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SPOLEÄŒNÄš POSUZOVANÃ‰ OSOBY
NedÄ›le, 15 bÅ™ezen 2009

Dobrý den, mÄ›la bych prosbu o radu: Å¾iji v jednom bytÄ› s muÅ¾em, s kterým mám dvouletou holÄ•iÄ•ku. Ale kaÅ¾dý si hos
za své peníze; na malou mi pÅ™ispíval tím, Å¾e jí koupil koÄ•árek a kaÅ¾dý mÄ›síc krabici mléka. Má je&scaron;tÄ› zletilou dc
která studuje a má vÄ›t&scaron;í nároky, takÅ¾e chce zvý&scaron;it výÅ¾ivné. Tak jsem si také podala Å¾ádost o výÅ¾ivné a
svÄ›Å™ení do péÄ•e na na&scaron;í dceru.

ChtÄ›la jsem se zeptat, co dÄ›lat, respektive, na co mám nárok - jelikoÅ¾ jsem si podala po narození dcery Å¾ádost o
pÅ™ídavek na dítÄ›, který mi byl zamítnutý a oduvodnÄ›ný tím, Å¾e máme o 200 KÄ• více; ale nikoho nezajímalo, Å¾e otec mé
na svou zletilou dceru 2800 KÄ• mÄ›síÄ•nÄ›.
Chci si podat novou Å¾ádost o pÅ™ídavek na dítÄ›, jelikoÅ¾ jsem se doÄ•etla
druhého rodiÄ•e vyjmout z okruhu spoleÄ•nÄ› posuzovaných osob. Chápu to dobÅ™e, Å¾e bych tohle mohla Å¾ádat, jelikoÅ¾
poÅ¾ádano o svÄ›Å™ení do péÄ•e a výÅ¾ivné? DÄ›kuji moc za odpovÄ›Ä•. Pavla ODPOVÄšÄŽ:
Pro nárok na dávky stá
podpory poskytované v závislosti na vý&scaron;i pÅ™íjmu, se zji&scaron;Å¥uje rozhodný pÅ™íjem pro úÄ•ely státní sociální
podpory nejen u oprávnÄ›né osoby, tj. osoby, které vzniká nárok na dávku, ale také u osob, které se s oprávnÄ›nou
osobou spoleÄ•nÄ› posuzují a tvoÅ™í s ní rodinu.
RozdílnÄ› je stanoven okruh spoleÄ•nÄ› posuzovaných osob pro nárok na
na dítÄ› a sociální pÅ™íplatek a pro nárok na pÅ™íspÄ›vek na bydlení.
Jedná-li se o pÅ™íspÄ›vek na bydlení, umoÅ¾Åˆuje
pÅ™íslu&scaron;ný úÅ™ad státní sociální podpory pÅ™i rozhodování o dávkách vylouÄ•il z okruhu spoleÄ•nÄ› posuzovaných o
tu osobu, která po dobu nejménÄ› tÅ™í mÄ›sícÅ¯ prokazatelnÄ› spoleÄ•nÄ› s ostatními osobami neÅ¾ije Ä•i po takovou dobu n
byt. Jde-li o pÅ™íspÄ›vek na bydlení, povaÅ¾ují se za rodinu a tedy se spoleÄ•nÄ› posuzují v&scaron;echny osoby, které jsou v
témÅ¾e bytÄ› hlá&scaron;eny k trvalému pobytu, bez ohledu na to, zda mezi nimi existují pÅ™íbuzenské vztahy Ä•i nikoliv.
Proto se také v tomto pÅ™ípadÄ› nevyÅ¾aduje plnÄ›ní podmínky, aby tyto osoby spolu trvale Å¾ily a spoleÄ•nÄ› uhrazovaly ná
na své potÅ™eby. dále:
Jde-li o pÅ™ídavek na dítÄ› a sociální pÅ™íplatek tvoÅ™í okruh spoleÄ•nÄ› posuzovaných osob
oprávnÄ›né osoby a) nezaopatÅ™ené dÄ›ti,b) rodiÄ•e tÄ›chto dÄ›tí [za rodiÄ•e se povaÅ¾ují i osoby, které pÅ™evzaly dítÄ› d
nahrazující péÄ•i rodiÄ•Å¯ na základÄ› rozhodnutí pÅ™íslu&scaron;ného orgánu, manÅ¾el rodiÄ•e, vdovec po rodiÄ•i, druh (dru
rodiÄ•e, popÅ™. manÅ¾el, vdova nebo druh (druÅ¾ka) osoby jiÅ¾ bylo uvedeným zpÅ¯sobem dítÄ› svÄ›Å™eno do péÄ•e nahr
rodiÄ•Å¯],c) manÅ¾elé nebo druh a druÅ¾ka,d) nezaopatÅ™ené dÄ›ti, jejich rodiÄ•e, pokud jsou sami nezaopatÅ™enými dÄ›t
osamÄ›lí, a rodiÄ•e tÄ›chto rodiÄ•Å¯.
Ve v&scaron;ech tÄ›chto pÅ™ípadech [písm. a) aÅ¾ d)] musí být splnÄ›na podmínka, Å
osoby s oprávnÄ›nou osobou spolu trvale Å¾ijí a spolu uhrazují náklady na své potÅ™eby, tj. kdy trvá spoleÄ•ná domácnost
ve smyslu § 115 obÄ•anského zákoníku. Tato podmínka spoleÄ•ného Å¾ití a spoleÄ•né úhrady nákladÅ¯ na své potÅ™eby se
v&scaron;ak povaÅ¾uje za splnÄ›nou vÅ¾dy, jsou-li osobami spoleÄ•nÄ› posuzovanými nezletilé nezaopatÅ™ené dÄ›ti a jejich
zletilé nezaopatÅ™ené dÄ›ti a jejich rodiÄ•e a manÅ¾elé.
Pokud jde o nezaopatÅ™ené dÄ›ti a jejich rodiÄ•e v pÅ™ípadÄ›, Å
rozvedeni, povaÅ¾ují se za osoby spoleÄ•nÄ› posuzované vÅ¾dy rodiÄ• a nezletilé nezaopatÅ™ené dítÄ›, které s ním spoleÄ•n
nebo rodiÄ• a zletilé nezaopatÅ™ené dítÄ›, pokud jsou oba v témÅ¾e bytÄ› hlá&scaron;eni k trvalému pobytu.
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