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Příloha č. 1: Životní minimum v Kč za měsíc 

Tabulka s příklady životního minima 

Typ domácnosti Částka Počet Celkem 

1. jednotlivec 3 410   3 410 

        

2. vícečetná domácnost       

první osoba v domácnosti 3 140 1 3 140 

další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 830 1 2 830 

nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1 740 1 1 740 

nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let 2 140 1 2 140 

nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let 2 450 1 2 450 

Celková částka životního minima pro vícečetnou domácnost     12 300 

Zdroj: Internetové stránky MPSV. Dostupné z ˂http://www.mpsv.cz/cs/11853˃. citováno 2013-4-5. 
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Příloha č. 2: Organizační struktura krajské pobočky úřadu práce 

 

 

 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV. Dostupný z ˂http://portal.mpsv.cz/upcr/gr/orgstr˃. citováno 2013-3-30. 
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Příloha č. 3: Přehled dávek sociálního zabezpečení 

 

 

Zdroj: Internetové stránky Národní informační centrum pro mládež. Dostupné z ˂http://www.nicm.cz/system-

socialniho-zabezpeceni-v-cr˃. citováno 2013-3-30. 

Poznámka: Toto schéma není zcela aktuální vzhledem k častým změnám v systému 

sociálního zabezpečení. U dávek státní sociální podpory, které jsou závislé na výši příjmu, 

neřadíme příspěvek na školní pomůcky ani sociální příplatek z důvodu jejich zrušení, ale 

k přídavku na dítě a příspěvku na bydlení sem řadíme ještě porodné, které je v tomto přehledu 

zařazeno do dávek nezávislých na výši příjmu.
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Příloha č. 4: Mapa města Uherského Brodu 

 

UHERSKÝ BROD 

        

 

 

Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu. Dostupné z 

˂http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/mapy_spravnich_obvodu˃. citováno 2013-4-5.      
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Příloha č. 5: Dotazník 

Státní sociální podpora 

Dobrý den. Jmenuji se Nikola Soukeníková a studuji 3. ročník bakalářského studia na Ekonomické 

fakultě v Ostravě, obor Ekonomika a právo v podnikání. Téma mé práce je Analýza dávek státní 

sociální podpory v Uherském Brodě a ráda bych vás poprosila o vyplnění tohoto dotazníku. Veškeré 

informace budou anonymní. Mockrát děkuji za váš čas. 

1. Pohlaví:                                                                       

-muž                 

-žena 

2. Věková kategorie: 

- 18-25 let 

-26-35 let 

-36-40 let 

41 let a více 

3. Kolik máte dětí? 

-jedno 

-dvě 

-tři a více 

4. Měsíční rodinný příjem: 

-0-15 000 Kč 

-15 001-25 000 Kč 

-25 001 Kč a více 
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5. Pobíráte některou z dávek státní sociální podpory? 

-ano 

-ne, pokud ne, přejděte na otázku 8 

6. Kterou z dávek pobíráte? 

-přídavek na dítě 

-příspěvek na bydlení 

-rodičovský příspěvek 

7. Jste spokojeni s výší dávky, kterou pobíráte? 

-ano 

-ne 

8. Myslíte si, že snižování dávek státní sociální podpory kvůli státnímu rozpočtu je ideální? 

-ano, pokud ano, přejděte na poslední otázku 

-ne 

9. Proč si myslíte, že není? 

-stát má i jiné možnosti, které může využít pro snížení státního rozpočtu 

-doplácí na to hlavně ty rodiny, které peníze opravdu potřebují 

-jiný důvod: 

10. Myslíte si, že pracovníci na úřadech jsou dostatečně informovaní o dávkách a vyškolení? 

-ano 

-ne 


