné strany, půlky obličeje, problémy s řečí 
či zrakem, porucha rovnováhy, chůze, stání, 
nebo i zvracení či bolest hlavy. Při podezření 
na iktus je přínosné si zapamatovat anglickou 
zkratku FaST (v překladu rychle) - hodnotíme 
Face (obličej), arm (paže), Speech (řeč) a Time 
(čas). V případě ochrnutí půlky obličeje je zřej-
má asymetrie s poklesem koutku úst a očního 
víčka, viditelná zejména pokud postiženého 
požádáme, aby se usmál a zamračil. Při zved-
nutí paží před sebe jednu z nich člověk posti-
žený mozkovou mrtvicí není schopen udržet 
ve vzduchu, ta začne oproti té druhé nápadně 
klesat. V případě postižení řeči se nemocný 
vyjadřuje nesrozumitelně nebo má naopak 
problém porozumět. anglické slovíčko Time ve 
zkratce FaST nám potom říká, že pokud vidí-
me alespoň jeden z těchto příznaků, nesmíme 
ztrácet čas a neprodleně vytočíme linku 155.

Před příjezdem záchranky toho pro nemocné-
ho bohužel o mnoho více nemůžeme udělat. 
Zajistíme alespoň, aby mohl volně dýchat a byl 
v klidu. Ulehčíme přístup záchranářům do bytu 
či domku a nemocného do nemocnice vyba-
víme posledními lékařskými zprávami a také 
seznamem léků, které pravidelně užívá.

Neprodlená léčba, které předchází správná 
diagnostika druhu mozkové příhody, probíhá 
na neurologickém oddělení spádové nemocni-
ce. V ČR je také síť tzn. iktových center, tedy 
jednotek speciálně vybavených na léčbu cév-
ních mozkových příhod. V Brně máme dvě, kte-
ré najdeme ve Fakultní Nemocnici u Sv. anny 
a ve Fakultní Nemocnici Brno Bohunice. 

MUDr. Markéta Hašová
Autorka pracuje na interním oddělení nemocnice v Třebíči

F face  
(obličej) A arm  

(paže) S speech  
(řeč) T time  

(čas)

155

Zdraví
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Když už samostatný život ve vlastním bytě 
(i přes pomoc rodiny či nějaké sociální služ-

by) není možný, musíme přijmout závažné roz-
hodnutí. Tíže tohoto rozhodnutí je podpořena 
představou, že opuštěním svého domova člo-
věk ztratí vše, čím až dosud žil. Své soukromí, 
klid i zažité rituály. Že nastává ta nejhorší eta-
pa v životě, kdy bude někde „zavřený“ podro-
ben ústavnímu režimu a kdy jeho aktivní život 
prakticky končí.

Nic však není černobílé. Příchodem do domo-
va pro seniory toho může člověk také mnoho 
získat. Na prvním místě samozřejmě bezpečí, 
jistotu, že nezůstane sám a bez pomoci. a také 
nové vztahy a přátelství, nové aktivity, jichž se 
třeba doposud nikdy neúčastnil. 

Co předchází odchodu do domova 
pro seniory
Rozhodnutí o odchodu do domova pro seniory 
není učiněno ze dne na den. Většinou mu před-
chází postupné zhoršování zdravotního stavu, 
různá omezení, pozvolná ztráta soběstačnosti. 
Rodina pomáhá nejprve (často v kombinaci 
s pečovatelskou či jinou službou) s těžkými 
nákupy, úklidem, praním prádla, běžnou údrž-
bou domácnosti. Na řadu přichází ošetřovatel-
ská péče, dozor nad braním léků, až postupně 
potřebuje senior každodenní dozor a péči. Tu 
často zabezpečuje rodina, do níž nutnost péče 
o závislého člena rodiny může přinést řadu 
konfliktů spojených se snahou zkombinovat 
péči s osobním i pracovním životem. Mnohdy 
naruší i rodinné vztahy.

Proč se nebát péče 
v domovech pro 
seniory 
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Pro většinu lidí je představa dožití 
v domově pro seniory naprosto 
nepřijatelná a nepředstavitelná, 
zvláště pro lidi aktivní, v produk-
tivním věku. Věty typu „v domo-
vě bych nikdy skončit nechtěl/a“ 
nebo „babičku/dědečka bychom 
tam nikdy nedali“ můžeme slýchat 
velmi často. Někdy však není jiná 
možnost.

Podobnou zkušenost, o kterou se s námi po-
dělila, má i Jana T. (69 let), která se několik let 
starala o své staré rodiče. 

 „Naši se postupně zhoršovali, zejména ma-
minka, která už je inkontinentní a má velké pro-
blémy s pohybem. V posledním půlroce byla 
v podstatě upoutaná na lůžko. Tatínek je na svůj 
věk sice relativně dobrý, hlava mu myslí, ale trpěl 
značnými depresemi a sám by se o maminku ne-
postaral. V péči o rodiče mi pomáhal bratr, někdy 
vypomohla i moje dcera, ale největší tíha spočíva-
la na mě. Často jsme se s bratrem kvůli rodičům 
hádali a ani vztahy s rodiči nebyly takové jako dřív, 
byly poznamenané jejich závislostí a nervozitou. 
Zkoordinovat pomoc rodiny, pečovatelské služby, 
paní na výpomoc s úklidem a pravidelnou dováž-
ku obědů bylo velmi náročné. Byla jsem unavená 
a často se mi vše zdálo bezvýchodné a to přede-
vším v mých nočních směnách, protože rodiče 
potřebují pomoc opravdu 24 hodin denně. Celá 
situace se zřejmě promítla v mém zdravotním sta-
vu. Kvůli onkologickému onemocnění jsem muse-
la podstoupit velmi náročnou operaci a o rodiče 
jsem již nemohla pečovat jako dřív,“ vypráví Jana. 

Předsudky o péči i o pobytu 
v domovech pro seniory
Co teď? Janě a její rodině se nakonec podařilo 
získat pro oba rodiče, pobírající 3. a 2. stupeň 
příspěvku na péči, místa ve společném pokoji 
v domově pro seniory. Pro rodiče to vůbec ne-
bylo jednoduché. Když přišlo oznámení z do-
mova, že mohou nastoupit, nastaly těžké chvíle 
rozhodování i diskusí plných emocí.

 „Naši se domovu bránili, děsilo je, že ode-
jdou z bytu, kde žili několik desítek let“, říká 
Jana. „Tatínek se ptal, co tam budeme dělat 
celý den, budeme tam zavření, bude tam re-
žim, který budou muset dodržovat. Vysvětlovala 
jsem mu, že bude dělat to, co doma a mož-
ná i něco navíc. Konec konců, člověk po celý 
život musí zachovávat nějaký režim: docházka 
do školy, do práce, režim péče o děti. Když tatí-
nek bude chtít, půjde na procházku, dívat se na 
televizi nebo internet, číst si nebo se věnovat 
různým aktivitám, které domov nabízí. Nebo je 
s bratrem vyzvedneme a pojedeme někam na 
výlet. Maminka zase smutně říkala, že už asi 
nestihne podívat se na naši chalupu na Vysoči-
ně a že se jí bude stýskat. Musela jsem jí stále 
opakovat, že ji tam odvezu, kdykoli si bude přát 
a bude se na to zdravotně cítit. Nejdůležitější 
přece je, že o ně bude postaráno a kdykoli bu-
dou potřebovat pomoc, dostanou ji okamžitě“, 
vysvětluje Jana. 

ale ani pro Janu s bratrem to nebylo jednodu-
ché. Museli se vyrovnat s tím, že se jim nepo-
dařilo pokračovat v péči o rodiče až do konce 
života v jejich přirozeném prostředí vlastního 
domova, což je i jednou z priorit současné 
sociální péče. Vyrovnat se s určitým pocitem 
selhání, i když situace už se nedala lépe řešit. 
Vyrovnat se se všeobecnou představou, že ro-
dina se má vždy postarat, a také s negativním 
vnímáním domova pro seniory, který v očích 
veřejnosti zůstává stále „starobincem“, koneč-
nou zastávkou na cestě životem.
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Odchodem do domova pro seniory 
život nekončí 
Příchodem do domova pro seniory začíná kli-
entům nový život. Často sem přicházejí lidé, 
kteří se již několik let kvůli pohybovým pro-
blémům nedostali mimo svůj byt či dům. Život 
byl omezený na návštěvy blízkých a zpestřený 
pouze sledováním televize, v lepším případě 
četbou a luštěním křížovek. Uzavřený svět, 
se kterým se člověk smíří a už nic více neče-
ká. Pokud již odešel dlouholetý partner, hlav-
ním problémem je osamělost.

V takovém případě člověk ani nečeká, že by 
se ještě mohl vrátit do společenského života. 
ale v domovech se lidé schází, aby si společ-
ně “zacvičili, zatančili nebo zahráli kopanou – 
co na tom, že na židlích, i tak je to skvělé!”, 
vyslechli si zajímavé přednášky, sešli se při 
trénování paměti, na koncertě nebo jen tak při 
kávě, užili si divadelní představení, měli mož-
nost se účastnit pravidelných bohoslužeb. 

a i ti, kteří jsou upoutaní na lůžko, nezůstávají 
sami, ale pracovníci domova přicházejí za nimi, 
cvičí s nimi, hrají hry, odvezou je na představení, 
které se v prostorách domova koná. Pro mnohé 
lidi je hrozivá představa, že budou sdílet po-
koj s někým cizím, a to již napořád. Zkušenost 
a praxe však ukazuje, že je lépe být na pokoji 
s někým, s kým si může povídat (samozřejmě za 
předpokladu, že si nelezou silně na nervy, ale 
to se dá řešit). V praxi se takoví lidé, pokud byli 
s někým na pokoji, značně zlepšili a naopak, 
v jednolůžkovém pokoji došlo u osamoceného 
klienta často ke zhoršení zdravotního stavu.

Péče rodiny pokračuje, ale jiným 
způsobem
Také rodiče Jany s překvapením zjistili, že to 
v domově pro seniory není nijak zlé. Pochvalují 
si jídlo, moderně vybavené prostory, zahradu 
i péči milého personálu. Samozřejmě se museli 
vyrovnávat s řadou věcí, například umět si říci 
o pomoc. 

 “Rodiče nebyli zvyklí žádat někoho o po-
moc kromě rodiny. První, koho tatínek volal, 
když měla maminka v noci v domově akutní 
zažívací potíže, jsem byla já. Vysvětlila jsem 
mu, že má použít tlačítko a přivolat personál, 
který je neustále k dispozici. Noční sestra ma-
mince okamžitě zajistila zdravotnickou pomoc 
i následné ošetření v nemocnici. Nás obratem 
informovali, aniž bychom museli sami zasaho-
vat. Hned další den jsme se byli za maminkou 
podívat. Vše proběhlo ke spokojenosti a tatínek 
si uvědomil, že si už nemusí dělat starosti. A my 
také ne,” doplňuje Jana.

Janin tatínek začal v domově pravidelně cvičit, 
chodí do společných prostor na kávu a také 
maminka se pohybově zlepšila. Z lůžka se jí 
podařilo postavit k chodítku a s trpělivou po-
mocí pracovníků domova více zrehabilitovat.

 „Uvědomila jsem si, že si nemusím vy-
čítat, že rodiče bydlí v domově. Vlastně o ně 
pečuji dál, i když jiným způsobem. Chodím za 
nimi velmi často a mám konečně čas si s nimi 
bez stresu popovídat, všechno s nimi probrat, 
zahrát si karty nebo je vzít na procházku, aniž 
bych musela myslet na to, že mám převléct pe-
řiny, zvládnout obtížnou hygienu, vyprat prádlo 
a nakoupit. Naše vztahy se zlepšily, zmizela 
nervozita a stres, i vztahy s bratrem se urov-
naly, všichni jsme se uklidnili“, uzavírá svůj 
příběh Jana.

Janina péče o rodiče neskončila, i když ob-
sah a forma se v tomto případě mění. Ne 
vždy vše dopadne ideálně podle našich pů-
vodních představ. Je ale dobré si uvědomit, 
že není třeba obávat se sociálních služeb, 
ať už pečovatelské služby v domácnosti, 
tak péče v domovech pro seniory. I přes 
spoustu handicapů si zde lidé zachovávají 
svou důstojnost, je o ně postaráno, najdou 
trochu jinou náplň života a navazují nová 
přátelství. A to přece není málo!

Komplexní informace o všech 
domovech zřizovaných městem 
můžete nalézt na jednotné 
webové adrese www.brnods.cz  
Z této adresy se dostanete na 
stránky všech jedenácti domovů 
a dozvíte se vše co vás zajímá, 
včetně způsobu, jak podat  
žádost atd.  
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Základní činnosti domova pro seniory
(dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
v akt. znění)

V domovech pro seniory se poskytují pobytové 
služby osobám, které mají sníženou soběstač-
nost zejména z důvodu věku, jejichž situace vy-
žaduje pravidelnou (často v nepřetržitém režimu) 
pomoc jiné fyzické osoby.

  poskytnutí ubytování,

  poskytnutí stravy,

   pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu,

   pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu,

   zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím,

   sociálně terapeutické 
činnosti,

  aktivizační činnosti,

   pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při ob-
starávání osobních záležitostí.

Služba obsahuje tyto 
základní činnosti:

Kontakty na další domovy  
a zařízení najdete v Elektronickém 
katalogu sociálních služeb 
Jihomoravského kraje na adrese  
https://prostedoma.jmk.cz/.
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Nárok na příspěvek a další náležitosti spra-
vuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Základní podmínkou je dlouhodo-
bě nepříznivý zdravotní stav a závislost na 
péči druhé osoby. O neschopnosti zvládat 
základní životní potřeby pak musí existovat lé-
kařské záznamy a zprávy. Na jejich základě se 
poté posuzuje takzvaný stupeň bezmocnosti. 
Finanční pomoc v podobě dávky náleží vždy 
osobě, o kterou je pečováno. Slouží k pokrytí 
služeb, které jsou s péčí o osobu spojeny.


Stupně závislosti a jeho výše pro 
osoby starší 18 let za kalendářní 
měsíc:
Podle toho, kolik jednotlivých základních po-
třeb člověk nezvládá vykonávat, je vyhodnoce-
na míra jeho závislosti na pomoci druhých a je 
zařazen do jednoho ze čtyř stupňů závislosti:

 ̾ 880 Kč v 1. stupni (lehká závislost) – do-
spělí, kteří nezvládnou vykonávat 3–4 život-
ní potřeby

 ̾ 4 400 Kč ve 2. stupni (středně těžká závis-
lost) – dospělí, kteří nezvládají vykonávat 
5–6 životních potřeb

 ̾ 12 800 Kč ve 3. stupni (těžká závislost) – 
dospělí, kteří nezvládají 7–8 životních po-
třeb

 ̾ 19 200 Kč ve 4. stupni (úplná závislost) – 
dospělí, kteří si nedokážou zajistit 9–10 zá-
kladních životních potřeb

Příspěvek na péči

Výše příspěvku na péči je vypočítávána tak, 
aby pokryla finanční náklady na sociální 
služby nezbytné pro zachování životní 
úrovně pobírající osoby. 

Po podání žádosti, je žadatel či jeho zástup-
ce kontaktován sociální pracovnicí/kem úřadu 
práce. Během šetření doma nebo v nemocnici 
s ním vyplní dotazník týkající se úkonů sebe-
obsluhy v deseti oblastech uvedených výše. 
V další fázi se řízení o příspěvku na péči dostá-
vá k rukám posudkového lékaře Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Ten si vyžádá lékař-
skou dokumentaci od praktického či ošetřu-
jícího lékaře. Posudkový lékař pak navrhne 
stupeň závislosti příspěvku na péči a Úřad 
práce vydá rozhodnutí, zda a v jaké částce se 
příspěvek přiznává. Proti tomuto rozhodnutí se 
lze v případě nespokojenosti odvolat. Lze také 
vyčkat a zkompletovat nové zdravotní zprávy 
a po uplynutí několika měsíců podat návrh na 
zvýšení příspěvku na péči.


Co znamená mít 1. stupeň příspěvku 
na péči a co naopak 4. stupeň na péči?
Člověk s prvním stupněm je ten, který žije 
v převážné většině případů v domácím prostře-
dí ať už sám nebo se svými blízkými. Základní 
životní potřeby zvládá spíše samostatně, ale 
je křehký, potřebuje dopomoc v některých ob-
lastech (například doprovody při chůzi z bytu, 
dopomoc s péčí o domácnost, dopomoc při 
hygieně – jištění ve sprše apod.)

Člověka se stanoveným 4. stupněm si může-
me představit jako toho, který potřebuje téměř 
celodenní péči. Může to být člověk upoutaný 
na lůžku, který se sám nenají, může to být také 
člověk na invalidním vozíku s neurologickým 
postižením horním končetin vyžadující asisten-
ci ve všech oblastech sebeobsluhy.

Trápí vás nepříjemné zdravotní problémy a už se nezvládáte sami 
o sebe plnohodnotně postarat? Nebo máte v rodině nemohoucího 
blízkého, který potřebuje pomoct v každodenním životě? Pro tyto 
případy je určen příspěvek na péči o osobu blízkou, ze kterého si 
mohou nemocní hradit pomoc a sociální služby.
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Sociální péče


Kde a jak se žádá o příspěvek na péči?
V Brně na Úřadu práce pro Brno – město na ul. 
Křenová 25. Žádost o příspěvek na péči musí 
být podána společně s Oznámením o poskyto-
vateli pomoci. Oba formuláře lze zaslat poštou 
nebo odevzdat na podatelnu. Případně také 
zaslat datovou schránkou. Ke stažení jsou na 
webových stránkách Ministerstva práce a so-
ciálních věcí.


Kdo se může stát poskytovatelem 
pomoci?

 ̾ poskytovatel sociálních služeb zapsaný 
v registru sociálních služeb (pečovatelské, 
odlehčovací a asistenční služby, domovy 
seniorů apod.),

 ̾ pečující osoba blízká (rodinní příslušníci: man-
želé, rodiče, děti, partneři i další příbuzní),

 ̾ asistent sociální péče (fyzická osoba starší 
18 let, která je zdravotně způsobilá a nepo-
skytuje tuto péči jako podnikatel, v souladu 
s § 83 odst. 2 zákona o sociálních službách),

 ̾ lůžkový hospic.

V případě potřeby lze kombinovat pomoc od více 
poskytovatelů.

V případě jakýchkoliv dotazů 
nejen ohledně příspěvku na péči 
prosím volejte bezplatnou  
linku 800 140 800 poradny  
Socio Info Point nebo pište na 
mail sip@brno.cz.

Pracovnice Vám se vším rády 
poradí a pomohou s vyplněním 
žádosti.

   mobilita

  orientace

   komunikace

   stravování

   oblékání a obouvání

   tělesná hygiena

  výkon fyziologické potřeby

   péče o zdraví

   osobní aktivity a péče  
o domácnost

Mezi posuzované úkony patří: 

Příspěvek na péči pobírá  
v ČR v současné době přibližně 
360 000 lidí. V zařízeních sociální 
péče pobývá kolem 40 000 lidí 
ve dvou nejvyšších stupních 
závislosti na pomoci druhých.

platí pouze pro osoby starší 18 let

Příspěvek na péči  
(uradprace.cz)
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Příspěvek na bydlení 
pomůže s vysokými 
cenami energií
Nebojte se zeptat

Příspěvek na bydlení je základní 
sociální pomoc státu, která je 
schopna reagovat na horentní 
zvyšování nákladů na energie. 
V poslední době prochází velkými 
změnami tak, aby stát dokázal 
lidem s vysokými zálohami 
poskytnout co nejúčinnější 
podporu. Proto opravdu 
neváhejte a nebojte se zeptat. 
Zkuste SIP, jak vám radí náš 
časopis. Tam vám orientačně 
sdělí (i po telefonu), zda máte na 
tuto dávku nárok.

Příspěvek na bydlení, který vyplácí příslušný 
úřad práce, pomáhá dlouhodobě s náklady 
spojenými s bydlením. Jedná se o finanční 
pomoc, která vychází z odevzdaných nákladů 
na bydlení za uplynulé čtvrtletí a obdržených 
příjmů za uplynulé čtvrtletí. 

Nárok na něj máte, pokud jsou vaše nákla-
dy na bydlení (nájem, elektřina, plyn, služby, 
vodné apod.) vyšší než 30 % vašich čistých 
příjmů. Při výpočtu příspěvku se úřad práce 
nezajímá o celkové majetkové poměry v do-
mácnosti (tzn. zda máte auto, chatu, jiné movi-
té i nemovité věci).

Kdo může žádat
Příspěvek mohou získat nejen lidé, kteří bydlí ve 
vlastním nebo pronajatém bytě či domě, ale i ti, 
kteří žijí na své chatě či chalupě, případně bydlí 
v bytě či domě na za základě věcného břemene. 
V dané nemovitosti nemusíte mít trvalý pobyt.

Jak na to
1. vyplnit formulář žádosti o příspěvek na bydlení 
2. zkompletovat potřebné přílohy k žádosti
3. formuláře k dispozici na webu MPSV 

www.mpsv.cz/-/zadost-o-
prispevek-na-bydleni

Jak žádat o příspěvek na bydlení
 ̾ elektronicky 
www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

 ̾ prostřednictvím Identity občana (např. 
bankovní identita, Mobilní klíč eGovernmen-
tu), kterou je možno využít i u zjednoduše-
ných on-line formulářů pro vybrané dávky 

 ̾ přes datovou schránku
 ̾ e-mailem se zaručeným elektronickým pod-
pisem, poštou (s vlastnoručním podpisem) 

 ̾ osobně

Kde osobně?
příspěvek na bydlení vyplácí Úřad práce, pro 
Brno – město, Polní 37 – zastávka tramvaje 
č. 8 Vojtova.
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Jak moc je to složité?
žádost se podává pouze jednou, dále se pak 
pravidelně 1 x za půl roku se dokládají zmíněné 
doklady o nákladech na bydlení a obdržených 
příjmů, pomoc s vyplněním formuláře a kom-
pletací příloh naleznete na Magistrátu měs-
ta Brna, odboru sociální péče, ul. Koliště 19, 
v úředních dnech po, st 8-17 h., pá 8-12 h. 

Důležité informace
 ̾ o tento příspěvek můžete zažádat až 3 mě-
síce zpětně (tedy o jedno čtvrtletí zpět), 

 ̾ do nákladů na bydlení se nezapočítáva-
jí náklady na hypotéku, úvěry, exekuce, 
splátky různých jiných půjček, do zkou-
maných příjmů se nezapočítávají následu-
jící dávky: příspěvek na péči, příspěvek 
na mobilitu a zvláštní pomůcku, dávky 
hmotné nouze, dávky pěstounské péče,

 ̾ pokud si chcete orientačně ověřit nárok 
na příspěvek na bydlení, využijte orientač-
ní kalkulačku na webu Ministerstva práce 
a sociálních věcí:  

www.mpsv.cz/web/prispevek/
orientacni-vypocet-prispevku-
na-bydleni

Situace každé domácnosti se posuzuje indi-
viduálně s ohledem na místo, kde bydlí.

Martina Kalinová, Lucie Mrázková 
pracovnice poradny Socio Info Point

V případě jakýchkoliv dotazů 
nejen ohledně příspěvku na 
bydlení prosím volejte naši 
bezplatnou linku 800 140 800 
nebo pište na mail sip@brno.cz.

Rády Vám se vším poradíme 
a pomůžeme s vyplněním 
žádosti.

Upozorňujeme na podvodné odkazy šířené SMS zprávami a e-maily. Vedou na falešné stránky, které se tváří jako web MPSV. Jedná se o phishing, na odkazy neklikejte. ×

  Působnost MP… Státní sociální podpora- Příspěvek na bydlení-

Příspěvek na bydlení

VYPLNIT FORMULÁŘ

ORIENTAČNÍ KALKULAČKA

Nejprve chci získat více informací

Přihlášení se k vyplnění formuláře musí vždy provádět osoba, která přímo žádá o příspěvek. Nelze žádat za jinou osobu (např. rodiče, prarodiče).

 

 

 

KDO MŮŽE PŘÍSPĚVEK ZÍSKAT
Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a

podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve
vlastním bytě či domě. Podívejte se na konkrétní případy.

 

 

CO JE TŘEBA SI PŘIPRAVIT
Než se pustíte do vyplňování formuláře, je třeba si připravit pár dokumentů, které od vás budeme potřebovat. Jde pouze o informace,

které si stát nemůže dohledat sám. Abychom vám vše zjednodušili, bude nám stačit nahrát pouze scan nebo fotku.

 

 

JAK SE PROKÁŽU
Abychom mohli vaši žádost zpracovat online a ušetřit vám cestu na úřad, musíme si být jisti tím, kdo žádost podal. Proto je pro vstup do
našeho formuláře nutné přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo Datové schránky. Zároveň vás upozorňujeme, že formulář může

vyplnit pouze ten, kdo o příspěvek žádá na sebe a pro svou domácnost. Nelze tedy žádost podat za někoho jiného (např. vnuk nemůže
požádat pod svou Identitou občana za svou babičku).

Více informací ke zřízení Identity občana !"

 

PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

Nadále platí možnost vyplnit zjednodušený papírový formulář na kterékoliv pobočce Úřadu práce ČR. V případě nesnází nebo dotazů
můžete v pracovní době zavolat na call centrum Úřadu práce: +420 800 77 99 00.

V případě technických potíží s aplikací se obraťte na IT podporu MPSV: +420 950 194 444 v pracovní době nebo vyplňte tento
formulář a pracovníci help-desku se Vám ozvou.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Připravili jsme pro vás seznam nejčastěji kladených dotazů a odpovědí na ně. Pokud jste zde nenašli řešení vašeho, obraťte se na

operátory helpdesku, kteří vám rádi pomohou.

Poslední aktualizace: 23. 11. 2022

Jsme rádi, že jste tady. Na tomto místě vám poskytneme veškeré
potřebné informace a podporu při žádosti o příspěvek na bydlení.
Vzhledem k současné situaci, která je pro mnohé z nás složitá, jsme
se rozhodli učinit několik zásadních změn v oblasti příspěvku na
bydlení.

Jedním z výsledků je maximálně zjednodušený formulář žádosti
o příspěvek, který zvládnete bez komplikací vyplnit během několika
minut z  pohodlí vašeho domova. Maximum informací si stát zajistí
sám. Zároveň se náklady na bydlení a příjmy rodiny revidují již pouze
jednou za půl roku. A navíc všichni stávající příjemci příspěvku na
bydlení mohou své pravidelné zúčtování provést také v novém
online prostředí. Snahou MPSV je vám maximálně ulehčit cestu k
čerpání příspěvku a minimalizovat zbytečné papírování.

Další úpravy příspěvku na bydlení, které povedou především k
narovnávají podmínek pro jednotlivé domácnosti, budou platné od 1.
ledna 2023. O těchto změnách se můžete podrobněji dočíst v tiskové
zprávě.

 

Průměrná výše příspěvku na bydlení je
zhruba 4.100 Kč měsíčně.

Pokud máte připravené vše
potřebné, podáte žádost

rychle a pohodlně.

O příspěvek můžete požádat
až tři měsíce zpětně!

V případě problémů či
nejasností vám pomůžeme na
čísle 950 194 444 v pracovní

době zde.

Žádost se již nebude podávat
každý rok, ale pouze jednou.

JAK NA TO
Do vyplňování můžete skočit rovnýma nohama, nebo si nejdřív pustit

video, ve kterém vám vše vysvětlíme.

Příspěvek na bydlení lze nyní podat ve zjedno…
Sdílet

Rodina

Jana a Karel bydlí v nájmu v Ústí nad
Labem. Mají dvě děti ve věku 8 a 10 let.
Jejich čistý příjem je 38.348 Kč. Za nájem
platí každý měsíc 12.000 Kč a za náklady
na bydlení (energie, vodné a stočné atd.)
platí měsíčně 6.620 Kč. Mohou tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.273 Kč měsíčně.

Důchodkyně

Helena je ovdovělá důchodkyně a bydlí
ve vlastním domě v Javorníku. Její
náklady na bydlení (energie, vodné a
stočné atd.) jsou 6.800 Kč měsíčně.
Pobírá důchod ve výši 13.800 Kč. Může
tedy získat od státu příspěvek na bydlení
ve výši 2.092 Kč měsíčně.

Samoživitelka

Petra je samoživitelka a bydlí v nájemním
bytě v Olomouci se dvěma dětmi ve věku
8 a 11 let. Její čistý měsíční příjem je
27.290 Kč. Za nájem a náklady na bydlení
vydá každý měsíc 15.620 Kč. Může tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.813 Kč měsíčně.

POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU

Pokud pobíráte výplatu či mzdu, budeme
potřebovat potvrzení o výši příjmu (např. výplatní
pásku).

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY

Doklad potvrzující výši nákladů na služby jako
vodné, stočné, odvoz odpadu a podobně.

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE

Doklad potvrzující výši nákladů na energie za
předchozí měsíce.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Pokud bydlíte v nájmu, budete potřebovat scan
nebo fotku vaší nájemní smlouvy.

POTVRZENÍ O STUDIU

V případě, že je vaše dítě student starší 15 let,
budete potřebovat potvrzení o studiu.

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A ENERGIÍ

Pokud jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či
nedoplatek, přiložte vyúčtování k žádosti.

PROHLÁŠENÍ DALŠÍCH OSOB

Pokud s vámi bydlí další osoba starší 18 let,
budete od ní potřebovat podepsat prohlášení.

V rámci Identity občana můžete využít
Mobilní klíč eGovernmentu. Do vašeho mobilu
si jednoduše stáhnete aplikaci a následně si
na kterémkoli Czech Pointu aktivujete
možnost přihlášení. Během pár minut tak
získáte jednoduchý způsob přihlašování. Vše
je přehledně vysvětleno v tomto videu ! ",
případně v tomto návodu !".

Dalším způsobem v rámci Identity občana je
BankID. Bankovní identitu má v České
republice přes 5.000.000 lidí (jen o tom
spousta z nich neví), pravděpodobně ji tak
budete mít i vy. Pomocí přihlašovacích údajů
do vašeho internetového bankovnictví se
jednoduše přihlásíte. Pokud potřebujete více
informací ohledně BankID, najdete je na
bankid.cz !".

Další možností, jak se prokázat, je přihlášení
přes datovou schránku. Pokud ji nemáte, stačí
navštívit nejbližší CzechPoint například na
pobočce České pošty. Pro zjednodušené
přihlašování lze následně nainstalovat
aplikaci Mobilní klíč do mobilního telefonu
nebo tabletu. Veškeré podrobnosti o datových
schránkách zjistíte na
info.mojedatovaschranka.cz !".

MOHU NĚKDE ZJISTIT, JAKOU ČÁSTKU BYCH MOHL/A NA PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ ZÍSKAT? #

CO POTŘEBUJU PRO VYPLNĚNÍ NOVÉHO FORMULÁŘE? #

V ČEM JE TO JEDNODUŠŠÍ? KOLIK ČASU UŠETŘÍM? #

JAK ZJISTÍM, JESTLI MÁM NA PŘÍSPĚVEK NÁROK? #

ZA JAK DLOUHO MUSÍM O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ŽÁDAT ZNOVU? #

KDYŽ JSEM DŮCHODCE, CO KONKRÉTNĚ POTŘEBUJI K PROKÁZÁNÍ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ NA BYDLENÍ? #

KDY PŘIJDOU PENÍZE, KDYŽ POŽÁDÁM HNED NA ZAČÁTKU ČERVENCE? #

PROČ MÁM ŽÁDAT ZROVNA O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ? NEPOMŮŽE STÁT PLOŠNĚ S ROSTOUCÍMI CENAMI ENERGIÍ VŠEM? #

MOHU POMOCI TŘEBA SVÉ BABIČCE, KDYŽ SI S ONLINE PROSTŘEDÍM NEVÍ RADY? #

JAK SE PROKAZUJE PŘÍJEM, POKUD SDÍLÍM DOMÁCNOST S OSVČ? #

KDY PLÁNUJETE ZJEDNODUŠENÝ FORMULÁŘ PRO DALŠÍ PŘÍSPĚVKY A KTERÉ TO BUDOU? #

JE MOŽNÉ POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ, POKUD UŽÍVÁM BYT NA ZÁKLADĚ VĚCNÉHO BŘEMENE? #

JSEM DŮCHODCE, CO MÁM DĚLAT, POKUD CHCI ŽÁDOST PODAT NOVÝM ZPŮSOBEM, ALE NEJSEM TAK ZRUČNÝ V PRÁCI S POČÍTAČEM? #
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Česká správa sociálního
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Potvrzení o výši příjmu  
např. platový výměr či výplatní páska.

Upozorňujeme na podvodné odkazy šířené SMS zprávami a e-maily. Vedou na falešné stránky, které se tváří jako web MPSV. Jedná se o phishing, na odkazy neklikejte. ×

  Působnost MP… Státní sociální podpora- Příspěvek na bydlení-

Příspěvek na bydlení

VYPLNIT FORMULÁŘ

ORIENTAČNÍ KALKULAČKA

Nejprve chci získat více informací

Přihlášení se k vyplnění formuláře musí vždy provádět osoba, která přímo žádá o příspěvek. Nelze žádat za jinou osobu (např. rodiče, prarodiče).

 

 

 

KDO MŮŽE PŘÍSPĚVEK ZÍSKAT
Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a

podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve
vlastním bytě či domě. Podívejte se na konkrétní případy.

 

 

CO JE TŘEBA SI PŘIPRAVIT
Než se pustíte do vyplňování formuláře, je třeba si připravit pár dokumentů, které od vás budeme potřebovat. Jde pouze o informace,

které si stát nemůže dohledat sám. Abychom vám vše zjednodušili, bude nám stačit nahrát pouze scan nebo fotku.

 

 

JAK SE PROKÁŽU
Abychom mohli vaši žádost zpracovat online a ušetřit vám cestu na úřad, musíme si být jisti tím, kdo žádost podal. Proto je pro vstup do
našeho formuláře nutné přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo Datové schránky. Zároveň vás upozorňujeme, že formulář může

vyplnit pouze ten, kdo o příspěvek žádá na sebe a pro svou domácnost. Nelze tedy žádost podat za někoho jiného (např. vnuk nemůže
požádat pod svou Identitou občana za svou babičku).

Více informací ke zřízení Identity občana !"

 

PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

Nadále platí možnost vyplnit zjednodušený papírový formulář na kterékoliv pobočce Úřadu práce ČR. V případě nesnází nebo dotazů
můžete v pracovní době zavolat na call centrum Úřadu práce: +420 800 77 99 00.

V případě technických potíží s aplikací se obraťte na IT podporu MPSV: +420 950 194 444 v pracovní době nebo vyplňte tento
formulář a pracovníci help-desku se Vám ozvou.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Připravili jsme pro vás seznam nejčastěji kladených dotazů a odpovědí na ně. Pokud jste zde nenašli řešení vašeho, obraťte se na

operátory helpdesku, kteří vám rádi pomohou.

Poslední aktualizace: 23. 11. 2022

Jsme rádi, že jste tady. Na tomto místě vám poskytneme veškeré
potřebné informace a podporu při žádosti o příspěvek na bydlení.
Vzhledem k současné situaci, která je pro mnohé z nás složitá, jsme
se rozhodli učinit několik zásadních změn v oblasti příspěvku na
bydlení.

Jedním z výsledků je maximálně zjednodušený formulář žádosti
o příspěvek, který zvládnete bez komplikací vyplnit během několika
minut z  pohodlí vašeho domova. Maximum informací si stát zajistí
sám. Zároveň se náklady na bydlení a příjmy rodiny revidují již pouze
jednou za půl roku. A navíc všichni stávající příjemci příspěvku na
bydlení mohou své pravidelné zúčtování provést také v novém
online prostředí. Snahou MPSV je vám maximálně ulehčit cestu k
čerpání příspěvku a minimalizovat zbytečné papírování.

Další úpravy příspěvku na bydlení, které povedou především k
narovnávají podmínek pro jednotlivé domácnosti, budou platné od 1.
ledna 2023. O těchto změnách se můžete podrobněji dočíst v tiskové
zprávě.

 

Průměrná výše příspěvku na bydlení je
zhruba 4.100 Kč měsíčně.

Pokud máte připravené vše
potřebné, podáte žádost

rychle a pohodlně.

O příspěvek můžete požádat
až tři měsíce zpětně!

V případě problémů či
nejasností vám pomůžeme na
čísle 950 194 444 v pracovní

době zde.

Žádost se již nebude podávat
každý rok, ale pouze jednou.

JAK NA TO
Do vyplňování můžete skočit rovnýma nohama, nebo si nejdřív pustit

video, ve kterém vám vše vysvětlíme.

Příspěvek na bydlení lze nyní podat ve zjedno…
Sdílet

Rodina

Jana a Karel bydlí v nájmu v Ústí nad
Labem. Mají dvě děti ve věku 8 a 10 let.
Jejich čistý příjem je 38.348 Kč. Za nájem
platí každý měsíc 12.000 Kč a za náklady
na bydlení (energie, vodné a stočné atd.)
platí měsíčně 6.620 Kč. Mohou tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.273 Kč měsíčně.

Důchodkyně

Helena je ovdovělá důchodkyně a bydlí
ve vlastním domě v Javorníku. Její
náklady na bydlení (energie, vodné a
stočné atd.) jsou 6.800 Kč měsíčně.
Pobírá důchod ve výši 13.800 Kč. Může
tedy získat od státu příspěvek na bydlení
ve výši 2.092 Kč měsíčně.

Samoživitelka

Petra je samoživitelka a bydlí v nájemním
bytě v Olomouci se dvěma dětmi ve věku
8 a 11 let. Její čistý měsíční příjem je
27.290 Kč. Za nájem a náklady na bydlení
vydá každý měsíc 15.620 Kč. Může tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.813 Kč měsíčně.

POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU

Pokud pobíráte výplatu či mzdu, budeme
potřebovat potvrzení o výši příjmu (např. výplatní
pásku).

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY

Doklad potvrzující výši nákladů na služby jako
vodné, stočné, odvoz odpadu a podobně.

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE

Doklad potvrzující výši nákladů na energie za
předchozí měsíce.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Pokud bydlíte v nájmu, budete potřebovat scan
nebo fotku vaší nájemní smlouvy.

POTVRZENÍ O STUDIU

V případě, že je vaše dítě student starší 15 let,
budete potřebovat potvrzení o studiu.

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A ENERGIÍ

Pokud jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či
nedoplatek, přiložte vyúčtování k žádosti.

PROHLÁŠENÍ DALŠÍCH OSOB

Pokud s vámi bydlí další osoba starší 18 let,
budete od ní potřebovat podepsat prohlášení.

V rámci Identity občana můžete využít
Mobilní klíč eGovernmentu. Do vašeho mobilu
si jednoduše stáhnete aplikaci a následně si
na kterémkoli Czech Pointu aktivujete
možnost přihlášení. Během pár minut tak
získáte jednoduchý způsob přihlašování. Vše
je přehledně vysvětleno v tomto videu ! ",
případně v tomto návodu !".

Dalším způsobem v rámci Identity občana je
BankID. Bankovní identitu má v České
republice přes 5.000.000 lidí (jen o tom
spousta z nich neví), pravděpodobně ji tak
budete mít i vy. Pomocí přihlašovacích údajů
do vašeho internetového bankovnictví se
jednoduše přihlásíte. Pokud potřebujete více
informací ohledně BankID, najdete je na
bankid.cz !".

Další možností, jak se prokázat, je přihlášení
přes datovou schránku. Pokud ji nemáte, stačí
navštívit nejbližší CzechPoint například na
pobočce České pošty. Pro zjednodušené
přihlašování lze následně nainstalovat
aplikaci Mobilní klíč do mobilního telefonu
nebo tabletu. Veškeré podrobnosti o datových
schránkách zjistíte na
info.mojedatovaschranka.cz !".

MOHU NĚKDE ZJISTIT, JAKOU ČÁSTKU BYCH MOHL/A NA PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ ZÍSKAT? #

CO POTŘEBUJU PRO VYPLNĚNÍ NOVÉHO FORMULÁŘE? #

V ČEM JE TO JEDNODUŠŠÍ? KOLIK ČASU UŠETŘÍM? #

JAK ZJISTÍM, JESTLI MÁM NA PŘÍSPĚVEK NÁROK? #

ZA JAK DLOUHO MUSÍM O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ŽÁDAT ZNOVU? #

KDYŽ JSEM DŮCHODCE, CO KONKRÉTNĚ POTŘEBUJI K PROKÁZÁNÍ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ NA BYDLENÍ? #

KDY PŘIJDOU PENÍZE, KDYŽ POŽÁDÁM HNED NA ZAČÁTKU ČERVENCE? #

PROČ MÁM ŽÁDAT ZROVNA O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ? NEPOMŮŽE STÁT PLOŠNĚ S ROSTOUCÍMI CENAMI ENERGIÍ VŠEM? #

MOHU POMOCI TŘEBA SVÉ BABIČCE, KDYŽ SI S ONLINE PROSTŘEDÍM NEVÍ RADY? #

JAK SE PROKAZUJE PŘÍJEM, POKUD SDÍLÍM DOMÁCNOST S OSVČ? #

KDY PLÁNUJETE ZJEDNODUŠENÝ FORMULÁŘ PRO DALŠÍ PŘÍSPĚVKY A KTERÉ TO BUDOU? #

JE MOŽNÉ POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ, POKUD UŽÍVÁM BYT NA ZÁKLADĚ VĚCNÉHO BŘEMENE? #

JSEM DŮCHODCE, CO MÁM DĚLAT, POKUD CHCI ŽÁDOST PODAT NOVÝM ZPŮSOBEM, ALE NEJSEM TAK ZRUČNÝ V PRÁCI S POČÍTAČEM? #
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Nájemní smlouva 
pokud bydlíte v nájmu.

Upozorňujeme na podvodné odkazy šířené SMS zprávami a e-maily. Vedou na falešné stránky, které se tváří jako web MPSV. Jedná se o phishing, na odkazy neklikejte. ×

  Působnost MP… Státní sociální podpora- Příspěvek na bydlení-

Příspěvek na bydlení

VYPLNIT FORMULÁŘ

ORIENTAČNÍ KALKULAČKA

Nejprve chci získat více informací

Přihlášení se k vyplnění formuláře musí vždy provádět osoba, která přímo žádá o příspěvek. Nelze žádat za jinou osobu (např. rodiče, prarodiče).

 

 

 

KDO MŮŽE PŘÍSPĚVEK ZÍSKAT
Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a

podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve
vlastním bytě či domě. Podívejte se na konkrétní případy.

 

 

CO JE TŘEBA SI PŘIPRAVIT
Než se pustíte do vyplňování formuláře, je třeba si připravit pár dokumentů, které od vás budeme potřebovat. Jde pouze o informace,

které si stát nemůže dohledat sám. Abychom vám vše zjednodušili, bude nám stačit nahrát pouze scan nebo fotku.

 

 

JAK SE PROKÁŽU
Abychom mohli vaši žádost zpracovat online a ušetřit vám cestu na úřad, musíme si být jisti tím, kdo žádost podal. Proto je pro vstup do
našeho formuláře nutné přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo Datové schránky. Zároveň vás upozorňujeme, že formulář může

vyplnit pouze ten, kdo o příspěvek žádá na sebe a pro svou domácnost. Nelze tedy žádost podat za někoho jiného (např. vnuk nemůže
požádat pod svou Identitou občana za svou babičku).

Více informací ke zřízení Identity občana !"

 

PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

Nadále platí možnost vyplnit zjednodušený papírový formulář na kterékoliv pobočce Úřadu práce ČR. V případě nesnází nebo dotazů
můžete v pracovní době zavolat na call centrum Úřadu práce: +420 800 77 99 00.

V případě technických potíží s aplikací se obraťte na IT podporu MPSV: +420 950 194 444 v pracovní době nebo vyplňte tento
formulář a pracovníci help-desku se Vám ozvou.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Připravili jsme pro vás seznam nejčastěji kladených dotazů a odpovědí na ně. Pokud jste zde nenašli řešení vašeho, obraťte se na

operátory helpdesku, kteří vám rádi pomohou.

Poslední aktualizace: 23. 11. 2022

Jsme rádi, že jste tady. Na tomto místě vám poskytneme veškeré
potřebné informace a podporu při žádosti o příspěvek na bydlení.
Vzhledem k současné situaci, která je pro mnohé z nás složitá, jsme
se rozhodli učinit několik zásadních změn v oblasti příspěvku na
bydlení.

Jedním z výsledků je maximálně zjednodušený formulář žádosti
o příspěvek, který zvládnete bez komplikací vyplnit během několika
minut z  pohodlí vašeho domova. Maximum informací si stát zajistí
sám. Zároveň se náklady na bydlení a příjmy rodiny revidují již pouze
jednou za půl roku. A navíc všichni stávající příjemci příspěvku na
bydlení mohou své pravidelné zúčtování provést také v novém
online prostředí. Snahou MPSV je vám maximálně ulehčit cestu k
čerpání příspěvku a minimalizovat zbytečné papírování.

Další úpravy příspěvku na bydlení, které povedou především k
narovnávají podmínek pro jednotlivé domácnosti, budou platné od 1.
ledna 2023. O těchto změnách se můžete podrobněji dočíst v tiskové
zprávě.

 

Průměrná výše příspěvku na bydlení je
zhruba 4.100 Kč měsíčně.

Pokud máte připravené vše
potřebné, podáte žádost

rychle a pohodlně.

O příspěvek můžete požádat
až tři měsíce zpětně!

V případě problémů či
nejasností vám pomůžeme na
čísle 950 194 444 v pracovní

době zde.

Žádost se již nebude podávat
každý rok, ale pouze jednou.

JAK NA TO
Do vyplňování můžete skočit rovnýma nohama, nebo si nejdřív pustit

video, ve kterém vám vše vysvětlíme.

Příspěvek na bydlení lze nyní podat ve zjedno…
Sdílet

Rodina

Jana a Karel bydlí v nájmu v Ústí nad
Labem. Mají dvě děti ve věku 8 a 10 let.
Jejich čistý příjem je 38.348 Kč. Za nájem
platí každý měsíc 12.000 Kč a za náklady
na bydlení (energie, vodné a stočné atd.)
platí měsíčně 6.620 Kč. Mohou tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.273 Kč měsíčně.

Důchodkyně

Helena je ovdovělá důchodkyně a bydlí
ve vlastním domě v Javorníku. Její
náklady na bydlení (energie, vodné a
stočné atd.) jsou 6.800 Kč měsíčně.
Pobírá důchod ve výši 13.800 Kč. Může
tedy získat od státu příspěvek na bydlení
ve výši 2.092 Kč měsíčně.

Samoživitelka

Petra je samoživitelka a bydlí v nájemním
bytě v Olomouci se dvěma dětmi ve věku
8 a 11 let. Její čistý měsíční příjem je
27.290 Kč. Za nájem a náklady na bydlení
vydá každý měsíc 15.620 Kč. Může tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.813 Kč měsíčně.

POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU

Pokud pobíráte výplatu či mzdu, budeme
potřebovat potvrzení o výši příjmu (např. výplatní
pásku).

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY

Doklad potvrzující výši nákladů na služby jako
vodné, stočné, odvoz odpadu a podobně.

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE

Doklad potvrzující výši nákladů na energie za
předchozí měsíce.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Pokud bydlíte v nájmu, budete potřebovat scan
nebo fotku vaší nájemní smlouvy.

POTVRZENÍ O STUDIU

V případě, že je vaše dítě student starší 15 let,
budete potřebovat potvrzení o studiu.

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A ENERGIÍ

Pokud jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či
nedoplatek, přiložte vyúčtování k žádosti.

PROHLÁŠENÍ DALŠÍCH OSOB

Pokud s vámi bydlí další osoba starší 18 let,
budete od ní potřebovat podepsat prohlášení.

V rámci Identity občana můžete využít
Mobilní klíč eGovernmentu. Do vašeho mobilu
si jednoduše stáhnete aplikaci a následně si
na kterémkoli Czech Pointu aktivujete
možnost přihlášení. Během pár minut tak
získáte jednoduchý způsob přihlašování. Vše
je přehledně vysvětleno v tomto videu ! ",
případně v tomto návodu !".

Dalším způsobem v rámci Identity občana je
BankID. Bankovní identitu má v České
republice přes 5.000.000 lidí (jen o tom
spousta z nich neví), pravděpodobně ji tak
budete mít i vy. Pomocí přihlašovacích údajů
do vašeho internetového bankovnictví se
jednoduše přihlásíte. Pokud potřebujete více
informací ohledně BankID, najdete je na
bankid.cz !".

Další možností, jak se prokázat, je přihlášení
přes datovou schránku. Pokud ji nemáte, stačí
navštívit nejbližší CzechPoint například na
pobočce České pošty. Pro zjednodušené
přihlašování lze následně nainstalovat
aplikaci Mobilní klíč do mobilního telefonu
nebo tabletu. Veškeré podrobnosti o datových
schránkách zjistíte na
info.mojedatovaschranka.cz !".

MOHU NĚKDE ZJISTIT, JAKOU ČÁSTKU BYCH MOHL/A NA PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ ZÍSKAT? #

CO POTŘEBUJU PRO VYPLNĚNÍ NOVÉHO FORMULÁŘE? #

V ČEM JE TO JEDNODUŠŠÍ? KOLIK ČASU UŠETŘÍM? #

JAK ZJISTÍM, JESTLI MÁM NA PŘÍSPĚVEK NÁROK? #

ZA JAK DLOUHO MUSÍM O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ŽÁDAT ZNOVU? #

KDYŽ JSEM DŮCHODCE, CO KONKRÉTNĚ POTŘEBUJI K PROKÁZÁNÍ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ NA BYDLENÍ? #

KDY PŘIJDOU PENÍZE, KDYŽ POŽÁDÁM HNED NA ZAČÁTKU ČERVENCE? #

PROČ MÁM ŽÁDAT ZROVNA O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ? NEPOMŮŽE STÁT PLOŠNĚ S ROSTOUCÍMI CENAMI ENERGIÍ VŠEM? #

MOHU POMOCI TŘEBA SVÉ BABIČCE, KDYŽ SI S ONLINE PROSTŘEDÍM NEVÍ RADY? #

JAK SE PROKAZUJE PŘÍJEM, POKUD SDÍLÍM DOMÁCNOST S OSVČ? #

KDY PLÁNUJETE ZJEDNODUŠENÝ FORMULÁŘ PRO DALŠÍ PŘÍSPĚVKY A KTERÉ TO BUDOU? #

JE MOŽNÉ POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ, POKUD UŽÍVÁM BYT NA ZÁKLADĚ VĚCNÉHO BŘEMENE? #

JSEM DŮCHODCE, CO MÁM DĚLAT, POKUD CHCI ŽÁDOST PODAT NOVÝM ZPŮSOBEM, ALE NEJSEM TAK ZRUČNÝ V PRÁCI S POČÍTAČEM? #
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Potvrzení nákladů na služby 
doklad potvrzující výši nákladů na 
služby, jako je třeba vodné, stočné, 
odvoz odpadu a podobně.

Upozorňujeme na podvodné odkazy šířené SMS zprávami a e-maily. Vedou na falešné stránky, které se tváří jako web MPSV. Jedná se o phishing, na odkazy neklikejte. ×

  Působnost MP… Státní sociální podpora- Příspěvek na bydlení-

Příspěvek na bydlení

VYPLNIT FORMULÁŘ

ORIENTAČNÍ KALKULAČKA

Nejprve chci získat více informací

Přihlášení se k vyplnění formuláře musí vždy provádět osoba, která přímo žádá o příspěvek. Nelze žádat za jinou osobu (např. rodiče, prarodiče).

 

 

 

KDO MŮŽE PŘÍSPĚVEK ZÍSKAT
Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a

podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve
vlastním bytě či domě. Podívejte se na konkrétní případy.

 

 

CO JE TŘEBA SI PŘIPRAVIT
Než se pustíte do vyplňování formuláře, je třeba si připravit pár dokumentů, které od vás budeme potřebovat. Jde pouze o informace,

které si stát nemůže dohledat sám. Abychom vám vše zjednodušili, bude nám stačit nahrát pouze scan nebo fotku.

 

 

JAK SE PROKÁŽU
Abychom mohli vaši žádost zpracovat online a ušetřit vám cestu na úřad, musíme si být jisti tím, kdo žádost podal. Proto je pro vstup do
našeho formuláře nutné přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo Datové schránky. Zároveň vás upozorňujeme, že formulář může

vyplnit pouze ten, kdo o příspěvek žádá na sebe a pro svou domácnost. Nelze tedy žádost podat za někoho jiného (např. vnuk nemůže
požádat pod svou Identitou občana za svou babičku).

Více informací ke zřízení Identity občana !"

 

PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

Nadále platí možnost vyplnit zjednodušený papírový formulář na kterékoliv pobočce Úřadu práce ČR. V případě nesnází nebo dotazů
můžete v pracovní době zavolat na call centrum Úřadu práce: +420 800 77 99 00.

V případě technických potíží s aplikací se obraťte na IT podporu MPSV: +420 950 194 444 v pracovní době nebo vyplňte tento
formulář a pracovníci help-desku se Vám ozvou.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Připravili jsme pro vás seznam nejčastěji kladených dotazů a odpovědí na ně. Pokud jste zde nenašli řešení vašeho, obraťte se na

operátory helpdesku, kteří vám rádi pomohou.

Poslední aktualizace: 23. 11. 2022

Jsme rádi, že jste tady. Na tomto místě vám poskytneme veškeré
potřebné informace a podporu při žádosti o příspěvek na bydlení.
Vzhledem k současné situaci, která je pro mnohé z nás složitá, jsme
se rozhodli učinit několik zásadních změn v oblasti příspěvku na
bydlení.

Jedním z výsledků je maximálně zjednodušený formulář žádosti
o příspěvek, který zvládnete bez komplikací vyplnit během několika
minut z  pohodlí vašeho domova. Maximum informací si stát zajistí
sám. Zároveň se náklady na bydlení a příjmy rodiny revidují již pouze
jednou za půl roku. A navíc všichni stávající příjemci příspěvku na
bydlení mohou své pravidelné zúčtování provést také v novém
online prostředí. Snahou MPSV je vám maximálně ulehčit cestu k
čerpání příspěvku a minimalizovat zbytečné papírování.

Další úpravy příspěvku na bydlení, které povedou především k
narovnávají podmínek pro jednotlivé domácnosti, budou platné od 1.
ledna 2023. O těchto změnách se můžete podrobněji dočíst v tiskové
zprávě.

 

Průměrná výše příspěvku na bydlení je
zhruba 4.100 Kč měsíčně.

Pokud máte připravené vše
potřebné, podáte žádost

rychle a pohodlně.

O příspěvek můžete požádat
až tři měsíce zpětně!

V případě problémů či
nejasností vám pomůžeme na
čísle 950 194 444 v pracovní

době zde.

Žádost se již nebude podávat
každý rok, ale pouze jednou.

JAK NA TO
Do vyplňování můžete skočit rovnýma nohama, nebo si nejdřív pustit

video, ve kterém vám vše vysvětlíme.

Příspěvek na bydlení lze nyní podat ve zjedno…
Sdílet

Rodina

Jana a Karel bydlí v nájmu v Ústí nad
Labem. Mají dvě děti ve věku 8 a 10 let.
Jejich čistý příjem je 38.348 Kč. Za nájem
platí každý měsíc 12.000 Kč a za náklady
na bydlení (energie, vodné a stočné atd.)
platí měsíčně 6.620 Kč. Mohou tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.273 Kč měsíčně.

Důchodkyně

Helena je ovdovělá důchodkyně a bydlí
ve vlastním domě v Javorníku. Její
náklady na bydlení (energie, vodné a
stočné atd.) jsou 6.800 Kč měsíčně.
Pobírá důchod ve výši 13.800 Kč. Může
tedy získat od státu příspěvek na bydlení
ve výši 2.092 Kč měsíčně.

Samoživitelka

Petra je samoživitelka a bydlí v nájemním
bytě v Olomouci se dvěma dětmi ve věku
8 a 11 let. Její čistý měsíční příjem je
27.290 Kč. Za nájem a náklady na bydlení
vydá každý měsíc 15.620 Kč. Může tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.813 Kč měsíčně.

POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU

Pokud pobíráte výplatu či mzdu, budeme
potřebovat potvrzení o výši příjmu (např. výplatní
pásku).

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY

Doklad potvrzující výši nákladů na služby jako
vodné, stočné, odvoz odpadu a podobně.

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE

Doklad potvrzující výši nákladů na energie za
předchozí měsíce.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Pokud bydlíte v nájmu, budete potřebovat scan
nebo fotku vaší nájemní smlouvy.

POTVRZENÍ O STUDIU

V případě, že je vaše dítě student starší 15 let,
budete potřebovat potvrzení o studiu.

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A ENERGIÍ

Pokud jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či
nedoplatek, přiložte vyúčtování k žádosti.

PROHLÁŠENÍ DALŠÍCH OSOB

Pokud s vámi bydlí další osoba starší 18 let,
budete od ní potřebovat podepsat prohlášení.

V rámci Identity občana můžete využít
Mobilní klíč eGovernmentu. Do vašeho mobilu
si jednoduše stáhnete aplikaci a následně si
na kterémkoli Czech Pointu aktivujete
možnost přihlášení. Během pár minut tak
získáte jednoduchý způsob přihlašování. Vše
je přehledně vysvětleno v tomto videu ! ",
případně v tomto návodu !".

Dalším způsobem v rámci Identity občana je
BankID. Bankovní identitu má v České
republice přes 5.000.000 lidí (jen o tom
spousta z nich neví), pravděpodobně ji tak
budete mít i vy. Pomocí přihlašovacích údajů
do vašeho internetového bankovnictví se
jednoduše přihlásíte. Pokud potřebujete více
informací ohledně BankID, najdete je na
bankid.cz !".

Další možností, jak se prokázat, je přihlášení
přes datovou schránku. Pokud ji nemáte, stačí
navštívit nejbližší CzechPoint například na
pobočce České pošty. Pro zjednodušené
přihlašování lze následně nainstalovat
aplikaci Mobilní klíč do mobilního telefonu
nebo tabletu. Veškeré podrobnosti o datových
schránkách zjistíte na
info.mojedatovaschranka.cz !".

MOHU NĚKDE ZJISTIT, JAKOU ČÁSTKU BYCH MOHL/A NA PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ ZÍSKAT? #

CO POTŘEBUJU PRO VYPLNĚNÍ NOVÉHO FORMULÁŘE? #

V ČEM JE TO JEDNODUŠŠÍ? KOLIK ČASU UŠETŘÍM? #

JAK ZJISTÍM, JESTLI MÁM NA PŘÍSPĚVEK NÁROK? #

ZA JAK DLOUHO MUSÍM O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ŽÁDAT ZNOVU? #

KDYŽ JSEM DŮCHODCE, CO KONKRÉTNĚ POTŘEBUJI K PROKÁZÁNÍ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ NA BYDLENÍ? #

KDY PŘIJDOU PENÍZE, KDYŽ POŽÁDÁM HNED NA ZAČÁTKU ČERVENCE? #

PROČ MÁM ŽÁDAT ZROVNA O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ? NEPOMŮŽE STÁT PLOŠNĚ S ROSTOUCÍMI CENAMI ENERGIÍ VŠEM? #

MOHU POMOCI TŘEBA SVÉ BABIČCE, KDYŽ SI S ONLINE PROSTŘEDÍM NEVÍ RADY? #

JAK SE PROKAZUJE PŘÍJEM, POKUD SDÍLÍM DOMÁCNOST S OSVČ? #

KDY PLÁNUJETE ZJEDNODUŠENÝ FORMULÁŘ PRO DALŠÍ PŘÍSPĚVKY A KTERÉ TO BUDOU? #

JE MOŽNÉ POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ, POKUD UŽÍVÁM BYT NA ZÁKLADĚ VĚCNÉHO BŘEMENE? #

JSEM DŮCHODCE, CO MÁM DĚLAT, POKUD CHCI ŽÁDOST PODAT NOVÝM ZPŮSOBEM, ALE NEJSEM TAK ZRUČNÝ V PRÁCI S POČÍTAČEM? #
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PRŮVODCE MINISTERSTVO PŮSOBNOST MPSV FORMULÁŘE KONTAKTY

CZ #

Potvrzení o studiu 
v případě, že je vaše dítě student 
starší 15 let.

Upozorňujeme na podvodné odkazy šířené SMS zprávami a e-maily. Vedou na falešné stránky, které se tváří jako web MPSV. Jedná se o phishing, na odkazy neklikejte. ×

  Působnost MP… Státní sociální podpora- Příspěvek na bydlení-

Příspěvek na bydlení

VYPLNIT FORMULÁŘ

ORIENTAČNÍ KALKULAČKA

Nejprve chci získat více informací

Přihlášení se k vyplnění formuláře musí vždy provádět osoba, která přímo žádá o příspěvek. Nelze žádat za jinou osobu (např. rodiče, prarodiče).

 

 

 

KDO MŮŽE PŘÍSPĚVEK ZÍSKAT
Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a

podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve
vlastním bytě či domě. Podívejte se na konkrétní případy.

 

 

CO JE TŘEBA SI PŘIPRAVIT
Než se pustíte do vyplňování formuláře, je třeba si připravit pár dokumentů, které od vás budeme potřebovat. Jde pouze o informace,

které si stát nemůže dohledat sám. Abychom vám vše zjednodušili, bude nám stačit nahrát pouze scan nebo fotku.

 

 

JAK SE PROKÁŽU
Abychom mohli vaši žádost zpracovat online a ušetřit vám cestu na úřad, musíme si být jisti tím, kdo žádost podal. Proto je pro vstup do
našeho formuláře nutné přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo Datové schránky. Zároveň vás upozorňujeme, že formulář může

vyplnit pouze ten, kdo o příspěvek žádá na sebe a pro svou domácnost. Nelze tedy žádost podat za někoho jiného (např. vnuk nemůže
požádat pod svou Identitou občana za svou babičku).

Více informací ke zřízení Identity občana !"

 

PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

Nadále platí možnost vyplnit zjednodušený papírový formulář na kterékoliv pobočce Úřadu práce ČR. V případě nesnází nebo dotazů
můžete v pracovní době zavolat na call centrum Úřadu práce: +420 800 77 99 00.

V případě technických potíží s aplikací se obraťte na IT podporu MPSV: +420 950 194 444 v pracovní době nebo vyplňte tento
formulář a pracovníci help-desku se Vám ozvou.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Připravili jsme pro vás seznam nejčastěji kladených dotazů a odpovědí na ně. Pokud jste zde nenašli řešení vašeho, obraťte se na

operátory helpdesku, kteří vám rádi pomohou.

Poslední aktualizace: 23. 11. 2022

Jsme rádi, že jste tady. Na tomto místě vám poskytneme veškeré
potřebné informace a podporu při žádosti o příspěvek na bydlení.
Vzhledem k současné situaci, která je pro mnohé z nás složitá, jsme
se rozhodli učinit několik zásadních změn v oblasti příspěvku na
bydlení.

Jedním z výsledků je maximálně zjednodušený formulář žádosti
o příspěvek, který zvládnete bez komplikací vyplnit během několika
minut z  pohodlí vašeho domova. Maximum informací si stát zajistí
sám. Zároveň se náklady na bydlení a příjmy rodiny revidují již pouze
jednou za půl roku. A navíc všichni stávající příjemci příspěvku na
bydlení mohou své pravidelné zúčtování provést také v novém
online prostředí. Snahou MPSV je vám maximálně ulehčit cestu k
čerpání příspěvku a minimalizovat zbytečné papírování.

Další úpravy příspěvku na bydlení, které povedou především k
narovnávají podmínek pro jednotlivé domácnosti, budou platné od 1.
ledna 2023. O těchto změnách se můžete podrobněji dočíst v tiskové
zprávě.

 

Průměrná výše příspěvku na bydlení je
zhruba 4.100 Kč měsíčně.

Pokud máte připravené vše
potřebné, podáte žádost

rychle a pohodlně.

O příspěvek můžete požádat
až tři měsíce zpětně!

V případě problémů či
nejasností vám pomůžeme na
čísle 950 194 444 v pracovní

době zde.

Žádost se již nebude podávat
každý rok, ale pouze jednou.

JAK NA TO
Do vyplňování můžete skočit rovnýma nohama, nebo si nejdřív pustit

video, ve kterém vám vše vysvětlíme.

Příspěvek na bydlení lze nyní podat ve zjedno…
Sdílet

Rodina

Jana a Karel bydlí v nájmu v Ústí nad
Labem. Mají dvě děti ve věku 8 a 10 let.
Jejich čistý příjem je 38.348 Kč. Za nájem
platí každý měsíc 12.000 Kč a za náklady
na bydlení (energie, vodné a stočné atd.)
platí měsíčně 6.620 Kč. Mohou tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.273 Kč měsíčně.

Důchodkyně

Helena je ovdovělá důchodkyně a bydlí
ve vlastním domě v Javorníku. Její
náklady na bydlení (energie, vodné a
stočné atd.) jsou 6.800 Kč měsíčně.
Pobírá důchod ve výši 13.800 Kč. Může
tedy získat od státu příspěvek na bydlení
ve výši 2.092 Kč měsíčně.

Samoživitelka

Petra je samoživitelka a bydlí v nájemním
bytě v Olomouci se dvěma dětmi ve věku
8 a 11 let. Její čistý měsíční příjem je
27.290 Kč. Za nájem a náklady na bydlení
vydá každý měsíc 15.620 Kč. Může tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.813 Kč měsíčně.

POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU

Pokud pobíráte výplatu či mzdu, budeme
potřebovat potvrzení o výši příjmu (např. výplatní
pásku).

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY

Doklad potvrzující výši nákladů na služby jako
vodné, stočné, odvoz odpadu a podobně.

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE

Doklad potvrzující výši nákladů na energie za
předchozí měsíce.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Pokud bydlíte v nájmu, budete potřebovat scan
nebo fotku vaší nájemní smlouvy.

POTVRZENÍ O STUDIU

V případě, že je vaše dítě student starší 15 let,
budete potřebovat potvrzení o studiu.

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A ENERGIÍ

Pokud jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či
nedoplatek, přiložte vyúčtování k žádosti.

PROHLÁŠENÍ DALŠÍCH OSOB

Pokud s vámi bydlí další osoba starší 18 let,
budete od ní potřebovat podepsat prohlášení.

V rámci Identity občana můžete využít
Mobilní klíč eGovernmentu. Do vašeho mobilu
si jednoduše stáhnete aplikaci a následně si
na kterémkoli Czech Pointu aktivujete
možnost přihlášení. Během pár minut tak
získáte jednoduchý způsob přihlašování. Vše
je přehledně vysvětleno v tomto videu ! ",
případně v tomto návodu !".

Dalším způsobem v rámci Identity občana je
BankID. Bankovní identitu má v České
republice přes 5.000.000 lidí (jen o tom
spousta z nich neví), pravděpodobně ji tak
budete mít i vy. Pomocí přihlašovacích údajů
do vašeho internetového bankovnictví se
jednoduše přihlásíte. Pokud potřebujete více
informací ohledně BankID, najdete je na
bankid.cz !".

Další možností, jak se prokázat, je přihlášení
přes datovou schránku. Pokud ji nemáte, stačí
navštívit nejbližší CzechPoint například na
pobočce České pošty. Pro zjednodušené
přihlašování lze následně nainstalovat
aplikaci Mobilní klíč do mobilního telefonu
nebo tabletu. Veškeré podrobnosti o datových
schránkách zjistíte na
info.mojedatovaschranka.cz !".

MOHU NĚKDE ZJISTIT, JAKOU ČÁSTKU BYCH MOHL/A NA PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ ZÍSKAT? #

CO POTŘEBUJU PRO VYPLNĚNÍ NOVÉHO FORMULÁŘE? #

V ČEM JE TO JEDNODUŠŠÍ? KOLIK ČASU UŠETŘÍM? #

JAK ZJISTÍM, JESTLI MÁM NA PŘÍSPĚVEK NÁROK? #

ZA JAK DLOUHO MUSÍM O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ŽÁDAT ZNOVU? #

KDYŽ JSEM DŮCHODCE, CO KONKRÉTNĚ POTŘEBUJI K PROKÁZÁNÍ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ NA BYDLENÍ? #

KDY PŘIJDOU PENÍZE, KDYŽ POŽÁDÁM HNED NA ZAČÁTKU ČERVENCE? #

PROČ MÁM ŽÁDAT ZROVNA O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ? NEPOMŮŽE STÁT PLOŠNĚ S ROSTOUCÍMI CENAMI ENERGIÍ VŠEM? #

MOHU POMOCI TŘEBA SVÉ BABIČCE, KDYŽ SI S ONLINE PROSTŘEDÍM NEVÍ RADY? #

JAK SE PROKAZUJE PŘÍJEM, POKUD SDÍLÍM DOMÁCNOST S OSVČ? #

KDY PLÁNUJETE ZJEDNODUŠENÝ FORMULÁŘ PRO DALŠÍ PŘÍSPĚVKY A KTERÉ TO BUDOU? #

JE MOŽNÉ POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ, POKUD UŽÍVÁM BYT NA ZÁKLADĚ VĚCNÉHO BŘEMENE? #

JSEM DŮCHODCE, CO MÁM DĚLAT, POKUD CHCI ŽÁDOST PODAT NOVÝM ZPŮSOBEM, ALE NEJSEM TAK ZRUČNÝ V PRÁCI S POČÍTAČEM? #
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Potvrzení nákladů na energie
doklad potvrzující výši nákladů na 
elektřinu či plyn za předchozí měsíce.

Upozorňujeme na podvodné odkazy šířené SMS zprávami a e-maily. Vedou na falešné stránky, které se tváří jako web MPSV. Jedná se o phishing, na odkazy neklikejte. ×

  Působnost MP… Státní sociální podpora- Příspěvek na bydlení-

Příspěvek na bydlení

VYPLNIT FORMULÁŘ

ORIENTAČNÍ KALKULAČKA

Nejprve chci získat více informací

Přihlášení se k vyplnění formuláře musí vždy provádět osoba, která přímo žádá o příspěvek. Nelze žádat za jinou osobu (např. rodiče, prarodiče).

 

 

 

KDO MŮŽE PŘÍSPĚVEK ZÍSKAT
Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a

podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve
vlastním bytě či domě. Podívejte se na konkrétní případy.

 

 

CO JE TŘEBA SI PŘIPRAVIT
Než se pustíte do vyplňování formuláře, je třeba si připravit pár dokumentů, které od vás budeme potřebovat. Jde pouze o informace,

které si stát nemůže dohledat sám. Abychom vám vše zjednodušili, bude nám stačit nahrát pouze scan nebo fotku.

 

 

JAK SE PROKÁŽU
Abychom mohli vaši žádost zpracovat online a ušetřit vám cestu na úřad, musíme si být jisti tím, kdo žádost podal. Proto je pro vstup do
našeho formuláře nutné přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo Datové schránky. Zároveň vás upozorňujeme, že formulář může

vyplnit pouze ten, kdo o příspěvek žádá na sebe a pro svou domácnost. Nelze tedy žádost podat za někoho jiného (např. vnuk nemůže
požádat pod svou Identitou občana za svou babičku).

Více informací ke zřízení Identity občana !"

 

PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

Nadále platí možnost vyplnit zjednodušený papírový formulář na kterékoliv pobočce Úřadu práce ČR. V případě nesnází nebo dotazů
můžete v pracovní době zavolat na call centrum Úřadu práce: +420 800 77 99 00.

V případě technických potíží s aplikací se obraťte na IT podporu MPSV: +420 950 194 444 v pracovní době nebo vyplňte tento
formulář a pracovníci help-desku se Vám ozvou.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Připravili jsme pro vás seznam nejčastěji kladených dotazů a odpovědí na ně. Pokud jste zde nenašli řešení vašeho, obraťte se na

operátory helpdesku, kteří vám rádi pomohou.

Poslední aktualizace: 23. 11. 2022

Jsme rádi, že jste tady. Na tomto místě vám poskytneme veškeré
potřebné informace a podporu při žádosti o příspěvek na bydlení.
Vzhledem k současné situaci, která je pro mnohé z nás složitá, jsme
se rozhodli učinit několik zásadních změn v oblasti příspěvku na
bydlení.

Jedním z výsledků je maximálně zjednodušený formulář žádosti
o příspěvek, který zvládnete bez komplikací vyplnit během několika
minut z  pohodlí vašeho domova. Maximum informací si stát zajistí
sám. Zároveň se náklady na bydlení a příjmy rodiny revidují již pouze
jednou za půl roku. A navíc všichni stávající příjemci příspěvku na
bydlení mohou své pravidelné zúčtování provést také v novém
online prostředí. Snahou MPSV je vám maximálně ulehčit cestu k
čerpání příspěvku a minimalizovat zbytečné papírování.

Další úpravy příspěvku na bydlení, které povedou především k
narovnávají podmínek pro jednotlivé domácnosti, budou platné od 1.
ledna 2023. O těchto změnách se můžete podrobněji dočíst v tiskové
zprávě.

 

Průměrná výše příspěvku na bydlení je
zhruba 4.100 Kč měsíčně.

Pokud máte připravené vše
potřebné, podáte žádost

rychle a pohodlně.

O příspěvek můžete požádat
až tři měsíce zpětně!

V případě problémů či
nejasností vám pomůžeme na
čísle 950 194 444 v pracovní

době zde.

Žádost se již nebude podávat
každý rok, ale pouze jednou.

JAK NA TO
Do vyplňování můžete skočit rovnýma nohama, nebo si nejdřív pustit

video, ve kterém vám vše vysvětlíme.

Příspěvek na bydlení lze nyní podat ve zjedno…
Sdílet

Rodina

Jana a Karel bydlí v nájmu v Ústí nad
Labem. Mají dvě děti ve věku 8 a 10 let.
Jejich čistý příjem je 38.348 Kč. Za nájem
platí každý měsíc 12.000 Kč a za náklady
na bydlení (energie, vodné a stočné atd.)
platí měsíčně 6.620 Kč. Mohou tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.273 Kč měsíčně.

Důchodkyně

Helena je ovdovělá důchodkyně a bydlí
ve vlastním domě v Javorníku. Její
náklady na bydlení (energie, vodné a
stočné atd.) jsou 6.800 Kč měsíčně.
Pobírá důchod ve výši 13.800 Kč. Může
tedy získat od státu příspěvek na bydlení
ve výši 2.092 Kč měsíčně.

Samoživitelka

Petra je samoživitelka a bydlí v nájemním
bytě v Olomouci se dvěma dětmi ve věku
8 a 11 let. Její čistý měsíční příjem je
27.290 Kč. Za nájem a náklady na bydlení
vydá každý měsíc 15.620 Kč. Může tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.813 Kč měsíčně.

POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU

Pokud pobíráte výplatu či mzdu, budeme
potřebovat potvrzení o výši příjmu (např. výplatní
pásku).

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY

Doklad potvrzující výši nákladů na služby jako
vodné, stočné, odvoz odpadu a podobně.

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE

Doklad potvrzující výši nákladů na energie za
předchozí měsíce.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Pokud bydlíte v nájmu, budete potřebovat scan
nebo fotku vaší nájemní smlouvy.

POTVRZENÍ O STUDIU

V případě, že je vaše dítě student starší 15 let,
budete potřebovat potvrzení o studiu.

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A ENERGIÍ

Pokud jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či
nedoplatek, přiložte vyúčtování k žádosti.

PROHLÁŠENÍ DALŠÍCH OSOB

Pokud s vámi bydlí další osoba starší 18 let,
budete od ní potřebovat podepsat prohlášení.

V rámci Identity občana můžete využít
Mobilní klíč eGovernmentu. Do vašeho mobilu
si jednoduše stáhnete aplikaci a následně si
na kterémkoli Czech Pointu aktivujete
možnost přihlášení. Během pár minut tak
získáte jednoduchý způsob přihlašování. Vše
je přehledně vysvětleno v tomto videu ! ",
případně v tomto návodu !".

Dalším způsobem v rámci Identity občana je
BankID. Bankovní identitu má v České
republice přes 5.000.000 lidí (jen o tom
spousta z nich neví), pravděpodobně ji tak
budete mít i vy. Pomocí přihlašovacích údajů
do vašeho internetového bankovnictví se
jednoduše přihlásíte. Pokud potřebujete více
informací ohledně BankID, najdete je na
bankid.cz !".

Další možností, jak se prokázat, je přihlášení
přes datovou schránku. Pokud ji nemáte, stačí
navštívit nejbližší CzechPoint například na
pobočce České pošty. Pro zjednodušené
přihlašování lze následně nainstalovat
aplikaci Mobilní klíč do mobilního telefonu
nebo tabletu. Veškeré podrobnosti o datových
schránkách zjistíte na
info.mojedatovaschranka.cz !".

MOHU NĚKDE ZJISTIT, JAKOU ČÁSTKU BYCH MOHL/A NA PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ ZÍSKAT? #

CO POTŘEBUJU PRO VYPLNĚNÍ NOVÉHO FORMULÁŘE? #

V ČEM JE TO JEDNODUŠŠÍ? KOLIK ČASU UŠETŘÍM? #

JAK ZJISTÍM, JESTLI MÁM NA PŘÍSPĚVEK NÁROK? #

ZA JAK DLOUHO MUSÍM O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ŽÁDAT ZNOVU? #

KDYŽ JSEM DŮCHODCE, CO KONKRÉTNĚ POTŘEBUJI K PROKÁZÁNÍ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ NA BYDLENÍ? #

KDY PŘIJDOU PENÍZE, KDYŽ POŽÁDÁM HNED NA ZAČÁTKU ČERVENCE? #

PROČ MÁM ŽÁDAT ZROVNA O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ? NEPOMŮŽE STÁT PLOŠNĚ S ROSTOUCÍMI CENAMI ENERGIÍ VŠEM? #

MOHU POMOCI TŘEBA SVÉ BABIČCE, KDYŽ SI S ONLINE PROSTŘEDÍM NEVÍ RADY? #

JAK SE PROKAZUJE PŘÍJEM, POKUD SDÍLÍM DOMÁCNOST S OSVČ? #

KDY PLÁNUJETE ZJEDNODUŠENÝ FORMULÁŘ PRO DALŠÍ PŘÍSPĚVKY A KTERÉ TO BUDOU? #

JE MOŽNÉ POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ, POKUD UŽÍVÁM BYT NA ZÁKLADĚ VĚCNÉHO BŘEMENE? #

JSEM DŮCHODCE, CO MÁM DĚLAT, POKUD CHCI ŽÁDOST PODAT NOVÝM ZPŮSOBEM, ALE NEJSEM TAK ZRUČNÝ V PRÁCI S POČÍTAČEM? #

MPSV

Ministerstvo

Působnost MPSV

Formuláře

Kontakty

Další portály MPSV

Úřad práce ČR

Česká správa sociálního
zabezpečení

Státní úřad inspekce práce

Operační program
Zaměstnanost

Co je nového

Novinky

Pro média

Možnosti přihlašování

$! RSS

Sociální média

%! FACEBOOK

&! TWITTER

  YOUTUBE

Prohlášení o přístupnosti Mapa stránek© Ministerstvo práce a sociálních věcí

'

PŘIHLÁŠENÍMPSV ÚŘAD PRÁCE ČR ČSSZ SÚIP DALŠÍ PORTÁLY VYHLEDÁVÁNÍ (

PRŮVODCE MINISTERSTVO PŮSOBNOST MPSV FORMULÁŘE KONTAKTY

CZ #

Prohlášení dalších osob 
pokud s vámi bydlí další osoba starší 
18 let, budete od ní potřebovat pode-
psat prohlášení, že u vás skutečně bydlí.

Upozorňujeme na podvodné odkazy šířené SMS zprávami a e-maily. Vedou na falešné stránky, které se tváří jako web MPSV. Jedná se o phishing, na odkazy neklikejte. ×

  Působnost MP… Státní sociální podpora- Příspěvek na bydlení-

Příspěvek na bydlení

VYPLNIT FORMULÁŘ

ORIENTAČNÍ KALKULAČKA

Nejprve chci získat více informací

Přihlášení se k vyplnění formuláře musí vždy provádět osoba, která přímo žádá o příspěvek. Nelze žádat za jinou osobu (např. rodiče, prarodiče).

 

 

 

KDO MŮŽE PŘÍSPĚVEK ZÍSKAT
Vždy záleží na konkrétním případu. Obecně však můžeme říct, že pokud vás náklady na bydlení (nájem, energie, vodné a stočné a

podobně) stojí více než 30 % vašich čistých příjmů (v Praze 35 %), můžete příspěvek čerpat. Zkrátka však nepřijdou ani lidé, kteří žijí ve
vlastním bytě či domě. Podívejte se na konkrétní případy.

 

 

CO JE TŘEBA SI PŘIPRAVIT
Než se pustíte do vyplňování formuláře, je třeba si připravit pár dokumentů, které od vás budeme potřebovat. Jde pouze o informace,

které si stát nemůže dohledat sám. Abychom vám vše zjednodušili, bude nám stačit nahrát pouze scan nebo fotku.

 

 

JAK SE PROKÁŽU
Abychom mohli vaši žádost zpracovat online a ušetřit vám cestu na úřad, musíme si být jisti tím, kdo žádost podal. Proto je pro vstup do
našeho formuláře nutné přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo Datové schránky. Zároveň vás upozorňujeme, že formulář může

vyplnit pouze ten, kdo o příspěvek žádá na sebe a pro svou domácnost. Nelze tedy žádost podat za někoho jiného (např. vnuk nemůže
požádat pod svou Identitou občana za svou babičku).

Více informací ke zřízení Identity občana !"

 

PŘEJÍT NA FORMULÁŘ

Nadále platí možnost vyplnit zjednodušený papírový formulář na kterékoliv pobočce Úřadu práce ČR. V případě nesnází nebo dotazů
můžete v pracovní době zavolat na call centrum Úřadu práce: +420 800 77 99 00.

V případě technických potíží s aplikací se obraťte na IT podporu MPSV: +420 950 194 444 v pracovní době nebo vyplňte tento
formulář a pracovníci help-desku se Vám ozvou.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Připravili jsme pro vás seznam nejčastěji kladených dotazů a odpovědí na ně. Pokud jste zde nenašli řešení vašeho, obraťte se na

operátory helpdesku, kteří vám rádi pomohou.

Poslední aktualizace: 23. 11. 2022

Jsme rádi, že jste tady. Na tomto místě vám poskytneme veškeré
potřebné informace a podporu při žádosti o příspěvek na bydlení.
Vzhledem k současné situaci, která je pro mnohé z nás složitá, jsme
se rozhodli učinit několik zásadních změn v oblasti příspěvku na
bydlení.

Jedním z výsledků je maximálně zjednodušený formulář žádosti
o příspěvek, který zvládnete bez komplikací vyplnit během několika
minut z  pohodlí vašeho domova. Maximum informací si stát zajistí
sám. Zároveň se náklady na bydlení a příjmy rodiny revidují již pouze
jednou za půl roku. A navíc všichni stávající příjemci příspěvku na
bydlení mohou své pravidelné zúčtování provést také v novém
online prostředí. Snahou MPSV je vám maximálně ulehčit cestu k
čerpání příspěvku a minimalizovat zbytečné papírování.

Další úpravy příspěvku na bydlení, které povedou především k
narovnávají podmínek pro jednotlivé domácnosti, budou platné od 1.
ledna 2023. O těchto změnách se můžete podrobněji dočíst v tiskové
zprávě.

 

Průměrná výše příspěvku na bydlení je
zhruba 4.100 Kč měsíčně.

Pokud máte připravené vše
potřebné, podáte žádost

rychle a pohodlně.

O příspěvek můžete požádat
až tři měsíce zpětně!

V případě problémů či
nejasností vám pomůžeme na
čísle 950 194 444 v pracovní

době zde.

Žádost se již nebude podávat
každý rok, ale pouze jednou.

JAK NA TO
Do vyplňování můžete skočit rovnýma nohama, nebo si nejdřív pustit

video, ve kterém vám vše vysvětlíme.

Příspěvek na bydlení lze nyní podat ve zjedno…
Sdílet

Rodina

Jana a Karel bydlí v nájmu v Ústí nad
Labem. Mají dvě děti ve věku 8 a 10 let.
Jejich čistý příjem je 38.348 Kč. Za nájem
platí každý měsíc 12.000 Kč a za náklady
na bydlení (energie, vodné a stočné atd.)
platí měsíčně 6.620 Kč. Mohou tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.273 Kč měsíčně.

Důchodkyně

Helena je ovdovělá důchodkyně a bydlí
ve vlastním domě v Javorníku. Její
náklady na bydlení (energie, vodné a
stočné atd.) jsou 6.800 Kč měsíčně.
Pobírá důchod ve výši 13.800 Kč. Může
tedy získat od státu příspěvek na bydlení
ve výši 2.092 Kč měsíčně.

Samoživitelka

Petra je samoživitelka a bydlí v nájemním
bytě v Olomouci se dvěma dětmi ve věku
8 a 11 let. Její čistý měsíční příjem je
27.290 Kč. Za nájem a náklady na bydlení
vydá každý měsíc 15.620 Kč. Může tedy
získat od státu příspěvek na bydlení ve
výši 6.813 Kč měsíčně.

POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU

Pokud pobíráte výplatu či mzdu, budeme
potřebovat potvrzení o výši příjmu (např. výplatní
pásku).

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY

Doklad potvrzující výši nákladů na služby jako
vodné, stočné, odvoz odpadu a podobně.

POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE

Doklad potvrzující výši nákladů na energie za
předchozí měsíce.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Pokud bydlíte v nájmu, budete potřebovat scan
nebo fotku vaší nájemní smlouvy.

POTVRZENÍ O STUDIU

V případě, že je vaše dítě student starší 15 let,
budete potřebovat potvrzení o studiu.

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A ENERGIÍ

Pokud jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či
nedoplatek, přiložte vyúčtování k žádosti.

PROHLÁŠENÍ DALŠÍCH OSOB

Pokud s vámi bydlí další osoba starší 18 let,
budete od ní potřebovat podepsat prohlášení.

V rámci Identity občana můžete využít
Mobilní klíč eGovernmentu. Do vašeho mobilu
si jednoduše stáhnete aplikaci a následně si
na kterémkoli Czech Pointu aktivujete
možnost přihlášení. Během pár minut tak
získáte jednoduchý způsob přihlašování. Vše
je přehledně vysvětleno v tomto videu ! ",
případně v tomto návodu !".

Dalším způsobem v rámci Identity občana je
BankID. Bankovní identitu má v České
republice přes 5.000.000 lidí (jen o tom
spousta z nich neví), pravděpodobně ji tak
budete mít i vy. Pomocí přihlašovacích údajů
do vašeho internetového bankovnictví se
jednoduše přihlásíte. Pokud potřebujete více
informací ohledně BankID, najdete je na
bankid.cz !".

Další možností, jak se prokázat, je přihlášení
přes datovou schránku. Pokud ji nemáte, stačí
navštívit nejbližší CzechPoint například na
pobočce České pošty. Pro zjednodušené
přihlašování lze následně nainstalovat
aplikaci Mobilní klíč do mobilního telefonu
nebo tabletu. Veškeré podrobnosti o datových
schránkách zjistíte na
info.mojedatovaschranka.cz !".

MOHU NĚKDE ZJISTIT, JAKOU ČÁSTKU BYCH MOHL/A NA PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ ZÍSKAT? #

CO POTŘEBUJU PRO VYPLNĚNÍ NOVÉHO FORMULÁŘE? #

V ČEM JE TO JEDNODUŠŠÍ? KOLIK ČASU UŠETŘÍM? #

JAK ZJISTÍM, JESTLI MÁM NA PŘÍSPĚVEK NÁROK? #

ZA JAK DLOUHO MUSÍM O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ ŽÁDAT ZNOVU? #

KDYŽ JSEM DŮCHODCE, CO KONKRÉTNĚ POTŘEBUJI K PROKÁZÁNÍ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ NA BYDLENÍ? #

KDY PŘIJDOU PENÍZE, KDYŽ POŽÁDÁM HNED NA ZAČÁTKU ČERVENCE? #

PROČ MÁM ŽÁDAT ZROVNA O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ? NEPOMŮŽE STÁT PLOŠNĚ S ROSTOUCÍMI CENAMI ENERGIÍ VŠEM? #

MOHU POMOCI TŘEBA SVÉ BABIČCE, KDYŽ SI S ONLINE PROSTŘEDÍM NEVÍ RADY? #

JAK SE PROKAZUJE PŘÍJEM, POKUD SDÍLÍM DOMÁCNOST S OSVČ? #

KDY PLÁNUJETE ZJEDNODUŠENÝ FORMULÁŘ PRO DALŠÍ PŘÍSPĚVKY A KTERÉ TO BUDOU? #

JE MOŽNÉ POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ, POKUD UŽÍVÁM BYT NA ZÁKLADĚ VĚCNÉHO BŘEMENE? #

JSEM DŮCHODCE, CO MÁM DĚLAT, POKUD CHCI ŽÁDOST PODAT NOVÝM ZPŮSOBEM, ALE NEJSEM TAK ZRUČNÝ V PRÁCI S POČÍTAČEM? #

MPSV

Ministerstvo

Působnost MPSV

Formuláře

Kontakty

Další portály MPSV

Úřad práce ČR

Česká správa sociálního
zabezpečení

Státní úřad inspekce práce

Operační program
Zaměstnanost

Co je nového

Novinky

Pro média

Možnosti přihlašování

$! RSS

Sociální média

%! FACEBOOK

&! TWITTER

  YOUTUBE

Prohlášení o přístupnosti Mapa stránek© Ministerstvo práce a sociálních věcí

'

PŘIHLÁŠENÍMPSV ÚŘAD PRÁCE ČR ČSSZ SÚIP DALŠÍ PORTÁLY VYHLEDÁVÁNÍ (

PRŮVODCE MINISTERSTVO PŮSOBNOST MPSV FORMULÁŘE KONTAKTY

CZ #

Vyúčtování služeb a energií 
pokud jste v daném měsíci obdrželi 
přeplatek či nedoplatek.

Co je třeba doložit při žádosti o příspěvek na bydlení
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My se dnes zaměříme právě na situace, kte-
ré se v obecné rovině dají označit jako 

„majetková kriminalita“. V zásadě není důle-
žité, jaká bude případná kvalifikace takového 
jednání. Tedy, zda půjde o přestupek, přečin 
či zločin. Z našeho pohledu dokonce není až 
tak důležité, jaké jsou za taková jednání tresty. 
Podstatné je, co můžeme udělat my sami, aby-
chom riziko, že se staneme obětí takového úto-
ku, snížili na minimum. a věřte mi, že toho není 
málo. Neztrácejme tedy čas úvahami o tom, co 
pro naše bezpečí měl nebo mohl udělat někdo 
jiný, ale zaměřme se na to, co pro sebe, téměř 
okamžitě, může udělat každý z nás.

Jak se (ne)stát obětí 
Možná jste už někdy zaslechli záhadný pojem 
VIKTIMOLOGIE. Jde o odvětví kriminologie, 
tedy vědní obor, který se zabývá oběťmi trest-
ných činů, jejich typologií a předpoklady stát 
se obětí trestného činu (viktimností). Když to 
trošku zjednodušíme, tak můžeme říct, že se 
týmy psychologů, psychiatrů, sociologů, léka-
řů, ale i policistů, soudců či státních zástupců 
a mnoha dalších profesí a organizací snaží najít 
nějakého společného jmenovatele pro chování, 
nikoliv pachatelů zločinů, ale naopak jejich obě-
tí. Chování, které je pro všechny, nebo alespoň 
většinu, obětí společné a charakteristické. Cho-
vání, pro které si je potenciální pachatelé vybí-
rají, které je pro ně motivujícím a stimulujícím 
impulzem pro rozhodnutí okrást, podvést nebo 
jakkoliv jinak poškodit konkrétního člověka. 

Cílem tohoto snažení je celkem jednoduchá 
teorie. Bude-li potenciální oběť vědět, proč si 
ji útočník vybral, proč se rozhodl napadnout 
právě ji, má všechny předpoklady změnit svůj 
vzorec chování, zvyků a projevů, které k útoku 
vedly. Je to příležitost, jak bez větších nákladů 
zvýšit šanci, že se pro případné útočníky stane 
„neviditelná“. 

Pachatel využívá slabosti a chyb 
oběti
Predátor, nebo chcete-li, pachatel, využívá sla-
bostí a chyb svých budoucích obětí. Zkuste si 
v klidu nechat projít hlavou svoje každodenní 
zvyky, rituály a chování z pohledu takového 
predátora. Zkuste se na chvíli změnit v pří-
padného pachatele zločinu a najděte na sobě 
a svém vlastním způsobu života okamžiky a si-
tuace, které byste využili ke krádeži či pod-
vodu na sobě samých. Většinou o chybách, 
které děláme, někde v podvědomí víme, ale 
tak nějak spoléháme, že nám to zrovna dnes 
projde. Nicméně pokud své chyby opakujeme 
často, začneme postupně polevovat v pozor-
nosti a opatrnosti. Začneme věřit tomu, že to 
zase až taková chyba není a že pro pachatele 
nejsme zajímaví. a to je ten okamžik, který je 
pro útočníka signálem pro rozhodnutí, vybrat 
si právě nás. 

Pokud chceme znát příčinu toho, 
co udělali jiní, 

přemýšlejme nejprve o tom, co 
jsme neudělali my.

Pojďme se ale podrobněji podívat na nejčas-
tější chyby, kterých se oběti pachatelů dopou-
štějí. Na situace, které by při leckdy drobných 
změnách v našem myšlení a chování nemuse-
ly vůbec nastat. Určitě nedokážeme popsat 
všechny, ale i přesto, že se mění prostředí, for-
ma, či předmět útoku, jejich základní scénář 
zůstává stejný. 

 Proč zrovna já?
Na tuto vcelku jednoduchou otázku hledáme při různých 

příležitostech odpověď téměř všichni. Zpravidla to ale bývá při 
nějakých nepříjemných, bolestných či dokonce tragických událostech 
v našem životě. Mezi ně často patří i okamžiky, kdy jsme se stali obětí 

nějakého trestného činu, přestupku, schválnosti či nehody. 

Městská policie radí
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O čem, s kým, před kým, kde a proč 
o svých majetkových poměrech 
mluvíme?
Když si přečtete tuto otázku, tak určitě odpo-
víte, že nikomu přece nevykládáte, jak na tom 
jste finančně, kde a jaké máte úspory, nebo 
kolik berete důchod. ale v každodenním životě 
je to právě naopak. Nikdo se vás na ulici neze-
ptá přímo a bez „přípravy“. Často si ani neu-
vědomíte, že už jste na takovou otázku vlastně 
odpověděli. 

V rámci různých marketingových, obchodních 
ale i sociálních průzkumů může zaznít nespo-
čet různých otázek. Například: Jste spokojeni 
se službami vaší banky? Pokud odpovíte, že 
za ty nehorázné poplatky se nevyplatí peníze 
do banky dávat anebo, že v blízkosti vašeho 
bydliště stejně není žádný bankomat či poboč-
ka a navíc ty moderní technologie interneto-
vého bankovnictví jsou něco, s čím si pros-
tě neporadíte, tak se tazatel a s ním i každý, 
kdo vás poslouchá, dozví důležitou informaci. 
Váš důchod vám nechodí na účet a stejně tak 
vaše úspory budete mít nejspíše doma. Je jen 
otázkou času, kdy tuto informaci zaregistruje 
a zneužije člověk, který vaši odpověď, třeba 
jen náhodně, zaslechl. 

Zpravidla je to člověk, který by si vás jinak 
vůbec nevšimnul, ale vy sami jste mu dali pod-
nět, který v jeho myšlenkách spustil řetězec 
možností, kombinací a plánů. Začne zvažovat 
varianty, rizika a výhody případného útoku. 
Propojí si váš přibližný věk, fyzickou kondici, 
ale i to jak jste oblečení a jaký je třeba váš 
nákup, na který vás z bezpečné vzdálenosti 
doprovodí. Vyhodnotí si všechna rizika, vý-
hody a „rentabilitu“ útoku. Vypadá to složitě 
a zdlouhavě, ale v praxi je to otázka pár minut 
a někdy i vteřin, které potenciální útočník po-
třebuje pro své rozhodnutí, zda se v příštích 
hodinách či dnech stanete jeho obětí. 

Znovu se proto vraťme k okamžiku, ve kterém 
tato situace začala. V našem příkladu to bylo 
otázkou v pouliční anketě, ale stejná slova, kte-
rá zazněla ve vaší odpovědi, jste mohli říct i při 
běžném povídání s přáteli na lavičce v parku, 
v cukrárně nebo i čekárně u lékaře. Tam všu-
de nemůžete vědět, kdo vás, byť i náhodně 
a neplánovaně, zaslechne. Pro sto lidí to může 
být nezajímavá informace, ale pro toho stoprv-
ního člověka naopak impuls pro záměr, plán 
a způsob, jak přijít na váš úkor k penězům. 

Vy už teď určitě víte, kde bylo možné scénář 
této situace změnit. Víte také, že jej můžete 
a musíte měnit jenom vy sami. Hodně senio-
rů si stěžuje, že jsou ke stáru pomalejší a že 
jim všechno dlouho trvá. Berte to prosím jako 
výhodu a způsob, jak si svá rozhodnutí lépe 
promyslet. 

Někdy je dobře, že jdete pomalu,
 
máte pak více času vrátit se, když 
jdete špatným směrem.

Příště budeme pokračovat dalšími příklady si-
tuací, které bychom měli umět řešit s rozvahou 
a předvídavostí, která je neodmyslitelnou sou-
částí bezpečnějšího života v jakémkoliv věku. 

Luboslav Fiala 
Městská policie Brno

Městská policie radí
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Studium
Sylva Lacinová se narodila 6. března 1923 
v Brně. Již za studia na reálném gymnáziu na-
vštěvovala kurzy modelování na Škole umě-
leckých řemesel v Brně a soukromé hodiny 
sochařství a řezbářství. V roce 1943 byla při-
jata na Školu umění ve Zlíně, a to k Vincenci 
Makovskému do ateliéru sochy. Profesor Ma-
kovský nechtěl pro fyzickou náročnost oboru 
přijímat ženy, ukázky její tvorby jej ale nako-
nec přesvědčily a v polovině školního roku ji 
do svého ateliéru externě přijal. 

Po válce se dostala na pražskou akademii vý-
tvarných umění do ateliéru monumentálního 
sochařství a kompozice profesora Karla Po-
korného. V roce 1950 se Sylva Lacinová vrátila 
do Brna, kde žila a tvořila až do konce svého 
života. Již během studií na aVU se provdala 
za Jana Jílka, v roce 1951 se jim narodil syn 
Jan. Od té doby je umělkyně známá i pod jmé-
nem Sylva Lacinová Jílková. V roce 1965 spolu 
s dalšími brněnskými sochaři navštívila anglii 
a osobně se setkala se sochařem Henry Mo-
orem, jenž značně ovlivnil její pozdější dílo. 
Po cestě do Velké Británie následovala celá 
řada studijních cest po Evropě, části afriky 
a Spojených států amerických.

Potkávat sochy v Brně
Sochařka Sylva Lacinová Jílková 

Významné brněnské osobnosti

Prochází-li se člověk po Brně, vidí ve veřejném prostoru, tedy 
v parcích, na ulicích, náměstích i na budovách různé sochy, plastiky 
či reliéfy. Některé míjí třeba každý den, už je ani nevnímá; jsou pro něj 
samozřejmou součástí místa, kde žije. Na mnoha místech v Brně se 
můžeme setkat s řadou děl, která nesou podpis Sylvy Lacinové Jílkové. 
Tato významná brněnská sochařka by se v březnu 2023 dožila sta let. 
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Významné brněnské osobnosti

Ocenění a výstavy
Po návratu ze studií Sylva Lacinová nejprve 
působila v ateliéru svého bývalého učitele pro-
fesora Makovského na dnešní VUT, později za-
čala pracovat ve vlastním ateliéru. Společně se 
svým bratrem architektem Luborem Lacinou, 
se kterým po celý život spolupracovala na za-
kázkách pro architekturu a veřejná prostran-
ství, se účastnila celostátních soutěží. Získali 
tak různé zakázky a také popularitu. Společně 
obdrželi Cenu osvobození města Brna (1955), 
čestné uznání k 15. a 20. výročí osvobození 
Československa (1960, 1965) a řadu dalších 
ocenění za jednotlivé realizace. 

Sylva Lacinová byla v roce 1950 spoluzakla-
datelkou Svazu československých výtvarných 
umělců, v roce 1969 z něj byla pro své politické 
názory vyloučena. V následujících letech se 
nemohla účastnit veřejných soutěží ani samo-
statně vystavovat, neustále však tvořila. První 
vlastní výstavu měla až v roce 1983 v Moravské 
galerii v Brně, a to pod názvem Sylva Lacinová: 

Sochy. Následovaly další výstavy, opět v Brně, 
v Jihlavě, Trenčíně a v roce 1990 v Praze. V té-
mže roce pak vstoupila do Unie výtvarných 
umělců a do Sdružení sochařů Čech, Mora-
vy a Slezska. V roce 1997 získala Cenu města 
Brna za celoživotní dílo.

Dílo
Dílo Sylvy Lacinové je velmi rozsáhlé a pestré, 
od monumentálních realizací pro veřejný pro-
stor a architekturu, reliéfů až po busty a různé 
komorní plastiky. Vytvořila celkem 107 sochař-
ských realizací, z toho 63 v exteriéru a zbytek 
v interiéru převážně veřejných budov. Přes tři-
cet plastik je v majetku sbírkových institucí.

Její díla lze nalézt na veřejných prostranstvích 
nejen v Brně, ale i na jiných místech Moravy 
a Slezska (například Ostrava, Opava, Šum-
perk, Olomouc, Dalešice, Břeclav a další) 
a také v soukromých sbírkách a galeriích. Mů-
žeme je vidět v Muzeu města Brna, v Moravské 
národní galerii či Národní galerii v Praze. 



Sochařka Sylva Lacinová je 
asi nejlépe zastoupena ve 
sbírkách Muzea města Brna na 
Špilberku. Pěkné soubory soch 
se kromě institucí najdou také 
v soukromých sbírkách.
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Procházka za brněnskými sochami
Při procházce Brnem můžeme potkat řadu 
soch, které Sylva Lacinová vytvořila. Prochá-
zíme-li parkem Koliště, neměli bychom minout 
sochu Česající se dívka, či o pár ulic dále 
sousoší Ženy po koupeli, umístěné v parku na 
náměstí 28. října. V areálu plaveckého bazénu 
na Kraví hoře zase najdeme dvě půvabná sou-
soší medvědi, určená původně pro fontány 
školky v Tučkově ulici.

K prvním monumentálním realizacím pro veřej-
ný prostor Brna patří horizontální reliéf Slunce 
umístěný na severní fasádě hotelu International, 
na jehož vytvoření se podílela spolu s Janem 
Rajlichem. Reliéf se nachází nad terasou se 
schodištěm, pod kterým je umístěno sousoší 
Pohostinnost. V rámci budování sídliště Lesná 
v šedesátých letech sochařka vytvořila něko-
lik realizací (abstraktní reliéf Dekorativní zeď 
u dětského hřiště na ulici Jurkovičova či skulp-
tury Květ a Spoje). Za díla Česající se dívka 
a sousoší Pohostinnost získala Sylva Lacinová 
v roce 1965 krajskou cenu antonína Procházky.

V Žabovřeskách na Makovského náměstí zase 
můžeme vidět plastiku Růže k poctě sochaři 
V. makovskému či v prostoru nemocnice v Bo-
hunicích sousoší matka s dítětem (u psychia-
trické kliniky) nebo sousoší mateřství u vcho-
du do Gynekologicko-porodnického pavilónu. 
Pro sídliště Kohoutovice vytvořila Sylva Laci-
nová skulpturu Hudba, která se nachází v pro-
storu nákupního centra na Libušině třídě nebo 
plastiku Hudba z kosmu umístěnou v parčíku 
ulice Richtrova. Před Ústředním autobusovým 
nádraží Zvonařka je k vidění její plastika Křídla.

   Pro zkušené i začínající sběratele 
výtvarného umění nabízí 
k prodeji sochy Sylvy Lacinové 
její syn Jan Jílek. 


   

Sochy jsou vystaveny v ateliéru 
na adrese: Štefánikova 2, Brno.  
Návštěvy po telefonické 
domluvě na 605 949 600, 
jilek24@gmail.com

   
https://www.facebook.com/
Sylva.Lacinova.socharka

Sylva Lacinová je také tvůrkyní bust a pomní-
ků. Namátkou jmenujme například bustu Vik-
tora Kaplana na ulici Údolní, pamětní desku 
Petra Bezruče na Nádražní nebo Ferdinanda 
Herčíka na ulici Královopolská. Je také spolu-
autorkou pamětní desky Oldřicha mikuláška, 
kterou najdeme na domě v ulici Mášova, kde 
básník bydlel. Spolupracovala rovněž při vy-
tvoření jeho pomníku a busty na Ústředním 
hřbitově v Brně. Při rekonstrukci kina Scala 
v osmdesátých letech, jejíž projekt zpracoval 
sochařčin bratr Lubor, se podílela na sochař-
ské výzdobě kina.

Sylva Lacinová Jílková zemřela v lednu 2019 
v Brně. Její dílo však stále žije a je neodmysli-
telnou součástí každodenního života nás Brňa-
nů. Snad se nám podaří zastavit se a chvíli 
rozjímat u některého díla, které často roztržitě 
či ve spěchu míjíme a většinou ani nevíme, co 
představuje a kdo je jeho tvůrcem.

Významné brněnské osobnosti
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Vlasta Fialová  (20. ledna 1928 Brno – 13. ledna 1998 Brno)
Vlasta Fialová byla herečka, která po celý svůj 
divadelní život působila v rodném Brně. Narodi-
la se do umělecké rodiny, oba rodiče byli čle-
ny brněnské opery. Po absolutoriu brněnské 
konzervatoře nastoupila do svého prvního di-
vadelního angažmá v Opavě. V letech 1948-50 
působila v divadle v Olomouci, kde vytvořila 15 
premiérových rolí, a od roku 1950 až do konce 
svého života byla přední člen-
kou činohry Státního divadla 
v Brně. Ve svých 20 letech se 
proslavila jako Divá Bára ve 
filmové adaptaci stejnojmen-
né povídky Boženy Němcové, 
kterou režíroval Vladimír Čech. 
Tento úspěch jí otevřel cestu 
k dalším velkým filmovým ro-
lím. Hrála ve filmech Z mého 
života, Legenda o lásce, Ob-
čan Brych či Policejní hodina. 
Ve známost vstoupila například 
i rolí kněžny v televizním zpra-

cování Jiráskovy Lucerny. Jako divadelní hereč-
ka byla úzce spjata s Brnem, na své domovské 
scéně vytvořila řadu komediálních i dramatic-
kých rolí z domácího i světového repertoáru. 

Po léta vyučovala na JaMU. Pravidelně spolu-
pracovala s rozhlasem i televizí, v zábavných 
televizních programech z 60. let vystupovala 

i jako zpěvačka a šansoniér-
ka. V padesátých letech byla 
krátce provdána za režiséra Ji-
řího Tomka, s nímž měla syna 
Jiřího. Poté se jejím životním 
partnerem až do jeho smrti 
stal herecký kolega Zdeněk 
Kampf. Zemřela týden před 
svými 70. narozeninami, aniž 
se dočkala premiéry televiz-
ního filmu Stromy umírají ve 
stoje, kde hrála hlavní roli. Je 
pochovaná na Ústředním hřbi-
tově v Brně.

Kalendárium významných 
osobností a událostí města Brna:

Rudolf Firkušný  (11. února 1912 Napajedla – 19.července 1994 USA)
Rudolf Firkušný byl světoznámým českým kla-
vírním virtuosem. Dětství strávil v Brně, v pěti 
letech ho objevil Leoš Janáček, který mu zaří-
dil studium na brněnské konzervatoři a sám ho 
vyučoval hudební teorii. První veřejný koncert 
absolvoval Firkušný v osmi letech. Poprvé vy-
stoupil v zahraničí ve čtrnácti letech ve Vídni, 
v následujících dvou letech koncertoval v Ber-
líně i Paříži. Jako patnáctiletý hrál i prezidentu 
Masarykovi v Lánech, který ho ocenil vysokým 
honorářem a poskytl mu stipendium k dalšímu 
studiu. V roce 1927 Rudolf Firkušný absolvoval 

konzervatoř v Brně a v roce 1930 gymnázium 
v Bučovicích. Masarykovo stipendium umožni-
lo Firkušnému studovat klavírní školu v Paříži 
a v Berlíně. Jméno osmnáctiletého klavíristy 
znala tehdy již celá hudební Evropa. Po nástu-
pu nacistů do Československa pobýval nej-
prve v komunitě českých umělců v Paříži, po 
okupaci Francie skončil v USa, kde hrál se 
všemi významnými americkými hudebními tě-
lesy a dirigenty. Po válce se vrátil do Českoslo-
venska, po nástupu komunistické vlády v roce 
1948 zvolil emigraci do USa.

Leden - březen 2023

Kalendárium
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V době politického uvolnění v šedesátých le-
tech zajížděl za matkou do vlasti a v roce 1965 
si z Brna odvezl i manžel-
ku Taťánu, s níž měl dvě 
děti. Usadil se v New Yor-
ku, kde jeho bydlištěm byl 
jednak byt na Manhatta-
nu, tak i letní sídlo v blíz-
kém Staatsburgu .  By l 
téměř každoročním sólis-
tou Newyorské a Cleve-
landské filharmonie, od 
roku 1965 až do své smrti 
působil jako profesor na 
prestižní umělecké univer-
zitě Juilliard School v New 
Yorku. Hned po pádu tota-
lity se v roce 1990 zúčast-

nil Pražského jara, kde s Rafaelem Kubelíkem 
a Českou filharmonií zahráli 2. klavírní kon-

cert Bohuslava Martinů. 
Firkušný byl vyznamenán 
řádem T.G. Masaryka prv-
ní třídy a obdržel čestné 
dok torát y Masarykovy 
univerzity a JaMU. Ze-
mřel v USa v roce 1994. 
V roce 2007 se díky úsilí 
umělcovy rodiny a města 
Brna splnilo přání klavíris-
ty i jeho ženy, aby jejich 
ostatky spočinuly v Brně. 
Byly uloženy na čestném 
pohřebiš t i  Úst ředního 
hřbitova v Brně v blízkosti 
hrobu Leoše Janáčka.

Bohuslav Fuchs (24. března 1895 Všechovice – 18. září 1972 Brno)
Bohuslav Fuchs byl architekt, urbanista a teo-
retik světového významu. Studoval na brněnské 
stavební průmyslovce, během studií se vyučil 
i zedníkem. Poté studoval na akademii výtvarné-
ho umění v Praze u profesora Jana Kotěry. 

V roce 1923 začal Fuchs pra-
covat na Stavebním úřadu 
města Brna, v Regulačním 
a architektonickém odděle-
ní. V raných dvacátých le-
tech projektoval v Brně hlav-
ně soubory obytných domů 
i jednotlivé objekty (Míčkova 
a Nováčkova ulice v Husovi-
cích, Barvičova a Mahenova 
v Masarykově čtvrti), ale i ně-
které veřejné stavby (obřad-
ní síň na Ústředním hřbitově, 
Masná burza). Ve dvacátých 
letech také vznikla jeho rozho-
dující díla: Zemanova kavárna, 
městské lázně v Zábrdovicích, 
Masarykův studentský domov na Cihlářské 
ulici, Moravská banka na náměstí Svobody 
(spolu s arnoštem Wiesnerem), Domov Eliš-
ky Machové v sousedství školy Vesna, pavilon 
města Brna pro Výstavu soudobé kultury na 
brněnském výstavišti a zejména mistrovský 
projekt hotel avion na České ulici. Do téhož 
období spadá i zpracování vítězného soutěž-
ního návrhu na regulaci města Brna (spolu 
s J. Peňázem a F. Sklenářem), z jehož základ-
ní koncepce se vychází dodnes. Počítal mimo 

jiné i s odsunem osobního nádraží z centra 
města. Na sklonku první republiky realizoval 
ještě budovy zemského vojenského velitel-
ství na Kounicově ulici a nádražní pošty. Po 
válce se stal profesorem architektury na Vy-

soké škole technické v Brně, 
po nástupu komunistického 
režimu však byla jeho situace 
v profesi i na škole svízelnější 
a koncem padesátých let mu-
sel školu opustit.

Mimo Brno se Fuchs jako ar-
chitekt i urbanista významně 
zapsal v Luhačovicích (re-
gulační plán města a soubor 
penzionů), Starém Smokov-
ci (penziony), Trenčianských 
Teplicích (koupaliště Zelená 
žába), Jihlavě (regulační plán 
města) a na dalších místech. 
Dospěl v této době k vyzrá-
lé principiální tvůrčí metodě 

funkcionalismu, v níž jde účelový a technický 
záměr ruku v ruce s uměním. 

Dílo Bohuslava Fuchse zahrnuje téměř sto ur-
banistických návrhů a na pět stovek architek-
tonických projektů, z nichž přes sto padesát 
bylo realizováno. Jeho mimořádná osobnost 
ovlivnila brněnskou meziválečnou architektu-
ru a posunula Brno mezi výtvarná centra ev-
ropské moderní architektury. Je pochován na 
čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně.
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 Významné události a dny v následujícím čtvrtletí

Kalendárium

Mezinárodní den žen (MDŽ)
MDŽ připadá každoročně na 8. března.  Většina dříve narozených si vzpo-
mene na tento trochu zprofanovaný svátek, oslavy na pracovištích a na 
červené karafiáty (které jsou v tom opravdu nezaslouženě). Mezinárodní 
den žen přitom vznikl už na začátku minulého století. Organizace spoje-
ných národů spojuje vznik MDŽ s prvním výročím stávky newyorských 
švadlen, které 8. března 1908 protestovaly za volební právo žen. 
V roce 1911 se první Mezinárodní den žen slavil v Rakousku, Dánsku, 
Německu a Švýcarsku. Demonstrací se tehdy účastnilo více než milion 
lidí. Ti shodně požadovali pro ženy možnost volit a být voleny a zároveň to, 
aby ženy dostaly právo pracovat, nastoupit do učení a aby skončila jejich 
diskriminace na pracovišti. Tento mezinárodní svátek je OSN uznáván od 
roku 1975, má oslavovat úspěchy, kterých dosáhlo ženské hnutí napříč 
světem. V Česku byl ale MDŽ často spojovaný se zvyky ze socialistického 
Československa. až v roce 2004 byl opět zařazen mezi významné dny.

Tajemství brněnského podzemí  
Navštivte vodojemy na Žlutém kopci 
Průzkumy brněnského podzemí probíhají už více než tři desítky let. Během 
této doby bylo objeveno velké množství podzemních objektů, které oboha-
tily poznatky a dosud známé informace o historii města. V říjnu loňského 
roku otevřelo město Brno pro veřejnost dva unikátní historické vodoje-
my. Nacházejí se pod travnatou plochou na Žlutém kopci. Město využí-
valo po staletí vodu z řeky Svratky, ale i přes rozšíření vodovodu z roku 
1853 přestalo množství i kvalita vody rostoucímu sídlu stačit. V roce 1869 
začala stavba na úpravnu vody na Žlutém kopci. Cihly pro výstavbu vodo-
jemu byly páleny přímo v Brně a konstrukce se obešla bez použití oceli, 
dřeva nebo železobetonu, což vyvolalo nutnost různých druhů zaklenutí. 
Na přelomu 19. a 20. století měly vodojemy objem více než 20 tisíc kubic-
kých metrů, od vodovodní sítě byly odpojeny v roce 1997. Jejich návštěvu 
byste si neměli nechat uniknout, tyto impozantní podzemní síně působí 
jako mysteriózní katedrály z jiného světa dávno zaniklých civilizací. 

Výstava Malý princ 
Nenechte si ujít kouzelnou interaktivní výstavu, kterou lze navštívit od le-
tošního 4. ledna do 3. března v moravském zemském muzeu. Klasická 
pohádková knížka o malém princi antoina de Saint-Exupéryho podaná 
netradičním způsobem. Obrazový doprovod vytvořila Eliška Podzimková 
kombinací fotografií z Islandu a ilustrace. Součástí výstavy jsou i inter-
aktivní instalace - ve starém stanu se můžete zaposlouchat do audiok-
nihy Malý princ a k tomu vytvořit stínohru s loutkami, kterou uvidí lidé 
stojící vně stanu. Malé děti se mohou prohánět na dřevěném odrážedle 
ve tvaru lišky. Doprovodný program k výstavě animátorky, ilustrátorky a 
fotografky Elišky Podzimkové “Malý princ” a umělecké sklářky alice 
Dostálové “Planetami Malého prince” představí hlavní myšlenky této 
kouzelné knihy. Čeká vás putování vesmírem a návštěva různých planet 
i povídání o tom, proč jsou důležití přátelé, jestli je dobré být vytrvalý, 
zda jsou lidé schopni vidět srdcem a co je to opravdová krása.
http://www.mzm.cz/maly-princ-elisky-podzimkove
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Trénink paměti

Kognitivní trénink
Milí senioři,  

vítám vás na stránce kognitivního tréninku časopisu SENIOR ŽURNÁL. 
Jsem velmi ráda, že se budeme setkávat i v letošním roce. Díky tomu 
vaše paměť i kognice nebude zahálet. A na tom nám nejvíce záleží. 

Co vás čeká za úkoly a co tím trénujete:

Krásný zimní pozdrav vám posílá
Monika Čermáková  (www.procvicujpamet.cz)

1. Sněhové vločky – pozornost a srovnávání 
2. Hra se slovy – pojmové myšlení (formování pojmů/názvů)
3. Nákup – krátkodobou paměť 
4. Na závěr bude kvíz, který prověří vaše znalosti.

Tak hurá do toho a přeji úspěšný výsledek. 

1.  Pozornost a srovnávání 2.  Pojmové myšlení

Ke sněhovým vločkám č. 1, 2, 3 přiřaďte 
jejich správnou pravou polovinu.

V úkolu A rozluštěte slovní přesmyčky 
a v úkolu B rozluštěte zrcadlově psaná 
slova. Nápověda: slova obsahují státy 
světa.
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1. Kašpar, Melichar a Baltazar jsou muži, 
se kterými se setkáváme v lednu. O jaký 
svátek se jedná dle běžného kalendáře, 
a kdy jej slavíme?

 a) Tři mudrci a 3.1
 b) Tři králové a 3.1
 c) Tři muži z východu a 6.1
 d) Tři králové a 6.1

2. Je obvyklé, že křesťanský svátek „Uve-
dení Páně do chrámu“ odpovídá lidové-
mu svátku a to:

 a) Masopust začínající 28.2
 b) Hromnice jako pohyblivý svátek
 c) Hromnice slavené 2.2
 d) Masopust začínající 2.2

3. Nejznámějším březnovým svátkem je ... 
a základem pro vznik se stala ... :

 a)   „… Mezinárodní den žen ... stávka 
newyorských žen za jejich práva

 b)   „… Mezinárodní den žen ... cílená 
propaganda komunistického režimu

 c)   „… Den Matek ... schůzka matek na 
podporu kojení v práci

 d)   „… Mezinárodní den žen ... demonstrace 
proti páchání násilí na ženách

4. Velkým pátkem se označuje den spojený s:
 a)   Velikonocemi a vzpomínkou na ukřižo-

vání Ježíše Krista
 b)   Pomlázkou a splétáním proutí do vel-

kých mrskaček o pátečním dni
 c)   Jídlem a s pátečním sbíráním prvních 

jarních bylin do jarní nádivky
 d)   Velikonocemi a vzkříšením Ježíše Krista

5. V rámci jarních tradic se o májových osla-
vách (např. 1. máj) staví máje/májky. Kte-
rá symbolika ke stavění májky nepatří:

 a)   Zajištění plodnosti a dobré úrody
 b)   Oslava lásky – spojení mužského 

a ženského principu (kmen a věnec)
 c)   Ochrana před nepřízní počasí (např. 

před bleskem) 
 d)   Připomínka kříže na Golgotě

4.  Kvíz

3.  Krátkodobá paměť

Nový rok začíná a já se ptám, jak jste na tom se svými znalostmi ohledně tradic, svátků 
a významných událostí? Vyzkoušíme uvidíme….., ale kalendář si na pomoc neberte.

Výsledky kvízu najdete na 
straně  . . . . . . . . . . . . . .  33  

Zakryjte si pravý 
obrázek a po dobu 
30 vteřin se dívejte 
pouze na levý 
obrázek. Snažte 
se zapamatovat 
všechny položky 
nákupu. Po uplynutí 
doby si zakryjte 
levý obrázek. 
V pravém obrázku 
označte fajfkou 
ty položky, které 
nákup obsahoval 
a křížkem ty, které 
v nákupu nebyly.







ÚKOL č. 2  

Krátkodobá paměť 

Zakryjte si pravý obrázek a po dobu 30 vteřin se dívejte pouze na levý obrázek. Snažte 
se zapamatovat všechny položky nákupu. Po uplynutí doby si zakryjte levý obrázek. 
V pravém obrázku označte fajfkou ty položky, které nákup obsahoval a křížkem ty, 
které v nákupu nebyly. 

 
ÚKOL č. 3  

Pojmové myšlení 

V úkolu A rozluštěte slovní přesmyčky a v úkolu B rozluštěte zrcadlově psaná slova. 
Nápověda: slova obsahují státy světa. 
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Krátkodobá paměť 

Zakryjte si pravý obrázek a po dobu 30 vteřin se dívejte pouze na levý obrázek. Snažte 
se zapamatovat všechny položky nákupu. Po uplynutí doby si zakryjte levý obrázek. 
V pravém obrázku označte fajfkou ty položky, které nákup obsahoval a křížkem ty, 
které v nákupu nebyly. 

 
ÚKOL č. 3  

Pojmové myšlení 

V úkolu A rozluštěte slovní přesmyčky a v úkolu B rozluštěte zrcadlově psaná slova. 
Nápověda: slova obsahují státy světa. 

 
 

 



Luštění
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Luštěte s námi:  
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný...



Řešení sudoku

Luštění
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Tajenka křížovka:
podzimek, hojnost vína a tuhou zimu

Tajenka osmisměrka:
smích léčí

aLIBI ▯ BaKaLÁŘ ▯ BaVLNKa 
▯ BEŠaMEL ▯ BIKERKa 
▯ DEPRESE ▯ ESPRESO ▯ KaBEL 
▯ KESER ▯ KOMBaJN ▯ KONKURZ 
▯ KONOPKa ▯ LaHŮDKa 
▯ MaESTRO ▯ MINCÍŘ ▯ MOTTO 
▯ NETOPÝR ▯ NIČITEL ▯ OBLÁZEK 
▯ ODBORÁŘ ▯ ODHaDCE 
▯ ODMĚRKa ▯ OCHRÁNCE 
▯ OPLÁTKa ▯ OPRaVÁŘ 
▯ OSTaTEK ▯ OSTROST 
▯ OTÉKÁNÍ ▯ OTOČENÍ 
▯ OTYLOST ▯ PaMÁTKa 
▯ PaRCELa ▯ PaZNEHT 
▯ PERKUSE ▯ POPCORN 
▯ POTENCE ▯ POTŘEBa 
▯ POUZDRO ▯ PŘEMĚNa 
▯ REFRÉN ▯ REPRÍZa ▯ ROTaČKa 
▯ SKaUTKa ▯ STÁDO ▯ STĚNa 
▯ STEREO ▯ STOKa ▯ SUKNO 
▯ TaJEMNO ▯ TORNÁDO 
▯ TRHNUTÍ ▯ TRIaNGL ▯ VIaDUKT 
▯ VIDEO ▯ VODOPÁD ▯ ZELÁNKa

  Řešení kvízu...

Úkol č. 1: 
1 D; 2H; 3S

Úkol č. 2: 
Porovnejte podle obrázků
V nákupu byly tyto položky: banány, sýr, 
vajíčka, mléko, špekáčky, ryba, chleba, 
bonbóny, konzerva rybiček

Úkol č. 3:
a –  argetina, Japonsko, Makedonie, 

Somálsko, Švýcarsko
B –  afghánistán, Džibutsko, Kyrgyzstán, 

Lichtenštejnsko, Ázerbájdžán 

Úkol č. 5:
1d; 2c; 3a; 4a; 5d



Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, kterou
nezvládne sám a potřebuje podporu a radu při jejím řešení.
Jsme tu pro vás!

800 140 800
Koliště 19, Brno
sip@brno.cz
socialnipece.brno.cz

Nebojte se zeptat a zkuste SIP.

péče v domácnosti - pečovatelská a odlehčovací služba, osobní
asistence, domácí péče... + příspěvek na péči pro ty, kteří se již
nezvládnou sami o sebe postarat,
podpora pečujících a rodinných příslušníků,
průkazy TP, ZTP a ZTP/P a kompenzační pomůcky pro zvýšení
pohodlí po nemoci či úrazech (např. polohovací postel, madla do
koupelny, naslouchátka apod.),
sociální dávky ve formě příspěvku na mobilitu, zvláštní zdravotní
pomůcku, bydlení, živobytí, doplatku na bydlení,
bydlení pro seniory či zajištění péče v domovech pro seniory,
a v mnoha dalších...

Rádi Vám poradíme například v těchto oblastech:

poradna
Socio Info Point
Odboru sociální péče MMB


