PŘÍKLADY MOP:
Příklad 1 – manželé s dvěma dětmi, žena s DPP (vznik nároku na MOP):
Paní Jitka žije s manželem Romanem a dvěma dětmi (Pavel 10 let a Nikola 9 let – uzavřena
škola).
Měla několik smluv na DPP jako uklízečka v různých podnicích, které byly v polovině března
uzavřené z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu.
V březnu obdržela výplaty za únor 18 000 Kč (čistého).
V dubnu již neobdržela žádné finanční prostředky z DPP (zaevidovala se na ÚP ČR, avšak nemá
nárok na podporu v nezaměstnanosti).
Manžel Roman vydělává 18 000 Kč čistého a výplatu obdrží i v dubnu.
V aktuálním kalendářním měsíci má rodina náklady na bydlení 12 000 Kč (8 500 Kč nájem,
2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn, 500 Kč fond oprav). (Tyto
náklady jsou přiměřené a pro ÚP odůvodněné.)
Další náklady:
- záloha za telefony a internet 1 500 Kč
- splátka hypotéky 5 000 Kč.
Na společném bankovním účtu rodiny je částka v hotovosti 25 000 Kč.
V dubnu má rodina příjmy vyšší (18 000 Kč), než je životní minimum rodiny (tj. 11 590 Kč),
nebude mít nárok na opakující se dávky – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Požádá
proto o MOP z důvodu vážné mimořádné události.
ÚP ČR posoudí:
1) celkovou částku životních minim společně posuzovaných osob = 11 590 Kč (3 550 Kč
 3 200 Kč  2 450 Kč  2 450 Kč)
2) výši nákladů na bydlení za aktuální kalendářní měsíc = 12 000 Kč (8 500 Kč nájem,
2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn, 500 Kč fond oprav).
3) další nutné výdaje = 1 500 Kč (záloha za telefony a internet). Hypotéka ve výši 5 000
Kč se nezapočítává.
4) příjmy = příjem manžela 18 000 Kč se započte pouze ze 70 %, tj. ve výši 12 600 Kč.
5) výši peněz v hotovosti (jen to, co je nad dvojnásobek součtu životních minim rodiny
plus dvojnásobku nákladů na bydlení) = (2 x 11 590) + (2 x 12 000) = 47 180 Kč. Tato
částka je vyšší než peníze v hotovosti na bankovním účtu rodiny (25 000 Kč), PROTO
NENÍ ČÁSTKA 25 000 KČ ZAPOČÍTÁNA, resp. nebyla by započítávána částka úspor do
výše 47 180 Kč a rodině by byla celá ponechána jako úspory!
Výše MOP = 12 490 Kč (ŽM domácnosti: 11 590 Kč + náklady na bydlení 12 000 Kč + náklady
na telefon/internet: 1 500 Kč) – příjem manžela započteny 70 %: 12 600 Kč)
Celkový příjem rodiny:
MOP:
12 490 Kč
Příjem manžela: 18 000 Kč
Úspory:
25 000 Kč
V dubnu bude mít rodina dohromady k dispozici až 55 490 Kč.
Vedle toho může rodina požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, pokud jí např. vznikne
další nutný jednorázový výdaj, např. rozbije se lednička, děti budou potřebovat nakoupit boty.

Příklad 2 – osamělý s DPP (vznik nároku na MOP):
Pan Tomáš žije sám a měl několik smluv na DPP jako pomocná síla v různých podnicích, které
byly v polovině března uzavřené z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu.
V březnu obdržel výplaty za únor ve výši 18 000 Kč (čistého).
V dubnu neobdržel žádné finanční prostředky z DPP (zaevidoval se na ÚP ČR, avšak nemá
nárok na podporu v nezaměstnanosti).
V aktuálním kalendářním měsíci náklady na bydlení 13 000 Kč (8 500 Kč nájem, 2 000 Kč
zálohy
za
elektrickou
energii,
1 000
Kč
záloha
za
plyn,
1 500 Kč fond oprav). Tyto náklady jsou přiměřené a pro ÚP odůvodněné.
Další náklady:
- záloha za telefon a internet 1 000 Kč
- leasing na automobil 3 000 Kč
Na bankovním účtu úspory 15 000 Kč.
Pan Tomáš má v dubnu úspory 15 000 Kč, to je více než jeho životní minimum (3 860 Kč),
nebude mít nárok na opakující se dávky – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Proto
požádá o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události.
ÚP ČR posoudí:
1) celkovou částku životního minima  3 860 Kč
2) výši nákladů na bydlení za aktuální kalendářní měsíc  13 000 Kč (8 500 Kč nájem,
2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn, 1 500 Kč fond oprav)
3) další nutné výdaje  1 000 Kč (záloha za telefon a internet). Leasing ve výši 3 000 Kč
se nezapočítává.
4) příjmy  0 Kč
5) výši peněz v hotovosti (jen to, co je nad dvojnásobek součtu životních minim rodiny
plus dvojnásobku nákladů na bydlení) = (2 x 3 860 + 2 x 13 000 = 33 720 Kč). Tato
částka je vyšší než peníze v hotovosti na bankovním účtu pana Tomáše (15 000 Kč),
PROTO NENÍ ČÁSTKA 15 000 KČ ZAPOČÍTÁNA, resp. nebyla by započítávána částka
úspor do výše 33 720 Kč a panu Tomášovi by byla celá ponechána jako jeho úspory!
Výše MOP = 17 860 Kč (ŽM pana Tomáše: 3 860 Kč + náklady na bydlení: 13 000 Kč + náklady
na telefon/internet: 1 000 Kč)
Celkový příjem pana Tomáše:
MOP:
17 860 Kč
Úspory:
15 000 Kč
V dubnu bude mít pan Tomáš dohromady k dispozici až 32 860 Kč.
Vedle toho může pan Tomáš požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, pokud mu např.
vznikne další nutný jednorázový výdaj, např. rozbije se lednička.

Příklad 3 – samoživitelka s DPP, 2 děti (vznik nároku na PnŽ a DnB a případně MOP):
Paní Věra žije s dvěma dětmi (Pavel 10 let a dcera Nikola 9 let – uzavřena škola).
Měla několik smluv na DPP jako uklízečka v různých podnicích, které byly v polovině března
uzavřené z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu.
V březnu obdržela výplaty za měsíc únor - 18 000 Kč (čistého).
V dubnu již neobdržela žádné finanční prostředky z DPP (zaevidovala se na ÚP ČR - nemá
nárok na podporu v nezaměstnanosti).
Soudem stanovené výživné na děti ve výši 1500 Kč není hrazeno. Děti pobírají přídavek na dítě
ve výši 910 Kč (v součtu tedy 1 820 Kč).
V aktuálním kalendářním měsíci má rodina náklady na bydlení 11 500 Kč (8 500 Kč nájem,
2 000 Kč zálohy za elektrickou energii, 1 000 Kč záloha za plyn). (Tyto náklady jsou přiměřené
a pro ÚP odůvodněné.)
Rodina je bez úspor na účtu.
V dubnu má rodina příjem jen z přídavku na dítě ve výši 1 820 Kč1 = příjem nižší než životní
minimum rodiny (tj. 8 390 Kč), bude mít v dubnu nárok na opakující se dávky (uplatní se
podstatný pokles příjmu, tj. nebude se tedy přihlížet k příjmům za předcházející 3 kalendářní
měsíce):
- příspěvek na živobytí: 7 207 Kč
- doplatek na bydlení:
10 863 Kč
- přídavek na dítě:
1 820 Kč
Dohromady na těchto dávkách 19 890 Kč.
Vedle toho může rodina požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, pokud jí např. vznikne
další nutný jednorázový výdaj, např. rozbije se lednička, bude třeba koupit boty dětem, pokrytí
úhrady telefonu, internetu.
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Neuhrazené výživné se do příjmu nezapočítává!

