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1. ÚVOD 

 

Tématem bakalářské práce je systém sociální pomoci v hmotné nouzi. 

Sociální pomoc má v soudobé společnosti velký význam. Je poslední důležitou 

součástí v českém systému sociálního zabezpečení. Představuje pro občany záruku 

poskytnutí sociální ochrany v případě tíživé životní situace. Snaží se předcházet 

vzniku chudoby a pokud přesto nastane, snaží se sociální pomoc zmírnit její dopady, 

aby nedošlo k sociálnímu vyloučení občana. V případě, že problém sociálního 

vyloučení nastane, pomáhá těmto lidem k návratu zpět do společnosti. Sociální pomoc 

můžeme v tomto kontextu nazvat poslední záchranou sítí občana v případě hrozby 

chudoby a sociálního vyloučení. 

V průběhu posledních let došlo k podstatné změně tohoto systému, byl přijat 

nový zákon o pomoci v hmotné nouzi, který nahradil původní zákon o sociální 

potřebnosti a který definuje nové dávky a nová pravidla pro jejich poskytování.  

Cílem práce je popsat dopady změny legislativy na výši a strukturu dávek 

vyplácených podle zákona o sociální potřebnosti, a to v letech 2004 – 2006 a dávek 

poskytovaných podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, tentokrát v období let 2007 a 

2008, a zhodnotit, jak tato změna ovlivnila rozpočet města i samotné příjemce dávek. 

Řešení vychází z hypotézy, že změna v systému sociální pomoci byla natolik 

velká a významná, že se projevila na výši vyplacených dávek jednotlivým klientům, ale 

také na výši objemu prostředků poskytnutých na tyto dávky ze státního rozpočtu. 

V teoretické části práce jsou popsána základní východiska řešení, tj. cíle, 

principy a funkce, subjekty a nástroje sociální politiky v České republice, 

s podrobnějším pohledem na sociální pomoc. S ohledem na zaměření práce je 

podrobně popsána právní úprava sociální pomoci poskytované ve stavu příjmové 

nedostatečnosti, tj. pomoc ve stavu hmotné nouze, dříve sociální potřebnosti. 

Ve třetí kapitole je provedena analýza sociální pomoci poskytované ve stavu 

hmotné nouze občanům vybrané obce. Pro účely analýzy bylo vybráno město 

Šumperk. Dávky vyplácené ve stavu hmotné nouze občanům v obvodu Městského 

úřadu Šumperk byly analyzovány v letech 2004 – 2008, tj. v období, kdy se vyplácení 

dávek řídilo dvěma rozdílnými právními úpravami – zákonem o sociální potřebnosti1 a 

zákonem o pomoci v hmotné nouzi2. 

                                                 
1 viz Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti 
2 viz Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
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Ve čtvrté kapitole jsou v návaznosti na provedenou analýzu formulována 

stanoviska ke změně legislativní úpravy. 

V závěru (kapitola pátá) je provedeno shrnutí výsledků práce. 

Řešení se opíralo o poznatky získané studiem odborné literatury zaměřené na 

problematiku sociální pomoci. Dalším zdrojem informací byly zákony a vyhlášky 

vztahující se k dané problematice. Cenným zdrojem byly také informace a materiály 

poskytnuté pracovníky oddělení dávek hmotné nouze sociálního odboru Městského 

úřadu Šumperk. 
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2. POJETÍ A NÁSTROJE SOCIÁLNÍ POMOCI VE STAVU HMOTN É NOUZE V ČR 

 

2.1 SOCIÁLNÍ POLITIKA V  KONTEXTU SOCIÁLNÍ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY  

  

Sociální pomoc je součástí sociální politiky. Co přesně znamená pojem 

sociální politika , nedokáže jednoznačně žádná literatura definovat. Dá se popsat, 

jako součást lidské společnosti, součást politiky státu, jejíž základním objektem je 

člověk a jeho jedinečné vlastnosti, schopnosti, zájmy a potřeby, a která hledá 

odpovědi na specifické otázky týkající se lidí, na něž neodpovídají ostatní sféry života 

společnosti. Tento soubor aktivit směřuje ke zlepšení základních životních podmínek 

obyvatel, k řešení sociálních otázek a nepříznivých životních situací a k zabezpečení 

sociálního bezpečí a sociální suverenity neboli k odstranění sociálního ohrožení a 

sociální závislosti. Sociální politiku můžeme podle jejího přístupu k řešení sociálních 

situací rozdělit na aktivní – perspektivní – politiku, která usiluje o prevenci nepříznivých 

životních situací a provádí opatření „ex ante“, a na pasivní – retrospektivní – politiku, 

která řeší již vzniklé sociální problémy, a to opatřeními „ex post“. 

 Sociální politika se liší stát od státu a kraj od kraje, ale existují některé 

společné prvky, které sdílí sociální politika všude. Jedním z nich jsou její principy . 

Prvním, klíčovým principem je princip sociální spravedlnosti. Spravedlnost je pojem 

relativní, je těžké určit, co je spravedlivé. Ale v tomto pojetí se jedná o postup, podle 

něhož jsou ve společnosti rozdělovány příjmy, bohatství a příležitosti. Druhým 

principem sociální politiky je princip sociální solidarity. Vyjadřuje samotnou podstatu 

sociální politiky, je uskutečňován na základě svobodné vůle lidí a jejich ochotě podřídit 

se společnosti, na vědomí, že jedinec je součástí celku. Existuje například solidarita 

zaměstnaných s nezaměstnanými, mladých se starými, zdravých s nemocnými, rodin 

s dětmi s rodinami bezdětnými. Tento princip je realizován především pomocí 

redistribuční a transferové politiky státu. Je nutné mít na vědomí, aby přílišná solidarita 

státu, nevedla k útlumu aktivity jedinců a k jejich popírání odpovědnosti za vlastní 

životní podmínky. Další je princip subsidiarity, který respektuje pravomoci organizačně 

nižších úrovní. V sociální politice to znamená, aby každý pomohl nejdříve sám sobě, 

aby každý jedinec nejprve využíval své vlastnosti a schopnosti k zajištění sociálního 

bezpečí sebe a svých bližních. Podle tohoto principu má pomoc nastupovat v pořadí 

pomoc sám sobě, pomoc rodiny, pomoc společenství blízkých člověku a až na 

poslední úrovni je stát, jehož úkolem je primárně vytvářet podmínky pro to, aby 
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k tomuto postupu docházelo. Čtvrtým z principů sociální politiky je princip participace. 

Je to spoluúčast na věcech veřejných, kdy člověk přestává být pasivním příjemcem, 

ale sám se podílí na tvorbě a uskutečňování sociálně politických opatření. Dalšími 

principy jsou princip univerzality a princip zásluhovosti, které se navzájem doplňují i 

vylučují. Podle principu univerzality náleží sociální pomoc všem, kteří splní daná 

kritéria, podle principu zásluhovosti se o pomoc musí člověk zasloužit. 

 Dalším v jádru společným prvkem sociální politiky ve všech zemích, jsou její 

cíle . Obecným cílem, jak už vyplynulo z předcházejících odstavců, je zdokonalování 

životních podmínek lidí a rozvoj jejich osobnosti. Také vytvoření důstojných podmínek 

života a rovných příležitostí v přístupu ke vzdělání, ke zdravotní péči, pracovním 

příležitostem, přiměřenému bydlení nebo přiměřenému příjmu.  

 Pro další analýzu je také nezbytné definovat objekt a subjekt sociální 

politiky . Objektem jsou všichni obyvatelé dané země, jednotlivci i sociální skupiny. 

Sociální skupinu můžeme definovat jako okruh osob, mezi nimiž existují vzájemné 

vazby, které si ony osoby uvědomují. Podmínkou je trvalý osobní kontakt mezi členy a 

vědomí společných zájmů. Sociální skupiny mohou být členěny podle účelu a 

charakteru – podle věku, vzdělání, pohlaví, zaměstnanosti a jiných podmínek. 

Základní sociální skupinou je rodina. Subjektem jsou všichni, kteří sociální politiku 

realizují. Můžeme je rozdělit na subjekty státní a nestátní, ty pak na tržní a netržní. 

Nejdůležitějším subjektem je stát a jeho orgány, dále také zaměstnavatelé a firmy, 

kteří jsou povinni zabezpečovat podmínky stanovené zákonem, ale také tvoří vlastní 

dobrovolná sociální opatření v rámci tzv. „firemní sociální politiky“. Sociální politiku 

dále realizují zaměstnavatelská a zaměstnanecká sdružení, profesní a stavovské 

komory, odbory, jednání tripartity a podobně. Sociální politika je též tvořena 

v regionech, místních komunitách a v obcích pomocí jejich organizací a institucí, 

v občanských organizacích a iniciativách, jako jsou různé dobročinné a charitativní 

organizace, a v církvích. Posledním článkem subjektů sociální politiky jsou rodiny, 

domácnosti a samotní občané. V současnosti zejména v rozvíjejících se ekonomikách 

postkomunistických zemí je posilována úloha nestátních a netržních subjektů 

v sociální politice, což je už nyní obvyklé ve vyspělých západních zemích.  

 Funkce sociální politiky , respektive míra jejich použití, jsou určující pro směr 

sociální politiky. Vzájemně spolu souvisí, působí jednotně a vztahují se k rozmanitým 

objektům, na něž mají rozdílný vliv. Literatura definuje pět základních funkcí. První, 

historicky nejstarší funkcí je funkce ochranná. Ta řeší již vzniklé sociální situace, snaží 
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se o zmírnění nebo odstranění jejich negativních důsledků. Tvoří tradiční a stabilní 

prvek sociální politiky. Druhou je funkce redistribuční. Je jednou z nejvýznamnějších, 

ale také nejsložitějších. Jejím úkolem je zmírnit nerovné postavení občanů na trhu. 

Přerozděluje nejen příjmy, mzdy nebo důchody, ale i životní šance a příležitosti. Nemá 

tedy jen finanční ráz, ale snaží se o účelné začleňování lidí do společnosti. 

Redistribuce je uskutečňována prostřednictvím daní a transferů, podporuje příjmy 

občanů nebo pomáhá formou bezúplatných nebo v různé míře dotovaných služeb. 

Důležité je stanovit správnou hladinu přerozdělení, příliš vysoká míra  oslabuje 

podněty k práci a naopak příliš nízká hladina může oslabit stabilitu a rozvojové 

možnosti společnosti. Další funkcí je funkce stimulační neboli aktivizační, jejíž cílem je 

podporovat a podněcovat jednotlivce nebo sociální skupinu k vlastnímu úsilí při řešení 

nepříznivé sociální situace. Předcházet vzniku nepříznivé sociální situace má za úkol 

funkce preventivní. Snaží se co nejvíce zabránit k tomu, aby k nežádoucím situacím 

vůbec docházelo a její význam se s postupem času stále zvyšuje. Relativně novou 

funkcí je funkce homogenizační, která má vést ke zmírňování a odstraňování 

neodůvodněných sociálních rozdílů v životních podmínkách občanů. Jedná se o 

dosahování určité stejnorodosti v činnosti uspokojování základních životních potřeb.  

Sociální politika každého státu je odlišná, ale obecně by se dala začlenit do tří 

základních modelů. Prvním modelem je model  sociálně – demokratický, tzv. 

redistributivní. Sociální potřeby lidí jsou podle tohoto typu jejich sociální právem. Ve 

vysoké míře se poskytují univerzální dávky, bez ohledu na to, jaké jsou individuální 

možnosti příjemců si své potřeby pokrýt vlastními silami. Tento model je velice 

náročný na ekonomické zdroje a používají jej skandinávské státy, zejména Švédsko, 

nebo také Holandsko a některé západoevropské země. Pro další model konzervativní, 

tzv. korporativní, je typická vazba dávek a výše příjmů. Sociální potřeby jsou 

uspokojovány na základě výkonu občana. Tento model zdůrazňuje význam pracovních 

zásluh a podporuje větší spolupráci občanů. Významnou pozici v tomto modelu 

zaujímá sociální pojištění a nástroj kolektivního vyjednávání. Je aplikován například 

v Německu, Rakousku nebo ve Francii. Poslední liberální neboli reziduální model 

zdůrazňuje individuální odpovědnost každého občana. V harmonii s myšlenkami 

liberalismu spoléhá téměř výhradně na trh a jeho instituce, ale také na rodinu. Sociální 

politika nastupuje až v případě, že tyto instituce selžou. Dávky jsou pak v minimální 

výši, adresné a testované. Nacházíme jej například v USA, Kanadě nebo Japonsku, 

v poslední době se k němu přibližuje také Velká Británie. 
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Uvedené typy jsou pouze jakýmsi základním pohledem, každá země se spíše 

jen přibližuje k některému z modelů, znamená jakýsi proud sociální politiky, nikoliv její 

faktickou a úplnou podobu. Reálná sociální politika jednotlivých států je výsledkem 

kombinace prvků uvedených tří typů. 

V České republice se model sociální politiky utvářel v souvislosti se změnami 

po roce 1989 a výrazně jej ovlivnila naše socialistická minulost. V socialismu byl 

kladen velký důraz na stát, který měl v sociální politice monopolní postavení. Fungoval 

zde státní paternalismus, což znamenalo úplné vyloučení ostatních subjektů ze 

sociální politiky. Tato politika byla náročná na ekonomické zdroje, zdůrazňovala princip 

univerzality a funkci redistribuční. Samozřejmostí byla v té době nesvoboda a 

potlačování lidských práv. V roce 1989 následovala zásadní transformace celé české 

společnosti, a s ní také české sociální politiky. V souvislosti s otevřením hranic a 

rozvojem hospodářství se prohlubuje diferenciace společnosti, rostou příjmové a 

majetkové nerovnosti. Vznikají nové sociální problémy, jako například chudoba, 

sociální vyloučení nebo nezaměstnanost. Zeslabují se prvky redistribuce a posilují se 

prvky z modelu konzervativního a liberálního. Změna byla realizována zejména na 

základě náhlého omezení ekonomických zdrojů státu a nepříznivého stavu veřejných 

financí. Byla objevena potřeba obnovit individuální odpovědnost každého občana za 

svůj životní standard a společnost byla motivována k aktivitě, práci a výkonnosti.  

 V souvislosti s průmyslovým rozvojem narůstají sociální rizika ohrožující 

občany, a to co do počtu i síly. Sociální rizikem rozumíme hrozbu negativní sociální 

události, jako je nemoc, úraz, invalidita, stáří, smrt rodinného příslušníka nebo naopak 

pozitivní sociální události jako narození dítěte, mateřství a jiné. V této době je 

definováno sociální zabezpečení jako součást sociální politiky, nyní se stalo jejím 

těžištěm. V užším slova smyslu lze pod pojem sociálního zabezpečení zařadit systém 

sociálních dávek a péče o občany. V širším pojetí se jedná o všechny sociální systémy 

poskytující občanům radu, ochranu nebo materiální či peněžní plnění, služby a azyl, 

vše k uspokojení jejich sociálních potřeb.  

Cílem sociálního zabezpečení je péče o zdraví občanů, zabezpečení 

zaměstnanců při dočasné pracovní neschopnosti způsobené nemocemi nebo úrazy, 

zabezpečení matek v těhotenství a mateřství, pomoc rodinám při výchově dětí, 

zabezpečení invalidních občanů, zabezpečení ve stáří, zabezpečení rodinných 

příslušníků a pozůstalých v případě úmrtí v rodině a zabezpečení nezaměstnaných. 

Obecně lze sociální zabezpečení rozdělit do tří základních forem – finanční formy, 
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služeb a zabezpečení přístřeší. Finanční formou jsou sociální příjmy jak na principu 

pojištění, tak i přímé dávky, službami myslíme sociální služby informační, poradenské, 

zprostředkovatelské a navazující a zabezpečení přístřeší znamená poskytnutí 

sociálních azylů občanům pozbývajícím sociální suverenitu a bezpečnost. 

 Konkrétní podoba sociálního zabezpečení v České republice se vyvíjela od 

počátku 90. let 20. století. Nyní u nás existují tři na sebe navazující sociální systémy: 

sociální pojištění, státní sociální podpora a sociální pomoc. Liší se tím, jakou situaci 

řeší, jakým způsobem jsou v nich poskytovány dávky a organizačním zabezpečením 

jednotlivých systémů. Sociální pojišt ění řeší situace, na které se občan může předem 

připravit, čili pojistit. Obsahuje dva subsystémy: důchodové pojištění a penzijní 

připojištění a subsystém nemocenského pojištění. Je to nejvíce preferovaná forma 

v moderních tržních ekonomikách, zabezpečuje krátkodobou ztrátu příjmu v případě 

mateřství, ošetřování člena rodiny, nemoci a dlouhodobou ztrátu příjmů v případě 

invalidity, stáří a ztráty živitele. Státní sociální podpora  je tu pro případ situací, kdy je 

účelné podpořit rodinu, zejména rodinu s dětmi. Pomáhá při narození dítěte, při péči o 

dítě v jeho raném stádiu života a při jeho výchově po celou dobu přípravy na budoucí 

povolání. Dávky jsou financované z daní a jsou vypláceny prostřednictvím úřadů 

práce. Sociální pomoc  je považována za nejjemnější síto sociálního zabezpečení. 

Pomocí tohoto nástroje je poskytována pomoc občanům při obtížných situacích ve 

stavu hmotné a sociální nouze, v případě, že občan není tyto situace schopen řešit 

sám nebo pomocí vlastní rodiny. Liší se od ostatních dvou systémů individuálním 

řešením sociálních situací a podmínkou chudoby.  Vyznačuje se také principem 

subsidiarity, což znamená, že pomoc státu nastupuje až v případě, že jsou vyčerpány 

všechny ostatní možnosti.  

 

2.2 SOCIÁLNÍ POMOC VE STAVU HMOTNÉ NOUZE  

 

Sociální pomoc nastupuje jako projev lidské solidarity a dobročinnosti tehdy, 

pokud se občan ocitne v neuspokojivé sociální situaci, kterou není sám ani s pomocí 

své rodiny schopen řešit. Cílem sociální pomoci je co nejrychleji navrátit občanu jeho 

sociální suverenitu, pomoci mu přechodně překonat významné ekonomické obtíže a 

řešit jeho případné trvalé sociální svízelné postavení. Sociální pomoc se snaží 

zabránit propadu občana do trvalé sociální závislosti, bojovat proti sociálnímu 

vyloučení. Lze ji tedy označit jako pomoc aktivizující. Ve smyslu principu subsidiarity je 
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v těchto případech nejvýznamnějším subjektem rodina. Ta je v mnoha případech 

schopna na základě vzájemné spolupráce a solidarity zabezpečit své členy a formovat 

jejich hmotné a duchovní potřeby. Sociální pomoc státu nastupuje v situacích, když 

jsou ohrožena práva občana, když se občan nachází v hmotné nouzi, když je občan 

v sociální nouzi, hrozí mu sociální vyloučení a on není schopen zabezpečit svoje 

potřeby vlastním přičiněním a v poslední řadě když mu všechny tyto situace hrozí. 

Náklady na financování dávek sociální pomoci hradí stát. Specifikem systému sociální 

pomoci je osobní rozsah pomoci. V hmotné nouzi se ocitá poměrně malá část 

populace, která nedokáže řešit svou životní situaci pomocí prvních dvou systémů 

sociálního zabezpečení. Další zvláštností je způsob řešení sociálních událostí, který je 

uskutečňován jak prostřednictvím dávek (peněžitých i věcných), tak i prostřednictvím 

sociálních služeb. Sociální pomoc se dělí na tři části, na sociální péči, sociální služby a 

konečně na pomoc ve stavu hmotné nouze.  

Dávky pomoci v hmotné nouzi se vyplácejí teprve od roku 2007, kdy nabyl 

účinnosti nový zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., a zákon o životním a 

existenčním minimu č. 110/2006 Sb.,  které společně nahradily dosavadní 

nevyhovující systém sociální péče, který přetvořily na moderní systém sociální pomoci. 

Pojem hmotná nouze byl však použit v české právní úpravě již před novým zákonem 

z roku 2006, a to již v Listině základních práv a svobod, která v článku 30 ve druhém 

odstavci přiznává občanu České republiky „právo každého, kdo je v hmotné nouzi, na 

pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek“.  Do 

31.12.2006 vycházela právní úprava týkající se hmotné nouze, respektive sociální 

potřebnosti, ze zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti a ze zákona č. 

463/1991 Sb. o životním minimu. V následné analýze vyplácených dávek je 

posuzováno období od roku 2004 do roku 2008, proto je nyní nutné představit si tyto 

dvě právní úpravy týkající se uvedených let. 

 

2.2.1. Sociální pot řebnost platná do 31.12.2006 

 

Právní úprava týkající se sociální potřebnosti vycházela ze zákona č. 

482/1991 Sb., o sociální potřebnosti a ze zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu. 

Dávky sociální potřebnosti byly určeny především osobám s nedostatečnými 

příjmy. Dají se rozdělit do dvou skupin, a to na dávky k řešení sociální potřebnosti a 

nenárokové dávky při nedostatečném příjmu. Z dávek k řešení sociální potřebnosti se 
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jedná o obecnou dávku  dle § 4, která je určena všem osobám, které splňují 

podmínku nedostatečného příjmu a další podmínky sociální potřebnosti, a o 

příspěvek na výživu  dle § 5 určený sociálně potřebnému dítěti, kterému neplatí rodič 

soudem stanovené výživné. Nenároková dávka při nedostatečném příjmu je 

fakultativní a určena osobám s nedostatečnými příjmy, které neplní další podmínky 

sociální potřebnosti.  

Občan je podle tohoto zákona sociálně potřebným, jestliže jeho příjem 

nedosahuje částek životního minima a nemůže si tento svůj příjem zvýšit vlastním 

přičiněním s ohledem na svůj věk, zdravotní stav nebo jiné vážné důvody. Částky 

životního minima se řídily zákonem 463/1991 Sb., o životním minimu. Podle § 3 tohoto 

zákona je životní minimum součet částek potřebných k zajištění výživy a základních 

osobních potřeb občana a částek potřebných k zajištění nezbytných nákladů na 

domácnost. Občané žijící ve společné domácnosti, tzv. společně posuzované osoby, 

jsou považovány za sociálně potřebné, jen jestliže podmínky sociální potřebnosti 

splňují všechny tyto osoby. Společně posuzovanými osobami podle § 4 zákona č. 

463/1991 jsou nezaopatřené děti a jejich rodiče, manželé, druh s družkou nebo 

nezaopatřené děti nezaopatřených dětí, pokud spolu trvale žijí a společně uhrazují 

náklady na své potřeby. Zvýšení příjmu vlastním přičiněním znamená zvýšení příjmu 

vlastní prací, řádným uplatněním zákonných nároků a pohledávek, tzn. nároků na 

příjmy z výdělečné činnosti, výnosy z majetku, na dávky nemocenského a 

důchodového zabezpečení nebo jiné státní dávky, nebo prodejem nebo jiným využitím 

vlastního majetku.  

Zkoumání, zda-li je adekvátní požadovat po občanovi zvýšení příjmu vlastním 

přičiněním formou prodeje vlastního majetku, provádí orgán příslušný k rozhodování o 

poskytování dávek sociální péče (není například možné po občanovi vyžadovat prodej 

nemovitosti, kterou využívá k trvalému bydlení). Možnost zvýšit si příjem vlastní prací 

se nezkoumá u poživatele starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu, 

občana staršího 65 let, rodiče celodenně osobně řádně pečujícího o dítě, občana 

celodenně osobně řádně pečujícího o jinou, bezmocnou osobu a u nezaopatřeného 

dítěte.  

Příjmem občana se rozumí průměrný měsíční příjem vyplacený v posledních 

šesti měsících před podáním žádosti o dávku sociální péče. Pokud však došlo před 

podáním žádosti k podstatnému poklesu příjmu a výše příjmu v uplynulých šesti 

měsících by nepokryla současné životní potřeby, zjišťuje se výše příjmu k datu podání 
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žádosti. Co všechno se zahrnuje do těchto příjmů, je opět uvedeno v zákoně č. 

463/1991, o životním minimu, konkrétně pak v § 6. Z těch nejvýznamnějších zmiňme 

například příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, peněžité dávky nemocenského 

pojištění a důchodového zabezpečení, výživné a jiné. Částka, kterou občan potřebuje 

k zajištění výživy, se navyšuje o částku diet, které jsou zvýšeným nákladem na 

stravování občanů, u kterých to doporučí příslušný odborný lékař. Částka potřebná 

k zajištění nezbytných nákladů na domácnost se zvyšuje občanům, jež jsou držiteli 

průkazu ZTP/P.  

Občan se považuje za sociálně potřebného, i když jeho příjem je vyšší než 

částky životního minima, pokud jsou jeho náklady na výživu a na domácnost 

odůvodněně vyšší a občan je nemůže uhradit vlastním přičiněním. Naopak občan není 

sociálně potřebným, přestože jeho příjem nedosahuje částek životního minima, pokud 

jsou jeho celkové sociální a majetkové poměry takové, že mohou dostatečně zajistit 

jeho náklady na výživu a domácnost a tudíž po něm lze spravedlivě žádat vlastní 

přičinění, konkrétně například prodej majetku. Sociálně potřebným také není rodič, 

zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte žijící s ním ve společné domácnosti, které 

neplní povinnou školní docházku nebo také občan, který nastoupil výkon trestu odnětí 

svobody nebo byl vzat do vazby. Za sociálně potřebnou nelze označit také osobu, 

která není v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou 

výdělečnou činnost, není vedena v evidenci úřadu práce s výjimkou těch, u kterých se 

nezkoumá možnost zvýšit si příjem vlastní prací. 

 Občanům, kteří mají na dávku z titulu sociální potřebnosti nárok, se poskytují 

jednorázové nebo m ěsíčně se opakující pen ěžité nebo v ěcné dávky  

k zabezpečení výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů 

na domácnost. Občanu, jehož příjem se posuzuje společně s dalšími občany, se tyto 

dávky poskytují k doplnění příjmu všech těchto společně posuzovaných osob.  

 Příspěvek na výživu dít ěte je přiznáván nezaopatřenému dítěti, ke kterému 

rodič, povinná osoba, nežijící s ním v domácnosti neplní vyživovací povinnost 

stanovenou soudem. Příspěvek je stanoven ve výši určeného výživného až do rozdílu 

mezi příjmem dítěte a jeho životním minimem. Příjmem dítěte se myslí poměrná část 

příjmu společně posuzovaných osob na něj připadající. Tento příspěvek má přednost 

před obecnou jednorázovou nebo opakující se dávkou. 
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 Občanu, který nesplňuje podmínky pro žádnou z výše uvedených dávek a 

kterému hrozí vážná újma na zdraví, může být poskytnuta v nezbytném rozsahu 

mimo řádná pomoc , a to formou věcné nebo peněžité dávky.  

 

2.2.2. Hmotná nouze platná od 1.1.2007 

 

Sociální potřebnost přestala platit, když byla na základě zákona č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 

minimu definována hmotná nouze. 

Dávkami v systému pomoci v hmotné nouzi jsou příspěvek na živobytí, 

doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Orgány pomoci v hmotné nouzi 

v přenesené působnosti státní správy jsou pověřené obecní úřady, obecní úřady 

s rozšířenou působností, krajské úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, případně 

újezdní úřady. 

Příjmy a sociální a majetkové poměry osob posuzovaných při žádosti o dávku 

hmotné nouze se zkoumají společně s příjmy, sociálními a majetkovými poměry 

dalších osob. Společně posuzovanými osobami v tomto případě jsou rodiče a jejich 

nezletilé nezaopatřené děti, manželé, partneři, rodiče a nezletilé děti, které nejsou 

nezaopatřené, rodiče a zletilé děti, se kterými sdílí bydlení a jiné osoby, které společně 

užívají byt. Společně se neposuzují rodiče a zletilé děti, pokud jsou tyto děti společně 

posuzované se svým manželem, partnerem nebo jinými osobami. V případě, že 

nastane situace, že osobu lze posuzovat v rámci dvou či více skupin, rozhodne orgán 

pomoci v hmotné nouzi na základě skutečného soužití osob, do kterého okruhu osoba 

patří. Společně nejsou posuzovány taktéž osoby společně užívající byt, pokud 

písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a nepodílí se společně na nákladech. 

Osoba se nachází v hmotné nouzi, jestliže její příjem a příjem společně 

posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky 

živobytí a ona si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu 

stavu nebo jiným podmínkám. Je v hmotné nouzi také, jestliže její příjem a příjem 

společně posuzovaných osob dosahuje samostatně nebo včetně příspěvku na živobytí 

částek živobytí, přesto ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na 

bydlení. Případně pokud nesplňuje všechny tyto podmínky, ale s přihlédnutím k jejím 

příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví. 
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Za odůvodněné náklady na bydlení se považuje nájemné a pravidelné úhrady 

za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, tzn. náklady na ústřední vytápění, 

dodávku teplé vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, dodávky vody, odvádění 

odpadních vod, osvětlení společných prostor, odvoz komunálního odpadu a jiné další 

prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením. Do odůvodněných nákladů 

také patří úhrady za prokazatelnou nezbytnou spotřebu elektrické energie, plynu nebo 

jiných paliv. Nájemné je uznatelné maximálně do výše cílového nájemného, které se 

stanoví jako součin nájemného stanoveného zákonem 107/2006 Sb., o jednostranném 

zvyšování nájemného z bytu a podlahové plochy bytu. Prokazatelná nezbytná 

spotřeba energie je stanovena jako průměrná cena za dodávku energie do bytu 

obdobné velikosti podle informací od dodavatele této energie, uznatelná je však 

nejvýše do skutečné výše úhrad. Z důvodu dlouhodobé nemoci nebo těžkého 

zdravotního postižení lze tyto částky zvýšit až o 10 %. Všechny výše uvedené 

odůvodněné náklady na bydlení nesmí převýšit 30 %, v hlavní městě Praze 35 %, 

příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob. 

Za osobu v hmotné nouzi se také považuje osoba, kterou postihne vážná 

mimořádná událost, jako např. živelní pohroma, požár nebo ekologická havárie, a její 

sociální a majetkové poměry jí neumožní tuto situaci překonat. V hmotné nouzi se 

ocitá též osoba, které její sociální a majetková situace neumožní úhradu nezbytného 

jednorázového výdaje např. správní poplatek při ztrátě osobních dokladů nebo 

pořízení nebo opravu nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a 

základního vybavení domácnosti. Za osobu v hmotné nouzi můžeme také považovat 

osobu, která s ohledem na svoje sociální a finanční možnosti nemůže úspěšně řešit 

svoji situaci a hrozí jí sociální vyloučení. Jde o osoby, které byly například propuštěny 

z výkonu trestu, ze zdravotního zařízení po ukončení léčby chorobných závislostí, 

psychiatrického zařízení, zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo jsou 

osobami bez přístřeší nebo pokud jejich práva a zájmy ohrožuje jiná osoba svou 

trestnou činností. 

V hmotné nouzi naopak není osoba, která nepracuje ani není vedena 

v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo je v evidenci úřadu práce, ale bez vážných 

důvodů odmítla jeho nabídku krátkodobého zaměstnání nebo rekvalifikace nebo 

neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním nebo je osobou samostatně 

výdělečně činnou, nedosahuje částky živobytí, ale neuplatňuje nárok na dávky 

z nemocenského pojištění, protože se k němu nepřihlásila. V hmotné nouzi se 
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nenachází člověk, jež je zákonným zástupcem dítěte, který neplní povinnosti 

zákonného zástupce ve smyslu řádného plnění povinné školní docházky, je osobou 

umístěnou v nějakém zdravotnickém zařízení nebo osobou, která nemá nárok na 

nemocenské dávky, protože si pracovní neschopnost způsobila úmyslně nebo ve 

rvačce nebo v důsledku užití návykové látky.  

Za příjem, který se při žádosti o dávku hmotné nouze posuzuje, se považuje 

70 % příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů po 

odpočtu daně z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění neboli tzv. 

sociálního a zdravotního pojištění, 80 % příjmu z dávky nemocenského pojištění při 

pracovní neschopnosti a z podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci a 100 % 

ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu, tj. 

příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a příjmy z pronájmu po 

odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, daně z příjmů a tzv. sociálního a 

zdravotního pojištění, dále také dávky důchodového pojištění, plnění z pojištění pro 

případ dožití určitého věku, výživné a příspěvek na výživu, dávky státní sociální 

podpory, příspěvek na živobytí a jiné. Příjem se posuzuje za období tří kalendářních 

měsíců předcházejících měsíci, v němž byla uplatněna žádost o dávku nebo období 

kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost o dávku, a to v případě že došlo u 

osoby nebo společně posuzovaných osob k podstatnému poklesu příjmu např. 

z důvodu ztráty zaměstnání.  

Podmínkou označení osoby jako osoby nacházející se v hmotné nouzi je, že si 

nemůže zvýšit příjem vlastním přičiněním. Za zvýšení příjmu vlastním přičiněním se 

považuje zvýšení příjmu vlastní prací, řádným uplatněním nároků a pohledávek, 

například nároku na dávky nemocenského pojištění, na dávky státní sociální podpory 

a podobně, a prodejem nebo jiným využitím majetku. Možnost zvýšit si příjem vlastní 

prací se neposuzuje u osob starších 68 let, poživatelů starobního důchodu, invalidů 

třetího stupně, nezaopatřených dětí, osob uznaných dočasně práce neschopných, 

osob pobírajících peněžité dávky z důvodu těhotenství nebo mateřství a rodičů 

pečujících celodenně, osobně a řádně o dítě po dobu trvání nároku na rodičovský 

příspěvek a osob pečujících minimálně 32 hodin týdně o osobu závislou na pomoci 

jiné osoby ve stupni II, III nebo IV. Zvýšení příjmu prodejem majetku se nevyžaduje u 

nemovitosti nebo bytu, který žadatel využívá k trvalému bydlení, u prostředků 

zdravotnické techniky a u zvláštních pomůcek osob s těžkým zdravotním postižením, 
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motorového vozidla využívaného k výdělečné činnosti a podobně nebo u majetku, 

který je využíván k pracovnímu uplatnění osob. 

Příspěvek na živobytí 

Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, pokud její příjem a 

příjem společně posuzovaných osob nedosahuje částky živobytí. Výše příspěvku na 

živobytí činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi částkou živobytí a příjmem jednotlivce a 

rozdíl mezi částkou živobytí a příjmem společně posuzovaných osob. Nárok na 

příspěvek na živobytí nevznikne, pokud průměrný měsíční příjem osoby nebo 

společně posuzovaných osob za tři předcházející kalendářní měsíce byl vyšší než 

trojnásobek životního minima těchto osob. Pokud splňuje podmínky pro přiznání 

příspěvku na živobytí více společně posuzovaných osob, náleží jim tento příspěvek jen 

jednou, a to osobě, na které se společně dohodly. V případě, že by nedošlo k dohodě, 

rozhodne orgán pomoci v hmotné nouzi, které osobě bude příspěvek na živobytí 

přiznán. 

Částka živobytí činí u nezaopatřeného dítěte částku životního minima, tj. Kč 

3.126,-. U starších 68 let, poživatelů starobního důchodu a ostatních, u kterých se 

nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací, s výjimkou nezaopatřených dětí, je 

částkou živobytí částka existenčního minima, tj. Kč 2.020,- zvýšená o polovinu částky 

rozdílu mezi životním a existenčním minimem, tj. celkem Kč 2.573,-, u ostatních osob 

je to částka existenčního minima. Částka živobytí společně posuzovaných osob se 

rovná součtu částek živobytí osob, které jsou takto společně posuzovány. 

Osobám, s výjimkou nezaopatřených dětí a lidí, u kterých se nezkoumá snaha 

zvýšit si příjem vlastní prací, které pracují a prokazatelně se snaží využít možnosti 

zvýšení si příjmu vlastní prací, se zvyšuje částka živobytí o 50 % částky rozdílu mezi 

životním a existenčním minimem. Stejným způsobem, avšak pouze o 30 %, se zvyšuje 

částka živobytí osobám, které jsou v evidenci úřadu práce a o dalších 20 % těm, kteří 

se prokazatelně snaží využít další možnosti zvýšení příjmu vlastní prací.  

Při hodnocení možnosti využití majetku se vychází z toho, že nárok na zvýšení 

částky živobytí o 30 % rozdílu částky mezi životním a existenčním minimem mají první 

tři měsíce pobírání příspěvku na živobytí všechny osoby, od čtvrtého měsíce pobírání 

příspěvku pak osoby, které majetek nemají nebo mají, ale nemohou jej využít ke 

zvýšení příjmu nebo mají a využívají jej ke zvýšení příjmu. Pokud nedojde k využití 

movitého nebo nemovitého majetku do šesti měsíců, po které je pobírán příspěvek na 
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živobytí, pak je osoba označena za osobu, která není v hmotné nouzi, protože 

prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním. 

Třetím způsobem možnosti zvýšení příjmu vlastním přičiněním je řádné 

uplatnění nároků a pohledávek. Při jeho hodnocení mají nárok na zvýšení částky 

živobytí o 20 % částky rozdílu mezi životním a existenčním minimem osoby, které 

nemají nároky ani pohledávky nebo prokazatelně všechny svoje nároky a pohledávky 

uplatnily. Pokud je však neuplatní od uplynutí šesti měsíců, po které pobírají příspěvek 

na živobytí, jsou posuzovány jako osoba, která není v hmotné nouzi, a to proto, že 

prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním. 

Částka živobytí se také měsíčně zvyšuje podle zvláštního právního předpisu, 

pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení odborného lékaře zvýšené 

náklady na dietní stravování. Částka živobytí se zvyšuje i osobě, která prokáže, že má 

zvýšené náklady spojené s hledáním zaměstnání (náklady na dopravu, telefon a 

korespondenci), a to o Kč 300,-. 

Nárok na příspěvek na živobytí vzniká dnem splnění výše stanovených 

podmínek, dávka náleží osobě ode dne, kdy splnila všechny podmínky nároku na 

dávky a současně od prvního dne měsíce, v němž bylo zahájeno řízení o přiznání 

dávky. Příspěvek na živobytí se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, případně 

v obou formách. Ve věcné formě je příspěvek poskytován v případě, že je zjevné, že 

by příjemce dávku nevyužil k účelu, k němuž je určena. 

Doplatek na bydlení 

Doplatek na bydlení je určen osobě, vlastníkovi nebo nájemci užívajícímu byt, 

jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení, byl jeho příjem zvýšený o 

vyplacený příspěvek na živobytí nižší než částka živobytí nebo v případě společně 

posuzovaných osob byl jejich příjem zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší 

než částka živobytí společně posuzovaných osob. Podmínkou nároku na doplatek na 

bydlení je s určitými výjimkami získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na 

příspěvek na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Nárok 

na doplatek na bydlení nevznikne, pokud žadatel bez vážného důvodu odmítne 

možnost levnějšího přiměřeného bydlení, o které má povinnost požádat obec, v níž má 

trvalý pobyt. Pokud splňuje podmínky na doplatek na bydlení více osob, náleží jim tato 

dávka pouze jednou, a to osobě určené na základě jejich vzájemné dohody. 

Nedohodnou-li se, určí orgán pomoci v hmotné nouzi, které z těchto osob se doplatek 

na bydlení přizná. Doplatek na bydlení se poskytuje pod podmínkou, že osoba užívá 
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vlastní nebo nájemní byt v obci, v níž je hlášena k trvalému nebo přechodnému 

pobytu. 

Výše doplatku na bydlení se rovná částce odůvodněných nákladů na bydlení 

minus vyplacený příspěvek na bydlení (na základě zákona o státní sociální podpoře) 

minus rozdíl mezi příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob včetně příspěvku 

na živobytí a částkou živobytí osoby nebo společně posuzovaných osob. 

Nárok na doplatek na bydlení vzniká dnem splnění výše stanovených 

podmínek, dávka náleží osobě ode dne, kdy splnila všechny podmínky nároku na 

dávky a současně od prvního dne měsíce, v němž bylo zahájeno řízení o přiznání 

dávky. Doplatek na bydlení se poskytuje v peněžní formě. 

Mimo řádná okamžitá pomoc  

Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc se týká 

- osob, kterým s přihlédnutím k jejich příjmům, celkovým sociálním a majetkovým 

poměrům hrozí vážná újma na zdraví ; těmto osobám se výše dávky mimořádné 

okamžité pomoci stanoví k doplnění příjmu do výše existenčního minima nebo do výše 

životního minima, pokud se jedná o nezaopatřené dítě; 

- osob, které postihla vážná mimo řádná událost  (například živelní pohroma, požár 

nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie) a ony ji nejsou 

schopny překonat vlastními silami vzhledem ke svým celkovým sociálním a 

majetkovým poměrům; těmto osobám náleží dávka až do výše patnáctinásobku částky 

životního minima jednotlivce s přihlédnutím k jeho majetkovým a příjmovým poměrům; 

- osob, kterým vznikl nezbytný jednorázový výdaj  týkající se například nákladů 

spojených s vyřizováním vydání duplikátů při prokázané ztrátě osobních dokladů, 

rodného listu a jiných dokladů a pokud tyto osoby nemají vzhledem ke svým příjmům a 

celkových sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky pro pokrytí tohoto 

nezbytného jednorázového výdaje; v tomto případě mají tyto osoby na nárok 

mimořádné okamžité pomoci až do výše onoho jednorázového výdaje; 

- osob, které nemají dostatečné prostředky na úhradu odůvodn ěných nezbytných 

náklad ů spojených s pořízením nebo opravou základních předmětů dlouhodobé 

potřeby, základního vybavení domácnosti a souvisejících se vzděláním nebo 

zájmovou činností nezaopatřeného dítěte; v těchto případech se výše mimořádné 

okamžité pomoci stanoví až do výše těchto nákladů, s podmínkou, že součet těchto 

dávek nesmí za jeden kalendářní rok překročit desetinásobek životního minima 

jednotlivce; 
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- osob, které jsou ohroženy sociálním vylou čením , s ohledem na neuspokojivé 

sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, zejména pokud jsou propuštěny 

z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, ze zdravotnického zařízení nebo 

psychiatrické léčebny po ukončení léčby chorobných závislostí, ze školského zařízení 

pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti 

nebo jsou osobami bez přístřeší případně osobami, jejichž práva a zájmy jsou 

ohroženy trestnou činností jiné osoby; těmto všem náleží jednorázová dávka 

mimořádné okamžité pomoci ve výši Kč 1.000,- s ohledem na okamžité nezbytné 

potřeby, s podmínkou, že součet těchto dávek nesmí za jeden kalendářní rok převýšit 

čtyřnásobek životního minima jednotlivce. 

Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc vzniká dnem, kdy ji příslušný orgán 

pomoci v hmotné nouzi přizná. Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována v peněžní 

nebo věcné formě, případně v obou formách.  

 Aktiviza ční plán 

 V případě, že je příspěvek na živobytí poskytován déle než šest měsíců, je 

příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi povinen vypracovat tzv. aktivizační plán. 

Aktivizační plán má směřovat k uvědomění si nezbytnosti řešit vlastní sociální situaci a 

ke zvýšení možností osoby řešit stav hmotné nouze.  Součástí aktivizačního plánu je 

zjištění sociální anamnézy. Ta obsahuje identifikační údaje, rodinnou anamnézu 

s cílem zjistit rodinnou zátěž, osobní anamnézu s cílem zjistit orientaci v pracovním 

procesu a překážky hledání vhodného zaměstnání, definici problému týkající se 

hmotné nouze, formulaci cílů, plán opatření, jak dosáhnout dílčích cílů a harmonogram 

jednotlivých úkolů aktivizačního plánu a termín pro kontrolu plnění. Při kontrole plnění 

se vyplňuje záznam o kontrole plnění aktivizačního plánu. Doporučuje se, aby 

aktivizační plán nebyl sestavován u osob, u nichž se nesleduje možnost zvýšení 

příjmu vlastní prací. 

 

2.2.3. Porovnání právních úprav týkajících se sociá lní pot řebnosti a 

hmotné nouze 

 

 Porovnání se týká zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti a zákona č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, respektive zákona  č. 463/1991 Sb., o 

životním minimu a zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 
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Základní rozdíly v pojetí sociální potřebnosti a stavu hmotné nouze se týkají 

zejména dávek, definice občanů sociálně potřebných a občanů nacházejících se ve 

stavu hmotné nouze, společně posuzovaných osob a rozhodného období pro 

zjišťování příjmu žadatele o dávku. 

Co se týče dávek, tak podle zákona o sociální potřebnosti byla poskytována 

obecná dávka při nedostatečném příjmu, příspěvek na výživu při neplaceném 

výživném a fakultativní mimořádná dávka. Zákon o hmotné nouzi definuje tři dávky: 

příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávku mimořádné okamžité pomoci.  

Občan byl podle již neplatné právní úpravy sociálně potřebným, pokud jeho 

příjem nedosahoval částek životního minima a on si nemohl tento příjem zvýšit 

vlastním přičiněním, nebo pokud jeho příjem byl vyšší než částky životního minima, ale 

jeho nezbytné náklady na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a 

nezbytné náklady na domácnost byly odůvodněně vyšší. Společně posuzované osoby 

byly považovány za sociálně potřebné, pokud podmínky sociální potřebnosti splňují 

všechny tyto osoby. V novém zákoně už jsou lépe pojmenovány náklady – zatímco pro 

účely posuzování sociální potřebnosti se od příjmů odečítaly „nezbytné náklady na 

zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytné náklady na 

domácnost“, v hmotné nouzi se od příjmů odečítají „přiměřené náklady na bydlení“. 

Podle nového zákona se tedy občan nachází v hmotné nouzi, pokud jeho příjem a 

příjem společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení 

nedosahuje částky živobytí a on si nemůže tento příjem zvýšit vlastním přičiněním, 

nebo pokud příjem občana a příjem společně posuzovaných osob dosahuje částky 

živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení. Jsou 

v něm definovány ještě další případy, kdy je občan v hmotné nouzi, a to pokud 

nesplňuje podmínky hmotné nouze, ale s přihlédnutím k jeho příjmům, celkovým 

sociálním a majetkovým poměrům mu hrozí vážná újma na zdraví, nebo pokud 

občana postihne vážná mimořádná událost a on ji vzhledem ke svým celkovým 

sociálním a majetkovým poměrům není schopen překonat, nebo pokud je občan 

nucen uhradit nezbytný jednorázový výdaj a jeho celkové sociální a majetkové poměry 

mu to neumožňují, a také pokud občanovi hrozí sociální vyloučení.  

Společně posuzovanými osobami podle zákona o sociální potřebnosti byli 

rodiče a nezaopatřené děti, manželé, druh a družka a nezaopatřené děti 

nezaopatřených dětí. V zákoně o hmotné nouzi jsou společně posuzovanými osobami 
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rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, rodiče a nezletilé děti „zaopatřené“, rodiče a 

zletilé děti, manželé, registrovaní partneři a jiné osoby společně užívající byt.  

Možnost zvýšení příjmu vlastní prací se posuzuje u obou sledovaných 

právních úprav stejně, tj. vlastní prací, řádným uplatněním nároků a pohledávek a 

využitím majetku. Možnost zvýšení příjmu vlastní prací se nezkoumá v případě 

sociální potřebnosti u starobního důchodce, plně invalidního důchodce, občana 

staršího 65 let, rodiče pečujícího o dítě, občana pečujícího o jinou osobu a 

nezaopatřeného dítěte. Podle zákona o hmotné nouzi se možnost zvýšení příjmu 

vlastní prací neposuzuje u starobního důchodce, invalidů III. stupně, občana staršího 

68 let, osob pobírajících dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství nebo 

mateřství nebo rodiče pečujícího o dítě, občana pečujícího o osobu závislou na 

pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, u nezaopatřeného dítěte a u osoby uznané 

za dočasně práce neschopnou. 

A posledním důležitým bodem je rozhodné období pro zjišťování příjmu. Podle 

zákona o sociální potřebnosti se sledoval průměrný měsíční příjem za posledních 6 

měsíců a v případě podstatného poklesu příjmu se příjem zjišťoval ke dni podání 

žádosti. V zákoně o hmotné nouzi je rozhodným obdobím příjem za poslední 3 

kalendářní měsíce a v případě podstatného poklesu příjmu je to období kalendářního 

měsíce, v němž byla podána žádost o dávku. 
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3. ANALÝZA SOCIÁLNÍ POMOCI POSKYTOVANÉ VE STAVU HMO TNÉ NOUZE 

OBČANŮM MĚSTA ŠUMPERK 

 

3.1 ANALÝZA VÝDAJ Ů MĚSTA ŠUMPERK NA DÁVKY SOCIÁLNÍ POT ŘEBNOSTI A HMOTNÉ NOUZE  

 

3.1.1 Základní charakteristiky m ěsta Šumperk 

  

Šumperk je správním, politickým a hospodářským centrem severozápadní 

Moravy. Je součástí kraje Olomouckého, leží v podhůří Jeseníků. Město je obcí 

s rozšířenou působností s necelými 28 tisíci obyvateli. Z toho asi 13,5 tisíc obyvatel 

jsou muži, asi 3,7 tisíc obyvatel jsou děti do 14 let, 19,6 tisíc obyvatel jsou občané 

v produktivním věku 15 – 64 let a cca 4,6 tisíc obyvatel jsou důchodci nad 65 let věku. 

Podle údajů z roku 2001 žije 97,44 % obyvatel v domech nebo v bytech, 0,93 % 

v zařízeních a 1,63 % občanů není ubytováno ani v bytech nebo domech, ani 

v zařízeních. 50,81 % obyvatel je ekonomicky aktivních. Podíl ekonomicky aktivních 

podle odvětví je zobrazen v příloze č.1. 

Velmi důležitým ukazatelem je nezaměstnanost. K 31.12.2006 byla míra 

nezaměstnanosti v obci Šumperk 13,39 %. Tato je vypočtena jako podíl počtu 

uchazečů o zaměstnání v roce 2006, kterých bylo 4 956, na počtu ekonomicky 

aktivních obyvatel. Ekonomicky aktivních bylo podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2001 evidováno 37 007 občanů. 

Tyto všechny faktory a ještě mnoho dalších mají vliv na počet obyvatel 

nacházejících se v tíživé životní situaci a s tím také na počet a výši vyplácených dávek 

sociální potřebnosti resp. hmotné nouze.  

 

3.1.2 Analýza dávek sociální pé če a hmotné nouze 

 

Jak už bylo uvedeno, v období do konce roku 2006 byly v rámci systému 

sociální potřebnosti vypláceny dva typy dávek. První dávkou je příspěvek na výživu 

podle § 5, který náleží nezaopatřenému dítěti, kterému rodič nežijící s ním 

v domácnosti neplatí výživné stanovené soudem. V roce 2004 bylo na Městském 

úřadu v Šumperku evidováno 97 nových žádostí o tento příspěvek. V úhrnu pak bylo 

vyplaceno Kč 892.946,-. V dalším roce se počet nových žádostí zvýšil na 111, ale 

suma celkem se snížila na Kč 646.616,-. V roce 2006 se hodnoty výrazněji nezměnily, 
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počet nových žádostí mírně klesl na 102 a výdaje na tuto dávky mírně vzrostly na Kč 

663.229,-. Druhou dávkou je obecná dávka sociální péče podle § 4. V roce 2004 bylo 

evidováno 465 nových žádostí o tuto dávku od rodin a 1 242 od jednotlivců. Vyplaceno 

bylo rodinám Kč 19 132 260,- a jednotlivcům Kč 34 189 222,-. Rok 2005 znamenal 

pokles nových žádostí u rodin na 333 a u jednotlivců na 935 a pokles celkových výdajů 

na Kč 16 392 294,- pro rodiny a Kč 33 100 509,- pro jednotlivce. V následujícím roce 

došlo opět k mírnému snížení, a to jak žádostí, tak i vyplacených peněz. Bylo přijato 

239 nových žádostí od rodin a 690 žádostí od jednotlivců. Vydáno bylo rodinám 

úhrnem Kč 16 002 841,- a jednotlivcům Kč 27 432 077,-. V roce 2004 činil celkový 

počet nových žádostí na všechny typy dávek 1 804, bylo poskytnuto celkem Kč 

54 214 428,-. Rozhodnutí o přiznání dávky bylo provedeno 7 738. Průměrná výše 

dávky v tomto roce byla Kč 7 006,-. V roce 2005 bylo zaznamenáno celkem nových 

žádostí 1 379, bylo vyplaceno Kč 50 139 419,- a rozhodnutí o přiznání dávky padlo 

7 615krát. Průměrná výše dávky činila Kč 6 584,-. Rok 2006 přinesl celkem 1 031 

nových žádostí, výdej Kč 44 098 147,- a rozhodnutí o přiznání dávky 7 003. Průměrná 

dávka vychází na Kč 6 297,-. Uvedené údaje jsou zobrazeny v příloze 2 a grafu 3.1. 

 

Graf 3.1: Podíly jednotlivých dávek sociální péče v letech 2004 – 2006 
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Pramen: Interní dokumenty MÚ Šumperk oddělení dávek hmotné nouze, 2008. Vlastní 

zpracování. 

 

 Jak je patrné z výše zobrazeného grafu, celková suma vyplacená na dávky 

sociální péče Městským úřadem v Šumperku má výraznou tendenci klesat, objem 
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financí se v roce 2006 oproti roku 2004 snížil o 18,7 %. To platí nejen celkově, ale i 

pro jednotlivé dávky. Také počet rozhodnutí o přiznání dávky vykazuje mírně snižující 

se trend. Tuto skutečnost můžeme přičíst obecně rostoucí ekonomice a životní úrovni 

obyvatel České republiky, jak dokládá tab. 3. 

 

Tab. 3.1: Veřejné finance, sociální sféra, kultura, životní úroveň v ČR v letech 2004 – 

2008 

Charakteristika  2004 2005 2006 2007 2008 
Saldo státního rozpočtu v mld. 
Kč. -93,7 -56,3 -97,6 -66,4 

ůdaje nejsou k dispozici 

Vyplácené důchody celkem (v 
tis., stav k 31. 12.) 3 285 3 307 3 355 3 397 
Podíl osob s terciálním 
vzděláním (VŠ a VOŠ) v % 9,9 10,4 10,9 11,0 
Vybavenost na 100 domácností:        
- chladnička s mrazničkou 66,3 68,8 . . 

chladnička . . 105,7 106,4 
mraznička . . 95 96,5 

- automatická pračka 91,2 91,7 91,9 93,4 
- CD přehrávač 35,9 39,7 51,5 57,0 
- jízdní kolo 158 150,5 148,3 150,8 
- osobní automobil 69,2 69,3 70,8 72,6 
- rekreační objekt 13 12,6 11,9 12,1 
- osobní počítač 39,7 41,9 48,6 55,6 

Pramen: ČSÚ, 2008. Vlastní zpracování. 

  

Od začátku roku 2007 jsou na základě zákona o pomoci v hmotné nouzi3 

poskytovány tři dávky – příspěvek na živobytí, který najdeme v části třetí, hlavě I, 

doplatek na bydlení viz třetí část, hlava II a mimořádná okamžitá pomoc z třetí části, 

hlavy III tohoto zákona. V roce 2007 poskytl Městský úřad v Šumperku 5 313 dávek 

příspěvku na živobytí, z toho 183 dávek jednorázového charakteru a 5 130 dávek 

opakovaných. Celkem bylo vydáno v rámci příspěvku na živobytí Kč 15 377 611,-, 

z toho na jednorázové případy Kč 525 026,- a na opakované Kč 14 852 585,-. 

Průměrná výše příspěvku na živobytí byla Kč 2 894,-. Doplatků na bydlení bylo 

vyplaceno 715, v tom 11 jednorázově a 704 opakovaně. Výdaje na tuto dávku činily Kč 

1 220 416,- celkem, tj. Kč 28 068,- na jednorázově poskytnuté dávky a Kč 1 192 348,- 

na opakované dávky. Průměrný doplatek na bydlení se rovnal Kč 1 707,-. Dávek 

mimořádné okamžité pomoci všech typů bylo v tomto roce poskytnuto 591. 291 dávek 

mělo charakter jednorázový a 300 dávek opakovaný. Vyplaceno bylo Kč 1 490 273,-, 
                                                 
3 viz Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
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z toho Kč 562 850,- na jednorázové dávky a Kč 927 423,- na dávky opakované. 

Průměrná dávka mimořádné okamžité pomoci v roce 2007 byla Kč 2 522,-. Průměrná 

dávka hmotné nouze bez ohledu na druh dávky činila Kč 2 733,-. V roce 2008 se 

celkový počet příspěvků na živobytí snížil na 5 078. Jednorázových dávek bylo 276, 

opakovaných 4 802. Na příspěvek na živobytí bylo vydáno oproti roku 2007 méně, a to 

Kč 13 795 980,-, z toho na jednorázové dávky Kč 619 197,- a na opakované Kč 

13 176 783,-. Průměrný příspěvek na živobytí se rovnal Kč 2 717,-. Doplatků na 

bydlení bylo klientům přiznáno 272, 13 jednorázově a 259 opakovaně. Výdaje na tuto 

dávku dosáhly Kč 804 996,-, na jednorázové dávky připadlo Kč 26 773,- a na 

opakované Kč 778 223,-. Průměrná dávka činila Kč 2 960,-. V počtu poskytnutých 

dávek mimořádné okamžité pomoci došlo k mírnému zvýšení na 616. Toto zahrnuje 

157 dávek jednorázového a 459 dávek opakovaného typu. Na mimořádnou okamžitou 

pomoc bylo v roce 2008 vydáno celkem Kč 1 809 898,-, z toho Kč 337 495,- na 

jednorázové dávky a Kč 1 472 403,- na dávky opakované. Průměr v této dávce byl Kč 

2 938,-. Celková průměrná dávka hmotné nouze byla téměř stejná jako v minulém 

roce, tedy Kč 2 751,-. Uvedené údaje jsou shrnuty v příloze 3 a v grafu 3.2. 

 

Graf 3.2: Podíly jednotlivých dávek hmotné nouze v letech 2007 – 2008 
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Pramen: Interní dokumenty MÚ Šumperk oddělení dávek hmotné nouze, 2008. Vlastní 

zpracování. 
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 V roce 2008 došlo oproti předcházejícímu roku k poklesu celkové částky 

vyplacené na dávky hmotné nouze a ke snížení počtu poskytnutých dávek. V roce 

2008 ku roku 2007 poklesl počet dávek o 9,9 % a vyplacená částka o 9,3 %. Klesla 

suma přiznaná na příspěvek na živobytí i na doplatek na bydlení. Dávka mimořádné 

okamžité pomoci naopak zaznamenala zvýšení celkově i v rámci jednotlivých typů této 

dávky, a to jak finančně, tak počtem. Snižují se opakovaně vyplácené dávky a rostou 

dávky poskytované mimořádně. Celkový klesající trend lze přičíst stejným důvodům 

jako v případě dávek sociální péče, tedy celkově zvyšující se životní úrovni obyvatel 

České republiky.  

 Když pohlédneme souhrnně na celé období let 2004 až 2008, zaregistrujeme 

klesající tendenci s výrazným snížením v roce 2007, kdy došlo ke změně legislativy. 

V tomto roce byla celková částka vyplacená na dávkách sociální pomoci o 59 % nižší 

než celková částka vyplacená na dávky sociální péče v uplynulém roce. Souhrnně za 

celé pětileté období poklesly výdaje na dávky hmotné nouze o 69,7 %. Tuto 

skutečnost znázorňuje Graf 3.3 – Suma Kč vyplacená na dávky sociální péče / hmotné 

nouze v letech 2004 – 2008 a Graf 3.4 – Vývoj celkové sumy Kč vyplacené na dávky 

sociální péče / hmotné nouze v letech 2004 - 2008. 

 

Graf 3.3: Suma Kč vyplacená na dávky sociální péče / hmotné nouze v letech 2004 – 

2008 

 

Pramen: Interní dokumenty MÚ Šumperk oddělení dávek hmotné nouze, 2008. Vlastní 

zpracování. 
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Graf 3.4: Vývoj celkové sumy Kč vyplacené na dávky sociální péče / hmotné nouze 

v letech 2004 – 2008 
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Pramen: Interní dokumenty MÚ Šumperk oddělení dávek hmotné nouze, 2008. Vlastní 

zpracování. 

 

 Počet dávek poskytnutých klientům Městského úřadu v Šumperku od roku 

2004 do roku 2008 klesá rovnoměrně, nezaznamenáváme zde vliv změny zákona viz 

graf 3.5. 

 

Graf 3.5: Vývoj počtu vyplacených dávek sociální péče / hmotné nouze v letech 2004 – 

2008 
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Pramen: Interní dokumenty MÚ Šumperk oddělení dávek hmotné nouze, 2008. Vlastní 

zpracování. 
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 Výše průměrné dávky zhruba kopíruje vývoj celkové částky vyplacené na 

dávky v období let 2004 až 2008, tedy vykazuje klesající trend a zároveň výrazný 

pokles v roce 2007. Graf 3.6 tento fakt zobrazuje. 

 

Graf 3.6: Vývoj průměrné výše dávky sociální péče / hmotné nouze v letech 2004 – 

2008 
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Pramen: Interní dokumenty MÚ Šumperk oddělení dávek hmotné nouze, 2008. Vlastní 

zpracování. 

 

Když se vrátíme k údajům o nezaměstnanosti v Šumperku, můžeme zde 

nalézt souvislost s vývojem počtu dávek sociální péče a hmotné nouze. Jak již bylo 

zmiňováno, v roce 2004 činila míra nezaměstnanosti v Šumperku 13,39 %.  V roce 

2007 už činila míra nezaměstnanosti v okrese Šumperk pouze 8,15 %. Neumístěných 

uchazečů o zaměstnání bylo evidováno 5 252, z toho 54,8 % tvořily ženy. Tento 

zásadní faktor mohl ovlivnit vývoj počtu obyvatel nacházejících se v sociální nouzi a 

s tím také vývoj počtu vyplacených dávek. 

 

3.2 ANALÝZA KONKRÉTNÍCH P ŘÍPADŮ POSKYTOVÁNÍ DÁVEK SOCIÁLNÍ POT ŘEBNOSTI A 

HMOTNÉ NOUZE 

 

Tato podkapitola se věnuje popisu dvou konkrétních případů poskytování dávek 

sociální péče a hmotné nouze v letech 2006 a 2007. Příjemci jsou klienty oddělení 

dávek hmotné nouze Městského úřadu v Šumperku. První polovina kapitoly je 
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zaměřena na čtyřčlennou rodinu, druhá polovina pak na jednotlivce s diabetickou 

dietou. Uvedená jména jsou smyšlená. 

První část se zabývá analýzou dávek poskytovaných čtyřčlenné rodině v letech 

2006 a 2007. Žadatelkou o dávku je paní Jitka, která je na mateřské dovolené se 

synem Martinem, žije s druhem Josefem, který je dlouhodobě nezaměstnaný. Spolu 

s nimi bydlí také druhý syn paní Jitky Lukáš. Struktura vyplacených dávek sociální 

potřebnosti je zobrazena v příloze č.4.  

V lednu 2006 paní Jitka pobírá dávky státní sociální podpory, a to přídavky na 

děti ve výši Kč 1.348,-, sociální příplatek ve výši Kč 1.579,-, příspěvek na bydlení ve 

výši Kč 1.178,- a rodičovský příspěvek na mladšího Martina ve výši Kč 3.635,-. Do 

příjmů je jí započítán rozdíl mezi používanou nadstandardní a základní verzí kabelové 

televize ve výši Kč 604,-. Všechny tyto příjmy se pro účely zjištění dávky sociální 

potřebnosti porovnávají s částkami životního minima, konkrétně s částkou potřebnou 

pro zajištění výživy a základní osobních potřeb členů domácnosti a s částkou 

potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost. Životní minimum dospělých 

činí Kč 2.400,- na osobu, na mladší dítě je to Kč 1.750,-, na staršího syna pak Kč 

2.530,-. Náklady na domácnost jsou podle zákona o životním minimu ve výši Kč 

3.260,-, tato rodina má však náklady na domácnost odůvodněně vyšší, a to Kč 3.934,-. 

Tato suma obsahuje výdaje na elektřinu ve výši Kč. 580,-, na plyn Kč 140,-, na svoz 

odpadu Kč 164,- a nájem Kč 3.050,-, z toho Kč 787,- tvoří samotný nájem a Kč 2.263,- 

zálohy na služby. Rozdíl mezi celkovými příjmy Kč 8.344,- a životním minimem Kč 

13.014,- činí Kč 4.670,-, což je výše dávky sociální potřebnosti. 

V únoru starší syn Lukáš ukončil studium střední školy a zaevidoval se na úřadu 

práce, který mu však nepřiznal podporu v nezaměstnanosti. Paní Jitce přišlo 

rozhodnutí o odejmutí rodičovského příspěvku, protože syn Martin dosáhl v tomto 

měsíci věku 4 let. Také se zaevidovala na úřadu práce, podpora v nezaměstnanosti jí 

byla přiznána ve výši Kč 2.210,- po první tři měsíce a Kč 1.989,- v dalších měsících. 

V únoru došlo také ke změně výše dávek státní sociální podpory. Přídavky na děti byly 

zvýšeny na Kč 1.370,-, sociální příplatek na Kč 1.605,-, příspěvek na bydlení na Kč 

1.223,- a rodičovský příspěvek na Kč 3.696,-. Do příjmů rodiny se opakovaně 

započítává nadstandardní kabelová televize a také nově podpora v nezaměstnanosti 

paní Jitky. Příjmy rodiny se tímto zvýšily na Kč 10.138,-. Částky životního minima 

zůstávají nezměněny, dávka sociální potřebnosti tedy byla vypočtena ve výši Kč 

2.876,-. 
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V dalším měsíci do příjmů z dávek státní sociální podpory není započten 

přídavek na staršího syna Lukáše, který už podle zákona není nezaopatřeným 

dítětem. Také došlo k odejmutí rodičovského příspěvku na mladšího Martina, jak bylo 

již uvedeno. Podpora v nezaměstnanosti byla paní Jitce vyplacena ve stanovené výši 

Kč 2.210,-. Celkové příjmy rodiny se tedy snížily na Kč 6.202,-. Již dříve bylo 

rozhodnuto o umístění staršího syna Lukáše do ústavní péče, došlo k tomu 3.2.2006. 

V březnu tak již není součástí částek životního minima Kč 2.530,-. Částky sociální 

potřebnosti se tím snížily na Kč 10.484,-, dávka byla vypočtena ve výši Kč 4.282,-.  

28.3.2006 musel druh paní Jitky, pan Josef, nastoupit výkon trestu. Trest mu byl 

vyměřen na 2,5 roku, k ukončení výkonu trestu by tedy mělo dojít až 28.9.2008. 

V dubnu se tak částky sociální potřebnosti znovu snížily, a to o částku Kč 2.400,-, 

která připadala právě na pana Josefa. Změnila se také výše skutečných nákladů na 

domácnost, konkrétně záloha na plyn byla zvýšena na Kč 153,- a svoz odpadu byl 

snížen na Kč 82,-. Celkem tedy skutečné náklady na domácnost činily Kč 3.865,-. 

V příjmech došlo ke změně ve výši sociálního příplatku a byl zrušen příjem za 

nadstandardní kabelovou televizi, protože rodina přešla na základní verzi. Výše dávky, 

tedy rozdíl mezi sociální potřebností Kč 8.015,- a příjmy Kč 4.650,-, byla stanovena na 

Kč 3.365,-. 

V květnu byl příjem paní Jitky z podpory v nezaměstnanosti menší, a to Kč 

2.048,-. Došlo tedy ke změně výše příjmů, tím pádem také ke změně výše dávky 

sociální potřebnosti, která stoupla na Kč 3.527,-. 

Další měsíc se příjem rodiny opět o něco snížil, konkrétně byl snížen rodičovský 

příspěvek na Kč 987,- a podpora v nezaměstnanosti paní Jitky na Kč 1.989,-. Celkové 

příjmy rodiny v červnu činily Kč 4.193,-, celkové výdaje zůstaly nezměněny ve výši Kč 

8.015,-. Výše dávky sociální potřebnosti byla určena na Kč 3.822,-. 

 V červenci se nezměnila výše příjmů, došlo však ke změně na straně sociální 

potřebnosti rodiny. Výše skutečných nákladů na domácnost klesla na Kč 3.615,- a s ní 

také celková sociální potřebnost rodiny na Kč 7.765,-. Dávka v červenci činí Kč 3.572,-

. V srpnu byl úřadem práce vyplacen pouze doplatek podpory 

v nezaměstnanosti ve výši Kč 514,-. Příjmy rodiny se tím pádem snížily na Kč 2.718,-. 

Částky sociální potřebnosti zůstávají nezměněny, výše dávky v tomto měsíci tedy je 

vypočtena na Kč 5.047,-. 
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 Další měsíc už není podpora v nezaměstnanosti paní Jitky součástí příjmů, 

jejich celková výše se změnila na Kč 2.204,-. Vzhledem k nezměněným částkám 

sociální potřebnosti je dávka v září stanovena na Kč 5.561,- 

 K dalšímu rozdílu došlo až v listopadu, kdy se opět změnila výše skutečných 

nákladů na domácnost. Do záloh na služby nebyla v tomto měsíci zahrnuta záloha na 

elektřinu ve výši Kč 580,-, ale pouze doplatek elektřiny na základě ročního vyúčtování 

v hodnotě Kč 188,-. Skutečné náklady na domácnost se tedy snížily na Kč 3.223,-. 

Dávka sociální potřebnosti, tedy rozdíl mezi příjmy rodiny ve výši Kč 2.204,- a 

celkovou částkou sociální potřebnosti ve výši Kč 7.373,-, činí Kč 5.169,-. 

 K poslední změně při výpočtu dávky v tomto roce došlo v prosinci. Do nákladů 

na domácnost byla opět vrácena záloha na elektřinu, tentokrát v nové výši Kč 640,-. 

Celkové příjmy rodiny v prosinci byly Kč 2.204,-, celková hodnota sociální potřebnosti 

činila Kč 7.825,-, výše dávky sociální potřebnosti byla stanovena na Kč 5.621,-. 

Od 1.1.2007 dochází v českém právním řádu ke změně legislativní úpravy 

týkající se dávek sociální potřebnosti. Stávající systém byl nahrazen novým systémem 

dávek hmotné nouze, současně s tím došlo ke změně informačních systémů 

používaných při stanovení dávek. Dávka už není vypočítávána jen podle jednotlivých 

doložených příjmů a výdajů rodiny, ale také pomocí dalších kritérií obsažených v nové 

softwarové aplikaci GINIS. Například odůvodněné náklady na bydlení jsou 

stanovovány podle různých parametrů, jako je například podlahová plocha bytu, 

způsob vytápění apod. Odůvodněné náklady mohou dosahovat maximálně do 30 % 

výše příjmů. Pokud příspěvek na živobytí nestačí, je žádáno o přidělení doplatku na 

bydlení. Ten je roven rozdílu mezi příspěvkem na živobytí a příspěvkem na bydlení 

z dávek státní sociální podpory.  

 Přechodné období pro změnu bylo určeno na první tři měsíce roku 2007. 

V lednu a únoru 2007 tedy byla paní Jitce vyplacena dávka podle starého zákona4, od 

března už jsou dávky vypočítávány podle zákona o hmotné nouzi. Od 1.3.2007 tak 

dochází k odejmutí dávky sociální péče podle zákona 482/1991 Sb. a od samého data 

je přiznán příspěvek na živobytí ve výši Kč 3.431,- a doplatek na bydlení ve výši Kč 

743,-. V dalších měsících dostávala paní Jitka pouze příspěvek na bydlení v různých 

výších viz příloha č.4.  

                                                 
4 Viz Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti 
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 V rámci systému dávek hmotné nouze je možno přiznat dávku mimořádné 

okamžité pomoci, a to v případě hrozby vážné újmy na zdraví, postižení vážnou 

mimořádnou událostí, potřeby nezbytného jednorázového výdaje, potřeby 

odůvodněných nezbytných nákladů nebo hrozby sociálního vyloučení. Paní Jitka 

v prosinci 2008 podala žádost o mimořádný jednorázový příspěvek na pořízení nové 

pračky. Bylo zjištěno, že oprava by byla nerentabilní a že novou použitou pračku lze 

pořídit za Kč 2.500,-. Pro účely posouzení oprávněnosti žádosti byla zjišťována 

příjmová situace rodiny. Příjmy v prosinci 2008 činily Kč 11.139,-, z toho z dávek státní 

sociální podpory přídavek na dítě Kč 610,-, sociální příplatek Kč 980,-, příspěvek na 

bydlení Kč 1.971,- a z dávek hmotné nouze příspěvek na živobytí Kč 5.814,- a 

doplatek na bydlení Kč 1.764,-. Výdaje se skládaly z částky živobytí ve výši Kč 7.440,- 

a z odůvodněných nákladů na bydlení ve výši Kč 2.751,-. Na základě těchto zjištění 

bylo pracovnicí z oddělení dávek hmotné nouze doporučeno poskytnout paní Jitce 

mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu nezbytného jednorázového výdaje ve výši Kč 

2.500,-, avšak s podmínkou úhrady částky přímo na účet dodavatele pračky.  

 Podle zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi mají pracovníci 

z oddělení dávek hmotné nouze povinnost vypracovávat s klientem aktivizační plán. 

S paní Jitkou byl aktivizační plán vypracován 8.10.2007. Jeho součástí jsou základní 

informace o paní Jitce. Příspěvek na živobytí jí byl přiznán od března 2007. Příčinou 

vzniku hmotné nouze je v jejím případě dlouhodobá nezaměstnanost. Je vyučena jako 

obráběčka kovů. Naposledy pracovala asi v roce 2000 v jedné šumperské firmě jako 

soustružnice, pracovní poměr byl ukončen ve zkušební době paní Jitkou. Poté 

nastoupila na mateřskou dovolenou a byla vedena na úřadu práce. V době 

vypracování aktivizačního plánu byla zařazena na rekvalifikaci v oblasti 

podnikatelského minima. 

Další částí aktivizačního plánu je určení úkolů na úseku prokazování vlastní 

snahy osoby o zvyšování příjmu vlastní prací. V této části bylo stanoveno, že průběžný 

zájem o práci bude paní Jitka dokládat jednou měsíčně jako doposud. Bylo jí také 

doporučeno informovat se na možnost zařazení do dalšího rekvalifikačního kurzu pod 

úřadem práce. Třetí oddíl vypracovaného aktivizačního plánu se věnuje úkolům na 

úseku zjišťování a prokazování možnosti zvýšení příjmu využitím majetku. Zde je 

konstatováno, že paní Jitka nevlastní žádný majetek, který lze využít ke zvýšení jejího 

příjmu. Čtvrtou částí jsou úkoly na úseku zjišťování a prokazování možnosti zvýšení 

příjmu uplatněním zákonných nároků a pohledávek. Paní Jitka nemá žádný 
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neuplatněný zákonný nárok nebo pohledávku. Pátou a poslední částí aktivizačního 

plánu jsou možnosti a způsob řešení zadluženosti paní Jitky. Zde je uvedeno, že paní 

Jitka dluhy hradí, současný dluh na nedoplatku na službách v bytě postupně splácí. 

Termín kontroly plnění tohoto aktivizačního plánu byl stanoven na 17.1.2008. 

 Dávky sociální péče resp. hmotné nouze, které pobírala paní Jitka v letech 

2006 až 2007 vykazují mírný klesající trend. V období platnosti zákona o sociální 

potřebnosti je výše dávky značně proměnlivá, je silně závislá na příjmech paní Jitky a 

na jejích nákladech na domácnost. Graf dávek hmotné nouze od března 2007 

stanovených podle zákona o pomoci v hmotné nouzi je téměř lineární. Výpočet dávky 

probíhá prostřednictvím informačního systému GINIS, který zohledňuje mnoho jiných 

charakteristik ovlivňujících posouzení hmotné nouze občana. Neznáme celkové 

majetkové poměry rodiny v roce 2007, které jsou zavedeny pouze v systému GINIS, 

ale vzhledem k téměř nezměněné situaci rodiny od roku 2000, předpokládáme stejný 

stav i v roce 2007. Výše dávky je tedy výhradně ovlivněna změnou zákona, respektive 

způsobem jejího výpočtu.  

 

Graf 3.7: Dávky sociální péče / hmotné nouze vyplacené paní Jitce v letech 2006 – 

2007 
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Pramen: Interní dokumenty MÚ Šumperk oddělení dávek hmotné nouze, 2008. Vlastní 

zpracování. 

 

Druhá část této kapitoly se zabývá analýzou vyplacených dávek sociální péče 

resp. hmotné nouze dalšímu žadateli v roce 2006 a 2007. Tentokrát se jedná o 
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jednotlivce, pana Jiřího, kterému je 48 let, je dlouhodobě nezaměstnaný a žije se svou 

družkou v bytě v osobním vlastnictví s dispozicí 1+1.  

V lednu 2006 jsou příjmy pana Jiřího rovny výši pobíraného příspěvku na 

bydlení z dávek státní sociální podpory, tj. Kč 728,-. Jeho sociální potřebnost se 

skládá ze skutečných výdajů na domácnost, které jsou Kč 3.570,- a ze životního 

minima jeho a jeho družky, celkem Kč 4.800,-. Oba mají nárok na příplatek Kč 800,- 

na zvýšené náklady na stravování z důvodu diabetické diety. Dávka byla vypočtena 

z rozdílu mezi příjmy pana Jiřího ve výši Kč 728,- a částkou sociální potřebnosti Kč 

9.970,-, a to ve výši Kč 9.242,-. 

Příjmy pana Jiřího se v únoru nezměnily, výdaje však výrazně ano. Družka 

pana Jiřího se často zdržuje u své dcery, ke které se také od února trvale stěhuje, 

nebude tedy pro účely zjištění sociální potřebnosti společně posuzovanou osobou. 

Kromě toho došlo také ke změně výše skutečných výdajů na domácnost, které se 

snížily na Kč 2.187,-. Součástí těchto nákladů je záloha na elektřinu Kč 1.380,-, na 

plyn Kč 117,-, svoz odpadu Kč 41,- a správa domu Kč 649,-. Celkové příjmy tedy činily 

Kč 758,-, sociální potřebnost byla stanovena na Kč 5.387,- a dávka byla určena na Kč 

4.629,-. 

Další změna ve výši částek sociální potřebnosti proběhla až v červenci 2006. 

Příspěvek na zvýšené náklady na stravování z důvodu diabetické diety byl zvýšen 

z Kč 800,- na Kč 1.000,-. Dávka sociální péče se tedy zvedla o Kč 200,- na Kč 4.829,-. 

V prosinci došlo k výraznému zvýšení nákladů pana Jiřího. Na základě ročního 

vyúčtování mu byl zjištěn nedoplatek na elektřině ve výši Kč 7.235,-. Pokud měl být 

tento výdaj uznán jako nezbytný, bylo nutné ověřit u dodavatele, jestli nejde o omyl. 

Pan Jiří musel také podat odůvodnění a donést soupis příkonu všech spotřebičů 

v domácnosti. Pracovnice MÚ Šumperk se ještě pokusila s dodavatelem domluvit 

splátky dluhu, avšak neúspěšně. Na základě všech těchto šetření byl nakonec výdaj 

uznán nezbytným a částka sociální potřebnosti se panu Jiřímu v prosinci mimořádně 

zvýšila na 11.442,-. Dávka byla vypočtena ve výši Kč 10.684,-. Dávky sociální péče 

pana Jiřího v roce 2006 jsou zobrazeny v příloze č. 5. 

V lednu a únoru 2007 je panu Jiřímu vyplacena dávka vypočtená podle již 

neplatného zákona o sociální potřebnosti, a to podle stavu v prosinci 2006, 

samozřejmě bez mimořádného nákladu na doplatek elektřiny. Od března 2007 je 

rozhodnuto o odejmutí dávky sociální péče podle zákona 482/1991Sb. a zároveň o 

přiznání příspěvku na živobytí podle zákona 111/2006 Sb.. Od března do května byl 
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panu Jiřímu vyplácen také doplatek na bydlení. V březnu, a poté od června je mu 

poskytován také příspěvek mimořádné okamžité pomoci z důvodu jednorázového 

výdaje. Dávky hmotné nouze poskytnuté v roce 2007 shrnuje příloha č. 5. 

 Dávky sociální péče i hmotné nouze, které byly panu Jiřímu přiznány v roce 

2006 a 2007, jsou téměř pořád stejně vysoké, existují mezi nimi však výrazné výkyvy 

způsobené mimořádnými výdaji na domácnost. Dávky hmotné nouze poskytnuté od 

března 2007 na základě nově platného zákona o pomoci v hmotné nouzi jsou mírně 

vyšší než dávky sociální péče v roce 2006. Tento rozdíl je způsoben přiznáním dávky 

mimořádné okamžité pomoci. 

 

 Graf 3.8: Dávky sociální péče / hmotné nouze vyplacené panu Jiřímu v období 2006 – 

2007 
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Pramen: Interní dokumenty MÚ Šumperk oddělení dávek hmotné nouze, 2008. Vlastní 

zpracování. 

 

 Z uvedených příkladů vyplynulo, že dávky přiznané oběma žadatelům v letech 

2006 a 2007 byly naprosto odlišné. U čtyřčlenné rodiny docházelo k časté změně výše 

dávky způsobené četnými změnami výše příjmů nebo výdajů na domácnost. V tomto 

případě jsme také zaznamenali výrazný pokles dávky způsobený změnou zákona. 

V případě jednotlivce byla přiznávaná dávka velmi stejnorodá, výkyvy způsobila pouze 

roční vyúčtování nákladů na bydlení. U tohoto člověka již nebyla změna zákona na 

výši poskytnuté dávky patrná. 
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4. STANOVISKO KE ZMĚNĚ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY STAVU HMOTNÉ NOUZE 

 

 Jak vyplývá z předcházejícího textu, v průběhu let 2004 – 2008 dochází k 

pozvolnému snižování počtu vyplacených dávek a výše finančních prostředků 

vynaložených na dávky sociální péče, respektive hmotné nouze. Počet poskytnutých 

dávek klesá rovnoměrně, avšak v objemu vydaných financí došlo v průběhu let 2004 – 

2008 k výrazné změně. Výrazný propad celkové výše vyplacených peněz v průběhu 

let 2004 – 2008 zaznamenal rok 2007, ve kterém došlo k zavedení nového zákona o 

pomoci v hmotné nouzi. Suma se snížila o 59 % v roce 2007 oproti roku 2006.  

Demografická situace v Šumperku se v letech 2004 až 2008 výrazně 

nezměnila, pokles výše vyplacených dávek v roce 2007 nemůžeme tedy přičíst jiným 

faktorům než změně zákona.  

Tato legislativní úprava měla značný kladný vliv na rozpočet obce, respektive 

na státní rozpočet. Výdaje na dávky totiž rozpočtem obce pouze „protečou“, co obec 

vydá, je jí potom vráceno prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu. Podíl výdajů na 

dávky hmotné nouze ku celkovým výdajům města Šumperk byl v roce 2007 1,22 %, 

zatímco v přecházejícím roce to bylo 3,36 % viz tabulka 4.1. 

 

Tab. 4.1: Výdaje rozpočtu města Šumperk na dávky sociální péče / hmotné nouze 

v letech 2004 – 2008 

Odvětvové t řídění rozpo čtové skladby Výdaje v tis. K č 

Paragraf Popis paragrafu 2004 2005 2006 2007 2008 

sociální péče         

údaje 
nejsou k 
dispozici 

4174 staří občané 593,23 569,40 576,77   

4175 rodiny s dětmi 54 433,88 51 006,39 45 120,40   

4176 sociální vyloučení 51,50 28,57 55,40   

hmotná nouze         

4171 příspěvek na živobytí       15 020,51 

4172 doplatek na bydlení       1 973,48 

4173 
mimořádná okamžitá 
pomoc       1 027,88 

4177 

mimořádná okamžitá 
pomoc - sociální 
vyloučení       53,13 

Výdaje na dávky celkem 55 078,61 51 604,36 45 752,57 18 075,00 

Výdaje rozpo čtu m ěsta celkem 1 538 556 1 257 477 1 363 032 1 486 589 

Podíl výdaj ů na dávky na celkových výdajích 
města 3,58 4,10 3,36 1,22 

Zdroj: MF ČR, ARISweb, 2008. Vlastní zpracování. 
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Také výpočet konkrétní dávky podlehl změně, je podle mého názoru mnohem 

více propracovaný díky využití informačního systému GINIS. Nelpí pouze na konkrétní 

změně výše příjmů nebo částek životního minima, ale zahrnuje mnohem více faktorů, 

které mají vliv na posouzení občana jako osoby v hmotné nouzi. Výše dávky hmotné 

nouze poskytovaná jednotlivým klientům byla oproštěna od velkých výkyvů a také 

zaznamenala snížení. Stav od roku 2007 je tak pro příjemce více motivující k řešení 

své sociální situace. Nevýhodou však může být ztráta přehlednosti způsobu výpočtu 

dávky.  
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5. ZÁVĚR 

 

 Cílem bakalářské práce bylo popsat dopady změny legislativy na výši a 

strukturu dávek vyplácených v letech 2004 – 2006 podle zákona o sociální potřebnosti 

a v letech 2007 – 2008 podle zákona o pomoci v hmotné nouzi a zhodnotit, jak tato 

změna ovlivnila rozpočet města i samotné příjemce dávek. 

 V teoretické části byly popsány obecné charakteristiky sociální politiky, jejích 

cílů, funkcí a modelů s podrobnějším zaměřením na sociální pomoc. Detailně pak byl 

proveden rozbor základních paragrafů zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti 

a zákona  č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Východiskem pro tuto kapitolu 

byly odborné publikace z oblasti sociální politiky.  

 Pro analýzu sociální pomoci poskytované občanům ve stavu hmotné nouze 

bylo vybráno město Šumperk. Analýza ve správním obvodu Městského úřadu 

v Šumperku byla provedena za období let 2004 – 2008, což je období, ve kterém byla 

pomoc poskytována podle rozdílné právní úpravy – do roku 2006 podle zákona č. 

482/1991 Sb., o sociální potřebnosti a od roku 2007 podle zákona č. 111/2006 Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi. 

 V rámci zákona o sociální potřebnosti byly vypláceny dva typy dávek – 

příspěvek na výživu a obecná dávka sociální péče. Dávka sociální péče byla dále 

rozčleněna na obecnou dávku při nedostatečném příjmu a příspěvek na výživu dítěte. 

Nový zákon o pomoci v hmotné nouzi s sebou přinesl mimo jiné také změnu struktury 

dávek. Dávky byly rozděleny do tří základních druhů – příspěvek na živobytí, doplatek 

na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Dávka mimořádné okamžité pomoci se dále 

člení do pěti poddruhů – na mimořádnou okamžitou pomoc při hrozící újmě na zdraví, 

při odůvodněných nezbytných nákladech, při nezbytném jednorázovém výdaji, při 

mimořádné vážné události a při hrozbě sociálního vyloučení. Struktura dávek sociální 

péče byla podrobně popsána v letech 2004 až 2006 a struktura dávek hmotné nouze 

v letech 2007 a 2008, vč. dopadu změny legislativy na výši a počet těchto dávek. 

 Dále byla provedena analýza poskytovaných dávek na konkrétních případech. 

První je žadatelka na mateřské dovolené, která má dvě děti a druha žijícího s ní ve 

společné domácnosti. Druhým příjemcem dávek je jednotlivec s diabetickou dietou. 

V těchto dvou případech je podrobně zkoumána struktura poskytnutých dávek v roce 

2006 a 2007, tj. při přechodu na nový zákon, a dopad této změny na výši poskytnutých 

dávek. 
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 Výsledkem bakalářské práce je konstatování faktu, že změna legislativy 

výrazně ovlivnila objem prostředků, který byl na tyto dávky vyplacen prostřednictvím 

rozpočtu města Šumperk a také výpočet a výši dávek konkrétním klientům. Došlo 

k výraznému snížení objemu vyplacených finančních prostředků, ale téměř se 

nezměnil počet poskytnutých dávek. Dospěla jsem k závěru, že by postupně 

docházelo ke snižování výdajů na dávky sociální péče, ale změna by v žádném 

případě nebyla tak významná, jako v případě přechodu na zákon o pomoci v hmotné 

nouzi.  
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