k nákupu nebo opravě předmětů
dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto
výdajů, maximálně Však v píůběhu kaIendářního roku do výše
l0ná5obku částky životního minima jednotlivce' tj. aŽ do čá5tky

4' Nedostatek prostředků

34',l00Kč'

5. Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů
vznikajících v 5ouvi5lo5ti 5evzdělánim nebo 5ezájmovou činno5tí

lnformace a žádosti
. Výše uvedený text uvádí pouze zjednodušené podmínky
pro poskytnutí předmětných dávek. Přesné podmínky nároku
na

6. ohroŽení sociálním Vyloučením' Jde např' o 5ituace osob
vÍacejícíchse z Vězení, z dětského domova a z pěstounské péče
po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčbychorobných
závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše t000 Kč. V průběhu
roku můžebýt poskytnuta opakovaně, součet Však nesmí

překročit 4ná5obek částky životního minima jednotlivce,
tj.

maximálně částku l3640 Kč'

Částkyživotníhominima

a

v

práVních předpisech'

zahajuje

na základě písemné Žádosti podané na předepsaném foImuláři'
Tyto foÍmuláře, Včetně potřebných příloh,jsoU kdispoziciv tištěné

nezaopatřených dětí a na zajištěnínezbytných činno5tí
5ouvisejících 5e sociálně práVní ochranoU dětí' Dávku lze

po5kytnout až do Výše těChto Výdajů, maximálně však v průběhu
kalendářního roku do výše ] 0násobku částky Životního minima
jednotlivce,tj' aŽdo částky34 ] 0o Kč'

jednotlivé sociálnídáVky naleznete

. Řízenío přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi se

podobě na všech pobočkách Úřadu práce Českérepubliky,
V elektlonické podobě je naleznete na inteínetovéadlese

.

.

http://portal.mpsv.cz./foÍm5'

vyřízení žádostije příslušná kíaj5ká pobočka Úřadu práce České
republiky podle místaVašehotrvalého pobytU'
Pracovníci krajské pobočky Úřadu práce Českérepubliky jsou

K

povinni Vám pomoci 5 vyplněním Žádosti, informovat Vás

o podmínkáCh nároku a

vŽdy Vaši žádost přijmout' Pouze na
základě podané Žádosti a po zhodnocení plněn í podmínek může
být íozhodnuto, zda máte nebo nemáte na danou dáVku náíok'

podána žádost, pokud v něm osoba záloveň splnila všechny

exi5tenční minimum

podmínky pro přiznání nárokU na dávku'

V případě nesouhlasu s

rozhodnutim máte možnost podat
opravný píostředek (odvolání), a to způsobem, uvedeným
V ,,Poučení" rozhodnutí. Proto Věnujte informacím v něm
uvedeným náležitotJ pozornost

Jednotlivec

3

410

První osoba v domácnosti

3

í40

. Základní informace o
'iednotlivých dáVkách najdete

Druhá a další o5oba V domácnosti,
která není nezaopatřeným dítětem

2

630

.

6let

1740

Dítěod6doi5let

2140

Dítě od

'15

do 26let

/

. Nárok na dáVky pomoci V hmotné nouzi nelze přiznat zpětně,
ale náležíod prvního dne kalendářního měsíce, v němž byla
.

Dítě do

ř

na

internetových stránkách Mini5terstva práce a sociálních věcí
Podrobnější infolma(e Vám po5kytnou, a případné dotazy k Vaší
konkrétní5ituaci odpoví, pÍacovnícl Úřadu práce Če5kéÍepubliky.

2450
Mini5terstvo práce a sociálních VěcíČR
Na PoříčnímpráVu ], l28

01 Praha

2,

Íe|: +420 221 921 111,Íax:+420 224918391
web: httpr//www.mpsv.cz.
vydáno

v

prosinci

201 3

,,;

E

l,n

.

systém pomo(i v hmotné nouzi

. Upravuje zákon č' l'] l/2006

pomociv hmotné nouzi, Ve znění
pozdějších předpisů, a dalšíprávní předpisy' zejména zákon
č. 110/2006 sb., o životníma existenčním minimu, Ve znění
pozdějšíCh předpisů. a vyhláška č. 38912011 5b,, o provedení
sb., o

některých ustanovenízákonao pomoci v hmotné nouzl.

.

formou pomoci o5obám s nedostatečnými přimy, motivujícítyto
osoby k aktivni snaze za'ilstlt si prostředky k uspokojeni životních
potřeb, za předpokladu. že kaŽdá osoba, která pracuje, se musí mít
lépe nežta. která nepracuje, popřípadě se prácivyhýbá.

. která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem

Je

. Je jedním

.

která je vedena v evidenci uchazečůo zaměstnání a bez vážných
důvodůodmítla Vykonávat kÍátkodobézaměstnání nebo účastnitse
v Cíleném progíamu k řešenízamě5tnání,
. které nevznikl náÍok na nemo(enské nebo jí náležíVe sníŽené výši,
a tozdůvodu,že 5i přivodila pracovni neschopnost úmyslně,

z

opatření, kterými Česká republika bojuje proti

.
.

sociálnímuvyIoučeni'

Nedílnou součástísystému pomoci v hmotné nouzi je sociální
píáCe s klienty. V Íámci sociální práce někteÍé úkoly kromě Úřadu
práCe Českérepubliky Vykonávají rovněŽ obecní úřady, kteÍé mají
blížek občanůma mohou tak v rámci sociální píáCe efektivněji
reagovat na jejich problémy.

čirodině při nedostatečném přÚmu'

. Nárok na příspěVek na živobytí vzniká osobě či íodině, pokud

příspěVek na živobytí

.

doplatekna bydlení
mimořádná okamžitá pomoc

.

jejícelkové sociální
a ma'ietkové poměry neUmožňu'ií u5pokojení základnich
životníchpotřeb na úlovni ještě přijatelné pro společnost.
souča5ně si tyto při.imy nemúžez objektivních důvodů zvýšit
{uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo Využitím
majetku) a vyřešit tak 5Voji nelehkou 5ituaci vla5tním
o5oba či rodina nemá dostatečnépřímy

. kteÍá píokazatelně nepro'ievuje snahu zvýšit si příjem vlastním
přičiněním,

. kteÍá neni v pía(ovnim.nebo obdobném vztahu, nevykonáVá
samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci
uchazečů ozamě5tnání

Částka živobytíje stanovena pro každou osobu individuálně,

a

to na

základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobyti
rodiny 5e jednotlivé částky živobytí osob sčítají.Čá5tka živobytí
5e odvíjíod částekexi5tenčníhoa životního minima.
Částka živobytíu o5ob' kteÍá dlužínavýživném pío nezletilé dítě
částku vyššínež tíojnásobek 5tanovené měsíčnísplátk'činíčástku
stravoVání.

. Částka živobytí u osoby, která je vedena V evidenci uchazečů
o

zaměstnánía v posledních 6 kaIendářních mě5ících před podáním

ádosti o dáVku pomoci v hmotné nouzi jí byl skončen základní
pracovněpÍávní Vztah z důvodu porušenípovinnosti vyplýVajíCí
z právních předpisů Vztahuiícíchse k jí vykonávané práci zvlášt
hrubým způsobem nebo 5 ní byl skončen jiný pracovní vztah

přlčl něn ím.

v hmotnénouzi nenío5oba,

této osoby či rodinyčástkyživobytí.

existenčního minima, piípadně zvýšenou z důvodu dietniho

a

z obdobného důvodu, činíčástkuexistenčního minima, případně
zvýŠenou zdůvodU dietního 5travování.

. Částka žlvobytíu osobý

kteÍe

je

poslq^ována zdravotní péčeve

zdíavotni(kémzařízenípo celý kalendářní měsíc. činíčástku

.

Doplatek na bydlení
. Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek přimu
k uhíazenínákladů na bydlenítam, kde nestači Vlastní příjmy
osoby či rodlny Včetně příspěvku na bydleníze 5y5tému 5tátní
50ciálnípodpory'
. DáVka je poskytována nájemci nebo Vlastníku bytu, kteÍý má
nárokna příspěvek na Živobytí'

. Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydleníive výjimečných
případech' kdy žadatel nemá nárok na příspěVek na živobytí
případně i žadateli. kteni'využívá jinou než nájemníformu bydlení.

. Je základnídáVkou pomoci V hmotné nouzi, která pomáhá osobě

o5oba v hmotné nouzi

.

která nastoupila \^/kon zabezpečova(í detence nebo trestu odnětí
svobodynebo byla vzata do vazby.

po odečtenípřiměřených nákIadů na bydlení nedo5ahuje příjem

DáVkami, kteíými5e řešipomoc v hmotné nouzi,jsou:

o
o
o

které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených
5 řádným plněnim povinnéškolnídocházkybyla uložena 5ankce,

Pří5pěvek na živobytí

Dávky

.

po odečtenípřiměřených nákladů na bydlení nedosahUje částky
žiVobytíproto,že 5e nepřihlásila k nemocenskému pojištění,

náklady na bydlení. (Přiměřené nákIady na bydlení jsou
odůVodněné náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 oÁ,
v Praze 35 %, příjmu o5obyči rodiny)'

existenčního minima, případně

z\^y'šenou z

důVodu dietního stravování.

Výše příspěVku na živobytí 5e stanovuje jako rozdíl mezi živobytím
o5oby či rodiny a jejich příjmem, od kterého 5e odečtou přiměřené

. Výše doplatku na bydleníje stanovena tak aby po zaplacení
odůvodněných nákladů na bydlení(tj. nájmU, slUžeb 5 bydlením
spojených a nákIadů za dodávkyenergií) zůstala o5obě či rodině
částkažiVobytí.

. Výplata doplatku na bydleníje ča5ově omezena na 84 měsíce

v období posledníCh 10 kalendářních let' Toto omezení neplatí
pro domácnosti sestáva.iícíVýlučněz osob starších70 let a pro
osoby se zdravotním postižením, které bydlí pro ně
postavenýCh nebo upravených bytech'

v

Mimořádná okamžitá pomoC
ocitnou v 5ituacíCh, které je nutno
bezodkladné řešit. Zákon 5tanovíše5ttakových situací:
']
' Nejsou plněny podmínky pÍo poskytnutí opakovaných dávek.
ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozívážná újma na
zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplnípřÚem o5oby
do výše existenčního minima (V případě nezaopatřeného dítěte
do životního minima)'

Je po5kytována osobám, kteíése

2. Postižení vážnou mimořádnou událo5tí (živelnípohroma,
větíná pohroma, ekologická havárie, požár apod') Dávku lze
poskytnout až do výše 1snásobku částky životního minima
jednotlivce, tj. aždovýše 51 l50 Kč.

k úhradě jednoíázového výdaje
spojeného např' 5e zaplacením poplatku za VystaveníduplikátŮ
osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžni(h píostředkú.
Dávku lze po5kytnout aždoVýšetohoto jednorázového Výdaje'

3' Nedostatek prostředků

