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KDYÅ½ ZEMÅ˜EL OTEC, CO BUDE S VÃ•Å½IVNÃ•M?
ÄŒtvrtek, 21 srpen 2014

Dobrý den, chtÄ›la bych se zeptat na výÅ¾ivné, pokud otec dÄ›tí náhle zemÅ™el? Platil na tÅ™i dÄ›ti 12 000 KÄ•. Abych nyní
utáhnout rodinný rozpoÄ•et, na koho se mám obrátit? DÄ›kuji za rady, VERONIKA

O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Veroniko,
To asi bude nÄ›jakou dobu trvat, neÅ¾ se v&scaron;echno vyÅ™ídí a dÄ›ti dostanou sirotÄ•í dÅ¯chody, ta
&scaron;up a honem na sociálku. Tam je moÅ¾no poÅ¾ádat o sociální dávky. RozhodnÄ› si ale nechte dávat kaÅ¾dý mÄ›síc
nÄ›jakou zálohu, protoÅ¾e pak by pÅ™i&scaron;la najednou vÄ›t&scaron;í Ä•ástka a mohlo by se stát, Å¾e díky tomu byste mo
o dávky zase pÅ™ijít ... (NezmiÅˆuji se o dÄ›dictví po otci, to bude "jednorázové", vy potÅ™ebujete peníze kaÅ¾dý mÄ›síc.)
KliknÄ›te si - tady mÅ¯Å¾ete zjistit, kolik to asi bude ...

PodobnÄ›, jako u v&scaron;ech dal&scaron;ích dÅ¯chodových dávek, i sirotÄ•í dÅ¯chod se skládá ze dvou sloÅ¾ek. Tou pr
sloÅ¾kou je základní výmÄ›r. Ten je spoleÄ•ný pro v&scaron;echny dÅ¯chodové dávky (tedy i pro starobní, invalidní nebo
vdovský dÅ¯chod). Základní sloÅ¾ka je v roce 2014 Ä•ástka 2340 KÄ• (od 1. 1. 2014 do&scaron;lo ke zvý&scaron;ení &ndash;
viz podrobnÄ›ji zde: DÅ¯chody 2014). Druhou sloÅ¾kou sirotÄ•ího dÅ¯chodu je procentní výmÄ›ra.
xxx

Nárok na sirotÄ•í dÅ¯chod má dítÄ›, kterému zemÅ™el rodiÄ•, osvojitel, osoba, která pÅ™evzala dítÄ› do péÄ•e nebo do sp
výchovy manÅ¾elÅ¯. Nárok má pouze nezaopatÅ™ené dítÄ›. Tedy buÄ• nezletilé dítÄ› (do 18 rokÅ¯), nebo pÅ™ípadnÄ› i zletil
které splÅˆuje podmínky nezaopatÅ™enosti (tj. napÅ™íklad studuje stÅ™ední, vy&scaron;&scaron;í odbornou nebo vysokou
&scaron;kolu, a to max. do 26 rokÅ¯).
Jak vyÅ™ídit Å¾ádost o sirotÄ•í dÅ¯chod SirotÄ•í dÅ¯chod se na rozdíl od sociálních dávek nevyÅ™izuje na ÚÅ™adu práce, a
ÄŒeské správÄ› sociálního zabezpeÄ•ení. Zde se kromÄ› dÅ¯chodÅ¯ Å™e&scaron;í i nemocenské dávky nebo tÅ™eba penÄ›Å
pomoc v mateÅ™ství. Å½adatel o sirotÄ•í dÅ¯chod by se mÄ›l obracet na pÅ™íslu&scaron;nou poboÄ•ku &ndash; Okresní spr
sociálního zabezpeÄ•ení, podle místa svého trvalého bydli&scaron;tÄ›. V pÅ™ípadÄ›, Å¾e se jedná o nezletilé, nezaopatÅ™en
dítÄ›, Å¾ádost podává zákonný zástupce. Zletilé nezaopatÅ™ené dítÄ› mÅ¯Å¾e Å¾ádost o dÅ¯chod podávat samo. K vyÅ™í
dÅ¯chodu je na úÅ™adu nutné doloÅ¾it pÅ™edev&scaron;ím tyto dokumenty:
- obÄ•anský prÅ¯kaz nebo rodný list dítÄ›te,
- obÄ•anský prÅ¯kaz zemÅ™elého rodiÄ•e (pokud dosud nebyl odevzdán),
- úmrtní list,
- rozhodnutí o pÅ™iznání starobního nebo invalidního dÅ¯chodu (je-li k dispozici),
- v pÅ™ípadÄ›, Å¾e zemÅ™elý rodiÄ• dosud nebyl poÅ¾ivatelem dÅ¯chodu, doklady prokazující dobu poji&scaron;tÄ›ní vÄ•et
náhradních dob poji&scaron;tÄ›ní (tzn. základní vojenskou sluÅ¾bu, dobu studia, vedení v evidenci uchazeÄ•Å¯ o zamÄ›stnání
apod. PÅ™ípadnÄ› mohou být vyÅ¾adovány i dal&scaron;í dokumenty a potvrzení &ndash; vÅ¾dy v závislosti na konkrétním
pÅ™ípadu.
KdyÅ¾ tak je&scaron;tÄ› napi&scaron;te, d@niela
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