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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Odbor sociální politiky  
 
V Praze dne 14. prosince 2006 
Č.j.: 2006/44899-21   
 
Vyřizuje: Mgr. Beck, RNDr. Benešová, Mgr. Hacaperková 
     PaedDr.Niederle, Mgr. Roztočilová, Mgr. Vyskočilová 
      
 
 
 

Metodický pokyn č. 2/2006 
 

k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  
ve znění zákona č. 165/2006 Sb.  

  
 
1. Sociální poradenství
 
Listina základních práv a svobod v článku 30 přiznává každému, kdo je v hmotné nouzi, 
právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních 
podmínek. Základními životními podmínkami pro účely pomoci v hmotné nouzi se 
rozumí základní podmínky biologické, psychické a sociální. Právo na poskytnutí pomoci 
neznamená automaticky nárok na peněžitou dávku nebo jiné věcné plnění v rámci 
systému pomoci v hmotné nouzi. Pouze v případě sociálního poradenství má každý 
nárok na jeho poskytnutí. Sociální poradenství mají povinnost zabezpečovat všechny 
orgány pomoci v hmotné nouzi, tj. pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností, krajské úřady a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jde 
o poskytnutí základních informací o možnostech prevence situace hmotné nouze 
a o možnostech jejího řešení. Uvedená povinnost vyplývá z Evropské sociální charty, 
jejího článku 13, upravujícího právo na sociální a lékařskou pomoc. Česká republika 
v návaznosti na uvedený článek je zavázána stanovit, že každému se má dostat 
prostřednictvím kompetentních veřejných nebo soukromých služeb takového 
poradenství a osobní pomoci nezbytné k zabránění, odstranění nebo zmírnění stavu 
potřebnosti jednotlivce nebo rodiny. Jde o základní činnost v systému pomoci v hmotné 
nouzi. Vymezení základního sociálního poradenství je upraveno v zákoně 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jde o poskytování základních informací, 
přispívajících k řešení stavu hmotné nouze osoby, resp. k jejímu předcházení. Příslušné 
orgány pomoci v hmotné nouzi musí pro poskytování sociálního poradenství pro úsek 
pomoci v hmotné nouzi vytvořit potřebné podmínky (u pracovníka, který tyto informace 
bude poskytovat, jeho vybavení pro poskytování základních informací apod). Blíže jsou 
úkoly spadajících do oblasti sociálního poradenství specifikovány v § 61 zákona 
č. 111/2006 Sb.,  o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon), který vymezuje pod písm. b) a d) úkoly zaměstnancům orgánů pomoci 
v hmotné nouzi, a to jak při poskytování informací, tak při prevenci vzniku stavu hmotné 
nouze. 
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2. Příspěvek na živobytí  
 
Nedostatečnou příjmovou situaci řeší zákon především prostřednictvím příspěvku 
na živobytí. Podmínkou je, že se osoba, popřípadě společně posuzované osoby, 
nacházejí ve stavu hmotné nouze. Osoba se nachází v hmotné nouzi, jestliže její příjem 
a příjem společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení 
nedosahuje částky živobytí. Přitom se posuzuje, zda si osoba příjem nemůže zvýšit 
vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním 
přičiněním a zda je zabezpečení jejích základních životních podmínek vážně ohroženo. 
O vymezení okruhu společně posuzovaných osob pro účely příspěvku na živobytí je 
samostatně pojednáno v příloze č. 1 metodického pokynu (§ 4 zákona č. 110/2006 Sb., 
o životním a existenčním minimu a § 8 zákona). 
 
Žádost o příspěvek na živobytí se předkládá na předepsaném tiskopise spolu s dalšími 
doklady, uvedenými na tiskopisu žádosti. Řízení o přiznání dávky se zahajuje dnem 
podání žádosti. Účastníkem řízení o přiznání příspěvku na živobytí je pouze žadatel 
o dávku. O příspěvku na živobytí rozhodují pověřené obecní úřady (Újezdní úřady 
vojenských újezdů). 
 
2.1. Příjem  (§ 9  zákona a § 6 až § 8 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním  
       minimu) 
 
Při hodnocení příjmu pro účely posouzení stavu hmotné nouze a nároku na příspěvek 
na živobytí se uplatňuje jeden z motivačních prvků zákona. Jde o zvýhodnění osob, 
které pracují, které přijmou i méně placenou práci, oproti osobám, které setrvávají 
pouze na dávkách pomoci v hmotné nouzi. V jejich případě se příjem ze závislé 
a výdělečné činnosti a z funkčních požitků podle § 6 odst. 1 a 10 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o daních z příjmů), a to po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 
započítává pouze ve výši 70 % tohoto příjmu. Obdobně se ze 70 % započítává příjem 
plynoucí ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce podle zákona 
č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve výši 80 % se 
započítává příjem, který nahrazuje příjem ze závislé činnosti. Jde o příjem z dávek 
nemocenského pojištění  a  z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. 
Všechny ostatní příjmy podle § 7 a 8 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 
minimu (dále jen zákon o životním a existenčním minimu), s výjimkou příspěvku 
na živobytí, se pro účely posouzení hmotné nouze započítávají v plné výši, tj. 100%.  
 
Zákon o životním a existenčním minimu rovněž v § 7 odst. 2 písm. h) uvádí příjmy, které 
se pro účely životního minima a v návaznosti na to pro účely pomoci v hmotné nouzi 
nezapočítávají jako příjem. V této souvislosti se upozorňuje především 
na nezapočítávání stipendií, sociálních výpomocí poskytovaných zaměstnavatelem, 
odměn vyplácených dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů, event. 
podpor a příspěvků z prostředků nadací a občanských sdružení a daňového bonusu. 
Rovněž pro příjemce příspěvku na péči není v případě, že budou žádat o příspěvek 
na živobytí, tento příspěvek započítáván do příjmu. Jiná situace nastává v případě, 
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že příspěvek na péči, nebo jeho část, je poskytnut osobě, která o příjemce příspěvku 
na péči pečuje. V takovém případě jde již z hlediska pečující osoby o jiný opakující se 
příjem. Jeho výši tato osoba sdělí orgánu pomoci, pokud bude žádat o příspěvek 
na živobytí. Výše tohoto příjmu nemusí být shodná s výší vyplaceného příspěvku 
na péči, protože z něj může být hrazen a ještě další služba, popřípadě výdaje, spojené 
s náklady na péči. Pro účely zákona se příjem zjišťuje za rozhodné období (§ 10 
zákona). 
 
2.2. Rozhodné období pro zjišťování příjmu
 
Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro posuzování stavu hmotné nouze 
osoby při podání žádosti o příspěvek na živobytí a pro účely posuzování vzniku nároku 
na tuto dávku, je období 3 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž byla 
uplatněna žádost o příspěvek na živobytí. Pokud však osoba přichází se žádostí 
o poskytnutí příspěvku na živobytí v měsíci, ve kterém u této osoby nebo u osoby 
společně posuzované, došlo k podstatnému poklesu příjmu, je rozhodným obdobím  
období kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost o příspěvek na živobytí. 
Podstatným poklesem příjmu se rozumí zejména ztráta nebo výrazné snížení příjmu 
z výdělečné činnosti, ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti nebo podpory 
při rekvalifikaci a ukončení výplaty rodičovského příspěvku. Znamená to, že podstatným 
poklesem příjmu se rozumí především celková ztráta jednoho z příjmů. V této 
souvislosti však orgán pomoci v hmotné nouzi musí u osob, u nichž došlo v měsíci 
podání žádosti k podstatnému poklesu příjmu, zjišťovat rovněž příjem za období 
3 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž byla uplatněna žádost o dávku, 
a to podle  § 21 odst. 2 zákona. Jde totiž o zjištění následné podmínky pro výplatu 
příspěvku na živobytí (viz dále část 2.9. tohoto metodického pokynu). 
 
Příjem zjištěný za rozhodné období (jde o průměrný měsíční příjem) se pro účely 
posouzení stavu hmotné nouze a následného zjištění nároku na příspěvek na živobytí 
snižuje o přiměřené náklady na bydlení.  
 
2.3. Přiměřené náklady na bydlení (§ 9 odst. 2 zákona)
 
Zákon vymezuje pro účely příspěvku na živobytí přiměřené náklady na bydlení jako 
skutečné (odůvodněné) náklady na bydlení (s odkazem na § 34 zákona) a stanovuje 
jejich maximální hranici. Znamená to, že přiměřené náklady na bydlení nemohou 
překročit hranici stanovenou pro všechny obce v České republice do výše 30 % příjmu 
osoby (společně posuzovaných osob), s výjimkou pro hlavní město Prahu, kde je 
stanovena maximální hranice těchto přiměřených nákladů na bydlení do výše 35 % 
příjmů osoby (společně posuzovaných osob). Příjem pro stanovení přiměřených 
nákladů na bydlení je stanoven v zákoně s výjimkami oproti příjmu, který je zjišťován 
pro účely posouzení stavu hmotné nouze a příspěvku na živobytí. 
 
2.4. Příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 3 zákona)
 
Pro určení přiměřených nákladů na bydlení se za příjem považuje příjem zjištěný 
pro účely posouzení situace hmotné nouze s výjimkou sociálního příplatku a dávek 
pěstounské péče poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní sociální podpoře), 
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příjmů z kapitálového majetku [§ 7 odst. 1 písm. d) zákona o životním a existenčním 
minimu]  a dalších opakujících se nebo pravidelných příjmů [§ 7 odst. 2 písm. j) zákona 
o životním a existenčním minimu]. 
 
2.5. Odůvodněné náklady na bydlení (§ 34 zákona)
 
Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítává nájemné, které osoba platí 
po odečtení nájemného za užívání zařízení bytu. Toto nájemné je však omezeno výší 
cílového nájemného, které vyhlašuje do roku 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj. Výše 
cílového nájemného bude součástí aplikačního programu. Dále se započítávají 
pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu. Obdobné náklady 
se započítávají v souvislosti s družstevní a vlastnickou formou bydlení (např. úhrada 
daně z nemovitosti). Nezapočítávají se však prostředky plynoucí do Fondu oprav ani 
prostředky použité v rámci pravidelných splátek (anuity). Poslední položkou 
odůvodněných nákladů na bydlení je výše úhrady prokazatelné nezbytné spotřeby 
energií.  
 
Úhradou služeb bezprostředně spojených s užíváním bytu, případně s obdobnou 
úhradou služeb spojených s družstevní a vlastnickou formou bydlení, se rozumí úhrada 
za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, za úklid společných prostor 
v domě, za užívání výtahu, za dodávku vody z vodovodů a vodáren, za odvádění 
odpadních vod kanalizacemi, za osvětlení společných prostor v domě, za odvoz tuhého 
komunálního odpadu, za vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, 
popřípadě další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením. Do této položky 
se započítávají i náklady za úhradu vybavení bytu, které je součástí bytu a je 
ve vlastnictví pronajímatele (dle § 686 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). 
 
Úhradou prokazatelné nezbytné spotřeby energií se rozumí úhrada dodávky a spotřeby 
elektrické energie, plynu, případně výdaje na další druhy paliv, a to ve výši, která je 
v místě obvyklá. Výše úhrady za prokazatelnou nezbytnou spotřebu energií se stanoví 
jako průměrná cena za dodávku energií pro bytovou jednotku určité velikosti podle 
sdělení příslušných dodavatelů těchto energií. Uvedené údaje budou získány 
na základě tiskopisu „Informace o bytu“, který žadatel o dávku předloží orgánu pomoci 
v hmotné nouzi. Podrobnosti jsou uvedeny v části 3.5.4 tohoto metodického pokynu.  
 
2.6. Posuzování možnosti zvýšení příjmu vlastním přičiněním pro posouzení stavu  
       hmotné nouze osoby [§ 2 odst. 2 písm. a) a následně § 12 až § 14 zákona] 
 
Současně se zjištěním příjmu pro účely posouzení stavu hmotné nouze osoby 
(společně posuzovaných osob) se orgán pomoci v hmotné nouzi zabývá posouzením 
možnosti či nemožnosti zvýšení zjištěného příjmu. Přitom však musí brát ohled na to, 
zda možnost zvýšení příjmu není omezena s ohledem na věk (nezaopatřenost dítěte 
na straně jedné a stáří - vyšší věk -  na straně druhé), s ohledem na zdravotní stav 
(nezbytné posouzení  posudkovým lékařem úřadu práce - § 17), popřípadě s ohledem 
na jiné vážné důvody (např. objektivní nemožnost požádání o stanovení výživného 
apod.). Zákon rozeznává tři možnosti zvýšení příjmu vlastním přičiněním: zvýšení 
příjmu vlastní prací, zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek a zvýšení 
příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku. Je na orgánu pomoci v hmotné nouzi, 
aby na základě vlastního šetření a z předložených dokladů při posuzování žádosti 
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o příspěvek na živobytí se možností či nemožností zvýšení příjmu v jednotlivých 
oblastech zabýval. Uvedené posouzení úzce souvisí s hodnocením snahy o využití 
možnosti zvýšení příjmu vlastním přičiněním, které je nezbytné pro stanovení výše 
částky živobytí osoby (viz. dále část 2.6. tohoto metodického pokynu). 
 
2.6.1. Zvýšení příjmu vlastní prací (§ 12 zákona)
 
Posouzením možnosti zvýšení příjmu vlastní prací je nezbytné se zabývat jak při podání 
žádosti o příspěvek na živobytí, tak v průběhu jeho poskytování. Pozitivně je 
pro uvedený účel hodnoceno zahájení výdělečné činnosti osoby nepracující. Jde 
o hodnocení jak při podání žádosti o příspěvek na živobytí, tak v průběhu pobírání 
příspěvku. Dále je hodnoceno zvýšení rozsahu výdělečné činnosti a intenzity této 
činnosti. Informaci o tom získá příslušný zaměstnanec orgánu pomoci v hmotné nouzi 
(sociální pracovník, dávkový specialista) především od samotné osoby v rámci 
sociálního šetření, ze sdělení osoby o zvýšení odměny za vykonanou práci apod. 
Rovněž lze u osob, které uvádějí problémy  v možnostech pracovního uplatnění 
s odvoláním na špatný zdravotní stav, nechat možnost zvýšení rozsahu a intenzity 
výdělečné činnosti posoudit posudkovým lékařem úřadu práce [§ 17 odst. 2 písm.b) 
zákona]. Dále je hodnocena možnost vykonávat lépe placenou výdělečnou činnost. 
V této souvislosti lze pozitivně hodnotit i zapsání se do evidence zájemců o zaměstnání 
u příslušného úřadu práce, za předpokladu, že osoba jako důvod uvádí zájem o lépe 
placenou práci. 
 
Z dikce § 12 odst. 2 zákona je zřejmé, že lze i při podání žádosti o příspěvek na živobytí 
hodnotit některé činnosti, směřující ke zvýšení příjmu vlastní prací, které osoba žádající 
o dávku orgánu pomoci v hmotné nouzi může prokázat. Z údajů, poskytovaných 
úřadem práce je zřejmé, že osoba plní povinnosti uchazeče o zaměstnání, pokud je 
vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. Rovněž lze zjistit, zda v době podání 
žádosti vykonává veřejně prospěšné práce, krátkodobé zaměstnání nebo vykonává 
práci jako dobrovolník. Další uvedené možnosti prokazování snahy o zvýšení příjmu 
vlastní prací jsou ze strany osoby prokazovány především v průběhu pobírání příspěvku 
na živobytí. Jde o využití služeb agentur práce při hledání zaměstnání, využití inzerce, 
nabídek výdělečné činnosti prostřednictvím internetu, popřípadě dokladování 
korespondence se zaměstnavateli, u nichž se na základě inzerátů osoba ucházela 
o zaměstnání. Jde o vlastní aktivity mimo doporučení úřadu práce. Je zřejmé, že v této 
souvislosti půjde často o subjektivní informace, ne vždy objektivně prokazatelné. I zde 
je však prostor pro sociální práci s osobami, v jejímž rámci lze řadu tvrzení osob, 
žádajících o příspěvek na živobytí nebo již příspěvek pobírajících, potvrdit. 
 
Z dikce § 11 odst. 3 zákona je zřejmé, že jak při podání žádosti o příspěvek na živobytí, 
tak v průběhu jeho poskytování, nezkoumá orgán pomoci v hmotné nouzi možnost 
zvýšení příjmu vlastní prací u osob, vyjmenovaných v citovaném ustanovení (viz. část 
2.7.2. tohoto metodického pokynu). 
 
2.6.2. Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek (§ 13 zákona)
 
Možností zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek se musí orgán 
pomoci v hmotné nouzi zabývat hned na počátku při podání žádosti. Zákon 
vyjmenovává možnosti, které může osoba využít k tomu, aby si tímto způsobem zvýšila 
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svůj příjem. Jde o nárok na dávky nemocenského a důchodového pojištění, přičemž 
zákon vylučuje  uplatnění nároku na důchod před dosažením důchodového věku. Nelze 
proto v žádném případě nutit osobu, která by mohla o takovýto důchod požádat, aby tak 
v zájmu řešení své nepříznivé příjmové situace učinila. Dále jde o uplatnění nároku 
na dávky státní sociální podpory, takže znovu platí zásada, že nejprve je nezbytné 
požádat o dávky státní sociální podpory a teprve následně  žádat o příspěvek 
na živobytí a doplatek na bydlení. Uplatnění nároku na výživné je i nadále spojeno 
s projednáním s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Jde opět o případy, 
kdy není určeno otcovství a z tohoto důvodu nebylo možné výživné pro nezaopatřené 
dítě stanovit nebo o případy, kdy výživné pro dítě není vhodné stanovit s ohledem na 
nebezpečí, které hrozí dítěti, ze strany povinné osoby (násilník apod). Pokud nelze 
ze závažných důvodů na základě vyjádření příslušného orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí stanovení vyživovací povinnosti dosáhnout, lze využít ustanovení § 13 odst. 2, 
které umožňuje orgánu pomoci v hmotné nouzi od uplatnění nároku upustit v případech, 
kdy orgán pomoci v hmotné nouzi nepovažuje za možné po osobě uplatnění nároku 
spravedlivě žádat. Jednoznačným požadavkem je i uplatnění nároků z pracovních nebo 
obdobných vztahů (podpora v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci, mzdové nároky). 
Zákon umožňuje i uplatnění nároků z jiných pohledávek bez bližší specifikace. Zároveň 
však zákon v těchto i dalších případech umožňuje od požadavku na uplatnění těchto 
nároků či pohledávek upustit, pokud je zřejmé, že uplatnění by nebylo úměrné 
dosaženému zisku.  
 
2.6.3. Zvýšení příjmu prodejem nebo jiným využitím majetku (§ 14, § 11 odst. 4 až 8,  
          § 15 zákona) 
 
Posuzování možnosti využití majetku ke zvýšení příjmu vlastním přičiněním patří mezi 
ty úkony orgánu pomoci v hmotné nouzi, které jsou řešeny nejen na základě 
předložených dokladů, ale i na základě správního uvážení tohoto orgánu. Přestože 
zákon posunuje vlastní hodnocení nemovitého a movitého majetku na dobu po třech, 
resp. šesti i více měsících (maximálně však na dobu 12 měsíců), musí se orgán pomoci 
v hmotné nouzi zabývat majetkem jako takovým již při podání žádosti o příspěvek 
na živobytí v rámci posuzování stavu hmotné nouze. Vyplývá to z ustanovení zákona, 
které vylučuje některé osoby z okruhu osob v hmotné nouzi (viz dále bod 2.7). V § 3 
odst. 4 zákona je dána orgánu pomoci v hmotné nouzi možnost rozhodnout 
v odůvodněných případech, že osobou v hmotné nouzi nebude osoba, jejíž celkové 
sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí mohou i po úhradě odůvodněných 
nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění její výživy a ostatních základních 
osobních potřeb a toto zajištění lze na osobě spravedlivě žádat. Ustanovení § 15 
následně vymezuje, co lze pod pojmem celkové sociální a majetkové poměry chápat. 
Pro praxi je důležité, že v případě, kdy je na první pohled zřejmé, že hodnota 
nemovitého a movitého majetku osoby, žádající o příspěvek na živobytí, je zjevně tak 
vysoká, že nelze mít pochyby o tom, že tento majetek je na překážku přiznání dávky, 
není nutné zjišťovat cenu tohoto majetku podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně tak lze učinit v opačném případě, kdy 
je zjevné, že jde o nízkou hodnotu majetku. Důležitá je i možnost posouzení využívání 
jiného než vlastního majetku, které umožňují zpravidla osoby blízké.  
 
Při posuzování majetku vychází orgán pomoci v hmotné nouzi z prohlášení osoby 
o jejích majetkových poměrech, popřípadě o majetkových poměrech osob společně 
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posuzovaných. Důležité je zjištění zda osoba nebo některá ze společně posuzovaných 
osob má uzavřeno stavební spoření. V takovémto případě je nezbytné, aby tato či tyto 
osoby předložily v rámci žádosti o příspěvek na živobytí přehled o výši částky 
na stavebním spoření s tím, že by z dokladu mělo být zřejmé, kolik by činila peněžní 
částka, získaná ze zrušeného stavebního spoření před datem jeho smluvního ukončení, 
tj. po odpočtu státního příspěvku,  procenta výnosů a poplatku za dřívější vypovězení 
tohoto spoření. Pokud by tato částka byla vyšší než desetinásobek částky životního 
minima společně posuzovaných osob, bude nezbytné, aby žadatel o dávku učinil 
prokazatelné kroky ke zrušení stavebního spoření a k jeho následnému využití 
pro zabezpečení vlastních základních životních podmínek a podmínek osob s ním 
společně posuzovaných. Do doby vyplacení částky stavebního spoření je osobě 
(společně posuzovaným osobám) poskytován příspěvek na živobytí. Obdržená částka 
stavebního spoření je následně považována za majetek. 
 
2.7. Stanovení částky živobytí (§ 24 až § 32 zákona)
 
Aby bylo možné posoudit, zda se osoba, popřípadě společně posuzované osoby, 
nachází ve stavu hmotné nouze, je nutné zabývat se částkou živobytí a její výší.  Přitom 
samotný pojem živobytí osoby lze pro účely pomoci v hmotné nouzi charakterizovat 
jako úroveň příjmů v peněžní či věcné podobě, zabezpečující základní životní podmínky 
osoby, a to i s přihlédnutím ke snaze řešit situaci hmotné nouze, ve které se nachází. 
Základními parametry pro stanovení částky živobytí jsou existenční minimum jako 
výchozí hranice a životní minimum osoby jako horní hranice pro stanovení určitých 
navýšení popřípadě snížení částky živobytí. Pro samotné stanovení většiny částek 
zvyšujících částku živobytí je výchozí veličinou rozdíl mezi životním minimem příslušné 
osoby a existenčním minimem. Uvedený rozdíl činí v případě jednotlivce k 1.1.2007  
1 106 Kč, v případě osoby, která není nezaopatřeným dítětem a je první osobou v rámci 
společně posuzovaných osob, činí tento rozdíl  860 Kč a v případě druhé a další 
takovéto osoby v rámci společně posuzovaných osob činí tento rozdíl  580 Kč. 
 
2.7.1. Částka živobytí nezaopatřeného dítěte [§ 24 odst. 1 písm. a) zákona]
 
Výše částky živobytí nezaopatřeného dítěte je vždy ve výši životního minima takového 
dítěte. Znamená to, že pro nezaopatřené dítě do 6 let věku činí jeho základní výše 
živobytí měsíčně částku 1 600 Kč, pro dítě od 6 let věku do 15 let věku činí základní 
výše živobytí měsíčně částku 1 960 Kč a u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku 
činí základní výše živobytí měsíčně částku  2 250 Kč. Nezaopatřenost dítěte se 
pro účely zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. Uvedenou výši 
částky živobytí lze u nezaopatřených dětí, jejichž zdravotní stav vyžaduje na základě 
doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování (§ 29 
zákona – viz dále část 2.7.2.1d), navýšit o částku stanovenou vyhláškou Ministerstva 
práce a sociálních věcí č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o pomoci v hmotné nouzi (dále jen prováděcí vyhláška). Prováděcí vyhláška přitom 
stanovuje i odbornost lékaře, který je oprávněn doporučení příslušné diety na tiskopise 
potvrzovat. 
 
 
 
 



 8

 
2.7.2. Částka živobytí osoby, u níž se nezkoumá snaha o zvýšení příjmu vlastní prací  
          [§24 odst. 1 písm.a) - § 11 odst. 3 zákona] 
 
Zákon vymezuje skupinu osob, u nichž orgán pomoci v hmotné nouzi nezkoumá snahu 
o zvýšení příjmu vlastní prací (§ 11 odst. 3 zákona). Patří mezi ně osoby starší 65 let, 
poživatelé starobního důchodu a osoby plně invalidní (zde dochází ke změně oproti 
posuzování sociální potřebnosti, kdy muselo jít o příjemce plného invalidního důchodu). 
Dále jsou to rodiče pečující o děti do čtyř let věku nebo o dítě, které nemůže být 
z vážných důvodů umístněno v mateřské škole, nebo o dítě dlouhodobě těžce 
zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči (i ve vymezení této skupiny dochází 
oproti zákonu o sociální potřebnosti k zúžení okruhu rodičů). Do této skupiny jsou 
zařazeny i osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupních II. až IV. 
příspěvku na péči nebo o osoby starší 80 let závislé na péči jiné osoby ve stupni 
I. příspěvku na péči. Okruh těchto osob doplňují ještě nezaopatřené děti a osoby 
uznané dočasně práce neschopnými. Pro uvedený účel se dočasná pracovní 
neschopnost  osoby hodnotí v případě, že vznikla v průběhu kalendářního měsíce 
a do skončení tohoto měsíce nebyla ukončena. V ostatních případech vzniku dočasné 
pracovní neschopnosti v průběhu měsíce, tj. v případech, kdy je pracovní neschopnost 
ukončena před koncem kalendářního měsíce, je nutné aby se orgán pomoci v hmotné 
nouzi snahou osoby o zvýšení příjmu vlastní prací v tomto kalendářním měsíci zabýval.  
 
U těchto osob činí částka živobytí vždy částku existenčního minima (2 020 Kč) 
zvýšenou o polovinu rozdílu mezi částkou jejich životního minima a částkou 
existenčního minima (jednotlivec - 553 Kč, první osoba v rámci společně posuzovaných 
osob - 430 Kč, druhá a další osoba - 290 Kč). 
 
2.7.2.1. Další možná zvýšení částky živobytí  
 
Další možná zvýšení částky živobytí u osob, u nichž se nezkoumá snaha o zvýšení 
příjmu vlastní prací, spočívají v možnosti hodnocení využití majetku, hodnocení 
možnosti uplatnění nároků a pohledávek, hodnocení možnosti zvýšení příjmu 
u nezaopatřených dětí, zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování, 
zvýšení částky živobytí osoby hledající zaměstnání a zvýšení částky živobytí 
při dlouhodobém setrvávání ve stavu hmotné nouze.  
 
2.7.2.1a. Zvýšení částky živobytí na základě hodnocení možnosti využití majetku (§ 26  
               zákona) 
 
Postup při hodnocení možnosti využití majetku pro účely situace hmotné nouze 
a pro účely příspěvku na živobytí je nutné rozdělit do několika etap. Především 
při rozhodování, o tom, zda je či není osoba v hmotné nouzi, se majetek, a to jak 
nemovitý tak movitý, při posuzování žádosti osoby o příspěvek na živobytí bere v úvahu 
za předpokladu, že je jeho hodnota zjevně tak vysoká, a proto je na překážku uznání  
stavu hmotné nouze pro tuto osobu (§ 3 odst. 4 zákona). Osobou v hmotné nouzi však 
může být po určitou dobu uznána osoba, která vlastní nemovitý i movitý majetek, který 
lze pro zvýšení příjmu využít. V návaznosti na § 26 zákona je pro účely příspěvku 
na živobytí zvýšena částka živobytí každé osoby v hmotné nouzi po dobu prvních tří 
měsíců pobírání příspěvku na živobytí o 30 % rozdílu mezi životním minimem osoby 



 9

a existenčním minimem. Z dikce tohoto ustanovení rovněž vyplývá, že v případě 
opakované žádosti o příspěvek na živobytí se již orgán pomoci v hmotné nouzi musí 
možností využití majetku zabývat (pokud byl po celé tři měsíce příspěvek poskytován), 
protože výjimka od posuzování majetku pro nárok na příspěvek na živobytí již byla 
vyčerpána (první tři měsíce pobírání příspěvku na živobytí). Přestože se vlastnictví 
nemovitého majetku, není-li zjevně tak vysoký, že brání uznání stavu hmotné nouze, 
nebere v úvahu při posuzování situace hmotné nouze i při prvním rozhodování 
o příspěvku na živobytí, je nezbytné s ohledem na § 26 odst. 2 nemovitý majetek 
ve vlastnictví osoby zjistit (např. prohlášením osoby, zjištěním daně z nemovitosti) 
a osobu, která nemovitý majetek vlastní, upozornit na to, že pokud lze tento majetek 
jakkoli využít ke zvýšení příjmu, potom je nezbytné tento majetek pro uvedený účel 
využít do uplynutí tří měsíců, za které pobírá osoba příspěvek na živobytí.  
 
Po uplynutí tří měsíců pobírání příspěvku na živobytí je orgán pomoci v hmotné nouzi 
povinen se zabývat možností využití majetku pro zvýšení příjmu vlastním přičiněním. 
Aby i nadále mohlo být pro účely příspěvku na živobytí započítáváno od čtvrtého 
měsíce zvýšení částky živobytí o 30 % rozdílu mezi životním minimem osoby 
a existenčním minimem, musí orgán pomoci v hmotné nouzi dojít k závěru, že osoba 
majetek (nemovitý i movitý) nemá nebo má, ale nelze jej využít ke zvýšení příjmu, nebo 
majetek má a ke zvýšení příjmu jej využívá. Pro praxi proto vyplývá, že před uplynutím 
třetího měsíce pobírání příspěvku na živobytí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen 
rovněž zjistit vlastnictví movitého majetku osoby a osoba pobírající příspěvek 
na živobytí bude povinna prohlášení o nemovitém majetku tomuto orgánu předložit. 
Pokud orgán pomoci v hmotné nouzi zjistí, že osoba má movitý majetek, který lze využít 
ke zvýšení příjmu a tento majetek ke zvýšení příjmu po uplynutí třech měsíců 
nevyužívá, nenáleží jí zvýšení částky živobytí  o 30 % rozdílu mezi životním minimem 
osoby a existenčním minimem. 
 
Zákon upravuje ještě výjimky z posouzení majetku pro účely příspěvku na živobytí.  
Pokud osoba pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, 
popřípadě dávky nemocenského pojištění, nebere se majetek v úvahu pro účely 
posouzení situace hmotné nouze osoby v prvních dvanácti měsících po sobě jdoucích 
pro účely pobírání příspěvku na živobytí, pokud trvá nárok na tyto dávky. Přitom se 
nepřihlíží k pobírání nemocenského po uplynutí podpůrčí doby. Doby pobírání těchto 
dávek se sčítají (např. podpora v nezaměstnanosti, nemocenské, podpora 
při rekvalifikaci). 
 
Jestliže do určité doby nedojde k využití majetku osobou, která má majetek, který lze 
pro zvýšení příjmu vlastním přičiněním využít, následuje sankce v podobě vyřazení této 
osoby z okruhu osob v hmotné nouzi (§ 3 odst. 1 písm. c)). V případě nevyužití 
nemovitého majetku do uplynutí 3 měsíců, za které osoba pobírá příspěvek na živobytí, 
nejde-li o osobu v té době pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu 
při rekvalifikaci, popřípadě dávky nemocenského pojištění, není tato osoba považována 
za osobu v hmotné nouzi. V případě nevyužití movitého majetku do uplynutí 6 měsíců, 
za které osoba pobírá příspěvek na živobytí, nejde-li o osobu v té době pobírající 
podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, popřípadě dávky 
nemocenského pojištění, není tato osoba považována za osobu v hmotné nouzi. 
Do doby vyřazení z okruhu osob v hmotné nouzi, popřípadě do doby, kdy byl majetek 
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pro zvýšení příjmu využit, nenáleží této osobě zvýšení částky živobytí o 30 % rozdílu 
mezi životním minimem osoby a existenčním minimem.  
 
Orgán pomoci v hmotné nouzi má možnost ve stanovených případech upustit 
od požadavku využití majetku ke zvýšení příjmu osoby (§ 14 odst. 2 zákona). 
 
2.7.2.1b. Zvýšení  částky  živobytí  na  základě  hodnocení  možnosti uplatnění nároků   
               a pohledávek (§  27 zákona) 
 
Hodnocení možnosti zvýšení příjmu uplatněním nároků a pohledávek se uskutečňuje již 
v souvislosti s hodnocením situace hmotné nouze osoby. V návaznosti na rozhodování 
o příspěvku na živobytí orgán pomoci v hmotné nouzi bere v úvahu, zda osoba má 
nebo nemá nároky nebo pohledávky a zda prokazatelně všechny své nároky, pokud je 
měla, uplatnila ke zvýšení příjmu ještě před uplatněním nároku na příspěvek 
na živobytí. Pokud orgán pomoci v hmotné nouzi zjistí, že osoba nemá žádné nároky 
a pohledávky, které by mohla pro zvýšení příjmu uplatnit, popřípadě prokazatelně 
všechny své nároky a pohledávky uplatnila, zvyšuje se její částka živobytí o 20 % 
rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem. Jestliže orgán pomoci 
v hmotné nouzi zjistí, že takovéto nároky a pohledávky v její prospěch osoba má, 
ale neuplatnila je, do doby než tyto nároky a pohledávky uplatní jí nenáleží zvýšení 
částky živobytí o 20 % rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem. 
Pokud však k řádnému uplatnění  nároků a pohledávek ze strany osoby nedojde 
do 6 měsíců, za které osoba pobírá příspěvek na živobytí, má se za to, že jde o osobu, 
která není v hmotné nouzi [§ 3  odst.1 písm. c) zákona]. Orgán pomoci v hmotné nouzi 
však má možnost nepožadovat v určitých případech využití možnosti uplatnění nároků 
a pohledávek (§ 13 odst. 2 zákona). 
 
2.7.2.1c. Snížení   částky  živobytí  na  základě   hodnocení   možnosti  zvýšení  příjmu  
               využitím    majetku    nezaopatřených   dětí,   popřípadě    uplatněním       
               nároků a  pohledávek těchto dětí (§ 28 zákona) 
 
V návaznosti na zákon o rodině a na zákon o sociálně-právní ochraně dětí lze 
ve stanovených případech využít ke zvýšení příjmu společně posuzovaných osob 
i majetek nezaopatřeného dítěte, popřípadě příjem plynoucí z uplatněných nároků 
a pohledávek nezaopatřeného dítěte. Takovéto využití je však možné pouze 
ve spolupráci a za souhlasu příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 
V případě, že takováto možnost využití majetku nebo nároků a pohledávek  
nezaopatřeného dítěte existuje a není ze strany společně posuzovaných osob 
využívána, nezapočítává se každé ze společně posuzovaných osob (s výjimkou 
nezaopatřených dětí) zvýšení částky živobytí související s hodnocením využití majetku 
(30 %), resp. zvýšení částky živobytí související s hodnocením možnosti uplatnění 
nároků a pohledávek (20 %). 
 
2.7.2.1d. Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování (§ 29 zákona)
 
Zákon při stanovení výše částky živobytí pamatuje na zvýšené náklady, které mají 
osoby trpící některými nemocemi v souvislosti se zajištěním jejich výživy. Na základě 
studií, které se zabývaly nákladností dietní stravy oproti stravě běžné či racionální, byly 
stanoveny částky, o které se zvyšuje částka živobytí osoby, pokud její zdravotní stav 
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vyžaduje na základě doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady 
na dietní stravování. Tyto částky obsahuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí 
č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné 
nouzi. Vyhláška zároveň stanovuje odbornost lékařů, kteří jsou oprávněni potvrzovat 
potřebnost nákladného dietního stravování pro účely zvýšení částky živobytí.  
 
2.7.2.1e. Zvýšení částky živobytí osoby, hledající zaměstnání (§ 30 zákona)
 
Další možností vedoucí ke zvýšení částky živobytí osoby je zvýšení z důvodu faktické 
existence nákladů spojených s hledáním zaměstnání. Jde opět o jeden z motivačních 
prvků zaměřených na zvýšení příjmu vlastní prací. Praxe ukazuje, že osoba, která 
aktivně hledá zaměstnání, má zvýšené výdaje spojené s úhradou nákladů za dopravu, 
telefony a korespondenci se zaměstnavateli, výpisy z rejstříku trestů, fotografie, 
poplatky za lékařské prohlídky apod. S ohledem na náročnost případného prokazování 
jednotlivých výdajů byla zvolena cesta zvýšením částky živobytí o pevně stanovenou 
částku. Skutečnost, že osoba má prokazatelné výdaje spojené s hledáním zaměstnání, 
lze hodnotit současně s prokazováním vlastní snahy o zvýšení příjmu vlastní prací 
[§ 12 odst. 2 písm.a) zákona]. 
 
2.7.2.1f. Zvýšení částky živobytí osoby při dlouhodobém setrvávání ve stavu hmotné  
              nouze (§ 31 zákona) 
 
Pokud osoba setrvává dlouhodobě z objektivních důvodů ve stavu hmotné nouze, 
je předpoklad,  že u ní, popřípadě u osob s ní společně posuzovaných, dojde 
k prohlubování situace hmotné nouze a do jisté míry, především u dětí, dochází 
následně k reprodukci chudoby. Proto po roce nepřetržitého vedení v evidenci 
uchazečů o zaměstnání u úřadu práce a po roce současného pobírání příspěvku 
na živobytí bude u některých osob, které vyžadují zvýšenou péči při zprostředkování 
zaměstnání, zvýšena částka živobytí o pevně stanovenou částku 600 Kč. Půjde 
především o osoby se zdravotním postižením, tak jak jsou vymezeny zákonem 
o zaměstnanosti, o osoby do 25 let věku, o absolventy vysokých škol po dobu 2 let 
po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku, o osoby pečující o dítě 
mladší 15 let a o osoby padesátileté a starší. Důležité je, že doba jednoho roku 
pro účely tohoto zvýšení částky živobytí se počítá od účinnosti zákona, tj. od 1.1.2007 
(§ 81 odst. 6 - přechodná ustanovení). Jde o jedno z opatření zabraňujících 
dlouhodobému sociálnímu vyloučení. 
 
2.8. Osoby, které nelze uznat za osoby v hmotné nouzi (§ 3 zákona)
 
Zákon jednoznačně v § 3 odst. 1 vymezuje situace, kdy nelze uznat osobu za osobu 
v hmotné nouzi. K těmto situacím lze uvést : 
 
2.8.1. Osoba není žádným legálním způsobem pracovně aktivní ani není uchazečem 
o zaměstnání (kromě osob uvedených v § 11 odst. 3 zákona). 
 
2.8.2.  Orgán pomoci v hmotné nouzi sleduje dobu vedení osoby v evidenci uchazečů 
o zaměstnání, která je osobou v hmotné nouzi, a v případě, že tato doba překročí délku 
12 měsíců a ona odmítne vykonávat veřejně prospěšnou práci nebo krátkodobé 
zaměstnání, které odpovídá jejímu zdravotnímu stavu a dopravní dosažitelnosti 
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zaměstnání, není osobou v hmotné nouzi. Pokud odmítne vykonávat veřejně 
prospěšnou práci, která je vhodným zaměstnáním pro tuto osobu, je na šest měsíců 
vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání a následně přestává být, jak bylo řečeno, 
osobou v hmotné nouzi. Tuto skutečnost sdělí úřad práce (§ 8 odst.1 písm. j bod 4. 
zákona o zaměstnanosti) příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi prostřednictvím 
elektronického předávání údajů v rámci aplikace OKnouze. Zápočet doby 12 měsíců je 
počítán od data účinnosti zákona (§ 81 odst. 5 zákona).  
 
2.8.3. Osoba není v hmotné nouzi, pokud prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu 
zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Uvedené ustanovení v tomto případě odkazuje 
na § 11 zákona, kde jsou uvedeny taxativně tři možnosti zvýšení příjmu vlastním 
přičiněním. V přímé vazbě na vyloučení osoby z okruhu osob v hmotné nouzi je § 26 
odst. 2 a 3 zákona, který řeší vyloučení z důvodu nevyužití možnosti získání příjmu 
z prodeje nebo jiného využití nemovitého nebo movitého majetku ve stanovené lhůtě. 
Obdobně vylučuje z okruhu osob v hmotné nouzi neuplatnění nároků a pohledávek 
ve stanovené lhůtě (§ 27 odst. 2 zákona). Pro případ hodnocení zvýšení příjmu vlastní 
prací (§ 12 zákona) přichází v úvahu dvě možnosti. Pokud si osoba neplní povinnosti 
vůči úřadu práce, je vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání a tak přestává být 
osobou v hmotné nouzi v návaznosti na § 3 odst. 1 písm.a) zákona. Pokud však 
neprojevuje vlastní snahu o zvýšení příjmu vlastní prací [§ 12 odst.2 písm. a) zákona], 
má tato skutečnost vliv pouze na snížení částky živobytí osoby (§ 25 odst. 2 zákona). 
 
2.8.4. Další osobou, kterou nelze uznat za osobu v hmotné nouzi, je osoba samostatně 
výdělečně činná, která se nepřihlásila k nemocenskému pojištění a proto nemá nárok 
na dávky nemocenského pojištění. Pro účely zákona se za osobu samostatně 
výdělečně činnou považuje osoba uvedená v § 9 zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2.8.5.  Vyjmutí osob, kterým byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte 
spojených s řádným plněním povinné školní docházky uložena sankce podle zákona 
o přestupcích, z okruhu osob v hmotné nouzi má jednoznačně preventivní charakter. 
Jde o snížení možnosti pozdějšího sociálního vyloučení dítěte, způsobeného získáním 
nižší kvalifikace, komplikovaným uplatněním na trhu práce, rozvojem negativních 
návyků apod. 
 
2.8.6. Aby bylo možné vyloučit osobu, která nastoupila výkon trestu odnětí svobody 
nebo byla vzata do vazby, z okruhu osob v hmotné nouzi, je nutné, aby výkon trestu 
nebo vazba trvaly po celý kalendářní měsíc. 
 
2.8.7. Pokud je osoba umístěna k celoročnímu pobytu v domově pro osoby 
se zdravotním postižením, domově pro seniory a domově se zvláštním režimem nebo 
obdobném zařízení, má se zato, že její základní životní podmínky jsou plně 
zabezpečeny a proto nelze tuto osobu považovat za osobu v hmotné nouzi. 
Za obdobné zařízení lze pro účely tohoto zákona považovat zařízení provozovaná 
nestátními subjekty, která mají obdobný charakter jako zařízení sociálních služeb 
s celoročním pobytem. 
 
2.8.8. Osoby, jimž je ve zdravotnickém zařízení ústavní sociální péče nebo obdobném 
zařízení poskytována sociální péče, nelze považovat za osoby v hmotné nouzi 
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za předpokladu, že umístění v takovém zařízení trvalo po celý kalendářní měsíc. 
Obdobně jako u zařízení sociálních služeb se za obdobná zařízení považují pro účely 
tohoto zákona zařízení provozovaná nestátními subjekty za účelem poskytování 
zdravotní péče.  
 
2.8.9. Nově je upravena situace, kdy jedna ze společně posuzovaných osob patří mezi 
osoby, které nejsou osobami v hmotné nouzi, a to z důvodů uvedených v § 3 odst. 1 
pod písmeny a) až e). V takovémto případě se pro podmínky nároku na příspěvek 
na živobytí tato osoba posuzuje společně s ostatními osobami, ale při rozhodování 
o výši dávky se k této osobě nepřihlíží. Je-li touto osobou žadatel o dávku (příspěvek 
na živobytí), vyplatí se dávka další zletilé osobě, která je nejstarší z okruhu společně 
posuzovaných osob. Není-li takové osoby ustaví se pro uvedený účel zvláštní příjemce 
(např. zákonný zástupce nezletilého dítěte). 
 
2.8.10. Ustanovení § 3 odst. 3 upravuje možnost, aby orgán pomoci v hmotné nouzi 
mohl v odůvodněných případech považovat za osobu v hmotné nouzi i tu osobu, která 
je jmenovitě z okruhu osob v hmotné nouzi vyčleněna. Jsou to osoby uvedené v § 3 
odst. 1 pod písm. a) až e) zákona. Jde jednoznačně o využití správního uvážení 
při posuzování situace hmotné nouze osoby. Správní orgán přitom posuzuje míru 
možnosti ovlivnění vzniku konkrétní situace ze strany osoby. 
 
2.8.11. Zákon rovněž v rámci správního uvážení umožňuje orgánu pomoci v hmotné 
nouzi rozhodnout, že nejde o osobu (společně posuzované osoby) v hmotné nouzi, 
protože jejich celkové sociální a majetkové poměry (§ 15 zákona) jsou takové, 
že  mohou zaručit i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení dostatečné zajištění  
výživy a ostatních základních osobních potřeb a toto zajištění lze na osobě (společně 
posuzovaných osobách) spravedlivě žádat. Přestože příjem osoby je na úrovni, která by 
umožnila uznat tuto osobu za osobu v hmotné nouzi, po zhodnocení celkových 
sociálních a majetkových poměrů lze usoudit, že tyto poměry umožňují uspokojovat 
základní životní potřeby spojené s výživou a ostatními základními osobními potřebami 
osoby na úrovni životního minima. Přitom správní orgán je povinen zjistit, zda takový 
postup lze na osobě (společně posuzovaných osobách) spravedlivě žádat. Uvedené 
posouzení je nezbytné provést na počátku řízení o přiznání příspěvku na živobytí, 
protože může vést k závěru, že osoba (společně posuzované osoby) není s ohledem 
na její celkové sociální a majetkové poměry osobou v hmotné nouzi.  
 
2.9. Posouzení nároku na příspěvek na živobytí (§ 21 zákona) 
 
Nárok na příspěvek na živobytí vzniká dnem splnění podmínek pro tento příspěvek. 
Přitom příspěvek na živobytí náleží ode dne, kdy osoba splnila všechny podmínky 
nároku, nejdříve však od prvního dne měsíce, v němž bylo zahájeno řízení o přiznání 
dávky. Nárok na příspěvek na živobytí má osoba, která je uznána za osobu v hmotné 
nouzi podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona, pokud její příjem, resp. příjem společně 
posuzovaných osob (§ 9 odst.2 zákona) nedosahuje částky živobytí osoby (společně 
posuzovaných osob). Pro účely nároku na příspěvek na živobytí se okruh společně 
posuzovaných osob bere v úvahu ke dni podání žádosti o příspěvek na živobytí. Pokud 
osoba splňuje podmínky nároku na příspěvek v den podání žádosti, náleží ji  příspěvek 
na živobytí v plné výši. 
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V souvislosti s posouzením nároku na výplatu příspěvku na živobytí v určitém 
kalendářním měsíci stanovuje zákon zabývat se příjmem, který měla osoba nebo 
společně posuzované osoby ve třech měsících, předcházejících měsíci, v němž má být 
příspěvek na živobytí vyplacen. Pokud průměrný měsíční příjem za tyto tři kalendářní 
měsíce bude vyšší něž trojnásobek životního minima osoby nebo společně 
posuzovaných osob nárok na výplatu příspěvku na živobytí v měsíci následujícím 
po těchto třech měsících nevznikne. 
 
2.10. Okruh oprávněných osob pro příspěvek na živobytí (§ 5 zákona)
 
Okruh oprávněných osob pro příspěvek na živobytí vymezuje § 5 odst. 1 zákona. 
Podrobnosti k vymezení jednotlivých okruhů osob jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto 
metodického pokynu 
 
2.11. Výše příspěvku na živobytí (§ 23 zákona)
 
Zákon stanovuje výši příspěvku na živobytí pro jednotlivou osobu a pro společně 
posuzované osoby. Ke stanovení výše příspěvku jsou využívány všechny informace, 
které byly zjišťovány v souvislosti s posuzováním stavu hmotné nouze osoby. 
  
2.11.1. Stanovení výše příspěvku na živobytí
  
Jde o rozdíl mezi částkou živobytí osoby a jejím příjmem v případě jednotlivé osoby 
a o rozdíl mezi částkou živobytí společně posuzovaných osob a příjmem společně 
posuzovaných osob (§ 2 odst. 1 zákona). Přitom odkazuje na § 24 odst. 1 zákona, 
který vymezuje částky živobytí, a na § 9 odst. 2 zákona, pokud jde o příjem. Minimální 
výše příspěvku na živobytí činí 50 Kč. 
 
2.11.2. Povinnost vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část (§ 22 zákona)
 
Zákon zavádí možnost poskytnout příspěvek na živobytí v tzv. vratné formě. 
Jde prakticky o půjčku, tj. institut, který v určité podobě obsahoval dřívější systém 
sociální péče. Účelem této formy příspěvku na živobytí je poskytnutí finanční pomoci 
osobě, která se ocitla v hmotné nouzi, a to většinou pouze přechodně, protože 
neobdržela očekávané peněžní prostředky, které by ji v potřebné míře zajistily její 
základní životní potřeby. Přitom je nezbytnou podmínkou, že očekávané peněžní 
prostředky budou poskytnuty zpětně a jejich výše v měsíčním vyjádření přesáhne výši 
poskytnutého příspěvku. Zákon pro uvedený účel vymezuje přechodný stav hmotné 
nouze osoby tak, že orgán pomoci v hmotné nouzi na základě zjištěných skutečností 
dojde k závěru, že osoba nabude v krátké době znovu soběstačnosti v uspokojování 
základních životních potřeb. Může jít např. o situaci, kdy je požádáno o starobní 
(invalidní) důchod, odškodnění za úraz apod. 
 
Jakmile příjemce příspěvku na živobytí obdrží očekávaný příjem, je povinen vyplacený 
příspěvek vrátit, a to bezodkladně. Zákon však připouští, aby osoba nemusela 
vyplacený příspěvek na živobytí vracet, a to v případě, kdy získaný příjem bude nižší 
než vyplacený příspěvek na živobytí, popřípadě kdy osoba předpokládaný příjem 
nezíská do tří let od uplatnění nároku nebo pohledávky.  
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2.11.3. Vymáhání vyplaceného příspěvku na živobytí ve vratné podobě
 
Pokud osoba obdrží očekávaný příjem a vyplacené částky ani po výzvě dobrovolně 
nevrátí, je jediným způsobem, jak povinnosti uložené v § 22 odst. 3 zákona vynutit 
a vyplacený příspěvek vymoci, podání žaloby u soudu. Protože orgán pomoci v hmotné 
nouzi  (pověřený obecní úřad) nemá právní subjektivitu, musí být žalobcem obec 
(město, městská část). Pokud bude žaloba úspěšná, soud rozsudkem uloží povinnost 
vyplacené částky vrátit a nebude-li povinnost ani poté splněna, je rozsudek podkladem 
pro soudní exekuci. 
 
2.11.4. Část příspěvku na živobytí nahrazující neplacené výživné (§ 32 zákona)
 
Zákon zrušil poskytování příspěvku na výživu dítěte. V systému pomoci v hmotné nouzi 
je však zohledněna i nadále situace, kdy není ze strany povinné osoby plněna 
vyživovací povinnost k dítěti stanovená rozsudkem soudu a takové dítě se nachází 
v hmotné nouzi. Je-li jednou ze společně posuzovaných osob nezaopatřené dítě, 
kterému není déle jak tři měsíce placeno výživné, potom se stanovuje část příspěvku 
na živobytí nahrazující neplacené výživné. Výše této části příspěvku na živobytí, 
nahrazující plně nebo zčásti  neplacené výživné se stanoví ve výši soudem 
stanoveného výživného, nejvýše však ve výši rozdílu mezi příjmem dítěte a jeho 
životním minimem. Zákon stanovuje povinnost vrátit vyplacenou část příspěvku 
na živobytí, nahrazující neplacené výživné, pokud povinná osoba uhradí dlužné 
výživné. Mezi povinnosti příjemce příspěvku na živobytí, jehož součástí je částka 
nahrazující neplacené výživné, patří oznámit tuto skutečnost orgánu pomoci v hmotné 
nouzi písemně do osmi dnů ode dne, kdy se o těchto skutečnostech dozvěděl 
[§ 49 odst. 2 písm.a) zákona]. Příjemce příspěvku na živobytí je následně povinen vrátit 
část příspěvku, který byl vyplacen jako náhrada za neplacené výživné, a to až do výše 
přijatého výživného. Vrácení části příspěvku však předchází možnost snížit výši 
příspěvku na živobytí, na kterou vznikl nárok v následujícím období. Pokud je dlužné 
výživné uhrazeno v době, kdy již osoba není příjemcem příspěvku na živobytí, část 
příspěvku na živobytí, nahrazujícího neplacené výživné, vyplaceného v předcházejícím 
období, se nevrací. 
 
2.12. Rozhodování o přiznání příspěvku na živobytí
 
V případě, že je osoba uznána za osobu v hmotné nouzi a vznikne jí nárok 
na příspěvek na živobytí, příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodne o jeho 
přiznání. Jde o rozhodování v případě,  kdy tento orgán nevydává písemné rozhodnutí, 
ale pouze doručuje žadateli oznámení o dávce a její výši, které se nedoručuje 
do vlastních rukou. V případě rozhodování o přiznání příspěvku na živobytí v rámci 
přechodného období bude v zájmu zjednodušení vydáváno jedno rozhodnutí se dvěma 
výroky. Jedním výrokem bude odejmuta dávka sociální péče, druhým výrokem bude 
přiznán příspěvek na živobytí.  Jde o opatření, které bude možné použít pouze v rámci 
přechodných ustanovení (viz dále bod 2.16.). Vzor pro uvedené rozhodnutí nebude 
součástí aplikačního programu OKnouze. Vzory tohoto rozhodnutí poskytne 
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci zajištění jednotného postupu.  Pokud dojde 
v průběhu pobírání příspěvku na živobytí ke změně, potom písemné rozhodnutí bude 
vydáno v případě, že příspěvek na živobytí bude odejmut, nebude přiznán, popřípadě 
jeho výše bude snížena nebo bude výplata příspěvku zastavena. 
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2.13. Formy a výplata příspěvku na živobytí (§ 42 a § 43 zákona)
 
2.13.1. Poskytování příspěvku na živobytí v peněžní nebo ve věcné formě.  
 
Příspěvek na živobytí je poskytován převážně v peněžní formě. Pokud však na základě 
sociálního šetření, popřípadě na základě jiných zjištění, je zřejmé, že by příjemce 
(§ 40 odst.1 zákona) dávku nevyužíval k účelu, ke kterému je určena, umožňuje zákon 
poskytnout příspěvek na živobytí ve věcné formě nebo stanovit zvláštního příjemce 
(§ 40 odst. 2 až 5 zákona). Pro účely zákona se věcnou formou rozumí např. poskytnutí 
poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě (§ 43 odst.4 zákona) nebo 
přímá úhrada (zakoupení) věci (předmětu). Poukázku vystaví příslušný úřad (součást 
aplikačního programu), popřípadě lze využít některého z poskytovatelů poukázkových 
systémů operujících na území České republiky. Jejich činnost je však na komerční bázi. 
 
2.13.2.  Četnost  a způsob výplaty příspěvku na živobytí (§ 43 zákona)  
 
2.13.2.1. Četnost výplaty
 
Zákon především umožňuje výplatu příspěvku na živobytí v pravidelných měsíčních 
lhůtách, které určí příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi. S ohledem na potřeby praxe 
zákon umožňuje výplatu příspěvku i v kratších časových intervalech, a to týdně 
a dokonce i denně. V těchto případech jde o návaznost na sociální práci s osobami, 
které neumí s finančními prostředky hospodařit. Příspěvek na živobytí se vyplácí 
v kalendářním měsíci, za který náleží, a to na základě posouzení podmínek 
v předcházejícím měsíci.  
 
2.13.2.2. Způsob výplaty
 
Zákon rozšiřuje způsoby výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi. Vedle výplaty 
v hotovosti u plátce dávky, tj. prostřednictvím pokladny úřadu, umožňuje výplaty 
prostřednictvím poštovní poukázky nebo převodem na účet určený žadatelem nebo 
příjemcem dávky. Dále umožňuje výplatu dávky formou poukázky na hmotnou pomoc 
v zařízení poskytujícím sociální služby, formou poukázky opravňující k nákupu zboží 
ve stanovené hodnotě nebo přímou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce nebo 
osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána. V případě poukázky 
na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby jde např. o poukázku, která 
umožní osobě uhradit stravování (oběd) v takovémto zařízení, popřípadě poskytnutí 
oblečení, pokud toto zařízení takovouto službu poskytuje (distribuce použitého 
oblečení). V případě poukázky na nákup zboží ve stanovené hodnotě lze využít jednak 
vlastních poukázek, které lze za určitý druh zboží vyměnit v obchodě, se kterým 
má příslušný úřad uzavřenou dohodu, jednak poukázek příslušného poskytovatele 
poukázkových systémů, jejichž distribuce je na komerční bázi. Je na příslušném orgánu 
pomoci v hmotné nouzi, kterou z možností využití poukázek zvolí. V případě možnosti 
přímé úhrady částek, ke které je osoba zavázána, nemůže jít o úhradu dluhů osoby 
  
2.13.2.3. Postup výplaty příspěvku na živobytí v případě změny místa trvalého pobytu
 
Zákon upravuje postup výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi v případě změny místa, 
kde je příjemce dávky hlášen k pobytu. V takovýchto případech je výplata dávky 
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na straně původního plátce rozhodnutím zastavena [§ 75 písm. d) zákona], 
a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se 
o změně pobytu příjemce dozvěděl. V souvislosti s tím dojede k předání kopie 
podkladů, na jejichž základě byla dávka přiznána. Plátce dávky podle nového místa 
bydliště následně vyplácí dávku od měsíční splátky následující po měsíci, v němž byla 
výplata dávky zastavena. Přitom posoudí nové skutečnosti, které mohou mít vliv 
na nárok na dávku, na její výši a výplatu (změna nákladů spojených s bydlením, možná 
změna okruhu společně posuzovaných osob apod.). 
 
2.14. Změny skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na živobytí a na jeho výši  
         (§ 44 zákona) 
 
Zákon jednoznačně vymezuje postup orgánů pomoci v hmotné nouzi, pokud dochází 
ke změně skutečností ovlivňujících nárok na dávku nebo výši dávky.  
 
2.14.1. Vliv změn na zánik nároku nebo výplatu příspěvku na živobytí nebo na jeho  
            zvýšení 
 
V případě změny skutečností, v jejichž důsledku zanikne nárok na dávku nebo její 
výplatu, dávka se odejme nebo výplata se zastaví od prvního dne následujícího po 
období, za které již byla poslední výplata dávky provedena. V případě, že má být dávka 
zvýšena, zvýšení se provede od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém změna 
vedoucí ke zvýšení dávky nastala. V případě, že má být dávka snížena, snížení se 
provede od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které již byla 
dávka v původní výši vyplacena.  
 
2.14.2. Změna výše příjmu v průběhu pobírání příspěvku na živobytí
 
Zákon jednoznačně řeší situaci, kdy dochází ke změně výše příjmu osoby v průběhu 
pobírání příspěvku na živobytí. V takovémto případě se znovu posuzuje nárok na dávku 
i výše dávky. Nový měsíční průměr příjmu za tři měsíce se stanovuje tak, že se sečte 
příjem v měsíci, ve kterém došlo ke změně příjmu, s příjmy za dva měsíce, 
předcházející měsíci, v němž ke změně příjmu došlo. Jestliže změna nově zjištěného 
průměrného měsíčního příjmu v porovnání s předchozím průměrným příjmem 
nedosáhne výše 100 Kč (znamená to, že půjde o změnu měsíčního příjmu nižší než 
300 Kč), výše vyplácené dávky se nemění. K uvedenému hodnocení změny příjmu však 
dochází až v následujícím měsíci, a to s ohledem na možnost změn v příjmu, ke kterým 
dochází až koncem měsíce, na které by aplikační systém pomoci v hmotné nouzi 
nestačil reagovat a vznikaly by tak přeplatky s povinností následného vymáhání.  
 
2.14.3. Zpětné přiznání příspěvku na živobytí, popř. další změny ve výši dávky
  
Zákon upravuje i možnost zpětného přiznání, vyplacení nebo změny výše dávky 
v případech, kdy došlo k novému posouzení nároku na dávku nebo její výši. V takových 
případech lze dávku přiznat, vyplatit nebo zvýšit zpětně nejvýše 3 měsíce ode dne, kdy 
orgán rozhodující o dávce zjistil, že je nutno znovu tyto okolnosti posoudit. Obdobně lze 
postupovat, pokud příjemce nebo žadatel o dávku o přiznání, výplatu nebo o zvýšení 
dávky požádá. Jestliže při novém posouzení nároku na dávku nebo její výši orgán 
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pomoci v hmotné nouzi dávku odejme, výplatu zastaví nebo její výši sníží, učiní tak ode 
dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byla dávka vyplacena.  
 
2.15. Povinnosti žadatele o dávku, příjemce dávky a osob společně posuzovaných
 
Zákon vymezuje povinnosti, které musí plnit žadatel o dávku (vyplnění tiskopisů, 
předložení požadovaných dokladů) a příjemce dávky v průběhu pobírání příspěvku 
na živobytí. Obdobně tyto povinnosti vymezuje i pro osoby, které jsou pro uvedený účel 
společně posuzovány. 
 
2.15.1. Žadatel o dávku, příjemce i společně posuzované osoby jsou povinni osvědčit 
skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, na její výši nebo výplatu, dát písemně 
souhlas k ověření těchto skutečností a na výzvu se osobně dostavit k příslušnému 
orgánu pomoci v hmotné nouzi, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména 
zdravotní stav. 
  
2.15.2. Osoby, žádající o pomoc v hmotné nouzi, jsou povinny podrobit se na vyzvání 
orgánu pomoci v hmotné nouzi vyšetření zdravotního stavu pro účely posouzení, zda si 
nemohou zvýšit příjem vlastní prací vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a dostavit 
se na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi k posouzení nebo přezkoumání zdravotního 
stavu k orgánu stanovenému zákonem o zaměstnanosti. 
  
2.15.3. Příjemce příspěvku na živobytí je povinen písemně oznámit orgánu pomoci 
v hmotné nouzi změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, 
její výši nebo výplatu, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o těchto skutečnostech dozvěděl, 
  
2.15.4. Příjemce příspěvku na živobytí je povinen vyhovět výzvě orgánu pomoci 
v hmotné nouzi, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo 
výplatu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li orgán pomoci 
v hmotné nouzi delší lhůtu. 
 
2.15.5. Osoba společně posuzovaná je povinna v souvislosti s řízením o dávce osvědčit 
skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, písemně ohlásit 
orgánu pomoci v hmotné nouzi změny rozhodných skutečností [§ 49 odst.3 písm. a) 
a b) zákona] a udělit písemný souhlas se sdělováním údajů  podle § 41 zákona 
[§ 49 odst.3 písm.c) zákona]. 
  
2.15.6. Osoba společně posuzovaná je povinna splnit povinnosti uvedené v předchozí 
části 2.15.5. na požádání příjemce příspěvku na živobytí. Pokud osoba společně 
posuzovaná odmítne splnit tyto povinnosti, je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen 
vyzvat společně posuzovanou osobu, aby tyto povinnosti splnila do 8 dnů ode dne 
vyzvání; orgán pomoci v hmotné nouzi může s osobou společně posuzovanou 
dohodnout pro splnění uvedených povinností dobu delší než 8 dnů. Změny rozhodných 
skutečností je osoba společně posuzovaná povinna hlásit. 
 
2.15.7. Nesplní-li osoba nebo osoba společně posuzovaná ve lhůtě stanovené 
příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi stanovené povinnosti, může být 
po předchozím upozornění žádost této osoby o příspěvek na živobytí zamítnuta, výplata 
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dávky zastavena nebo dávka odejmuta. 
 
2.15.8. Orgán pomoci v hmotné nouzi, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, nebo 
krajský úřad v případě, že jsou příslušní k rozhodování ve věcech hmotné nouze, 
mohou žadateli, příjemci nebo společně posuzované osobě uložit pořádkovou pokutu 
až do 10 000 Kč za porušení povinností uvedených v § 49 odst. 1 až 4. Pokutu nelze 
uložit, jestliže příjemci nebo společně posuzované osobě vznikla pro nesplnění 
uvedených povinností povinnost uhradit přeplatek na dávce. Pro vybírání a vymáhání 
pokut platí § 59 odst. 5 a 6 zákona obdobně. 
 
2.16. Odvolací řízení proti rozhodnutí o příspěvku na živobytí (§ 77 zákona)
 
Rozhodnutí vydaná podle zákona ve správním řízení příslušnými orgány pomoci 
v hmotné nouzi (pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností) 
přezkoumávají v odvolacím řízení příslušné krajské úřady. Rozhodnutí, vydaná úřady 
městských částí hlavního města Prahy, přezkoumává v odvolacím řízení Magistrát 
hlavního města Prahy. Rozhodnutí vydaná podle zákona o pomoci v hmotné nouzi 
úřady městských částí (obvodními úřady) statutárních měst, která svým statutem 
přenesla výkon státní správy na úseku pomoci v hmotné nouzi na tyto úřady městských 
částí (obvodní úřady), přezkoumávají v odvolacím řízení magistráty těchto statutárních 
měst. Rozhodnutí vydaná Újezdními úřady vojenských újezdů, přezkoumávají příslušné 
krajské úřady. 
 
2.17. Přechodná ustanovení upravující  přechod dávky sociální péče na příspěvek na  
        živobytí (§ 81 zákona) 
 
Vzhledem k tomu, že systém dávek sociální péče, vázaných na sociální potřebnost, 
k 31.12.2006 končí a k 1.1.2007 nabývá účinnosti nový systém dávek pomoci v hmotné 
nouzi, je nezbytné stanovit přechodné období, v jehož rámci dojde k odejmutí dávek 
sociální péče z moci úřední a k přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi – příspěvku 
na živobytí – na základě žádosti, podané na předepsaném tiskopise. Systém pomoci 
v hmotné nouzi je novým systémem a proto nelze přebírat žádné údaje ze zanikajícího 
systému dávek sociální péče vázaných na sociální potřebnost. 
 
2.17.1. Řízení o dávkách sociální péče podle zákona o sociální potřebnosti, o jejichž  
            přiznání nebylo pravomocně rozhodnuto před 31.12.2006
 
Pokud řízení o žádosti o dávce sociální péče podle zákona o sociální potřebnosti bylo 
zahájeno před datem účinnosti zákona o pomoci v hmotné nouzi a do 31.12.2006 
nebylo ukončeno pravomocným rozhodnutím, dokončí toto řízení orgán pomoci 
v hmotné nouzi, na nějž působnost podle zákona o pomoci v hmotné nouzi přešla tak, 
že do 31.12.2006 postupuje podle dosavadních právních předpisů a od 1.1.2007 
postupuje podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. V uvedeném případě se lhůty 
pro vydání správních rozhodnutí prodlužují o 30 dnů. 
 
2.17.2. Řízení o odvoláních proti rozhodnutím, vydaným přede dnem účinnosti zákona
 
Řízení o odvoláních proti rozhodnutím vydaným o dávkách sociální péče podle zákona 
o sociální potřebnosti přede dnem nabytí účinnosti zákona dokončí příslušný odvolací 
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orgán (krajský úřad, příslušné magistráty statutárních měst) podle právních předpisů, 
platných před 1. lednem 2007, tj. podle zákona o sociální potřebnosti. 
 
2.17.3. Řízení o dávkách pravomocně přiznaných před datem účinnosti zákona
 
Přechodná ustanovení vymezují tři situace přehodnocení dávek sociální péče 
v přechodném období. Přechodné období stanovuje zákon v délce trvání čtyř měsíců, 
tj. od ledna 2007 do dubna 2007 včetně. Orgánům pomoci v hmotné nouzi se 
doporučuje, aby řešily přechod ze systému dávek sociální péče vázaných na sociální 
potřebnost do systému dávek pomoci v hmotné nouzi postupně. Důležité je, že do doby 
rozhodnutí o dávce pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí – nezaniká nárok 
na dávku sociální péče za předpokladu, že podmínky nároku na dávku sociální péče 
trvají. Znamená to, že tato dávka bude v nezměněné výši poskytována do doby, 
než bude rozhodnuto o příspěvku na živobytí.  Přitom posouzení těchto podmínek 
i podmínek pro přiznání příspěvku na živobytí bude probíhat současně. Z moci úřední 
bude zahájeno řízení o odejmutí dávky sociální péče a na základě žádosti o přiznání 
příspěvku na živobytí bude zahájeno řízení o přiznání této dávky. Odejmutí dávky 
sociální péče a přiznání příspěvku na živobytí na sebe navazuje. Tyto dva akty budou 
provedeny na základě jednoho písemného rozhodnutí, které bude obsahovat dva 
výroky. Prvním výrokem se odejme dávka sociální péče vázaná na sociální potřebnost 
a druhým výrokem se přizná (nepřizná) příspěvek na živobytí. Vzory rozhodnutí 
nebudou součástí aplikačního programu OKnouze, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
orgánům pomoci v hmotné nouzi vzory těchto rozhodnutí. 
 
2.17.3.1. Příspěvek na živobytí náleží ve vyšší částce než dávka sociální péče
 
Zjistí-li se, že příspěvek na živobytí náleží ve vyšší částce než dosud vyplácená dávka 
sociální péče podle zákona o sociální potřebnosti, a to o 100 Kč a výše, přizná se 
příspěvek na živobytí vždy k 1.1.2007 a v těch případech, kdy o jeho přiznání bude 
rozhodováno v měsících únoru až dubnu 2007, bude v jeho výši doplacen rozdíl mezi 
výší příspěvku na živobytí a dávkou sociální péče. Uvedený výpočet rozdílu a stanovení 
výše dávky v měsíci, kdy bude příspěvek na živobytí s rozdílem vyplacen, bude 
zajišťovat aplikační program OKnouze. Dávka sociální péče se odejme ke konci 
kalendářního měsíce, předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž bude rozhodováno 
o příspěvku na živobytí. Obdobně i v tomto případě bude obsahovat rozhodnutí dva 
výroky. 
 
2.17.3.2. Příspěvek na živobytí náleží v nižší částce než dávka sociální péče
 
Zjistí-li se, že příspěvek na živobytí náleží v částce nižší než 100 Kč a více než dosud 
vyplácená dávka sociální péče podle zákona o sociální potřebnosti, odejme se dávka 
sociální péče ode dne následujícího po období, za které již byla vyplacena (kalendářní 
měsíc) a v návaznosti na to se přizná příspěvek na živobytí. V uvedeném případě nelze 
vyšší částku vyplacené dávky sociální  péče považovat za přeplatek na dávce 
a zahajovat řízení o přeplatku. 
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2.17.3.3. Příspěvek na živobytí nenáleží
 
Zjistí-li se, že příspěvek na živobytí nenáleží, vyplácená dávka sociální péče se odejme 
ode dne následujícího po období, za které byla vyplacena, tj. od kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla naposledy dávka sociální péče vyplacena. Žádost 
o příspěvek na živobytí se zamítne. 
 
2.17.4. Vymáhání dlužné částky za vyplacený příspěvek na výživu dítěte
 
Přestože příspěvek na výživu dítěte zaniká k 31.12.2006, zůstává po jeden rok 
povinnost částky dlužného příspěvku na výživu dítěte od povinných osob vymáhat. 
Po uplynutí jednoho roku od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1.1.2008, se částky 
vyplaceného příspěvku na výživu dítěte, které nebyly od povinné osoby vymoženy, 
promlčují. 
 
2.17.5. Zápočet doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání pro účely posuzování  
            stavu hmotné nouze  
 
Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona není osobou v hmotné nouzi osoba, která je vedena 
v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 12 měsíců, nemá nárok na podporu 
v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci ani na mzdové nároky, a tato osoba odmítne 
vykonávat veřejně prospěšnou práci nebo krátkodobé zaměstnání nebo odmítla účast 
v cíleném programu k řešení nezaměstnanosti. Pro uvedenou situaci přechodná 
ustanovení uvádějí, že se doba 12 měsíců započítává až ode dne účinnosti zákona. 
Znamená to, že poprvé se uvedené ustanovení vezme v úvahu 1.1.2008. 
 
2.17.6. Zápočet doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a současného pobírání  
            příspěvku na živobytí 
 
Pro účely zvýšení částky živobytí u osob, dlouhodobě závislých na příspěvku 
na živobytí (jeden kalendářní rok) za současného nepřetržitého vedení v evidenci 
uchazečů o zaměstnání, se doba jednoho roku započítává od data účinnosti zákona. 
Poprvé se uvedené zvýšení částky živobytí může použít 1.1.2008.  
 
2.17.7. Hodnocení péče o blízkou nebo jinou osobu pro účely stavu hmotné nouze
 
Po několika novelách ustanovení upravujících poskytování příspěvku při péči o blízkou 
nebo jinou osobu zůstává stále tento příspěvek poskytován osobám, pečujícím o osoby 
80 leté a starší, které na základě vyjádření příslušného lékaře vyžadují pomoc druhé 
osoby. Poskytování toho příspěvku skončí nejpozději do konce roku 2008. Do té doby 
se u těchto osob, které pečují o uvedenou skupinu osob 80 letých a starších 
a nacházely by se ve stavu hmotné nouze, nebude sledována podmínka, zda si osoba 
nemůže zvýšit příjem vlastní prací.   
 
3. Doplatek na bydlení 
 
Zákon zavádí doplatek na bydlení řešící nedostatečný příjem v souvislosti s úhradou 
nákladů na bydlení. Účelem této dávky je pomoc osobám v hmotné nouzi krýt 
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odůvodněné náklady na bydlení v těch případech, kdy jejich příjem, po úhradě nákladů 
spojených s bydlením, nestačí k úhradě jejich živobytí. 
 
3.1. Posouzení hmotné nouze pro účely doplatku na bydlení (§ 2 odst. 2 zákona)
 
Pro účely doplatku na bydlení se (podle § 2, odst. 2 zákona) osoba nachází v hmotné 
nouzi,  jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob dosahuje sám nebo 
spolu s příspěvkem na živobytí podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona, částek živobytí, ale 
nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení (§ 34) a služby 
s bydlením bezprostředně spojené (dále jen "odůvodněné náklady na bydlení"). 
 
Pro účely doplatku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob (§ 8 odst 2 
zákona) shodný jako u příspěvku na bydlení poskytovaného podle § 24 a 25 zákona 
o státní sociální podpoře. Výjimkou jsou situace uvedené v § 33 odst. 5 zákona 
(v případech hodných zvláštního zřetele, kdy jde o dlouhodobé užívání jiné než nájemní 
formy bydlení).  
 
3.2. Nárok na doplatek na bydlení (§ 33 zákona)
 
Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu (§ 33 odst 1 zákona). 
Za nájemce bytu se považuje i nájemce obytné místnosti v zařízeních určených 
k trvalému bydlení podle § 717 občanského zákoníku (§ 33 odst. 2 zákona). 
Tzn., že nájemce se musí prokázat platnou nájemní smlouvou uzavřenou mezi 
pronajímatelem a nájemcem. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán 
pomoci v hmotné nouzi rozhodnout, že za nájemce považuje pro účely doplatku 
na bydlení i osobu dlouhodobě užívající jinou než nájemní formu bydlení, např. smlouvu 
o podnájmu, smlouvu o ubytování v ubytovacím zařízení apod. (§ 33 odst. 5 zákona). 
Za dlouhodobé se doporučují považovat smluvní vztahy trvající již minimálně 3 měsíce. 
 
Druhou podmínkou je, že osoba užívá byt, jehož je vlastníkem nebo nájemcem, v obci, 
v níž je hlášena k pobytu (§ 33 odst 1 a 8 zákona). Znamená to, že osoba musí být 
v bytě přihlášena k pobytu a zároveň musí v bytě prokazatelně bydlet. Tím se vylučuje 
možnost, že vlastník nebo nájemce bytu by žádal o doplatek na bydlení na byt, 
ve kterém nebydlí a který tak může např. pronajímat a tím si zajistit zvýšení svého 
příjmu nebo žádá-li o tuto dávku na dva či více bytů. Vlastník či nájemce bytu, který je 
společně posuzovanou osobou v jiném bytě, protože orgán pomoci v hmotné nouzi 
rozhodl o zařazení osoby do okruhu společně posuzovaných osob podle skutečného 
soužití osob (§ 8, odst. 4 zákona), nemůže uplatňovat nároky na doplatek na bydlení 
ve svém bytě. Aplikační program OKnouze bude uvedenou podmínku sledovat 
až od února 2007. 
 
V případech hodných zřetele (§ 33 odst. 5 zákona) lze poskytnout doplatek na bydlení 
i osobě, která užívá jinou než vlastnickou nebo nájemní formu bydlení (podnájem, 
ubytovna). Může jít např. o situace po rozvodu manželství (problematické soužití 
bývalých manželů s dopadem na děti, noví partneři rodičů), důsledky domácího násilí, 
potřeba odstěhování se napadaného partnera, odstěhování zletilých dětí od rodiče 
v důsledku neshod s jejich novým partnerem, popřípadě zajištění bydlení osob 
ohrožených sociálním vyloučením. V takovýchto případech se nepřihlíží k tomu, zda 
tato osoba má v obci, v níž fakticky bydlí, trvalý pobyt. 
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Třetí podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek 
na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře a nároku na příspěvek na živobytí 
(§ 33 odst 3 zákona). Doplatek na bydlení lze přiznat, s přihlédnutím k celkovým 
sociálním a majetkovým poměrům, také osobě, které příspěvek na živobytí nebyl 
přiznán, ale příjem této osoby nebo společně posuzovaných osob nepřesáhl 
1,3násobek částky živobytí osoby nebo společně posuzovaných osob (§ 33 odst 4 
zákona). V takovémto případě, kdy příspěvek na živobytí není poskytnut, činí částka 
živobytí osoby její existenční minimum, resp. součet existenčních minim osob, které 
nejsou nezaopatřenými dětmi, a součet životních minim nezaopatřených dětí. 
 
Nárok na doplatek na bydlení vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto 
zákonem (§ 38 odst. 1 zákona). Dávka, na kterou vznikl nárok, náleží osobě ode dne, 
kdy splnila všechny podmínky nároku na dávku, nejdříve však od prvního dne měsíce, 
v němž bylo zahájeno řízení o přiznání dávky. Pro účely nároku na doplatek na bydlení 
se okruh společně posuzovaných osob bere v úvahu ke dni podání žádosti o doplatek 
na bydlení. Pokud osoba splňuje podmínky nároku na doplatek na bydlení v den podání 
žádosti, náleží ji v plné výši. 
 
Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud osoba bez vážného důvodu odmítne 
možnost levnějšího přiměřeného bydlení nabídnutou nebo zprostředkovanou obcí, 
v níž má trvalý pobyt (§ 33 odst. 3 zákona). Tato podmínka se nevztahuje na osoby 
starší 65 let a na poživatele starobního důchodu. Příslušný orgán pomoci v hmotné 
nouzi může vyzvat obec, v níž má osoba trvalý pobyt, aby mu sdělila, zda si osoba 
o přidělení méně nákladného přiměřeného bydlení požádala či zda byla takováto 
nabídka takového bydlení ze strany obce učiněna a zda tato nabídka byla osobou 
akceptována. 
 
Nárok na výplatu doplatku na bydlení nevznikne v kalendářním měsíci, pokud průměrný 
příjem osoby nebo společně posuzovaných osob za 3 předcházející kalendářní měsíce 
byl vyšší než trojnásobek životního minima osoby nebo společně posuzovaných osob 
(§ 34 odst. 5 zákona). 
 
Nárok na doplatek na bydlení má bez splnění podmínek o příjmu a souběhu dávek 
(příspěvku na bydlení a příspěvku na živobytí) nezletilé nezaopatřené dítě, které je 
v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež nebo které 
žije v náhradní rodinné péči, na které přešlo vlastnictví nebo nájem bytu a dítě nemá 
dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení (§ 33 
odst. 6 zákona). 
 
3.3. Výše doplatku na bydlení (§ 35 zákona)
 
Výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných 
nákladů na bydlení připadajících na kalendářní měsíc, sníženou o příspěvek na bydlení 
ze systému státní sociální podpory náležející za předchozí kalendářní měsíc, a částkou, 
o kterou příjem osoby, či osoby a společně posuzovaných osob, zvýšený o vyplacený 
příspěvek na živobytí, převyšuje částku živobytí. V případě, že jde o situaci uvedenou 
v § 3 odst. 2 zákona (osoba společně posuzovaná není osobou v hmotné nouzi), 
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tak v případě stanovení výše doplatku na bydlení se nepřihlíží ke snížení částky 
živobytí, ke kterému došlo z důvodu vyřazení osoby z okruhu osob v hmotné nouzi. 
 
Nedosahuje-li doplatek na bydlení za kalendářní měsíc částky 50 Kč, náleží v této 
částce (§ 39 zákona). 
 
3. 4. Výplata doplatku na bydlení (§ 38 zákona)
 
Dávka se přizná a vyplatí nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo 
zahájeno řízení o poskytnutí této dávky.  
 
Doplatek na bydlení se poskytuje v peněžní formě a vyplácí se měsíčně po uplynutí 
kalendářního měsíce, za který náleží, nejpozději do konce následujícího kalendářního 
měsíce. Se souhlasem příjemce může být doplatek na bydlení, nepřesahuje-li jeho výše 
100 Kč, vyplacen najednou po uplynutí delšího, nejdéle však ročního období. 
 
Vzhledem k tomu, že se doplatek na bydlení vyplácí s měsíčním zpožděním, 
doporučuje se, aby v měsíci podání žádosti o doplatek na bydlení byla poskytnuta 
k úhradě nákladů spojených s bydlením mimořádná okamžitá pomoc [situace hmotné 
nouze podle § 2 odst. 5 písm. a) zákona], která umožňuje poskytnout tuto dávku 
k úhradě nezbytného jednorázového výdaje. V těchto případech bude možné, pokud 
osoba nebude mít dostatek prostředků z předchozího období, považovat za nezbytný 
jednorázový výdaj úhradu nákladů spojených s bydlením za měsíc, v němž byla podána 
žádost o doplatek na bydlení. 
 
Dávka se vyplácí v hotovosti u plátce, poštovní poukázkou, převodem na účet určený 
žadatelem nebo přímou úhradou částek. Způsob výplaty určuje plátce dávky (§ 43 
zákona). 
 
Je-li důvodné podezření, že by oprávněná osoba nepoužila doplatek na bydlení 
na úhradu nákladů spojených s bydlením, může orgán pomoci v hmotné nouzi ustanovit 
zvláštního příjemce této dávky (§ 40). Konkrétně lze doplatek na bydlení použít i bez 
souhlasu příjemce k přímé úhradě nájemného nebo služeb spojených s bydlením, 
a to tak, že plátce doplatku jej poukazuje přímo pronajimateli nebo poskytovateli služeb 
(§ 42 zákona). 
 
3.5. Vysvětlení pojmů pro účely doplatku na bydlení 
 
S ohledem na lepší přehled ustanovení, týkajících se doplatku na bydlení, se vysvětlení 
některých pojmů uvádí znovu, přestože výklad k nim již obsahuje část metodického 
pokynu, týkající se příspěvku na živobytí. 
 
3.5.1. Příjem (§ 9 zákona)
 
Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry 
osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými 
poměry dalších osob. Za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení se 
považuje:  
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a) 70 % příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků (podle § 6 odst. 1 a 10 
zákona), a to po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce podle zákona 
č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

b) 80 % příjmu z dávky nemocenského pojištění  a  z podpory v nezaměstnanosti 
a podpory při rekvalifikaci, 

c) 100 % ostatních započitatelných příjmů podle § 7 a 8 zákona o životním 
a existenčním minimu, s výjimkou  
- příspěvku na živobytí 
- sociálního příplatku a dávek pěstounské péče, 
- příjmů z kapitálového majetku (§ 7 odst. 1 písm. d) zákona o životním 

a existenčním minimu)  
- dalších opakujících se nebo pravidelný příjmů (§ 7 odst. 2 písm. j) zákona 

o životním a existenčním minimu) 
 
Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro účely posuzování vzniku nároku 
na dávku (§ 10 zákona), je období 3 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, 
v němž byla uplatněna žádost o dávku nebo období kalendářního měsíce, v němž byla 
podána žádost o dávku, pokud došlo u osoby nebo společně posuzovaných osob 
k podstatnému poklesu příjmu. Za podstatný pokles příjmu se považuje zejména ztráta 
nebo výrazné snížení příjmu z výdělečné činnosti, ukončení výplaty podpory 
v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci a ukončení výplaty rodičovského 
příspěvku. I v tomto případě se však pro účely posouzení podle § 21 odst. 2 zjišťuje 
současně rovněž příjem za období 3 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, 
v němž byla uplatněna žádost o dávku. 
 
Nárok na výplatu doplatku na bydlení v kalendářním měsíci nevznikne, pokud průměrný 
příjem osoby nebo společně posuzovaných osob za 3 předcházející kalendářní měsíce 
byl vyšší než trojnásobek životního minima osoby nebo společně posuzovaných osob 
(§ 34 odst. 5 zákona). 
 
3.5.2. Přiměřené náklady na bydlení (§ 9 odst. 2 zákona)
 
Za přiměřené náklady na bydlení se pro účely doplatku na bydlení považují skutečné 
náklady na bydlení, nejvýše však do výše 30 %, a v hlavním městě Praze do výše 35 % 
příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob.  
 
V praxi všichni žadatelé o doplatek na bydlení budou mít skutečné náklady na bydlení 
vyšší než 30, resp. 35, % příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob, jinak by 
nesplňovaly podmínkou nároku na příspěvek na bydlení podle zákona o státní sociální 
podpoře. 
 
3.5.3. Cílové nájemné (§ 34 zákona)
 
Výše cílového nájemného se stanoví v období do 31. prosince 2010 jako součin 
podlahové plochy bytu a cílové hodnoty měsíčního nájemného platné pro daný 
kalendářní rok, stanovené podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování 
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nájemného z bytu. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje a zveřejňuje formou sdělení 
ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. července kalendářního roku cílové hodnoty 
měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, a to v členění podle velikostních 
skupin obcí za jednotlivé kraje, v případě hlavního města Prahy a Brna v členění 
na části města. 
 
3.5.4. Odůvodněné náklady na bydlení (§ 34 zákona)
 
Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítává nájemné, které osoba platí 
po odečtení nájemného za užívání zařízení bytu, až do výše cílového nájemného, 
pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, popřípadě 
obdobné náklady spojené s družstevní a vlastnickou formou bydlení, a úhrada 
prokazatelné nezbytné spotřeby energií.  
 
Úhradou služeb bezprostředně spojených s užíváním bytu, případně obdobnou 
vlastnickou formou bydlení, se rozumí úhrada za ústřední (dálkové) vytápění 
a za dodávku teplé vody, za úklid společných prostor v domě, za užívání výtahu, 
za dodávku vody z vodovodů a vodáren, za odvádění odpadních vod kanalizacemi, 
za osvětlení společných prostor v domě, za odvoz tuhého komunálního odpadu, 
za vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další 
prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením. Do této položky se započítávají 
i náklady za úhradu vybavení bytu, které je součástí bytu a je ve vlastnictví 
pronajímatele (dle § 686 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). 
 
Úhradou prokazatelné nezbytné spotřeby energií se rozumí úhrada dodávky a spotřeby 
elektrické energie, plynu, případně výdaje na další druhy paliv, a to ve výši, která je 
v místě obvyklá. Tuto výši vypočte Aplikace OKnouze z informací o velikosti bytu a jeho 
umístění a cen dodavatelů energií, které se zjistí dle klientem předložených faktur 
(viz formulář Informace o užívaném bytu) 
 
Žadatel o doplatek na bydlení dokládá:  

- výši nájemného a výši úhrady za vybavení bytu nájemní smlouvou a/nebo 
předpisem nájemného pro příslušný rok 

- výši plateb za služby spojené s užíváním bytu rozpisem nákladů za služby 
platným pro příslušný rok nebo fakturami od dodavatelů či zprostředkovatelů 
služeb 

- faktury za dodávku elektrické energie, plynu, a to pro kontrolu dodavatele 
a jističe 

- výši výdajů v případě, že jsou používány jiné zdroje energií než elektřina a plyn 
- formulář Informace o bytu. 

Pokud osoba užívá jiné zdroje energií, musí úřad zjistit jejich výhřevnost. Aplikace 
OKnouze bude pro uvedený účel nabízet pouze základní orientační hodnoty. 
  
V odůvodněných případech, zejména u osob dlouhodobě nemocných nebo osob 
zdravotně postižených, lze navýšit částky na  nezbytné spotřeby energií až o 10 %  
(§ 34, odst. 4 zákona). Za osobu dlouhodobě nemocnou se doporučuje považovat 
osobu, která je nemocná déle jak 90 kalendářních dnů. Za osobu zdravotně postiženou 
se doporučuje považovat osobu, které byly přiznány mimořádné výhody pro osoby 
těžce zdravotně postižené III. stupně. Obdobné navýšení až o 10 % lze učinit u těchto 
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osob i u cílového nájemného. Jde o případy, kdy nájemné, které osoba platí 
je smluvním nájemným, které převyšuje hodnotu cílového nájemného. 
 
4. Mimořádná okamžitá pomoc 
 
Zákon rozeznává pět specifických sociálních situací, kdy lze považovat osobu za osobu 
v hmotné nouzi, protože nemá dostatečné prostředky k zabezpečení svých nezbytných 
životních podmínek, popřípadě k úhradě nezbytných jednorázových výdajů. Uvedené 
situace řeší zákon prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci. Přitom není vyloučena 
možnost poskytnutí mimořádné okamžité pomoci osobě, která byla uznána za osobu 
v hmotné nouzi pro účely příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, pokud se ocitne 
v některé z uvedených situací. 
 
4.1. Osobě hrozí vážná újma na zdraví (§ 2 odst. 3 zákona)  
 
Jde o výjimečné situace, kdy orgán pomoci v hmotné nouzi považuje za osobu 
v hmotné nouzi osobu, která nesplňuje podmínky pro posouzení stavu hmotné nouze, 
který podmiňuje přiznání příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, ale má 
prokazatelně nedostatek finančních prostředků a proto jí hrozí vážná újma na zdraví. 
V těchto případech půjde především o osoby z třetích zemí, které se na území České 
republiky dostanou do obtížné sociální situace (např. ženy, které byly zavlečeny 
do České republiky za účelem prostituce). Ve výjimečných případech půjde 
i o poskytnutí mimořádné okamžité pomoci osobám, kterým nebude možné poskytnout 
pomoc jiným způsobem. V rámci řízení o uznání této osoby za osobu v hmotné nouzi 
půjde především o posouzení, zda osobě v případě neposkytnutí finanční pomoci hrozí 
vážná újma na zdraví. Pomoc je poskytována prostřednictvím mimořádné okamžité 
pomoci [§ 36 odst. 1 písm. a) zákona] ve výši, doplňující příjem osoby do výše 
existenčního minima, v případě nezaopatřených dětí do výše jejich životního minima. 
V případě posuzování stavu hmotné nouze a nároku na dávku se nebere v úvahu 
možný okruh společně posuzovaných osob. 
 
4.2. Osobu postihla mimořádná událost (§ 2 odst. 4 zákona)
 
Další situace hmotné nouze je vázána na skutečnost, že osobu postihla mimořádná 
událost a celkové sociální a majetkové poměry osoby (§ 15 zákona) jsou takové, že jí 
neumožňují nepříznivou situaci překonat vlastními silami. Pozitivní je, že se rozšiřuje 
okruh mimořádných událostí. Zákon obsahuje jejich příkladný  výčet. Lze odvodit, že 
orgán pomoci v hmotné nouzi může za mimořádné události považovat i další události, 
které osoby postihnou a na jejichž řešení bude nezbytné finanční pomoc poskytnout. 
Je zřejmé, že v těchto případech jde o první finanční pomoc a proto je nutné posouzení 
stavu hmotné nouze učinit bezodkladně. Pomoc je poskytována prostřednictvím 
mimořádné okamžité pomoci [§ 36 odst. 1 písm. b) zákona], jejíž výše je s přihlédnutím 
k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby stanovena až do výše 
patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce. Pro uvedený účel je situace 
posuzována  v rámci okruhu společně posuzovaných osob. 
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4.3. Osoba nemá dostatečné prostředky k úhradě jednorázového výdaje [§ 2 odst. 5  
        písm.a) zákona] 
 
Orgán pomoci v hmotné nouzi může považovat osobu za osobu v hmotné nouzi, pokud 
nemá dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje. Jde o situaci 
jednoznačně vázanou na správní uvážení orgánu pomoci v hmotné nouzi. Jednorázový 
výdaj je pro uvedený účel charakterizován příkladmo, takže umožňuje správnímu 
orgánu jeho využití i v dalších situacích, které jsou obdobné situacím vyjmenovaným 
v  § 2 odst. 5 písm. a) zákona. Jde např. o úhradu poplatku při prokázané ztrátě 
osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí 
do zaměstnání. Může jít i o úhradu jízdného v případě ztráty peněžních prostředků 
a o úhradu noclehu v případě nezbytné potřeby. V této souvislosti lze prostřednictvím 
mimořádné okamžité pomoci poskytnout úhradu nákladů spojených s bydlením 
v případech, kdy doplatek na bydlení osobě v hmotné nouzi je vyplácen s měsíčním 
zpožděním. I pro tuto situaci je však nezbytné, aby se podle možností orgán pomoci 
v hmotné nouzi zabýval celkovými sociálními a majetkovými poměry osoby (společně 
posuzovaných osob) a jejím příjmem. Pomoc je poskytována prostřednictvím 
mimořádné pomoci [§ 36 odst. 1 písm. b) zákona], a to až do výše nezbytného 
jednorázového výdaje. Pro uvedený účel se posuzuje osoba jako jednotlivec, případný 
okruh společně posuzovaných osob se nebere v úvahu s výjimkou případné úhrady 
nákladů spojených s bydlením. 
 
4.4. Osoba nemá dostatečné prostředky k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé  
        potřeby, resp. na výdaje spojené se vzděláním nezaopatřeného dítěte [ § 2 odst. 5  
        písm. b) zákona] 
 
Osobu lze považovat za osobu v hmotné nouzi, pokud nemá dostatečné prostředky 
na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé 
potřeby a na základní vybavení domácnosti. Rovněž lze za tyto náklady považovat 
odůvodněné náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného 
dítěte. Jde o určitou obdobu § 23 Vyhlášky MPSV Č. 182/1991 Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů 
České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, odlišenou 
pouze tím, že pro uvedený účel je nezbytné, aby osoba byla považována za osobu 
v hmotné nouzi. Finanční pomoc je poskytována prostřednictvím mimořádné okamžité 
pomoci [§ 36 odst. 1 písm. b) zákona], a to až do výše nákladů spojených s pořízením 
výše uvedených předmětů nebo odůvodněných nákladů spojených se vzděláním 
a zájmovou činností nezaopatřených dětí. Přitom součet výše dávek poskytnutých 
z uvedených důvodů nemůže v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek částky 
životního minima jednotlivce. Pro uvedenou situaci je nezbytné se zabývat okruhem 
společně posuzovaných osob. 
 
4.5. Osoby ohrožené sociálním vyloučením (§ 2 odst. 6 zákona)
 
V hmotné nouzi se mohou ocitnout i osoby ohrožené sociálním vyloučením. Mezi tyto 
osoby se řadí ty, které nesplňují obecné podmínky hmotné nouze pro účely příspěvku 
na živobytí a pro doplatek na bydlení, ale s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí 
(užší a širší rodina) a nedostatek finančních prostředků nemohou úspěšně řešit svoji 
obtížnou sociální situaci. Zákon vyjmenovává příkladmo sociální skupiny osob, 
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ohrožených sociálním vyloučením. Charakteristické znaky pro jednotlivé skupiny jsou 
konkrétně vyjádřeny, nelze proto předpokládat, že by vznikaly problémy se zařazením 
osob do těchto vyjmenovaných skupin. Orgán pomoci v hmotné nouzi však má možnost 
v rámci správního uvážení stanovit další skupiny, u nichž by obdobně mohlo docházet 
k sociálnímu vyloučení. Pomoc je poskytována prostřednictvím mimořádné pomoci 
[§ 36 odst. 1 písm.c) zákona] ve výši 1000 Kč. Přitom součet výše dávek poskytnutých 
z uvedených důvodů nesmí u osoby překročit v rámci kalendářního roku čtyřnásobek 
částky životního minima jednotlivce. Pro posouzení situace se nebere v úvahu případný 
okruh společně posuzovaných osob. 
 
4.6. Rozhodování o mimořádné okamžité pomoci
 
Podle § 38 odst. 2 zákona vzniká nárok na mimořádnou okamžitou pomoc dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi. § 43 odst. 3 zákona 
požaduje vyplacení mimořádné okamžité pomoci bezodkladně. Aby bylo možné těmto 
požadavkům vyhovět, doporučuje se následující postup : osobě, žádající o mimořádnou 
okamžitou pomoc, se oznámení vyhlásí pouze ústně a osoba se vzdá nároku 
na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí – oznámení (§ 72 správního řádu) 
a zároveň se vzdá práva  na podání námitky – odvolání (§ 81 odst. 2 správního řádu). 
Tím je oznámení pravomocné a mimořádná okamžitá pomoc může být bezodkladně 
vyplacena. O nutnosti tohoto postupu musí být osoba, žádající o mimořádnou 
okamžitou pomoc, předem informována. 
 
Pokud osoba na tento způsob nepřistoupí (např. žádá mimořádnou okamžitou pomoc 
na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé 
potřeby a není spokojena s výší částky, kterou je úřad ochoten přiznat), nemůže být 
mimořádná okamžitá pomoc vyplacena ihned a správní orgán bude postupovat podle 
příslušných ustanovení zákona (námitky, odvolání apod.), tj. postupuje se jako 
v běžném správním řízení. 
 
5. Sociální práce v rámci systému pomoci v hmotné nouzi 
 
Zabezpečení úspěšnosti systému pomoci v hmotné nouzi je vázáno na využití sociální 
práce. Bez uplatnění metod a postupů sociální práce nelze úspěšně bránit 
dlouhodobému setrvávání osob ve stavu hmotné nouze a reprodukci chudoby. Nelze 
motivovat problémové osoby k vlastní odpovědnosti za řešení nepříznivé sociální 
situace bez součinnosti se sociálním pracovníkem. Proto je nutné využívat těch částí 
zákona, které v sobě motivační prvky obsahují a k tomu využívat metody sociální práce 
a stanovovat a postupy řešení situace hmotné nouze, a to zvláště u osob dlouhodobě 
setrvávajících v hmotné nouzi.  
 
5.1. Aktivizační plán(§ 19 zákona)
 
Aktivizační plán vypracovává příslušný zaměstnanec orgánu pomoci v hmotné nouzi 
(zpravidla sociální pracovník) ve spolupráci s klientem, který je příjemcem příspěvku 
na živobytí déle než šest měsíců. Základní tiskopis pro sestavení aktivizačního plánu 
bude součástí aplikačního programu OKnouze. Rámcový obsah aktivizačního plánu 
obsahuje vyhláška MPSV č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o pomoci v hmotné nouzi. Doporučuje se, aby aktivizační plán nebyl sestavován 
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u osob uvedených v § 11 odst. 3 zákona, tj. u osob, u nichž se nesleduje možnost 
zvýšení příjmu vlastní prací s výjimkou těch osob, u nichž je předpoklad zvýšení příjmu 
využitím movitého majetku po šesti měsících. Aktivizační plán slouží k hodnocení aktivit 
osoby v hmotné nouzi a její snahy o vyřešení nepříznivé příjmové situace. Sociální 
pracovník při sestavování aktivizačního plánu a úkolů v něm obsažených vychází ze 
sociální anamnézy osoby a využívá všech informací pro  stanovení její sociální 
diagnózy. Jeden výtisk aktivizačního plánu obdrží osoba, s níž byl aktivizační plán 
sestaven. 
 
5.2. Program individuálního motivačního postupu (§ 20 zákona)
 
Program individuálního motivačního postupu sestavuje zaměstnanec obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, zabezpečující agendu práce s marginálními skupinami 
osob (sociální kurátor). Uvedený program sestavuje s dostatečným  časovým 
předstihem, pokud je u osob uvedených v § 2 odst. 6 zákona předem známo datum, 
kdy ukončí pobyt v zařízeních uvedených v § 2 odst. 6 písm. a), b), a c) zákona. 
Skutečnosti rozhodné pro sestavení programu zjišťuje již v době pobytu těchto osob 
v zařízeních, zejména osobním jednáním s nimi, písemným kontaktem, nebo jednáním 
s odpovědnými pracovníky zařízení. U ostatních osob je program sestaven 
bezprostředně poté, kdy jsou orgánu pomoci v hmotné nouzi známy rozhodné 
skutečnosti pro přiznání dávky mimořádné okamžité pomoci. Rámcový obsah tohoto 
programu obsahuje rovněž vyhláška MPSV č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Obdobně jako aktivizační plán, 
bude i program individuálního motivačního postupu součástí aplikačního programu 
OKnouze. Jeden výtisk programu obdrží žadatel o pomoc. Program může být 
upravován a doplňován. Program je osoba povinna podepsat. Rovněž je osoba 
seznámena s obsahem programu a současně je poučena o jeho smyslu a o přínosu 
pro jeho konkrétní situaci. 
  
Sestavení programu se nevyžaduje u osob, které jsou prokazatelně dostatečně 
motivovány na řešení své obtížné sociální situace a prokazují odpovídající orientaci 
v krocích vedoucích k jejímu zmírnění nebo odstranění. Tato skutečnost se poznamená 
do spisu.  
  
5.3. Sociální šetření v bytě osob žádajících o dávky pomoci v hmotné nouzi a osob,  
       které jsou již příjemci dávek (§ 63 zákona) 

  
Zákon upravuje postup zaměstnanců orgánů pomoci v hmotné nouzi (sociálních 
pracovníků) při provádění sociálního šetření v bytě osob, žádajících o dávky pomoci 
v hmotné nouzi, popřípadě osob, které jsou již příjemci těchto dávek. Sociální šetření 
lze provádět pouze se souhlasem osob, jichž se toto šetření týká a po předložení 
průkazu zaměstnance, opravňujícího k provádění sociálního šetření. Náležitosti a vzor 
průkazu obsahuje vyhláška MPSV č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Uvedený průkaz vydává SEVT a. s.  
a lze ho i s destrukční  samolepkou  objednat  za  úhradu na adrese Pekařova 4, 181 06  
Praha 8 - Bohnice. Po vylepení fotografie zaměstnance je fotografie přelepena 
destrukční nálepkou, zabraňující zneužití průkazu. Při provádění sociálního šetření je 
nezbytné vycházet z etického kodexu sociálního pracovníka, obsaženého v § 64 
zákona. 



 31

 
Pokud osoba odmítne podrobit se sociálnímu šetření tak, že neumožní zaměstnanci 
orgánu pomoci v hmotné nouzi vstup do jeho bytu a orgán pomoci v hmotné nouzi tak 
nemá dostatek informací potřebných k rozhodnutí, lze žádost o dávku zamítnout, 
v případě jejího poskytování dávku odejmout, popřípadě snížit její výši. 
 
5.4. Etický kodex (§ 64 zákona)
 
Zákon v § 64  obsahuje povinnosti zaměstnance orgánu pomoci v hmotné nouzi, kterým 
je sociální pracovník nebo dávkový specialista, popřípadě zaměstnanec, vykonávající 
obě funkce. Z uvedených povinností je nutné zdůraznit ochranu práv a zájmů osob 
v hmotné nouzi, respektování jedinečnosti každé osoby a povinnost poskytování 
informací o možných postupech při řešení situace jejich hmotné nouze. Velice důležitý 
je úkol spočívající ve vyhledávání osob, které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se již 
ve stavu hmotné nouze nacházejí (depistáž). Pro tuto činnost je nezbytné postupně 
vytvářet v rámci orgánu pomoci v hmotné nouzi příslušné podmínky.  
 
6. Organizace a řízení 
 
V řízení o dávkách hmotné nouze se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), pokud zákon neupravuje 
řízení jinak.  
 
O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují orgány pomoci v hmotné nouzi – pověřené 
obecní úřady (§ 61 zákona) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 62 zákona) 
a Újezdní úřady vojenských újezdů, které mají postavení pověřených obecních úřadů. 
 
6.1. Místní příslušnost (§ 67 zákona)
 
Samostatně je v zákoně upravena místní příslušnost správního orgánu, tj. orgánu 
pomoci v hmotné nouzi, který o dávce vede správní řízení. Řízení o dávkách hmotné 
nouze se řídí § 67 zákona a správní řád se nepoužije. V § 67 odst. 1 zákona je 
uvedeno, čím se řídí místní příslušnost pověřeného obecního úřadu:  

 
1. místem, kde je žadatel o dávku hlášen k trvalému pobytu dle zákona 

o evidenci obyvatel a rodných číslech a zákona o pobytu cizinců na území 
ČR 

2. není-li žadatel takto hlášen, pak se místní příslušnost řídí jiným místem, 
kde je hlášen dle zákona o pobytu cizinců na území ČR 

3. pokud není žadatel hlášen k pobytu dle dvou předchozích bodů, řídí se 
místní příslušnost místem, kde je zaměstnán 

4. není-li na území ČR zaměstnán a není hlášen k pobytu dle bodu 1 ani 2, 
pak se místní příslušnost řídí místem, kde na území ČR bydlí.  

 
Zákon si vyhrazuje právo stanovit místní příslušnost i jiným způsobem. 
  
Např. v  § 67 odst. 2 zákona se místní příslušnost pověřeného obecního úřadu 
při postupu dle § 61 odst. 1 písm. c) a d) zákona (kdy pověřený obecní úřad zkoumá, 
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zda se občan členského státu EU nebo jeho rodinný příslušník nestal neodůvodnitelnou 
zátěží systému) řídí místem pobytu občana.  
 
V  § 67 odst. 3 zákona je řešena místní příslušnost pověřeného obecního úřadu 
a obecního úřadu obce s rozšířenou působností při řízení o mimořádnou okamžitou 
pomoc. Místní příslušnost se v těchto případech řídí místem, kde je osoba hlášena 
k trvalému pobytu. Pokud však k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo 
správní obvod pověřeného obecního úřadu, v němž je osoba hlášena k pobytu, je místě 
příslušným ten pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu k situaci došlo.  
 
V případě, že se osoba zdržuje dlouhodobě mimo místo svého trvalého pobytu, 
lze využít možnosti, kterou dává v souvislosti se změnou místní příslušnosti správní řád 
(§ 131 odst. 5 správního řádu). Osoba může požádat o přiznání dávky pomoci v hmotné 
nouzi v místě trvalého bydliště a zároveň požádat o postoupení žádosti k vyřízení 
orgánu pomoci v místě, kde nyní bydlí. V takových případech může  příslušný správní 
orgán věc usnesením postoupit z důvodu vhodnosti správnímu orgánu v místě, kde se 
osoba zdržuje.  
 
6.2. Účastníci řízení (§ 68 zákona)
 
Samostatně je v zákoně řešen také pojem účastenství. Dle § 68 zákona jsou osoby 
společně posuzované se žadatelem o dávku nebo její příjemcem účastníky řízení, 
jen jde-li o řízení o přeplatku na dávce. Jinak je účastníkem vždy jen žadatel o dávku 
nebo její příjemce. Jde o zúžení pojmu účastníka řízení v porovnání s úpravou 
obsaženou ve správním řádu. 
 
6.3. Zahájení řízení (§ 69 zákona)
 
Zákon upravuje samostatně i zahájení řízení o dávce. Řízení o dávce se zahajuje 
na základě písemné žádosti, a to na předepsaném tiskopisu. Žádost je nutné podat 
u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi. Řízení o změně výše dávky, odnětí dávky 
nebo zastavení výplaty dávky se zahajuje na návrh příjemce, zvláštního příjemce, 
osoby společně posuzované nebo z moci úřední. Řízení zahájené z moci úřední 
je zahájeno dnem, kdy správní orgán učinil první písemný úkon vůči osobě. 
 
6.4. Zastupování § 70 zákona)
 
Ustanovení § 70 zákona se zabývá zastupováním v řízení o dávkách pomoci v hmotné 
nouzi. Zákon ovšem řeší pouze zastupování nezletilé osoby, další formy zastupování 
(zastoupení na základě zákona a opatrovnictví, zastoupení na základě plné moci) 
se řídí správním řádem. Zákon řeší případ, kdy nezletilá oprávněná osoba je svěřena 
na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné fyzické osoby než je zákonný 
zástupce. Tuto osobu zastupuje právě tato jiná fyzická osoba namísto zákonného 
zástupce. Druhým případem je zastupování nezletilé oprávněné osoby, která je v plném 
přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež. Pak je oprávněn 
uplatnit nárok nezletilé oprávněné osoby a zároveň je zástupcem této osoby právě 
ústav, ovšem jen v případě, že zákonný zástupce nepožádal o dávku nejpozději 
do 2 měsíců ode dne, kdy mu byla zaslána písemná výzva pověřeného obecního úřadu, 
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aby o dávku pro nezletilou osobu požádal a v případě, kdy pobyt zákonného zástupce 
není znám.  
 
6.5. Podání a jiné úkony (§ 71 zákona)
 
Zákon se v  § 71 zabývá podáními a jinými úkony. Je-li předepsán pro podání či jiný 
úkon tiskopis, lze podání nebo jiný úkon provést také na počítačové sestavě 
se souhlasem správního orgánu příslušného k řízení o dávkách nebo v elektronické 
podobě podepsané dle zákona o elektronickém podpisu, pokud byl zveřejněn příslušný 
tiskopis v elektronické podobě. Podání upravuje i správní řád, v  § 37. Správní řád 
v něm upravuje, co je podání, co z něj musí být patrno atd. Tohoto ustanovení se 
použije jen, pokud zákon neupravuje podání a jiné úkony jinak. 
 
6.6. Náležitosti žádosti (§ 72 zákona)
 
Zákon v  § 72 upravuje náležitosti žádosti o dávku hmotné nouze. Uvádí, které 
náležitosti musí žádost o dávku obsahovat, které doklady musí být přiloženy k žádosti 
o příspěvek na živobytí a o doplatek na bydlení. Pokud náležitosti, které zákon 
požaduje, lze ověřit z rozhodnutí příslušných orgánů nebo z jiných dokladů, nevyžaduje 
se potvrzení. V případě žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc žádost musí 
obsahovat dále stručný popis vážné mimořádné události s uvedením účelu, ke kterému 
má být mimořádná pomoc použita (u osoby, kterou postihla vážná mimořádná událost, 
zejména živelní pohroma, a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují 
překonat nepříznivou situaci vlastními silami). V případě žádosti o mimořádnou pomoc 
u osoby, která nesplňuje podmínky osoby nacházející se v hmotné nouzi dle zákona, 
ale v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních 
prostředků, nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením 
(pokud je zejména propuštěna z výkonu vazby, po ukončení léčby chorobných 
závislostí je propuštěna ze zdravotnického či jiného zařízení, jde o osobu bez přístřeší 
apod.), musí žádost obsahovat stručný popis okamžité životní situace.  
 
Zákon neřeší, jak postupovat v případě, že žádost nemá náležitosti předepsané 
zákonem. V tomto případě se tedy bude postupovat dle správního řádu. Dle § 45 odst. 
2 správního řádu nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, 
pomůže správní orgán žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich 
odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění 
nedostatků v této lhůtě. Současně může řízení o žádosti přerušit.  
 
6.7. Důkazní prostředky (§ 73 zákona)
 
Ustanovení § 73 zákona uvádí, které důkazní prostředky v řízení o dávkách lze použít. 
Jde o záznamy na technických nosičích dat, mikrografické záznamy, tištěné produkty 
optického archivačního sytému a tištěné nebo fotografické produkty jiné výpočetní 
techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu byly pořízeny, pokud z povahy věci 
nevyplývá, že je třeba předložit originál nebo úředně ověřený opis listiny. 
Jde o rozšíření důkazních prostředků, jež lze v řízení využít, obecná úprava správního 
řádu se v tomto případě využije také. Důkazem proto budou listiny, ohledání, svědecké 
výpovědi a znalecké posudky. Způsob dokazování upravuje správní řád v  § 51 
a následujících ustanoveních.  
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6.8. Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí (§ 74 zákona)
 
Výjimku z povinnosti dát účastníkovi řízení možnost vyjádřit se k podkladům 
pro rozhodnutí upravuje zákon v  § 74. Správní orgán má povinnost dát účastníkovi 
řízení před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. To neplatí, 
jedná-li se pouze o podklady, které správnímu orgánu předložil tento účastník řízení. 
V dalším platí ustanovení správního řádu. Pokud by správní orgán porušil povinnost dát 
účastníkovi řízení možnost vyjádřit se k jiným podkladům rozhodnutí, než které předložil 
sám účastník, mohlo by to mít později za následek zrušení či změnu rozhodnutí 
v přezkumném řízení nebo obnovu řízení.  
 
6.9. Vydání rozhodnutí a oznámení (§ 75 a § 76 zákona), námitky proti oznámení  (§ 76  
       zákona) 
 
Písemné rozhodnutí se podle § 75 zákona vydává pouze v uvedených případech 
(dávka nebyla přiznána, byla odejmuta, byla snížena, byla zastavena výplata dávky, 
došlo k přeplatku na dávce, jde-li o rozhodnutí o dávce občana, u kterého se posuzuje, 
zda není neodůvodnitelnou zátěží systému, jde-li o rozhodnutí o námitkách podle § 76 
odst. 3 zákona a jde-li o rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce). V ostatních 
případech doručí orgán pomoci v hmotné nouzi písemné oznámení o dávce a její výši. 
Písemné oznámení se nedoručuje do vlastních rukou. Proti oznámení lze uplatnit 
do 15 dnů ode dne výplaty první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty 
dávky po jejím přiznání námitky. Námitky se podávají písemně u orgánu pomoci 
v hmotné nouzi, který dávku přiznal. Orgán pomoci v hmotné nouzi vydá do 30 dnů ode 
dne, kdy mu námitky došly, rozhodnutí o dávce. Náležitosti rozhodnutí, lhůty pro vydání 
rozhodnutí apod. se řídí správním řádem, neboť zákon tuto problematiku neupravuje. 
 
6.10. Opravné prostředky (§ 77 zákona)
 
Opravné prostředky proti rozhodnutím upravuje § 77 zákona. Odvolacím orgánem 
pro rozhodnutí vydaná ve správním řízení pověřenými obecními úřady a obecními úřady 
obcí s rozšířenou působností a Újezdními úřady vojenských újezdů je krajský úřad. 
Rozhodnutí vydaná úřady městských částí hlavního města Prahy přezkoumává 
v odvolacím řízení Magistrát hlavního města Prahy, rozhodnutí vydaná úřady 
městských částí (obvodů) statutárních měst, která svými statuty přenesla výkon státní 
správy v oblasti pomoci v hmotné nouzi na tyto úřady městských částí či městské 
obvody, přezkoumávají magistráty statutárních měst. Odvolání proti rozhodnutí podle 
zákona nemají odkladný účinek. Jde o speciální úpravu účinků odvolání, správní řád se 
nepoužije. Jinak se podávání odvolání a vedení odvolacího řízení řídí správním řádem. 
 
6.11. Výkon rozhodnutí (§ 78 zákona)
 
Výkon rozhodnutí je řešen speciálně v § 78 zákona. Správní rozhodnutí vydaná orgány 
pomoci v hmotné nouzi vykonávají tyto orgány, pokud není podán návrh na soudní 
výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí pak provádí ten orgán pomoci v hmotné nouzi, 
který rozhodnutí vydal v prvním stupni. V dalším se výkon rozhodnutí řídí správním 
řádem. 
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6.12. Náklady řízení (§ 79 zákona)
 
Speciálně je řešena i problematika náhrady nákladů řízení, a to v  § 79 zákona. Náklady 
řízení o příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité pomoci a doplatku na bydlení nese 
stát. Orgány pomoci v hmotné nouzi nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých 
v řízení o dávkách.  
 
7. Přílohy : 
 
1. Okruh společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí 
2. Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení 
3. Okruh oprávněných osob 
4. Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi 
5.  Vzory rozhodnutí pro přechodné období 
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Příloha č. 1 k Metodickému pokynu č. 2/2006  
 

 Okruh společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí 
 
Okruh společně posuzovaných osob je vymezen především zákonem o životním a 
existenčním minimu. Zákon pak obsahuje některé výjimky z § 4 zákona o životním a 
existenčním minimu. 
 
1. Společně se pro účely zákona posuzují vždy rodiče a nezletilé nezaopatřené děti a 
manželé. Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. 
Lze předpokládat, že u těchto skupin osob nebude využívána výjimka z okruhu 
společně posuzovaných osob uvedená v zákoně v § 8 odst. 3, kdy může orgán pomoci 
v hmotné nouzi na žádost osoby žádající o dávku pomoci v hmotné nouzi vyloučit v 
případech hodných zřetele osobu, u níž prokáže, že s ním společně neužívá byt a 
společně s ním se nepodílí na úhradě nákladů společných potřeb (netvoří domácnost 
ve smyslu § 115 občanského zákoníku).  
 
2. Další osoby, které jsou zahrnuty do okruhu společně posuzovaných osob, již musí 
plnit podmínku, že společně s ostatními posuzovanými osobami užívají byt. Jde o 
rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené a rodiče a zletilé děti, pokud tyto děti 
společně s rodiči užívají byt, ale nejsou společně posuzovány se svým manželem nebo 
s jinou osobou. Přitom byt pro účely zákona je charakterizován v § 4 odst. 2 zákona o 
životním a existenčním minimu. Jde o soubor místností, popřípadě jednotlivou místnost, 
který podle rozhodnutí stavebního úřadu svým stavebně technickým uspořádáním a 
vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Pojem „jiná osoba“ není v zákoně o 
životním a existenčním minimu ani v zákoně specifikován. Lze proto odvodit, že jde o 
všechny jiné osoby než ty, které jsou v § 4 odst. 1 zákona o životním a existenčním 
minimu vyjmenovány. Je zřejmé, že půjde především o osoby v družském a 
partnerském vztahu, popřípadě o další osoby blízké. 
 
3. Jiné osoby jsou společně s ostatními osobami posuzovány v případě, že společně 
užívají byt. Pokud tyto osoby budou požadovat vyjmutí z okruhu společně 
posuzovaných osob, musí písemně prohlásit, že spolu s ostatními netvoří domácnost ve 
smyslu § 115 občanského zákoníku. Tuto skutečnost bude nezbytné ze strany orgánu 
pomoci v hmotné nouzi ověřovat v rámci sociálního šetření. 
 
4. Zákon o životním a existenčním minimu podrobně vymezuje případy posuzování 
okruhu společně posuzovaných osob v případech různých variant svěření dítěte do 
péče jednoho z rodičů, popřípadě když je dítě umístěno v ústavu (zařízení) pro péči o 
děti a mládež. Důležité je ustanovení, které vyčleňuje z okruhu společně posuzovaných 
osob u vícegenerační rodiny rodinu starobního důchodce, která se pro účely hmotné 
nouze posuzuje samostatně. Pojem vícegenerační rodina není v zákoně o životním a 
existenčním minimu ani v zákoně specifikován. Lze proto odvodit, že vícegenerační 
rodina je taková rodina, v níž vedle sebe žijí dvě a více generací. Rovněž není v zákoně 
o životním a existenčním minimu vysvětlen pojem rodina starobního důchodce. Lze 
však rovněž z tohoto zákona odvodit, že rodinu musí tvořit minimálně dvě osoby (životní 
minimum jednotlivce – životní minimum společně posuzovaných osob, tj. dvě a více). 
Proto bude-li v bytě bydlet spolu s ostatními osobami pouze jeden starobní důchodce,  
nepůjde o rodinu starobního důchodce ve smyslu zákona o životním a existenčním 
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minimu a proto bude tento starobní důchodce posuzován společně s ostatními osobami 
v domácnosti. Jestliže však v bytě budou žít dva starobní důchodci (manželé), 
popřípadě starobní důchodce s manželem, který starobním důchodcem nebude, bude 
tato rodiny starobního důchodce posuzována samostatně. 
 
5. Zákon z okruhu společně posuzovaných osob vylučuje vedle osob vyloučených podle 
zákona o životním a existenčním minimu, ještě osobu, která je umístěna k celoročnímu 
pobytu v ústavu sociální péče nebo obdobném zařízení. Rovněž vylučuje osoby 
umístěné ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nebo obdobném zařízení, kde je 
poskytována sociální péče, a tato skutečnost trvá po celý kalendářní měsíc (sociální 
hospitalizace). Jde o situace, které rovněž vylučují tyto osoby z okruhu osob v hmotné 
nouzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2 k Metodickému pokynu č. 2/2006 
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Okruh společně posuzovaných osob pro doplatek na bydlení 

 
Odlišný okruh společně posuzovaných osob je pro účely doplatku na bydlení. V tomto 
případě jde o okruh společně posuzovaných osob shodný s okruhem osob pro účely 
příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory. V § 7 odst. 6 zákona o státní sociální 
podpoře se uvádí: Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, 
s výjimkou osob uvedených v odstavci 4 (nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření 
ústavu – zařízení – pro péči o děti nebo mládež), které jsou v témže bytě hlášeny 
k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na 
své potřeby, se však nevyžaduje. Obdobně nemusí jít o osoby s trvalým pobytem, 
pokud jde o osoby, uvedené v § 33 odst. 5 (osoby dlouhodobě užívající jinou než 
nájemní formu bydlení). 
 
Zákon umožňuje orgánu pomoci v hmotné nouzi v případě, že lze osobu posuzovat 
v rámci dvou nebo více okruhů společně posuzovaných osob, určit do kterého okruhu 
osoba patří. Přitom bere v úvahu skutečné soužití osob, které zjistí na základě 
sociálního šetření. 
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Příloha č. 3 k Metodickému pokynu č. 2/2006  
  

Okruh oprávněných osob (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) 
 

Ustanovení § 5 odst. 1 zákona definuje okruh osob, které mají při splnění zákonem 
stanových podmínek nárok na poskytnutí příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, tj. 
okruh oprávněných osob.  
 
§ 5 ODST. 1 PÍSM. A): osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu podle 
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů nebo podle zákona č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“)   
 
§ 5 ODST. 1 PÍSM. B): osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle 
zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů     
 
Osoby požívající doplňkové ochrany jsou novým okruhem osob, který je upraven 
zákonem o azylu. Tyto osoby budou požívat tzv. doplňkové ochrany, a to v případě, že 
nesplní důvody pro udělení azylu definované zákonem o azylu. Jako rozhodující 
skutečnost pro udělení doplňkové ochrany je definován pojem vážné újmy. Vymezení 
tohoto pojmu do určité míry kopíruje definici tak, jak je upravena v kvalifikační Směrnici 
Rady EEC 2004/83, jejíž existence byla důvodem pro novelu zákona o azylu. 
Kvalifikační Směrnice hovoří mimo jiné o povinnosti členských států zabezpečit azylantům 
a osobám požívajícím doplňkovou ochranu poskytování nezbytné sociální pomoci. 
S ohledem na to, že azylantům je udělen trvalý pobyt na území ČR, mají tito vstup do 
sociálních systémů zajištěn, jedná se tedy pouze o zabezpečení vstupu do systému 
osobám požívajícím doplňkovou ochranu. 
 
§ 5 ODST. 1 PÍSM. C): cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tato práva 
zaručuje mezinárodní smlouva 
 
Mezinárodní smlouvou relevantní pro § 5 odst. 1 písm. c) Zákona je Evropská sociální 
charta (viz 14/2000 Sb. m. s.). Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) reaguje na čl. 13 
Evropské sociální charty.  
 
Článek 13 chrání cizince:  
a) kteří jsou pokryti Přílohou k Evropské sociální chartě, tj. příslušníky smluvních stran, 
kteří legálně bydlí nebo řádně pracují na území jiné smluvní strany, 
b) státní příslušníky smluvních stran, kteří se legálně nacházejí na území jiné strany, ale 
legálně zde nebydlí nebo zde řádně nepracují.  
 
„legálně bydlí“: Za osobu legálně bydlící na území ČR se doporučuje pro tyto účely 
považovat osobu, která je na území ČR hlášena k pobytu podle § 93 odst. 1 zákona o 
pobytu cizinců po dobu delší než 3 měsíce.  
 
„řádně pracují“: Za osobu řádně pracující se doporučuje pro tyto účely považovat 
osobu, která:  
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 je v pracovním poměru, který zakládá účast na nemocenském pojištění nebo 
 je osobou samostatně výdělečně činnou1 . 

 
Osoby uvedené v písm. a) a b)2 nemají nárok na stejnou ochranu v důsledku svých 
odlišných situací. Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) Zákona se použije na ty osoby, které 
jsou uvedeny v písm. a), protože s cizinci uvedenými v Příloze, kteří legálně bydlí nebo 
řádně pracují na území jiné smluvní strany, musí být zacházeno stejně jako s vlastními 
státními příslušníky.   
 
Osoby uvedené v písm. b)3, které se na území jiného smluvního státu nacházejí 
legálně, avšak krátkodobě, nepracují zde (zpravidla jde o turisty nebo studenty), mají 
v souladu s Evropskou sociální chartou nárok na „nouzovou pomoc“. Výklad k Evropské 
sociální chartě uvádí, že poskytnutá pomoc by měla dotčeným osobám umožnit 
zvládnout okamžitý stav potřebnosti. Přiměřená pomoc ke zmírnění stavu potřebnosti 
osob chráněných článkem 13 odst. 4 Evropské sociální charty by měla zahrnovat 
přinejmenším „nouzovou pomoc umožňující jim překonat obtížný stav potřebnosti 
(ubytování, potraviny, naléhavou péči a oblečení)“. Z toho vyplývá, že nejde o osoby, 
které jsou oprávněnými osobami pro příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení, 
ale o osoby spadající do okruhu oprávněných osob pro mimořádnou pomoc.   
 
Smluvními státy Evropské sociální charty jsou: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr, 
Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, SRN, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, 
Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, 
Španělsko, Švédsko, Republika Makedonie, Turecko a Velká Británie.  
 
§ 5 ODST. 1 PÍSM. D): občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území 
České republiky k pobytu podle zákona o pobytu cizinců po dobu delší než 3 měsíce, 
nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských 
společenství (čl. 7 Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném 
pohybu pracovníků uvnitř Společenství (dále jen „Nařízení 1612/68“); Nařízení Komise 
(EHS) č. 1251/70 ze dne 29. června 1970 o právu pracovníků zůstat na území 
členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě (dále jen „Nařízení 1251/70“).  
 
§ 5 ODST. 1 PÍSM. E): rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud 
je hlášen na území České republiky k pobytu podle zákona o pobytu cizinců po dobu 
delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného 
předpisu Evropských společenství  
 
Osoby, kterým nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu ES 
 
Osoby4, které mají nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu ES, jsou 
oprávněnými osobami při splnění podmínek daných zákonem o pomoci v hmotné nouzi 

                                                 
1 Viz § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
2 Viz text k článku 13 Evropské sociální charty 
3 Viz text k článku 13 Evropské sociální charty 
4 Občané EU (Portugalsko, Španělsko, Francie, Itálie, SRN, Belgie, Lucembursko, 
Nizozemí, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Malta, Kypr, Polsko, Velká Británie, 
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bezprostředně, a to okamžikem vstupu na území. Jak bylo uvedeno v předchozím textu, 
přímo použitelným předpisem ES je Nařízení 1612/68 a Nařízení 1251/70.  
 
Okruh osob krytých Nařízením 1612/685   
Článek 7 odst. 2 Nařízení 1612/68 stanoví, že pracovník, který je státním příslušníkem 
členského státu, požívá stejné sociální a daňové výhody jako tuzemští pracovníci.  
 
Osobní rozsah Nařízení 1612/68 
Vymezení pojmu pracovník (osoby kryté Nařízením 1612/68) vychází z četných 
rozsudků Evropského soudního dvora a v průběhu času se značně změnilo, resp. 
rozšířilo. Ve světle ustanovení primárního a sekundárního práva ES, která upravují 
práva pracovníků a jejich volný pohyb (např. článek 39 a následující Smlouvy o založení 
ES) a judikatury Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“) se za pracovníka 
považuje:  
 

 osoba zaměstnaná 
 osoba samostatně výdělečně činná 
 osoba hledající zaměstnání, resp. osoba vedená v evidenci uchazečů o 

zaměstnání v době nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při 
rekvalifikaci. 

 
Osoba zaměstnaná: Z judikatury ESD vyplývá, že za zaměstnance musí být 
považovány jakékoli osoby, které vykonávají činnost, která je účelná a skutečná, 
s výjimkou činností tak malého rozsahu, že mohou být považovány za okrajové a 
doplňkové. Délka úvazku (např. zkrácená pracovní doba) ani typ či povaha pracovní 
činnosti nehraje roli při posuzování, zda jde o zaměstnanou osobu. Stejně irelevantní je 
i povaha odměny, kterou za činnost osoba pobírá (připouští se i naturální plnění).  
 
V českých podmínkách se za zaměstnanou osobu doporučuje považovat osobu, jejíž 
zaměstnanecký vztah zakládá účast na nemocenském pojištění6. Činnosti, které 
nezakládají účast na nemocenském pojištění, lze oprávněně hodnotit jako okrajové a 
doplňkové.   
 
Osoba samostatně výdělečně činná: Za osobu samostatně výdělečně činnou se 
považuje osoba podle § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Osoby v ochranné lhůtě: nejsou kryty Nařízením 1612/68, protože netrvá jejich pracovní 
vztah zakládající účast na nemocenském pojištění.   
 

                                                                                                                                                             
Irsko, Řecko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rakousko, Finsko, Švédsko, Dánsko a 
Maďarsko) + občané EHP (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarské konfederace 
5 Aplikaci práva ES v oblasti dávek státní sociální podpory a sociální péče byly a jsou 
věnovány EU – Informace. Pro úplnost materiálu k zákonu o pomoci v hmotné nouzi 
jsou opakovány základní principy aplikace Nařízení 1612/68 na zákon o pomoci 
v hmotné nouzi  
6 Viz zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 
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Osoby na rodičovské dovolené, osoby na mateřské dovolené: Aby osoby na mateřské 
nebo rodičovské dovolené byly kryty Nařízením 1612/68, musel by trvat jejich pracovní 
vztah a musely by být účastny na nemocenském pojištění (viz zákon č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění). Osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství jsou účastny 
nemocenského pojištění, v případě, že trvá jejich pracovní vztah, jsou kryty Nařízením 
1612/68. Osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, které nepobírají peněžitou 
pomoc v mateřství, mají v souladu s § 10 zákona o nemocenském pojištění přerušeno 
pojištění, pokud však mají v ČR bydliště a trvá-li jejich pracovní vztah (který před 
nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou účast na nemocenském pojištění 
zakládal), jsou tyto osoby i nadále kryty Nařízením 1612/68. Skutečnost, zda daná 
osoba je účastna nemocenského pojištění je možno ověřit na příslušné okresní správy 
sociálního zabezpečení.   
 
Rodinní příslušníci pracovníka a jejich nárok na sociální výhody 
 
Článek 10 Nařízení 1612/68  stanoví okruh rodinných příslušníků. Rodinným 
příslušníkem jsou:  
 

 manžel nebo manželka pracovníka a jejich potomci mladší 21 let nebo na něm 
závislí (za závislé dítě se doporučuje považovat nezaopatřené dítě7) 

 
 příbuzní ve vzestupné linii pracovníka jeho manžela nebo manželky, kteří jsou na 

nich závislí (závislou osobou se rozumí osoba bez vlastního příjmu plynoucího 
z dávek důchodového pojištění, pracovní činnosti, pronájmu apod.).  

 
Článek 10 Nařízení 1612/68 garantuje právo rodinným příslušníkům migrujícího 
pracovníka pobývat s ním v členském státě. Článek 7 odst. 2 garantuje migrujícím 
pracovníkům nárok na stejné sociální výhody, jako mají národní pracovníci. Pokud by 
se článek 7 odst. 2 vykládal doslovně, znamenalo by to, že se vztahuje výhradně na 
pracovníky a ne na rodinné příslušníky, kteří s ním žijí. ESD nicméně sleduje širší 
výklad tohoto článku. Rodinní příslušníci však nemají svá vlastní práva na rovné 
zacházení. Sociální výhoda (dávka) může být rodinnému příslušníku poskytnuta pouze 
za předpokladu, že výhoda (dávka) je spjata s pracovníkem. Nárok na sociální výhody 
pro rodinné příslušníky není přímý, ale odvozený od nároku pracovníka a rodinní 
příslušníci mohou výhodu získat pouze v případě, že jde o výhodu (dávku), kterou lze 
považovat za sociální výhodu (dávku) pro pracovníka samotného (dávka má okruh 
společně posuzovaných osob).  
 
Okruh osob krytých Nařízením 1251/70  
 
Nařízení 1251/70 se vztahuje v souladu s článkem 1 na státní příslušníky členského 
státu, kteří pracovali na území jiného členského státu a na jejich rodinné příslušníky 
vymezené článkem 10 Nařízení 1612/68.  
 
Nařízením je kryt:  

 

                                                 
7 Nezaopatřenost – viz zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů 
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a) pracovník, který v době skončení své činnosti dosáhl věku stanoveného právním 
předpisem  tohoto státu (ČR) pro vznik  nároku na starobní důchod (§ 32 zákona č. 
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů) a který byl 
v tomto státě zaměstnán alespoň 12 měsíců („zaměstnán“ - jeho pracovní poměr založil 
účast na nemocenském pojištění nebo jeho samostatná výdělečná činnost založila 
účast na důchodovém pojištění) a bydlel zde nepřetržitě více než 3 roky (Tuto 
skutečnost se doporučuje ověřit např. podle hlášení místa pobytu na území podle § 93 
odst. 2 zákona o pobytu cizinců, předložením nájemní smlouvy, event. jiného  dokladu o 
ubytování např. kupní smlouva apod., zjištěním, kde děti pracovníka navštěvují školu, 
předškolní zařízení, zájmové kroužky apod.). Všechny lhůty lze počítat zpětně nejdéle 
k 1. květnu 2004.   

 
b) pracovník, který poté, co nepřetržitě bydlel v tomto státě (ČR) po více než 2 roky, tam 
přestal pracovat (jako zaměstnaná osoba, jejíž zaměstnání zakládalo účast na 
nemocenském pojištění nebo šlo o osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu 
zákona o důchodovém pojištění) následkem trvalé pracovní neschopnosti (plné 
invalidity v podmínkách české právní úpravy). Je-li tato pracovní neschopnost 
důsledkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zakládající nárok na důchod, za 
který plně nebo částečně odpovídá některá instituce tohoto státu, není vyžadována 
žádná podmínka vztahující se na délku bydlení. 

 
c) pracovník, který po 3 letech nepřetržitého zaměstnání (účast na nemocenském 
pojištění nebo samostatná výdělečná činnost ve smyslu zákona o důchodovém 
pojištění) a bydlení na území tohoto státu (ČR) pracuje jako zaměstnaná osoba na 
území jiného členského státu a přitom si zachová své bydliště na území prvního státu 
(ČR), do kterého se zpravidla vrací každý den nebo nejméně jednou týdně. Doby 
zaměstnání takto splněné na území jiného členského státu se pro účely získání práv 
uvedených v písm. a) a b) považují za doby splněné na území státu, kde má pracovník 
své bydliště. Podmínky týkající se délky bydlení a zaměstnání se nepoužijí v případě, 
že manžel nebo manželka pracovníka je státním příslušníkem dotčeného státu nebo 
ztratil/la-li státní příslušnost tohoto státu sňatkem s tímto pracovníkem. Nařízení dále 
stanoví, že nepřetržité bydlení může být doloženo prostředky, které jsou obvyklé v zemi 
bydliště. Není ovlivněno dočasnou nepřítomností nepřesahující dohromady tři měsíce 
za rok ani delšími dobami nepřítomnosti v souvislosti s výkonem vojenské služby. Dále 
nařízení stanoví, že doby nedobrovolné nezaměstnanosti (řádně veden v evidenci 
uchazečů na úřadu práce) a doby nepřítomnosti v práci v důsledku nemoci nebo úrazu 
jsou považovány za doby zaměstnání.  
 
Nařízením 1251/70 jsou kryty uvedené osoby a jejich rodinní příslušníci. Okruh 
rodinných příslušníků definuje Nařízení 1612/68.  
 
! Princip teritoriality! 
 
Pro Nařízení 1612/68 a Nařízení 1251/70 platí princip teritoriality. Znamená to, že 
Nařízení zajišťují rovnost nakládání v záležitostech (které upravují) na území dotčeného 
státu osobám, které se v tomto státě nacházejí. Rodinní příslušníci, kteří zůstanou 
v domovském státě, nemohou s odkazem na to, že pracovník je zaměstnán v České 
republice, nárokovat „vývoz sociálních výhod“ do státu svého bydliště. Znamená to 
mimo jiné, že dávky pomoci v hmotné nouzi se neexportují.  
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Osoby, kterým nárok na sociální výhody nevyplývá z přímo použitelného předpisu ES 
 
Osoby8, kterým nárok na sociální výhody nevyplývá z přímo použitelného předpisu ES, 
se stávají oprávněnými osobami až po té, co jsou hlášeni na území ČR po dobu delší 
než tři měsíce.  
  
Hlášení k pobytu na území ČR podle zákona o pobytu cizinců 
Podle § 93 odst. 2 zákona o pobytu cizinců je občan EU povinen ohlásit na policii místo 
pobytu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho 
předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů; tato povinnost se rovněž vztahuje na 
rodinného příslušníka občana EU, pokud tento občan pobývá na území. Pokud rodinný 
příslušník občana EU pobývá na území ČR bez tohoto občana, je povinen ohlásit místo 
svého pobytu do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území jako ostatní cizinci. 
Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost 
splnil u ubytovatele.  
 
O splnění této povinnosti cizinec nemá v cestovním dokladu žádný záznam. Splnění 
této povinnosti lze ověřit u místně příslušného oddělení cizinecké policie v okrese. 
Oddělení cizinecké policie se nacházejí v každém ze 78 stávajících okresních měst. 
Kontakty na jednotlivá oddělení lze nalézt na web stránkách Ministerstva vnitra 
(www.mvcr.cz v sekci kontakty).  
 
Hlášení k pobytu na určitém místě v ČR nemá nic společného s dobou ani druhem 
pobytu. Hlášení k pobytu zde má význam pouze ve vztahu k vzniku nároku na dávku. 
Osoby, které se přihlásily k pobytu na území ČR před více než 3 měsíci, jsou při splnění 
ostatních podmínek nároku oprávněnou osobou9.    
 
Rodinný příslušník je vymezen § 15a zákona o pobytu cizinců.  
 
„Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí:  
a) manžel/manželka 
b) rodič občana EU mladšího 21 let 
c) dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela/manželky občana EU 
d) nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný 
manžela/manželky občana EU.  
 
Je-li účelem pobytu občana EU studium, rozumí se rodinným příslušníkem pouze 
manžel a nezaopatřené dítě.  
 
Za nezaopatřenou osobu se považuje cizinec, který  
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání 
b) se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro 
nemoc nebo úraz 
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen vykonávat 
soustavnou výdělečnou činnost“.   

                                                 
8 Občané EU a EHP  
9 U těchto osob se však zkoumá otázka neodůvodnitelné zátěže systému.  

http://www.mvcr.cz/
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Směrnice Rady 2003/109/EHS10

 
Dne 25. listopadu 2003 byla přijata orgány Evropské unie směrnice Rady 2003/109/ES 
o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě 
pobývajícími rezidenty (dále jen Směrnice 2003/109). Směrnice 2003/109 primárně řeší 
tzv. pobytové otázky, resp. práva pobytu státních příslušníků třetích zemí, kteří se 
nacházejí na území členských států EU. Směrnice 2003/109 byla transponována 
novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. K transpozici Směrnice 2003/109 v oblasti zákonů upravující 
poskytování dávek státní sociální podpory, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi 
k datu zpracování tohoto metodického pokynu nedošlo. I když nebylo splněno 
transpoziční datum (23. ledna 2006), je nutné obsah Směrnice 2003/109 aplikovat i 
v situaci, kdy není plně přenesena do národních právních předpisů, kterých se věcně 
dotýká. 
 
Z dikce článku 11 Směrnice 2003/109 vyplývá, že osobám definovaným článkem 2, tzv. 
dlouhodobě pobývajícím rezidentům (státní příslušníci třetích států, kterým bylo 
přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta), je nutné zajistit rovné 
zacházení ve stanovených oblastech. Jednou z oblastí, které jsou článkem 11 
upraveny, je rovněž oblast sociálního zabezpečení, sociální podpory a sociální ochrany 
podle vnitrostátních právních předpisů. Odstavec 4 článku 11 Směrnice 2003/109 
přitom dává členským státům určitou možnost omezit rovné zacházení v oblasti sociální 
podpory a sociální ochrany na tzv. základní dávky. Odstavec 13 preambule určitým 
způsobem definuje dávky, které lze chápat za základní. 
 
S ohledem na obsah Směrnice 2003/109 se v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi 
doporučuje vycházet z toho, že kromě osob uvedených přímo v § 5 odst. 1 zákona o 
pomoci v hmotné nouzi, je oprávněnou osobou také:  

 cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním 
postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na 
území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu uděleno povolení 
k dlouhodobému pobytu na území České republiky  
 rodinný příslušník cizince uvedeného v předchozí odrážce, kterému bylo 

uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.   
 
Ověření povolení k pobytu 
Dle sdělení Ministerstva vnitra uvedená povolení budou moci správní orgány ověřit 
prostřednictvím předložení cestovního dokladu cizince, který bude opatřen štítkem o 
povolení k pobytu vydaného orgány služby cizinecké a pohraniční policie Policie České 
republiky, ve kterém je v rubrice „Typ povolení“ vyznačen text: 
 
DLOUHODOBÉMU/LONG-TERM RESIDENCE a v rubrice „Poznámky“ kód 
L/ER/VC/…/… 
 

                                                 
10 Znění Směrnice 2003/109 lze nalézt na webových stránkách Evropské unie: 
http://europa.eu.int/eur-lex. (stránky jsou přístupné i z webových stránek MPSV).  
 

http://europa.eu.int/eur-lex
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Rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu Evropské unie má cestovní doklad 
rovněž opatřen štítkem o povolení k pobytu. V rubrice „Typ povolení“ je vyznačen text: 
 
DLOUHODOBÉMU/LONG-TERM RESIDENCE a v rubrice „Poznámky“ kód  
L/NE/VC/…/… 
 
Okruh oprávněných osob pro účely mimořádné okamžité pomoci 
 
Kromě osob, které byly uvedeny v předchozím textu u příspěvku na živobytí a doplatku 
na bydlení spadají do okruhu oprávněných osob i osoby pobývající na území České 
republiky na základě zákona o pobytu cizinců. Jde o osoby, které pobývají na území 
České republiky v některém z „legálních režimů“, který je upraven v zákoně o pobytě 
cizinců. Patří sem např. státní příslušníci smluvních stran Evropské sociální charty, 
popsaní v písm.b) v textu o článku 13 Evropské sociální charty v tomto metodickém 
pokynu. 
 
Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 zákona lze poskytnout i 
osobě, která není výše uvedenou osobou, tzn., že se na území České republiky nachází 
„nelegálůně“, resp. mimo režim zákona o pobytu cizinců (např. oběť obchodu s lidmi, 
komerční sex, únos apod.). 
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Příloha č. 4 k Metodickému pokynu č. 2/2006 
 

Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro systém pomoci v hmotné nouzi 
 
Problematika posuzování neodůvodnitelné zátěže systému pomoci v hmotné nouzi 
(dále jen „neodůvodnitelné zátěže systému“ je upravena především v § 16, § 41 a § 61 
zákona a právní úprava je v podstatě totožná  s  právní úpravou obsaženou v zákoně  o 
sociálním zabezpečení a zákoně č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Právní úprava obsažená v zákoně i výše uvedených právních předpisech vychází ze 
Směrnice 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu státních příslušníků Evropské 
Unie a členů jejich rodin pohybovat se a pobývat svobodně v rámci území členských 
států. Směrnice 2004/38 upravuje především otázku volného pohybu osob, který 
představuje jednu ze základních svobod vnitřního trhu. Stanoví však, že při výkonu 
svého práva na volný pohyb by se osoby neměly stát nepřiměřenou zátěží pro sociální 
systém hostitelského státu.  
 
Posuzování neodůvodnitelné zátěže bude po 1. lednu 2007 prováděno pro systém 
pomoci v hmotné nouzi, pro dávky sociální péče poskytované podle vyhlášky MPSV ČR 
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o 
působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, o pro 
systém sociálních služeb. Komentáře 2/2006 a 3/2006 tak i nadále platí pro oblast 
dávek poskytovaných podle citované vyhlášky.   
 
! Směrnice 2004/38 je relevantní i pro občany zemí EHP, tj. pro občany Islandu, Norska 
a Lichtenštejnska. V případě občanů Švýcarské konfederace se Směrnice 2004/38 
neaplikuje. Znamená to, že u těchto osob není zkoumána otázka neodůvodnitelné 
zátěže systému, nejsou však ani oprávněnými osobami podle § 5 odst. 1 písm. d) 
zákona, pokud nejsou kryti přímo aplikovatelným předpisem ES).    
 
Ustanovení § 16 zákona o pomoci v hmotné nouzi stanoví, že žádá-li o dávku občan 
členského státu EU, který je hlášen na území ČR k pobytu podle zákona o pobytu 
cizinců po dobu delší než tři měsíce, nebo jeho rodinný příslušník, který je hlášen 
k pobytu podle zákona o pobytu cizinců po dobu delší než tři měsíce, je současně 
s posuzováním vzniku nároku na dávku posuzována otázka, zda tyto osoby nejsou 
neodůvodnitelnou zátěží systému.  
 
Takto není postupováno u osob, které jsou na území České republiky hlášeny 
k trvalému pobytu.  
 
Dávka  
Posuzování neodůvodnitelné zátěže systému bude prováděno při uplatnění žádosti o 
jakoukoli dávku uvedenou v § 4 zákona, tj. příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a 
mimořádné okamžité pomoci.   
 
Rodinný příslušník je vymezen § 15a zákona o pobytu cizinců.  
„Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí:  
a) manžel/manželka 
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b) rodič občana EU mladšího 21 let 
c) dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela/manželky občana EU 
d) nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný 
manžela/manželky občana EU.  
 
Je-li účelem pobytu občana EU studium, rozumí se rodinným příslušníkem pouze 
manžel a nezaopatřené dítě.  
 
Za nezaopatřenou osobu se považuje cizinec, který  
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání 
b) se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro 
nemoc nebo úraz 
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen vykonávat 
soustavnou výdělečnou činnost“.   
 
Hlášení k pobytu na území ČR podle zákona o pobytu cizinců 
 
Podle § 93 odst. 2 zákona o pobytu cizinců je občan EU povinen ohlásit na policii místo 
pobytu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho 
předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů; tato povinnost se rovněž vztahuje na 
rodinného příslušníka občana EU, pokud tento občan pobývá na území. Pokud rodinný 
příslušník občana EU pobývá na území ČR bez tohoto občana, je povinen ohlásit místo 
svého pobytu do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území jako ostatní cizinci. 
 
Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost 
splnil u ubytovatele.  
 
O splnění této povinnosti cizinec nemá v cestovním dokladu žádný záznam. Splnění 
této povinnosti lze ověřit u místně příslušného oddělení cizinecké policie v okrese. 
Oddělení cizinecké policie se nacházejí v každém ze 78 stávajících okresních měst. 
Kontakty na jednotlivá oddělení lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra 
(www.mvcr.cz v sekci kontakty).  
 
Hlášení k pobytu na určitém místě v ČR nemá nic společného s dobou ani druhem 
pobytu. Hlášení k pobytu zde má význam pouze ve vztahu k vzniku nároku na dávku a 
stanovení místní příslušnosti. Osoby, které se přihlásily k pobytu na území ČR před více 
než 3 měsíci, mají při splnění ostatních podmínek nároku nárok na dávku a zároveň 
jsou objektem posuzování neodůvodnitelné zátěže systému.   
 
Ustanovení § 16 odst. 2 je důležité, neboť uvádí osoby, které nejsou považovány za 
neodůvodnitelnou zátěž systému.  
 
Neodůvodnitelnou zátěží systému není:  
 

 Osoba účastná nemocenského pojištění (zákon č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění). Skutečnost, zda osoba je účastna nemocenského 
pojištění, sdělí na výzvu příslušnému orgánu okresní správa sociálního 
zabezpečení podle místa pobytu osoby.   

 

http://www.mvcr.cz/
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 Osoba samostatně výdělečně činná účastná důchodového pojištění. Podmínky 
účasti osob samostatně výdělečně činných na důchodovém pojištění jsou dány § 
9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů. Skutečnost, zda osoba samostatně výdělečně činná je účastna 
důchodového pojištění, sdělí na výzvu příslušnému orgánu okresní správa 
sociálního zabezpečení příslušná podle místa bydliště osoby.  

 
 Osoba, které nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu 

Evropských společenství (čl. 7 Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 
1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství; Nařízení Komise (EHS) 
č. 1251/70 ze dne 29. června 1970 o právu pracovníků zůstat na území 
členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě). 

 
 Osoba, která před zahájením řízení o dávce byla v ČR výdělečně činná a 

v období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o dávku byla nejméně po 
dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o dávce nejméně po 
dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění. Současně tato osoba nesmí mít 
ke dni zahájení řízení o dávku nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Prakticky lze 
doporučit, aby úřad začal zjišťováním, zda osoba nemá nedoplatek. Nejde o 
kalendářní roky, ale o roky běžné (např. od 1. dubna do 1. dubna následujícího 
roku).    

 
Ustanovení § 16 odst. 3 vymezuje okruh zkoumaných otázek pro posuzování 
neodůvodnitelné zátěže systému.  
 
Hodnotí se:  

 délka pobytu 
 doba zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti 
 doba soustavné přípravy na budoucí povolání 
 a možnost pracovního uplatnění.  

 
§ 16 odst. 4 písm. a) – doba hlášení na území ČR k pobytu 
 
Při bodovém hodnocení zápočtu doby pobytu se doba jednoho roku počítá ode dne, kdy 
občan EU nebo jeho rodinný příslušník ohlásili na policii místo pobytu.  
 
Příklad: 
Pan XY přijel do České republiky 10. května 2006 a 26. června 2006 ohlásil Policii 
České republiky místo pobytu v Domažlicích.  Dne 11. července 2009 požádá o dávku 
pomoci v hmotné nouzi v Uherském Hradišti, kde v té době bydlí. Současně s nárokem 
na dávku bude posuzováno, zda se nestal neodůvodnitelnou zátěží systému. Dne 26. 
června 2009 uplynou tři roky ode dne, kdy se pan XY přihlásil k pobytu v Domažlicích. 
To znamená, že ke dni podání žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi se pro 
posuzování neodůvodnitelné zátěže systému budou započítávat 4 body, tj. počet 
určený pro osoby, které jsou hlášeny na území České republiky po dobu od 3 do 6 let. 
 
§ 16 odst. 4 písm. b) – doba placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti nebo příprava na budoucí povolání  
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Informace o dobách placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti sdělí na výzvu orgán sociálního zabezpečení (okresní správa 
sociálního zabezpečení). Změnila-li v průběhu let osoba, u níž se posuzuje otázka 
neodůvodnitelné zátěže systému, místo pobytu, je třeba vyzvat orgán sociálního 
zabezpečení v místech jejího dřívějšího pobytu a doby sečíst.  
 
Soustavná příprava na budoucí povolání se posuzuje podle § 12 zákona č. 117/1995 
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Doba soustavné přípravy 
na budoucí povolání se zjistí např. tím, že osoba předloží potvrzení školy nebo doklad 
státní sociální podpory Potvrzení o studiu, dotazem na úřadu státní sociální podpory 
apod.  
 
Příklad:  
Pan XY (36 let) přijel do České republiky 10. května 2006 a 26. června 2006 ohlásil 
Policii České republiky místo pobytu v Domažlicích. Od 1. července 2006 byl 
zaměstnán v místní firmě a odváděl pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnání ukončil k 15. lednu 2008 a přestěhoval se do 
Humpolce. Dne 18. ledna 2008 se zaregistroval na úřadu práce jako uchazeč o 
zaměstnání. O dávku pomoci v hmotné nouzi požádal 1. února 2008. Současně 
s posuzováním vzniku nároku na dávku se u pana XY bude zkoumat, zda se nestal 
neodůvodnitelnou zátěží systému.  Při zkoumání se zjistí, že pan XY byl poplatníkem 
pojistného po dobu 18 měsíců (6 měsíců v roce 2006, 12 měsíců v roce 2007). Počítají 
se celé měsíce. Pro posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se započtou panu XY 
4 body.   
 
§ 16 odst. 4 písm. c) – kvalifikace 
Sledování dosaženého vzdělání pro posuzování neodůvodnitelné zátěže systému 
vychází z předpokladu, že čím nižší je dosažené vzdělání, tím nižší je zaměstnatelnost 
osob. Zvětšuje se tak i riziko nezaměstnanosti a pobírání sociálních dávek, tj. riziko 
„zatížení sociálního systému“.   
 
Podrobnosti k uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními 
školami, uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání doloženého vysokoškolským 
zahraničním diplomem jsou uvedeny na Internetových stránkách Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy (hlavní strana/uznávání odborných kvalifikací/informace o 
uznávání odborných kvalifikacích/rozšiřující informace o uznávání dosaženého 
vzdělání).  
 
Nostrifikace se provádí na žádost, kterou podává absolvent zahraniční školy. Důkazní 
břemeno k posuzování pro účely § 16 odst. 4 písm. c) zákona o pomoci v hmotné nouzi 
je výhradně na straně osoby, u níž se otázka neodůvodnitelné zátěže systému zkoumá. 
Jakékoli vzdělání, které je nižší než střední, znamená pro osobu 0 bodů. 0 bodů se 
doporučuje započítat i v případě, kdy by žadatel odmítal požádat o nostrifikaci 
vysvědčení, neboť tím nedoloží žádné vzdělání.   
 
Příklad: Pan F. pro účely posuzování neodůvodnitelné zátěže systému předložil jako 
doklad o kvalifikaci „závěrečné vysvědčení“ prokazující ukončení vyšší odborné školy 
technické v Rize. Pan F. požádal o nostrifikaci a krajský úřad vydal k tomuto 
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zahraničnímu dokladu nostrifikační doložku. V souladu s § 16 odst. 4 písm. c) Zákona 
se panu F. započtou 4 body.  
 
§ 16 odst. 4 písm. d)  - zprostředkování zaměstnání  
Skutečnost, že by osobě nebyla věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená 
péče podle § 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, sdělí na výzvu úřad 
práce. Tato skutečnost se zjišťuje ke dni podání žádosti o dávku.  V případech, kde je 
zřejmé, že osoba spadá do okruhu osob uvedených v § 33 odst. 1 zákona o 
zaměstnanosti, např. osoba je starší 50 let, se není třeba na úřad práce s dotazem 
obracet.  
 
§ 16 odst. 4 písm. e)  - míra nezaměstnanosti  
Potřebný údaj – míra nezaměstnanosti v okrese, kde je osoba hlášena k pobytu, 
v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti – lze zjistit z Integrovaného 
portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz/sz). Na úvodní straně 
portálu, který je věnován problematice zaměstnanosti, se prostřednictvím odkazu 
„Statistiky“ získají informace o nezaměstnanosti z územního hlediska, přičemž lze 
vybrat příslušný měsíc. Nové údaje o nezaměstnanosti v okrese jsou zveřejňovány vždy 
6. pracovní den po ukončení sledovaného období. 
 
Praktický postup při započtení bodů: 
 
Nejprve se podle následujícího vzorce vypočte relace míry nezaměstnanosti 
v příslušném okrese a průměrné míry nezaměstnanosti v celé ČR: 
 
 MNO 
R = ------------- x 100 
 PMN 
 
R  relativní okresní nezaměstnanost 
MNO míra nezaměstnanosti v příslušném okrese 
PMN průměrná míra nezaměstnanosti v ČR 
 
V souladu s publikovanými údaji se doporučuje, aby výsledná relativní nezaměstnanost 
byla stanovena na jedno desetinné místo (zaokrouhluje se matematicky „do 4 směrem 
dolů, od 5 směrem nahoru“). 
   
V závislosti na hodnotě veličiny R zákon rozlišuje čtyři situace: 
• je-li hodnota R rovna nebo vyšší než 110, postupuje se podle bodu 1 a osobě se 

započte 0 bodů. 
• je-li hodnota R vyšší nebo rovna 100 a nižší než 110, postupuje se podle bodu 2 a 

osobě se započtou 2 body. 
• je-li hodnota R vyšší nebo rovna 50 a nižší než 100, postupuje se podle bodu 3 a 

osobě se započtou 4 body. 
• je-li hodnota R nižší než 50, postupuje se podle bodu 4 a osobě se započte 6 bodů.   
  
 
 
 

http://portal.mpsv.cz/sz
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Příklad 1: 
 
V prosinci 2005 činila průměrná míra nezaměstnanosti v ČR 8,8 %, v okrese Teplice 
činila míra nezaměstnanosti 16,7 % (Zdroj: Integrovaný portál MPSV).   
 
  MNO   16,7 
R Teplice = ------------- x 100 = ---------------- x 100 = 1,8977 x 100 = 189,8 
  PMN   8,8 
 
Vypočtená hodnota 189,8 je vyšší než referenční hodnota 110.  Znamená to, že 
v prosinci 2005 míra nezaměstnanosti v okrese Teplice přesáhla průměrnou míru 
nezaměstnanosti v ČR o více než 10 %. Bude se postupovat podle § 16 odst. 4 písm. e) 
bod 1. a při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se osobě nezapočte žádný 
bod. 
 
Příklad 2: 
V prosinci 2005 činila průměrná míra nezaměstnanosti v ČR 8,8 %, v okrese Brno-
město činila míra nezaměstnanosti 9,1 % (Zdroj: Integrovaný portál MPSV).   
 
   MNO   9,1 
R Brno-město = ----------------- x 100 = ---------------- x 100 = 1,0341 x 100 = 103,4 
   PMN   8,8 
 
Vypočtená hodnota 103,4 je vyšší než referenční hodnota 100 a nižší než referenční 
hodnota 110.  Znamená to, že v prosinci 2005 míra nezaměstnanosti v okrese Brno-
město přesáhla průměrnou míru nezaměstnanosti v ČR o méně než 10 %. Bude se 
postupovat podle § 16 odst. 4 písm. e) bod 2. a při posuzování neodůvodnitelné zátěže 
systému se osobě započtou 2 body. 
 
Příklad 3: 
V prosinci 2005 činila průměrná míra nezaměstnanosti v ČR 8,8 %, v okrese Liberec 
činila míra nezaměstnanosti 8,2 % (Zdroj: Integrovaný portál MPSV).   
 
  MNO   8,2 
R Liberec = -------------- x 100 = ---------------- x 100 = 0,9318 x 100 = 93,2 
  PMN   8,8 
 
Vypočtená hodnota 93,2 je vyšší než referenční hodnota 50 a nižší než referenční 
hodnota 100.  Znamená to, že v prosinci 2005 míra nezaměstnanosti v okrese Liberec 
byla vyšší než 50 % a zároveň nižší než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR. Bude 
se postupovat podle § 16 odst. 4 písm. e) bod 3. a při posuzování neodůvodnitelné 
zátěže systému se osobě započtou 4 body. 
 
Příklad 4: 
V prosinci 2005 činila průměrná míra nezaměstnanosti v ČR 8,8 %, v okrese Mladá 
Boleslav činila míra nezaměstnanosti 3,7 % (Zdroj: Integrovaný portál MPSV).   
 
   MNO   3,7 
R Mladá Boleslav = -------------- x 100 = ---------------- x 100 = 0,4205 x 100 = 42,1 
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   PMN   8,8 
 
Vypočtená hodnota 42,1 je nižší než referenční hodnota 50.  Znamená to, že v prosinci 
2005 míra nezaměstnanosti v okrese Mladá Boleslav byla nižší než 50 % průměrné 
míra nezaměstnanosti v ČR. Bude se postupovat podle § 16 odst. 4 písm. e) bod 4. a 
při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se osobě započte 6 bodů. 
 
Odstavce 5 a 6 § 16 stanovují hodnocení výsledního součtu bodů pro posouzení 
neodůvodnitelné zátěže systému.   
 

 10 nebo méně než 10 bodů: osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému   
 20 nebo více než 20 bodů: osoba není neodůvodnitelnou zátěží systému  
 11 až 19 bodů: prostor pro správní uvážení  

 
 
V případě, že osoba dosáhne 11 až 19 bodů, zváží příslušný orgán podle osobních 
okolností posuzovaného, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému. Při 
posuzování bere úřad v úvahu také vazby osoby na osoby blízké, které v ČR pobývají, 
skutečnost, že se jedná o dočasné obtíže (např. nemoc, momentální /krátkodobá/ ztráta 
zaměstnání s příslibem nového zaměstnání apod.) a potenciální zatížení systému 
poskytnutím dávek dotčené osobě (objem vyplácených dávek, další dávky sociální 
péče, na které by osobě mohl vzniknout nárok apod.).  
 
! Body se zkoumají a sčítají u každé osoby zvlášť.  
 
Osoby blízké 
Ustanovení § 16 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi odkazuje v případě pojmu 
osoby blízké na ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů.  V souladu s § 116 občanského zákoníku osobou blízkou je 
příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo 
obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla 
jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní (! na rozdíl od zákona č. 
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zde může jít i o 
druha a družku).  
 
Směrnice 2004/38 v čl. 14 umožňuje členským státům za určitých okolností opětovně 
ověřit, zda se osoba nestala neodůvodnitelnou zátěží systému. Toto (opětovné) 
ověřování nesmí být prováděno systematicky, v pravidelných časových úsecích apod. 
Z tohoto důvodu dává § 16 odst. 7 Zákona o pomoci v hmotné nouzi příslušnému 
orgánu možnost opětovně posoudit otázku neodůvodnitelné zátěže, dojde-li u 
posuzované osoby ke změně sociálních poměrů.  
 
Aby bylo možno posouzení realizovat, byly stanoveny povinnosti i dalším orgánům (§ 
16 odst. 8).  
 
Ustanovení § 16 odst. 8 zákona ukládá vyjmenovaným orgánům (správní úřady; orgány 
sociálního zabezpečení, tj. MPSV, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní 
správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a 
Ministerstvo obrany; Policie ČR;  obce a zaměstnavatelé osob, u nichž se posuzuje 
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otázka neodůvodnitelné zátěže) povinnost na výzvu příslušnému orgánu sdělit údaje 
k posouzení, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému.  
 
Zároveň je stanovena povinnost Policii ČR sdělit ukončení přechodného pobytu osoby; 
Police ČR neprodleně sdělí na žádost příslušného orgánu, zda osobě, která žádá o 
přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi nebo které je tato dávka poskytována, byl 
ukončen pobyt na území ČR.  
 
Dávka se poskytuje i po zjištění, že osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému. Dávku 
nelze odejmout pouze na základě zjištění, že osoba je neodůvodnitelnou zátěží 
systému. Oznámí-li příslušný orgán Policii ČR, že je osoba neodůvodnitelnou zátěží 
systému, je Policie ČR povinna příslušnému orgánu sdělit ukončení přechodného 
pobytu této osoby podle zákona o pobytu cizinců. Kromě toho je Policii ČR založena 
povinnost na žádost příslušného orgánu sdělit, zda osobě (která žádá o poskytnutí 
dávky nebo které je dávka poskytována) byl ukončen pobyt na území ČR.  
 
Sdělí-li Policie ČR, že osobě, která žádá o dávky nebo které je tato dávka poskytována, 
byl ukončen pobyt na území ČR v souladu se zákonem o pobytu cizinců na území ČR 
(a to z jakéhokoli důvodu), přestává být plněna podmínka §§ 44 a následujících zákona. 
Taková osoba nemá nárok na dávku a dávka se odejme s využitím § 45 zákona.  
   
! Skutečnost, že konkrétní osoba není neodůvodnitelnou zátěží systému, pověřený 
obecní úřad Policii ČR nesděluje.  
 
Souhlas se sdělováním údajů je upraven v § 41 zákona.  Je-li žadatelem o dávku občan 
členského státu EU, který je hlášen na území ČR k pobytu podle zvláštního právního po 
dobu delší než tři měsíce nebo jeho rodinný příslušník, který je hlášen na území ČR 
podle zákona o pobytu cizinců po dobu delší než tři měsíce, je podmínkou nároku na 
dávku písemný souhlas s tím, aby příslušný orgán zjišťoval údaje rozhodné pro 
posouzení, zda je neodůvodnitelnou zátěží systému. To neplatí, je-li žadatel na území 
ČR hlášen k trvalému pobytu.  
 
Kompetence je dána v § 61 zákona: Pověřený obecní úřad je kompetentní 
k posuzování otázky neodůvodnitelné zátěže systému. Tento úřad písemně sděluje 
Policii ČR, že se osoba stala neodůvodnitelnou zátěží systému. Posouzení a oznámení 
může pověřený obecní úřad v odůvodněných případech provést opětovně.  
 
Otázku neodůvodnitelné zátěže systému zkoumá pověřený obecní úřad u zákonem 
stanovených osob i v případě žádosti o mimořádnou pomoc. Mimořádnou pomoc 
v situaci uvedené v § 2 odst. 6 zákona poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. Vzhledem ke skutečnosti, že obecní úřad obce s rozšířenou působností je 
současně i pověřeným obecním úřadem, posuzuje vznik nároku na dávku i otázku 
neodůvodnitelné zátěže systému de facto stejný úřad.  
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Praktické příklady k problematice posuzování neodůvodnitelné zátěže systému 
 
Příklad a)  
Pan X je občan EU, v ČR nemá povolen trvalý pobyt, ale je kryt Nařízením 1612/68 
z titulu zaměstnání. Paní X je manželkou pana X, je občankou EU, na území ČR nemá 
povolen trvalý pobyt, pobírá dávku státní sociální podpory – rodičovský příspěvek 
(nepracuje, její pracovní poměr netrvá). Dítě (2 roky) a dítě (16 let, student SŠ) jsou 
občany EU, nemají trvalý pobyt na území ČR. O dávku požádá pan X. 
 
V souladu s § 16 zákona bude současně s posuzováním nároku na dávku zkoumána 
otázka neodůvodnitelné zátěže systému, a to v daném příkladě u všech osob.  
 
Podle § 16 odst. 2 zákona se pan X nepovažuje za osobu, která je zátěží, protože mu 
nárok na sociální výhodu (dávku) vyplývá z přímo použitelného předpisu ES (Nařízení 
1612/68). V této souvislosti je třeba zkoumat, zda nárok na sociální výhody nevyplývá 
z přímo použitelného předpisu ES i dalším osobám, které spadají do okruhu společně 
posuzovaných osob a u nichž se otázka neodůvodnitelné zátěže zkoumá. V tomto 
příkladě vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu ES i paní X 
(manželka = rodinný příslušník podle Nařízení 1612/68) a děti (děti pracovníka mladší 
21 = rodinní příslušníci podle Nařízení 1612/68).  
 
Závěr: Žádná z uvedených osob není považována za neodůvodnitelnou zátěž systému, 
protože jim nárok na dávku vyplývá z přímo použitelného předpisu ES (viz § 16 odst. 2 
písm. a) zákona). 
 
Příklad b)   
Pan Y je občanem EU, nemá v ČR povolen trvalý pobyt, na území ČR je hlášen déle 
než 3 měsíce, jde o starobního důchodce. Paní Y je občankou EU (manželka pana Y), 
v ČR nemá povolen trvalý pobyt, na území ČR je hlášena déle než 3 měsíce, je 
starobní důchodkyně. Paní Y požádá o dávku.  
 
V souladu s § 16 zákona je současně s posuzováním vzniku nároku na dávku 
zkoumána otázka neodůvodnitelné zátěže systému, a to jak u pana Y tak paní Y. Při 
zkoumání otázek uvedených v jednotlivých odstavcích § 16 zákona pan Y dosáhne 
např. 8 bodů, paní Y dosáhne např. 22 bodů.  
 
Závěr: Pan Y je neodůvodnitelnou zátěží systému. Paní Y není neodůvodnitelnou zátěží 
systému. Pověřený obecní úřad sdělí Policii ČR, že pan Y je neodůvodnitelnou zátěží 
systému.  
 
Příklad c) 
Pan W je občanem EU, v ČR nemá povolen trvalý pobyt, je zde hlášen k pobytu déle 
než 3 měsíce, v ČR pracuje (je kryt Nařízením 1612/68). Paní A je občankou Vietnamu, 
je družkou pana W, v ČR nemá povolen trvalý pobyt. Pan W a paní A jsou rodiči dítěte 
(6 let), které nemá na území ČR trvalý pobyt. Žádost o dávku podá pan W. 
 
Otázka neodůvodnitelné zátěže systému je zkoumána u pana W a dítěte. S ohledem na 
§ 16 odst. 2 písm. a) zákona se pan W nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž (nárok 
na sociální výhody – dávku – mu vyplývá z přímo použitelného předpisu ES); stejně tak 
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se za neodůvodnitelnou zátěž systému nepovažuje dítě, neboť je rodinným 
příslušníkem pracovníka podle Nařízení 1612/68 a vyplývá mu nárok na sociální výhody 
z přímo použitelného předpisu ES. U paní A se otázka neodůvodnitelné zátěže 
nezkoumá, protože není rodinným příslušníkem občana EU podle § 15a zákona o 
pobytu cizinců.   
 
Závěr: Pan W a dítě nejsou neodůvodnitelnou zátěží systému, u paní A se tato otázka 
nezkoumá. 
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 Příloha č. 7 k Metodickému pokynu č. 2/2006  
 

 Vzory rozhodnutí pro přechodné období 
 

 Pan/paní……………. 
 (adresa pro doručení) 
   
 
  
 
V …….. dne ……………… 2007 

 Čj. ………………………………..  
 
 
       
R o z h o d n u t í 

 
 

 Odbor …………………. Městského úřadu ……… rozhodl takto: 
 

I. Podle § 81 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále 
jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi) se s účinností od ………………….. 
odnímá panu ……………., nar. ………., trvale bytem ……….., dávka sociální 
péče vyplácená podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociální potřebnosti“), a 

 
II. podle § 21 a násl. a v souladu § 81 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi 

se s účinností od 1. 1. 2007 přiznává dávka pomoci v hmotné nouzi – 
příspěvek na živobytí ve výši ………………..  Dávka bude účastníkovi 
vyplácena v uvedené výši ode dne ……………., od 1. 1. 2007 do …………. 
bude doplacen rozdíl mezi příspěvkem na živobytí a již vyplacenou dávkou 
sociální péče v celkové výši …………. Kč. Tento doplatek bude vyplacen 
spolu s první výplatou příspěvku na živobytí. 

 
 
 
  
O d ů v o d n ě n í 
 
 
V odůvodnění popsat dokazování, že účastník, příp. společně posuzované osoby jsou 
v hmotné nouzi. 
 
 
 Účastníkovi řízení …………… byla od ……………. vyplácena dávka sociální 
péče ve výši ………………. Kč na základě zákona o sociální potřebnosti. Dnem 1. 1. 
2007 nabyl účinnosti zákon o pomoci v hmotné nouzi, kterým byl zrušen zákon o 
sociální potřebnosti. Podle § 81 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi pokud byla 
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dávka sociální péče pravomocně přiznána přede dnem nabytí účinnosti zákona o 
pomoci v hmotné nouzi a nárok na ni k tomuto dni trvá, příslušný orgán pomoci 
v hmotné nouzi, na nějž působnost podle zákona o pomoci v hmotné nouzi přešla, 
posoudí nárok na příspěvek na živobytí a jeho výši nejpozději do 30. dubna 2007, 
přičemž nárok na výplatu dávky sociální péče po tuto dobu nezaniká, pokud trvají 
podmínky stanovené podle právních předpisů účinných ke dni 31. 12. 2006. Zjistí-li se, 
že příspěvek na živobytí náleží v částce vyšší o 100 Kč a více než dosud poskytovaná 
dávka sociální  péče, přizná se příspěvek na živobytí zpětně od 1. 1. 2007 a rozdíl mezi 
již vyplacenou dávkou sociální péče a příspěvkem na živobytí se doplatí. Městský úřad 
………. dne ………. ve věci zahájil řízení o odejmutí dávky sociální péče a zároveň 
vyzval účastníka řízení, aby si požádal o dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na 
živobytí. Žádost na předepsaném tiskopise byla doručena městskému úřadu 
dne……….. Městský úřad zjistil, že účastník řízení se nachází v hmotné nouzi a náleží 
mu příspěvek na živobytí ve výši ……………… Kč od 1. 1. 2007. S ohledem na 
uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k odboru ………………… Městského úřadu ………………. O odvolání 
rozhoduje Krajský úřad …………. kraje. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá 
odkladný účinek (§ 77 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi). 
 
 

 
     …………………………. 

vedoucí odboru …………………. 
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 Pan/paní……………. 

 (adresa pro doručení) 
   
 
  
 
V …….. dne ……………… 2007 

 Čj. ………………………………..  
 
 
       
R o z h o d n u t í 

 
 

 Odbor …………………. Městského úřadu ……… rozhodl takto: 
 

I.   Podle § 81 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále 
jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“) se s účinností od ………………….. 
odnímá panu ……………, nar. ……….., trvale bytem …………, dávka 
sociální péče podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociální potřebnosti“), a 

 
II.    podle § 21 a násl. a podle § 81 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi 

se s účinností od …………… přiznává dávka pomoci v hmotné nouzi – 
příspěvek na živobytí ve výši ………………..  

 
  
O d ů v o d n ě n í 
 
 
V odůvodnění popsat dokazování, že účastník, příp. společně posuzované osoby jsou 
v hmotné nouzi. 
 
 Účastníkovi řízení …………… byla od ……………. vyplácena dávka sociální 
péče ve výši ………………. Kč podle zákona o sociální potřebnosti. Dnem 1. 1. 2007 
nabyl účinnosti zákon o pomoci v hmotné nouzi, kterým byl zrušen zákon o sociální 
potřebnosti. Podle § 81 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi, pokud byla dávka 
sociální péče pravomocně přiznána přede dnem nabytí účinnosti zákona o pomoci 
v hmotné nouzi a nárok na ni k tomuto dni trvá, příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi, 
na nějž působnost podle zákona o pomoci v hmotné nouzi přešla, posoudí nárok na 
příspěvek na živobytí a jeho výši nejpozději do 30. dubna 2007, přičemž nárok na 
výplatu dávky sociální péče po tuto dobu nezaniká, pokud trvají podmínky stanovené 
podle právních předpisů účinných ke dni 31. 12. 2006. Zjistí-li se, že by příspěvek na 
živobytí náležel ve stejné částce, jako dosud vyplácená dávka sociální péče, anebo že 
by rozdíl mezi nimi byl menší než 100 Kč, pokračuje se beze změny ve výplatě 
dosavadní dávky sociální péče až do nejbližší zjištěné změny rozhodných skutečností. 
Městský úřad ………. zahájil dne ……….. řízení o odejmutí dávky sociální péče a 
zároveň vyzval účastníka řízení, aby si požádal o dávku pomoci v hmotné nouzi – 
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příspěvek na živobytí. Žádost na předepsaném tiskopise byla doručena městskému 
úřadu dne……….. Městský úřad zjistil, že účastník řízení se nachází v hmotné nouzi a 
náleží mu příspěvek na živobytí ve výši ……………… Kč od ……………. S ohledem na 
uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k odboru ………………… Městského úřadu ………………. O odvolání 
rozhoduje Krajský úřad …………. kraje. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá 
odkladný účinek (§ 77 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi). 
 
 
 
 

 
     …………………………. 

vedoucí odboru …………………. 
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 Pan/paní……………. 

 (adresa pro doručení) 
   
 
  
 
V …….. dne ……………… 2007 

 Čj. ………………………………..  
 
 
       
R o z h o d n u t í 

 
 

 Odbor …………………. Městského úřadu ……… rozhodl takto: 
 

I.   Podle § 81 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále 
jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“) se s účinností od ………………….. 
odnímá panu ……………, nar. ……….., trvale bytem …………, dávka 
sociální péče podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociální potřebnosti“), a 

 
II.   podle § 21 a násl. a podle § 81 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi 

se s účinností od …………… přiznává dávka pomoci v hmotné nouzi – 
příspěvek na živobytí ve výši ………………..  

 
  
O d ů v o d n ě n í 
 
 
V odůvodnění popsat dokazování, že účastník, příp. společně posuzované osoby jsou 
v hmotné nouzi. 
 
 Účastníkovi řízení …………… byla od ……………. vyplácena dávka sociální 
péče ve výši ………………. Kč podle zákona o sociální potřebnosti. Dnem 1. 1. 2007 
nabyl účinnosti zákon o pomoci v hmotné nouzi, kterým byl zrušen zákon o sociální 
potřebnosti. Podle § 81 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi, pokud byla dávka 
sociální péče pravomocně přiznána přede dnem nabytí účinnosti zákona o pomoci 
v hmotné nouzi a nárok na ni k tomuto dni trvá, příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi, 
na nějž působnost podle zákona o pomoci v hmotné nouzi přešla, posoudí nárok na 
příspěvek na živobytí a jeho výši nejpozději do 30. dubna 2007, přičemž nárok na 
výplatu dávky sociální péče po tuto dobu nezaniká, pokud trvají podmínky stanovené 
podle právních předpisů účinných ke dni 31. 12. 2006. Zjistí-li se, že příspěvek na 
živobytí náleží v částce nižší o 100 Kč a více než dosud vyplácená dávka sociální péče, 
dávka sociální péče se odejme ode dne následujícího po období, za které již byla 
vyplacena, a od téhož dne se přizná příspěvek na živobytí. Městský úřad ………. zahájil 
dne ……….. řízení o odejmutí dávky sociální péče a zároveň vyzval účastníka řízení, 
aby si požádal o dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí. Žádost na 
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předepsaném tiskopise byla doručena městskému úřadu dne……….. Městský úřad 
zjistil, že účastník řízení se nachází v hmotné nouzi a náleží mu příspěvek na živobytí 
ve výši ……………… Kč od ……………. S ohledem na uvedené bylo rozhodnuto tak, 
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k odboru ………………… Městského úřadu ………………. O odvolání 
rozhoduje Krajský úřad …………. kraje. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá 
odkladný účinek (§ 77 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi). 
 
 
 
 

 
     …………………………. 

vedoucí odboru …………………. 
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 Pan/paní……………. 

 (adresa pro doručení) 
   
 
  
 
V …….. dne ……………… 2007 

 Čj. ………………………………..  
 
 
       
R o z h o d n u t í 

 
 

 Odbor …………………. Městského úřadu ……… rozhodl takto: 
 

I.   Podle § 81 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále 
jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“) se s účinností od ………………….. 
odnímá panu ……………, nar. ……….., trvale bytem …………, dávka 
sociální péče podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociální potřebnosti“), a 

 
II.   podle § 21 a násl. a podle § 81 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi 

se zamítá žádost o dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí.  
 
  
O d ů v o d n ě n í 
 
 
V odůvodnění popsat dokazování, že účastník, příp. společně posuzované osoby 
nejsou v hmotné nouzi. 
 
 Účastníkovi řízení …………… byla od ……………. vyplácena dávka sociální 
péče ve výši ………………. Kč podle zákona o sociální potřebnosti. Dnem 1. 1. 2007 
nabyl účinnosti zákon o pomoci v hmotné nouzi, kterým byl zrušen zákon o sociální 
potřebnosti. Podle § 81 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi, pokud byla dávka 
sociální péče pravomocně přiznána přede dnem nabytí účinnosti zákona o pomoci 
v hmotné nouzi a nárok na ni k tomuto dni trvá, příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi, 
na nějž působnost podle zákona o pomoci v hmotné nouzi přešla, posoudí nárok na 
příspěvek na živobytí a jeho výši nejpozději do 30. dubna 2007, přičemž nárok na 
výplatu dávky sociální péče po tuto dobu nezaniká, pokud trvají podmínky stanovené 
podle právních předpisů účinných ke dni 31. 12. 2006. Zjistí-li se, že příspěvek na 
živobytí nenáleží, dávka sociální péče se odejme ode dne následujícího po období, za 
které již byla vyplacena. Městský úřad ………. zahájil dne ……….. řízení o odejmutí 
dávky sociální péče a zároveň vyzval účastníka řízení, aby si požádal o dávku pomoci 
v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí. Žádost na předepsaném tiskopise byla 
doručena městskému úřadu dne……….. Městský úřad zjistil, že účastník řízení se 
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nenachází v hmotné nouzi a nenáleží mu příspěvek na živobytí. S ohledem na uvedené 
bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k odboru ………………… Městského úřadu ………………. O odvolání 
rozhoduje Krajský úřad …………. kraje. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá 
odkladný účinek (§ 77 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi). 
 
 
 
 

 
     …………………………. 

vedoucí odboru …………………. 
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 Pan/paní……………. 

 (adresa pro doručení) 
   
 
  
 
V …….. dne ……………… 2007 

 Čj. ………………………………..  
 
 
       
R o z h o d n u t í 

 
 

 Odbor …………………. Městského úřadu ……… rozhodl takto: 
 

podle § 82 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále jen „zákon o 
pomoci v hmotné nouzi“) se s účinností ke dni 1. 1. 2007 odnímá panu ……………, 
nar. ……….., trvale bytem …………, dávka sociální péče – příspěvek na výživu 
dítěte přiznaná podle § 5 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociální potřebnosti“). 

 
  
O d ů v o d n ě n í 
 
 
 Účastníkovi řízení …………… byla od ……………. vyplácena dávka sociální 
péče – příspěvek na výživu dítěte ve výši ………………. Kč podle zákona o sociální 
potřebnosti. Dnem 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon o pomoci v hmotné nouzi, kterým 
byl zrušen zákon o sociální potřebnosti. Dávka příspěvek na výživu dítěte byla 
s účinností od 1. 1. 2007  zrušena bez náhrady. Od 1. 1. 2007 je na základě zákona o 
pomoci v hmotné nouzi vyplácena dávka příspěvek na živobytí, kde je neplacené 
výživné zohledňováno. Dle § 32 odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi je-li jednou ze 
společně posuzovaných osob nezaopatřené dítě, kterému není déle než 3 měsíce 
placeno soudem stanovené výživné, určuje se pro účely příspěvku na živobytí nejprve 
částka nahrazující neplacené výživné nebo jeho část, která bude poskytována jako 
součást příspěvku na živobytí. Výše části příspěvku na živobytí nahrazující neplacené 
výživné se stanoví ve výši soudem stanoveného výživného, nejvýše však ve výši rozdílu 
mezi příjmem dítěte a jeho životním minimem. Pokud účastník řízení ke dni nabytí 
účinnosti zákona o pomoci v hmotné nouzi pobíral dávku sociální péče dle zákona o 
sociální potřebnosti, pak bude dle přechodných ustanovení zákona o pomoci v hmotné 
nouzi vyzván, aby si o příspěvek na živobytí požádal, dávka sociální péče mu bude 
odejmuta a v případě přiznání příspěvku na živobytí bude zohledněno i neplacené 
výživné. Pokud účastník řízení nepobíral dávku sociální péče ke dni nabytí účinnosti 
zákona o pomoci v hmotné nouzi a dávka příspěvek na živobytí je mu rozhodnutím 
odejmuta bez náhrady, může počínaje dnem 1. 1. 2007 požádat o přiznání příspěvku na 
živobytí, kde mu bude zohledněno neplacené výživné. S ohledem na uvedené bylo 
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k odboru ………………… Městského úřadu ………………. O odvolání 
rozhoduje Krajský úřad …………. kraje. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá 
odkladný účinek (§ 77 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi). 
 
 
 
 

 
     …………………………. 

vedoucí odboru …………………. 
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