Informace Ministerstva práce a sociálních věcí k výplatě dávek příspěvku na živobytí
formou typizovaných poukázek opravňujícími k nákupu zboží ve stanovené hodnotě.
Od 1. 12. 2017 došlo dle zákona č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ke kombinované výplatě dávek.
Novelou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
účinnou od 1. 6. 2017, bylo poslaneckou iniciativou v § 43 odst. 5 písm. a) zakotveno,
že příjemci příspěvku na živobytí, který pobírá dávku déle jak 6 měsíců v posledních 12
měsících, bude tato dávka vyplácena tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky bude
vyplaceno typizovanými poukázkami opravňujícími k nákupu zboží ve stanovené hodnotě.
Toto nové opatření znamená, že příjemcům příspěvku na živobytí, kteří jej pobírají od června
2017 nebo dříve, je vyplácen tento příspěvek od prosince 2017 částečně formou
typizovaných poukázek, v podílu 35 % až 65 % z celé výše dávky. Je také nutné konstatovat,
že výše uvedené ustanovení se dotkne všech příjemců příspěvku na živobytí bez výjimky.
Úřad práce ČR má vždy možnost zvolit podíl částky, která bude vyplácena poukázkami
a doporučuje se, aby orgán pomoci v hmotné nouzi při posuzování výplaty dávky přihlédl ke
skutečnosti, zda je možné a v jaké míře v dané lokalitě platit poukázkami a na základě této
skutečnosti určit procenta, v nichž bude dávka vyplácena.
Výplata poukázek
Typizované poukázky bude Úřadu práce ČR prioritně vyplácet každý měsíc klientům osobně.
Úřad práce ČR v současné době řeší způsob poskytování poukázek příjemcům, kteří si sami
nemohou

poukázky

na ÚP ČR

osobně

vyzvednout.

Např.

příjemcům,

kteří

jsou

hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních nebo příjemcům, kterým jsou poskytovány
pobytové sociální služby.
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Vzhledem k výše uvedenému bylo na základě společného jednání odboru sociálních
služeb, sociální práce a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí
a Generálního ředitelství Úřadu práce ČR dojednáno, že v případech, kdy Úřad práce
ČR prokazatelně vyčerpal všechny své možnosti předání typizovaných poukázek,
obrátí se s žádostí o spolupráci na sociální pracovníky obecních úřadů II. a III. typu
a na sociální pracovníky poskytovatelů pobytových sociálních služeb za účelem
zajištění zvláštního příjemce dávky v daných službách. V případě, že v rámci vzájemné
spolupráce nebude nalezeno řešení v podobě osoby zvláštního příjemce dávky
se vztahem k osobě, které jsou tyto dávky poskytovány, může být ustanoven zvláštním
příjemcem obecní úřad nebo poskytovatel sociální služby s cílem vyzvedávání
poukázek. Vyzvedávání a předávání poukázek však není činností sociálního
pracovníka, a pokud to lze, je vhodné touto činností pověřit jinou osobu. O činnost
sociálního pracovníka by se jednalo v případě, že sociální pracovník s klientem
dlouhodobě pracuje, a to především v oblasti hospodaření s finančními prostředky.
Použití poukázek
Klient dané pobytové služby může typizovanými poukázkami hradit úhradu za stravu.
Poskytovatel pobytové sociální služby musí tuto formu úhrady od klienta vždy přijmout.
Za typizované poukázky lze zakoupit zboží k zajištění základních životních potřeb jako
potraviny a nápoje, základní hygienické a lékárenské zboží, oděvy, obuv, školní pomůcky a
dětské zboží. Nelze za ně pořídit alkohol a tabákové výrobky. Poukázky nejsou určeny na
nákup léků a k úhradě doplatků za léky. Rovněž je nelze uplatňovat v optikách. V lékárnách
lze poukázky uplatnit na koupi lékárenského zboží (například teploměr, dětské pleny),
speciálních potravin (například bezlepkových, dia), drogistického zboží, apod.
Typizované poukázky lze uplatnit v síti prodejen nasmlouvaných konkrétním dodavatelem
poukázek, jejich seznam je příjemcům a pověřeným osobám dostupný na příslušném ÚP ČR
– KoP.
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V záležitosti výkupu typizovaných poukázek, je možné doporučit, aby se poskytovatelé
pobytových sociálních služeb zkontaktovali s jednotlivými firmami distribuujícími poukázky na
příslušnou pobočku Úřadu práce ČR a zkusili se s nimi dohodnout, zda by od nich tyto firmy
poukázky nevykupovaly. Je možné se také dohodnout s obchodníky, od kterých
poskytovatelé pobytových sociálních služeb nakupují například potraviny, zda by byla možná
částečná úhrada v poukázkách.
Na uvedených odkazech jsou k dispozici seznamy partnerů dodavatelů poukázek pro Úřad
práce ČR.


Seznam partnerů dodavatele Edenred:
https://www.edenred.cz/AffiliateSearch/Search.aspx?Section=Employee.



Seznam partnerů dodavatele Sodexo: https://www.mujpass.cz/cs.
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