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Pečujete? Jak s penězi, aneb
co byste měli vědět o příjmu
pečujících a okolnostech,

které je provází
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Co ideálně stihnout, než začnete pečovat
Budoucí pečující (rodina ) a jeho stávající finanční situace

Rodina zvyklá na
spolupráci s
finančním
poradcem

reference od
přátel a

známých, důvěra
je nezbytná

rodina, která
nemá

finančního
poradce

dohodnout si
schůzku a

projednat nové
skutečnosti

zajistit si pomoc
finančního
poradce

aktualizovat
všechny pojistné
smlouvy, ověřit,
zda budou krýt

rodinu i za nových
podmínek

minimalizovat platby za pojištění za maximálního
účinku

zrušit všechna pojištění čí připojištění, která dle
pojistných podmínek pojišťovna nemůže za nových

okolností plnit

ověřit, jak se bude chovat subjekt, který spravuje
finanční produkty, tvořící finanční rezervu rodiny, pokud
nepřijde úhrada (kde je povinnost úhrady - zrušit a

úspory přesunout jinam)

vyhodnotit a případně restrukturalizovat závazky - dluhy
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O koho pečuji – příspěvek na péči

1 - 18 let > 18 let

1. stupeň
lehká závislost

3 300 Kč 880 Kč

2. stupeň
středně těžká závislost

6 600 Kč 4 400 Kč

3. stupeň
těžká závislost

13 900 Kč 12 800 Kč

4. stupeň
úplná závislost

19 200 Kč 19 200 Kč

Pečovatelská služba - hradíte úkony (např. mytí či nákup).

Cena asistence má vyhláškou daný strop na 130 Kč/hod
(k listopadu 2020). Lze ale očekávat, že se tento limit zvýší.

Odlehčovací služby (pokud jsou dostupné) mají své ceny za
jídlo a ubytování, přičemž asistence při pobytu tvoří
samostatnou položku.
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Možnosti dalšího příjmu

Obvykle pečující zvládne
svou práci (zaměstnání).

Pozor na směnný provoz,
je náročnější a pečující je
více zatížen.

Obvykle pečující zvládne
zaměstnání se zkrácenou
pracovní dobou.

Provoz na směny je téměř
vyloučen.
Klade požadavky na
zaměstnavatele, není
povinen vyhovět.

Pečující musí obvykle svoji
práci (zaměstnání)
opustit.

Lze využít přivýdělku
formou práce z domu či
drobnou brigádu, DP.

Pečující vynakládá
veškeré své síly, aby
přežil.

Aktivní výdělek není
možný, je naopak
nezbytná placená
dopomoc.

O koho pečuji – možnost příjmu

Další informace:

• Zákon 108/2000 Sb.

• Vyhláška 505/2006 Sb.
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Závazky – péče – banka
Zákon 257/2016 Sb.

Spotřebitelský úvěr na
bydlení (hypotéka) se
zástavou nemovitosti

Pokud to jde,
ponechat beze
změn, případně
refinancovat za
lepších podmínek

Platby obvykle
rozloženy na delší

dobu (20 - 30 let); má
nižší úrokovou sazbu;
patří mezi „dobré

dluhy“

Nejlépe co
nejrychleji splatit

a další nepořizovat či
s maximální
rozvahou

Doba splácení je
obvykle kratší než
10 let, může mít
vyšší úrokovou

sazbu

Pokud nestíháte
doplácet a

zůstáváte dlužní,
pak „zlý pán“
co nejrychleji
doplatit a zrušit

Pokud vždy
doplatíte
v limitu

„dobrý sluha“

Pokud je zřejmé,
že splátky budou
problematické, najít
vhodnější bydlení,
stávající nemovitost
včas prodat (lze i
s hypotékou)

Spotřebitelský
úvěr neúčelový

i vázaný

Revolvingové
úvěry (kreditní

karty)

Nebankovní půjčky
Vyhnout se obloukem, hrozí
vysoký úrok, vysoké sankce,

DLUHOVÁ PAST !
Pokud máte – co nejrychleji
zbavit, a to všemi silami!
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1. stupeň péče

V průběhu péče obvykle můžete vykonávat výdělečnou
činnost (zaměstnání/podnikání).

Banka Vás vnímá jako produktivního člověka.

Máte-li partnera,
který má také
příjem, Vaše

finanční stabilita je
dobrá. Snažte se
tvořit rezervu na
horší časy.

Banka
poskytne své
služby v plném
rozsahu dle
svého

posouzení
schopnosti
splácet.

Pokud jste na péči sami,
pak tvořte rezervu,
pokud je to možné.

Přemýšlejte,
jak zvýšit svůj
příjem a
současně

zvládnout péči

Doplaťte všechny
závazky.

Za žádnou cenu si další
závazky netvořte.

Pravděpodobnost, že
bude hůř, je vysoká.

Pokud pro pečovaného
potřebujete nějaké pomůcky, nic
nekupujte, využijte všech možností,

které poskytuje systém.

Zdravotní pojišťovna,
Úřad práce (sociální dávky),
Nadace, oslovte (širší) rodinu.
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2. stupeň péče

V průběhu péče obvykle můžete vykonávat výdělečnou
činnost se zkrácenou pracovní dobou.
Banka Vás bude vnímat velmi obezřetně.

Máte-li partnera,
který má plný
příjem, Vaše

finanční situace je
přijatelná.

Snažte se tvořit
rezervu na horší

časy.

Banka
poskytne své
služby v plném
rozsahu pouze
partnerovi a Vás
bude vnímat jako

nositele
doplňkového
příjmu.

Pokud jste na péči
sami, pak už teď víte,
že sotva vyžijete.

Připravujte si
prostor pro to, že
nebudete mít ani
tento příjem.
Upravte svůj
rozpočet.

Soustřeďte se na
doplacení
veškerých
závazků.

Nové závazky si
už nevytvoříte,
banka Vám už
nepůjčí – je to
dobře!

Nikdy nic
neřešte

nebankovní
půjčkou! Je to
cesta do pekla.

Nastudujte si
možnosti pomoci od

státu.
Zorientujte se

v sociálních dávkách.

Využívejte možností
zdravotní pojišťovny.

Zjistěte si podmínky
nadací.

Snažte se o komunikaci
s širší rodinou.
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3. stupeň péče

V průběhu péče obvykle musíte opustit své zaměstnání
(ukončit výdělečnou činnost). Ti šikovní, energetičtí a kreativní
si v některých případech umí najít práci na dohodu nebo velmi
zkrácený úvazek práce z domu

Banka Vás bude vnímat jako osobu, která NEPRACUJE.

Máte-li
partnera, který
má plný příjem,
Vaše finanční
situace je

zvládnutelná,
pokud se umíte
uskromnit.

Pokud si zvládáte
přivydělat na DPP nebo
na zkrácený úvazek,
přednostně umořte

závazky. Snižte rozpočet,
kde to jde!

Využijte všechny způsoby
pomoci od státu.

Využijte možností
zdravotní pojišťovny.

Další potřeby pečovaného
řešte s pomocí nadací.

Oslovte rodinu, širší
příbuzenstvo, přátele,

známé.

Banka
poskytne své
služby v plném
rozsahu pouze
partnerovi a Vás
bude vnímat
jako zátěž, tedy
osobu, kterou je
nutno živit. To
významně

snižuje bonitu
jeho i celé
rodiny.

Pokud jste na péči sami, je Vám už jasné,
že vyžijete pouze tehdy, když významným

způsobem snížíte svůj rozpočet.

Původní běžné
závazky jsou
neúnosné.

Nové závazky
nelze získat –
– žádná

regulérní banka
Vám nic nemůže
půjčit. A JE TO
DOBŘE!

Nebankovní
půjčka je cesta
do pekla!

Pomůže pouze
rodina, přátelé –
– ne instituce.
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4. stupeň péče

V průběhu obvykle nemáte zaměstnání (výdělečnou činnost)
a nemáte ani možnost si jakkoliv přivydělat. Naopak je
nezbytné, abyste část příspěvku na péči směřovali do
sociálních služeb, které pomohou péči zvládat.

Banka Vás bude vnímat jako osobu, která NEPRACUJE.

Máte-li partnera,
který má plný
příjem, Vaše

finanční situace je
zvládnutelná,
pokud jste
skromní.

Pokud jste na péči sami, je Vám už jasné,
že přežijete pouze tehdy, když budete

mít pouze nezbytný rozpočet.

Vydělat si nic
nezvládnete. Musí Vám
zůstat prostředky na
nákup pomoci s péčí.
Nezvládnete ji sami bez
následků na své zdraví!

Původní
závazky není
z čeho hradit!
Nové nezískáte!
Ani v tom
největším
zoufalství se
neobracejte na
nebankovní
sektor!

Není prostor pro
hrdost, poproste
o pomoc rodinu,
přátele, známé.

Využijte všechny
způsoby pomoci od státu.

Využívejte možností
zdravotní pojišťovny.

Další potřeby pečovaného
řešte s pomocí nadací.

Oslovte rodinu, příbuzné,
kamarády, známé.

Banka
poskytne své
služby v plném
rozsahu pouze
partnerovi a Vás
bude vnímat
jako zátěž, tedy
osobu, kterou je
nutno živit. To
významně

snižuje bonitu
jeho i celé
rodiny.
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Pomoc od státu

Pomoc od zdravotní pojišťovny
Zdravotní pojišťovny mají různý režim pro různé druhy
pomůcek. Ověřujte si, pokud pečovaný cokoliv potřebuje, zda
Vám pojišťovna pomůže. Může to udělat tak, že pomůcku
uhradí nebo se bude na její úhradě podílet nebo ji zapůjčí. Má
to svá pevná pravidla. Nejlepší informace získáte přímo
ve zdravotní pojišťovně pečovaného.

Systém sociálních dávek pro pečovaného (pro rodinu)

Zorientujte se v možnostech. Obvykle poradí neziskové
organizace, sociální odbor města (vesnice – spádové nebo
někdo z vedení obce). Administraci dávek provádí Úřad práce
(obvykle neporadí).

Příspěvek na péči – zák. č. 108/2006 Sb., vyhl. č. 505/2006 Sb.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na bydlení

Přídavek na dítě

Rodičovský příspěvek

(porodné + pohřebné)}
}

zák. č. 117/1995 Sb.

zák. č. 329/2011 Sb.
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Pomoc nadací

Pomoc rodiny

Rodina se pro Vás stává, víc než pro jiné, místem bezpečí
a místem, které by pro Vás mělo být oporou. Nejedná se
pouze o stránky finanční, ale také všechny lidské. Zvlášť
v začátku péče velmi oceníte (a nebojte se požádat), když Vám
pomohou se závazky institucím (bankám), které vznikly za
„běžných okolností“ před péčí. Čím dříve si uvědomíte, že to
sami nemůžete zvládnout, tím méně potíží si způsobíte.
Splácet závazek rodině může být vnitřně nepříjemné, ale
nadělá nejméně škody

Existuje mnoho nadací, které se snaží pomáhat lidem
poznamenaným úrazem či vážnou nemocí. Mohou pomoci
s důležitými věcmi, na které není nárok ze zdravotní
pojišťovny ani ze systému pomoci od státu. Podmínky žádostí
pro nadace jsou obvykle dostupné na jejich webech. S radou,
kam se obrátit, případně jak formulovat žádost, Vám
pomohou poradny neziskových organizací nebo sociální
odbory.
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Pokud jste v textu něčemu neporozuměli, najděte si
finančního poradce. Finanční sektor má svou terminologii,
pravidla a logiku, které mohou nezasvěcené zmást a zaskočit.

Jak najít slušného finančního poradce?

Hledejte:

• společnost, která má široké portfolio (spolupracuje
s mnoha bankami, pojišťovnami, investičními
společnostmi)

• člověka, který se bude zajímat o Vaše plány, bude
poslouchat a ptát se Vás

• člověka, který Vám na první schůzce nebude nutit smlouvy
k podpisu

• člověka, který s Vámi bude mít zájem spolupracovat
dlouhodobě (ponese odpovědnost za svou práci)

Vězte, že poradce poradí dobře, když:

• bude znát Vás a Vaši rodinu

• bude vědět, jaké máte finanční možnosti

• bude znát Vaše finanční plány

• bude vědět, jaký máte vztah k penězům

Hodně štěstí!
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