1) Nejsou plněny podmínky hmotné nouze, ale v případě
neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví.
Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby
do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného
dítěte do životního minima).
2) Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma,
větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze
poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima
jednotlivce, tj. až do výše 46 890 Kč.
3) Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje
spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení
duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních
prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto
jednorázového výdaje.
4) Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů
dlouhodobé potřeby nebo k uhrazení odůvodněných
nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo
se zájmovou činností nezaopatřených dětí. Dávku lze
poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však
v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku
částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky
31 260 Kč.
5) Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob
vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče
po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných
závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč.
V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet
však nesmí překročit 4násobek částky životního minima
jednotlivce, tj. maximálně částku 12 504 Kč.
Řízení o přiznání dávky
 Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti
na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na pověřených
obecních úřadech nebo ho lze nalézt na internetových stránkách
www.portal.mpsv.cz.
 Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních
odborech pověřených obecních úřadů podle místa trvalého
pobytu občana.
 V rámci řízení se posuzuje, zda je osoba či rodina skutečně
v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky nároku na příslušnou

dávku. V konečné fázi se pak stanovuje výše dávky. Jednotný
postup na celém území České republiky zabezpečuje jednotný
informační systém a aplikační program.
Upozornění
Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné
podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny
v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí
o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci pověřených obecních úřadů.
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POMOC V HMOTNÉ NOUZI
od 1. ledna 2009

Systém pomoci v hmotné nouzi
 Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů.
 Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy,
motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení
životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje
proti sociálnímu vyloučení.
 Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe
než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 Stanovuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením
základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi.
 Napomáhá řešení některých nárazových životních situací.
Stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních
informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace,
ale i k předcházení vzniku hmotné nouze. Nedílnou součástí pomoci
v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.
Osoba v hmotné nouzi
 Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy
a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení
základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro
společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů
zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.
V hmotné nouzi není osoba,
 která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává
samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci
uchazečů o zaměstnání,
 která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných
důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit
se v cíleném programu k řešení zaměstnání,
 které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleží ve snížené výši,
a to z důvodu, že si přivodila pracovní neschopnost úmyslně,
 která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po
odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky
živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění,

 které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených
s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce,
 která nastoupila výkon trestu odnětí svobody, byla vzata do vazby
(tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc),
 které se poskytují pobytové sociální služby v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo v chráněném bydlení, dále ve zdravotnickém
zařízení ústavní péče déle než 3 měsíce, ústavní péče
v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné
déle než 3 měsíce.
Veřejná služba
 Veřejná služba doplňuje vedle veřejně prospěšných prací,
krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické služby možnosti
zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících
ve stavu hmotné nouze. Veřejnou službu může zřizovat obec. Pokud
obec veřejnou službu bude organizovat, lze na základě písemné
smlouvy mezi obcí a osobou v hmotné nouzi zabezpečovat pomoc
v záležitostech, které jsou konány ve prospěch obce a jejích občanů.
Dávky a jejich výplata
 Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
1. příspěvek na živobytí
2. doplatek na bydlení
3. mimořádná okamžitá pomoc
 O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené
obecní úřady.
Příspěvek na živobytí
 Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě
či rodině při nedostatečném příjmu.
 Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud
po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje
příjem této osoby či rodiny částky živobytí.
 Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně,
a to na základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí
rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí
od částek existenčního a životního minima.

 Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé
dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky
nebo která nepředloží na výzvu individuální akční plán
vypracovaný úřadem práce, činí částku existenčního
minima.
 Částka živobytí u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle
jak 6 měsíců, činí částku existenčního minima. Toto neplatí
u osoby, u které se nezkoumá možnost zvýšit si příjem vlastní
prací, osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo
podporu při rekvalifikaci, osoby, která má příjem z výdělečné
činnosti a osoby, která vykonává dobrovolnickou a/nebo
veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním
měsíci.
 Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi
živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou
přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení
jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %,
v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny).
Doplatek na bydlení
 Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu
k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy
osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní
sociální podpory.
 Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má
nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení.
 Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek
na živobytí, případně i žadateli, který nemá nárok na příspěvek na bydlení, protože využívá jinou než nájemní formu
bydlení.
 Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení
odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením
spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě
či rodině částka živobytí.
Mimořádná okamžitá pomoc
Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno
bezodkladně řešit. Zákon stanoví pět takových situací:

