
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
EKONOMICKÁ FAKULTA 

 
 

 
KATEDRA VEŘEJNÉ EKONOMIKY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dávky pomoci v hmotné nouzi 
 

Material Need Benefits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:    Kateřina Jánětová 
Vedoucí bakalářské práce:  PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D. 
 
 
 
 
      Ostrava 2009 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci, včetně všech příloh, vypracovala 

samostatně. 

 
 
 
V Šumperku dne 7. května 2009 

 

.................................................. 

           Kateřina Jánětová 



 

OBSAH 

1 ÚVOD.................................................................................................................................1 

2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU POMOCI V HMOTNÉ NOUZI.... .........................3 

2.1   Vývoj sociálního zabezpečení .....................................................................................3 

2.2   Systém pomoci v hmotné nouzi...................................................................................5 

2.2.1   Hmotná nouze......................................................................................................5 

2.2.2   Orgány pomoci v hmotné nouzi..........................................................................10 

2.2.3   Posuzování příjmu, přiznání nároku a zánik nároku na dávku.............................11 

2.3   Dávky poskytované ve stavu hmotné nouze a podmínky jejich poskytování..............12 

2.3.1   Příspěvek na živobytí .........................................................................................13 

2.3.2   Doplatek na bydlení ...........................................................................................18 

2.3.3   Mimořádná okamžitá pomoc ..............................................................................20 

2.4   Základní znaky odlišující stav hmotné nouze od stavu sociální potřebnosti ...............21 

3 ANALÝZA DÁVEK VYPLACENÝCH VE STAVU HMOTNÉ NOUZE V E 

VYBRANÉ OBCI ............................................................................................................25 

3.1   Charakteristika města Mohelnice ..............................................................................25 

3.2   Dávky sociální pomoci vyplacené za období 2004 až 2006 .......................................28 

3.3   Dávky pomoci v hmotné nouzi vyplacené za období 2007 až 2008 ...........................32 

4 ZHODNOCENÍ VLIVU TRANSFORMACE SYSTÉMU NA DOSTUPNO ST A VÝŠI 

DÁVEK............................................................................................................................44 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................................46 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ...............................................................................48 

SEZNAM ZKRATEK  

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDK Ů BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE  

SEZNAM PŘÍLOH  

 

 



 

1 

1 ÚVOD 

 V oblasti sociálního zabezpečení v České republice došlo na konci 20. století ke 

značným změnám. Sociální zabezpečení za pomoci sociálních institucí napomáhá k řešení 

sociálních událostí osob, které se ocitly v tíživé životní situaci. Mezi tyto hlavní sociální 

události patří nemoc, stáří, invalidita, úrazy, smrt rodinného příslušníka, hmotná nouze  

a další. Sociální instituce se snaží o zabezpečení poskytování pomoci těmto osobám. Některé 

instituce jsou zaměřeny na poradenství a služby, které mohou dočasně pomoci osobám 

v jejich tíživé životní situaci. Ostatní instituce již plně zabezpečují poskytování pomoci 

osobám, jejichž sociální a majetkové poměry nedostačují k pokrytí jejich základních životních 

potřeb. 

 Od 90. let 20. století je v České republice nastaveno rozdělení systému sociálního 

zabezpečení do tří jednotlivých systémů, a to do systémů sociálního pojištění, státní sociální 

podpory a sociální péče (sociální pomoci). Tyto systémy jsou relativně samostatnými systémy 

a jsou nastaveny k řešení rozdílných sociálních situací svým specifickým způsobem, i když 

zároveň na sebe tyto systémy vzájemně navazují. Systém sociálního pojištění byl vytvořen 

pro osoby, které se mohou připravit na určité sociální situace tím, že si odkládají část 

finančních prostředků, které mohou v budoucnu využít. Hlavní pilíře tohoto systému stojí na 

platbách důchodového, penzijního a nemocenského pojištění hrazených jednotlivými 

osobami. Systém státní sociální podpory se snaží převážně o zabezpečení a podporu rodin, 

především rodin s dětmi. Systém státní sociální podpory poskytuje osm základních sociálních 

dávek, které zabezpečují rodiny s dětmi v situacích, které jsou spojené s narozením dítěte, 

jeho výchovou a přípravou na budoucí povolání. 

 Systém sociální péče, popřípadě také zvaný systém sociální pomoci, je nastaven na 

řešení obtížných životních a existenčních situací osob, které nejsou schopny řešit svoji tíživou 

situaci vlastními silami. Tyto osoby jsou považovány za osoby ve stavu hmotné nebo sociální 

nouze, jelikož jejich sociální a materiální poměry jsou nedostatečné k zajištění jejich 

základních životních potřeb. 

 Bakalářská práce je zaměřena na systém sociální pomoci poskytované občanům ve 

stavu hmotné nouze v období od roku 2004 do roku 2008. V tomto časovém období došlo dne 

1.1.2007 ke změně právní úpravy, tj. k nahrazení systému sociální potřebnosti systémem 

pomoci v hmotné nouzi.  
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 Cílem práce je provést porovnání těchto dvou systémů sociální pomoci, které byly 

využívány v období od roku 2004 do roku 2008 ve městě Mohelnice a současně provést 

zhodnocení vlivu přeměn těchto systémů na dostupnost a výši jednotlivých dávek.  

 Hypotézou práce je zjištění, že změnou systému v oblasti pomoci v hmotné nouzi ke 

dni 1. lednu 2007 došlo k významnému zpřísnění zákonných podmínek, které měly za 

následek snížení dostupnosti a výše vyplácených dávek. 

 Při zkoumání dostupných údajů poskytnutých obcí Mohelnice byla provedena analýza 

interních dokladů. Následně byla provedena analýza časových řad a byla použita metoda 

matematicko-statistického vyobrazení dat. 

 Práci lze rozdělit na dvě základní části. V teoretické části (kapitola č.2) je popsán stav 

hmotné nouze, okruh oprávněných osob, druhy dávek, vznik, přechod a zánik nároku na 

dávku. Praktická část je rozdělena dále na dvě části. V první části (kapitola č.3) jsou 

analyzovány vyplacené dávky pomoci v hmotné nouzi v jednotlivých kalendářních měsících 

osobám v obci Mohelnice za období od roku 2004 do roku 2008. Druhá část (kapitola č.4) se 

zabývá analýzou konkrétně vyplacených dávek a jejich srovnáním při působení systému 

pomoci v hmotné nouzi a systému sociální potřebnosti, včetně zhodnocení vlivu přeměny 

systému na dostupnost a výši dávek. 

 Poznatky pro řešení jsou čerpány z odborné literatury zabývající se problematikou 

sociální péče – sociální pomoci. Dále byly použity zákony a navazující předpisy, upravující 

poskytování sociální pomoci; zdrojem informací byly i webové stránky Ministerstva práce 

a sociálních věcí týkající se pomoci v hmotné nouzi. V praktické části řešení byly použity 

interní materiály poskytnuté obcí Mohelnice. 
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2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU POMOCI V HMOTNÉ 
NOUZI 

2.1   Vývoj sociálního zabezpečení  

 Vývoj sociálního zabezpečení sahá až do 16. století, kdy začaly církve pomáhat 

chudým osobám. Toto poskytování sociálního zabezpečení bylo nazýváno chudinskou péčí. 

Pomoc byla poskytována pouze velmi chudým lidem a poskytovalo se pouze ošacení a jídlo. 

Koncem 16. století se chopila povinnosti péče o chudé i svobodná města. Také začaly vznikat 

soukromé spolky (mezi nejznámější patří hornická bratrstva a řemeslnické cechy), které se 

zaměřovaly na určitou skupinu osob, kterým poskytovaly jídlo, ošacení, pomáhaly osobám 

neschopných práce, starým osobám a osobám pozůstalým.  

 V 17. století došlo na území dnešní České republiky k prvnímu legislativnímu pokusu, 

kde bylo ustanoveno, jak má být zajišťována chudinská péče. Tato právní úprava spočívala 

v péči o staré a nemocné osoby. Zároveň s touto legislativou byla zavedena regulace žebrání, 

kdy mohly žebrat pouze osoby chudé a práce neschopné. Z počátku pečovala o staré 

a nemocné osoby převážně církev, kdy na svých jednotlivých  farnostech zakládala chudinské 

ústavy, které byly svým způsobem předchůdci dnešních azylových domů. 

 Počátkem 18. století již bylo přesně uvedeno v nařízení pro Království české, jakým 

způsobem bude zajišťována chudinská péče a zda obec nebo stát bude tuto pomoc chudým 

poskytovat. V tomto období citelně vzrostl počet chudých v jednotlivých obcích. V druhé 

polovině 18. století byla povinnost pečovat o chudé přenesena na obce. Chudinská péče byla 

poskytována obcí a byla založena na poskytování ubytování např. v chudobincích a na 

poskytování nejnutnější stravy. Jelikož náklady na chudé značně rostly, tak se začaly pro 

potřeby chudinské správy vybírat daně na chudé. V této době, za vlády Marie Terezie 

a Josefa II., začalo vznikat na našem území tzv. státní sociální zaopatření státních a veřejných 

zaměstnanců, které spočívalo v zavedení sociálního pojištění pro zaměstnance k zabezpečení 

jejich penze.  

 V 19. století bylo upuštěno od pojmu chudinská péče a byl nahrazen pojmem sociální 

péče. Velkou roli v této době  hrál stát, který se začal více soustřeďovat na sociálně slabší 

občany. Převzal na sebe roli sociálního státu, poskytoval soustavnou péči sociálně slabším 

občanům a vypracoval novou koncepci sociálních rolí státu. Bylo zavedeno povinné sociální 

pojištění, které určitým způsobem navazovalo na fungování soukromých spolků, 
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zabezpečující své členy proti mimořádným událostem. Dále byl přijat zákon o úrazovém 

a nemocenském pojištění dělníků. Nárok na dávku měly pouze ty osoby, které pojištění 

platily. Dávky byly poskytovány formou věcnou a peněžitou.  

 Vývoj sociálního pojištění ve 20. století byl značně ovlivněn politickým vývojem 

v sousedních zemích. Česká republika z počátku převzala právní předpisy ze sociální oblasti 

od Rakouska-Uherska a postupně vytvářela a přijímala nové vlastní právní předpisy. Byla 

přijata novela o penzijním pojištění soukromých zaměstnanců, bylo upraveno penzijní 

pojištění železničních zaměstnanců. Jedním z nejvýznamnějších kroků demokratického 

vývoje na našem území bylo přijetí zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, stáří 

a invalidity.  

 Po II. světové válce došlo k zásadním změnám v sociální oblasti na území 

Československa. Systém sociálního pojištění byl nahrazen systémem sociálního zabezpečení,  

ve kterém byly nové právní předpisy značně ovlivněny sovětským sociálním zákonodárstvím. 

V  50. a 60. letech 20. století byly přijaty dvě významné reformy sociálního zabezpečení, 

které značně zvýšily počet i výši poskytovaných dávek. Avšak toto zvýšení vedlo 

k výraznému růstu nákladů na sociální zabezpečení. V 70. letech byla přijata další reforma 

sociálního zabezpečení, ve které došlo k rozvoji zabezpečení rodin s dětmi. Vývoj 

hospodářské situace však vedl ke zhoršení úrovně důchodového zabezpečení. V 90. letech byl 

přijat zákon o sociálním zabezpečení, jehož některé části platí dodnes.  

 V současnosti dochází k dalším změnám v sociálním zabezpečení. Nyní se stát snaží 

povzbudit v občanech odpovědnost sám za sebe, aby pouze nečekali na pomoc státu, ale 

snažili se i sami sebe zabezpečit pro případy nějaké závažné události, například placením 

povinného pojištění. Pokud však občan veškeré své finanční prostředky již vyčerpá, potom 

opět nastoupí pomoc státu prostřednictvím dávek jako poslední útočiště pro lidi v hmotné 

i existenční nouzi, které jsou potřebné k zabezpečení životního minima občanů a sociálních 

služeb využívaných v  sociálních a existenčních krizích.1 

 Rozdělení systému sociálního zabezpečení je v současnosti v České republice 

nastaveno do tří jednotlivých systémů, a to do systémů sociálního pojištění, státní sociální 

podpory a sociální péče (sociální pomoci). Tyto relativně samostatné systémy jsou nastaveny 

na řešení rozdílných sociálních situací svým specifickým způsobem, i když zároveň na sebe 

vzájemně navazují. Systém sociálního pojištění byl vytvořen pro osoby, které se mohou 
                                                
1 TRÖSTER, Petr, Právo sociálního zabezpečení, 4.vyd. Praha: C.H.BECK, 2008, 406 s.  
   ISBN 978-80-7400-032-4. 
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připravit na určité sociální situace tím, že si odkládají část finančních prostředků, které mohou 

v budoucnu využít. Základ tohoto systému stojí na platbách důchodového, penzijního 

a nemocenského pojištění hrazených jednotlivými osobami. Systém státní sociální podpory se 

snaží převážně o zabezpečení a podporu rodin, především rodin s dětmi. Poskytuje osm 

základních sociálních dávek, které zabezpečují rodiny s dětmi v situacích, které jsou spojené 

s narozením dítěte, jeho výchovou a přípravou na budoucí povolání. 

 Systém sociální péče (pomoci) poskytuje osobám, které se ocitly v sociálně 

neuspokojivé situaci,  sociálně právní ochranu, poradenství, dávky sociální pomoci v hmotné 

nouzi v peněžité či věcné formě a sociální služby. Úkolem poradenství je poskytnout pomoc 

těmto osobám směřující k odstraňování příčin či nepříznivých podmínek, snažící se 

o předcházení vzniku těmto stavům, zaměřující se na prevenci. Mezi základní sociální služby 

můžeme zahrnout domovy důchodců, penziony pro důchodce, pečovatelskou službu a ústavy 

sociální péče pro mládež a pro dospělé. Dávky sociální pomoci v hmotné nouzi pomáhají 

v řešení obtížných životních a existenčních situací osob, které nedokáží svoji tíživou situaci 

zvládnout vlastními silami nebo za pomoci své rodiny. Tyto osoby jsou potom považovány za 

osoby ve stavu hmotné nebo sociální nouze, jelikož jejich sociální a materiální poměry jsou 

nedostatečné k zajištění základních životních potřeb.   

2.2   Systém pomoci v hmotné nouzi 

 Systém pomoci v hmotné nouzi nahradil od 1.1.2007 systém sociální potřebnosti 

a dávek sociální péče, které byly poskytovány sociálně potřebným osobám. Tento systém 

vznikl za účelem pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, které se ocitly ve stavu hmotné 

nouze a nejsou schopny si zabezpečit své základní životní podmínky, ať jsou to životní 

podmínky biologické, psychické či sociální. Současně s tímto systémem jsou nově nastaveny 

hranice hodnot životního a existenčního minima. 

2.2.1   Hmotná nouze 

 Pojem "hmotná nouze" není jednoznačně zákonem vymezen. Zákon popisuje sedm 

situací, které charakterizují osobu v hmotné nouzi, z nichž můžeme odvodit, že hmotnou 

nouzi lze chápat  jako nedostatek peněžních prostředků, případně věcí, které osoba potřebuje 

k uspokojení základních životních podmínek.  

 První situace se vztahuje k nedostatečné příjmové situaci osoby nacházející se 

v hmotné nouzi, která po úhradě přiměřených nákladů spojených s bydlením, nemá dostatek 

prostředků k uspokojení svých základních životních potřeb. V této situaci má osoba nárok na 
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příspěvek na živobytí. Při posuzování pro vznik nároku na dávku se zjišťuje u osoby její 

příjem za období předcházejících 3 kalendářních měsíců. Výše dávky je u každé osoby 

poskytována individuálně a odvíjí se od částky živobytí. Částka živobytí nezaopatřeného 

dítěte činí částku životního minima, která může být zvýšena o částku z důvodu dietního 

stravování. Částky živobytí osoby, která není déle jak jeden rok nepřetržitě zaměstnána nebo 

není jinak výdělečně činná, se odvíjí od částky existenčního minima. U ostatních osob je 

částka živobytí odvozena od částky existenčního minima navýšenou o polovinu částky rozdílu 

mezi životním a existenčním minimem, případně navýšenou o další částky, a to o odůvodněné 

zvýšené životní náklady, o finanční ocenění snahy zvýšit si příjem a jiné. 

 Druhá situace taktéž řeší problém nedostatečného příjmu osoby, která se nachází 

v hmotné nouzi. Nízké příjmy neumožňují osobě uhradit odůvodněné náklady na bydlení 

včetně služeb s bydlením bezprostředně spojených. Tato situace je spojena s poskytováním 

doplatku na bydlení. Nárok na doplatek na bydlení má pouze vlastník nebo nájemce bytu, 

tedy osoba, která byt skutečně užívá v dané obci, kde je hlášena k trvalému pobytu podle 

zvláštních právních předpisů. Získání nároku na doplatek na bydlení je podmíněn získáním 

nároku na příspěvek na živobytí ze systému pomoci v hmotné nouzi a nárok na příspěvek na 

bydlení ze systému dávek státní sociální podpory. Tato dávka je poskytována na úhradu 

nájemného, na úhradu za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu a na úhradu 

prokazatelně nezbytné spotřeby energií. 

 Třetí situace je zaměřena na osoby, převážně z třetích zemí, pohybující se na území 

České republiky, jejichž nedostatečné finanční prostředky jim nezajistí základní životní 

potřeby a hrozí jim vážná újma na zdraví. Výše mimořádné okamžité pomoci je stanovena 

jako doplatek do výše existenčního minima, kdy výjimkou jsou nezaopatřené děti, kde je 

doplatek stanoven do výše částky životního minima. 

 Čtvrtá situace řeší skutečnost, že osobu postihla mimořádná událost, kterou osoba není 

schopna překonat vlastními silami. U této nepříznivé situace jsou u osoby posuzovány 

celkové sociální a majetkové poměry. 

 Pátá situace se vztahuje opět k osobě, která je považována za osobu v hmotné nouzi, 

avšak z důvodu nedostatečných finančních prostředků nemá na úhradu nezbytného 

jednorázového výdaje.  

 Šestá situace rovněž řeší nedostatečné prostředky u osob nacházejících se v hmotné 

nouzi. Tyto chybějící prostředky potřebují osoby k úhradě nákladů spojených s pořízením 
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nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti. 

U nezaopatřeného dítěte lze za tyto náklady považovat náklady spojené se vzděláním nebo se 

zájmovou činností. 

 Sedmá situace řešící problém hmotné nouze se zabývá osobami ohroženými sociálním 

vyloučením. Zákon o pomoci v hmotné nouzi přímo definuje sociální skupiny osob, včetně 

jejich charakteristických znaků, ohrožené sociálním vyloučením.  

2.2.2   Okruh oprávněných osob  

Okruh oprávněných osob lze rozdělit podle druhu dávek na dvě části. V první části je 

definován okruh osob, kterým náleží příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení při splnění 

zákonných podmínek. V druhé části je definována mimořádná okamžitá pomoc při splnění 

zákonných podmínek. 

 Za oprávněné osoby, jimž náleží příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, jsou při 

splnění zákonných podmínek považovány: 

a) osoby, které jsou na území České republiky trvale hlášeny dle zákona o evidenci 

obyvatel 2 nebo mají trvalý pobyt na území České republiky podle zákona o pobytu 

cizinců na území ČR; 3 

b) osoby, kterým byl udělen azyl  nebo doplňková ochrana, která je upravena v zákonu 

o azylu; 4 

c) cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému však tyto práva zaručuje 

mezinárodní smlouva , tzv. Evropská sociální charta; 

d) občané členského státu Evropské unie, jen pokud jsou hlášeny na území České 

republiky k pobytu podle zákona o pobytu cizinců na dobu delší jak 3 měsíce, 

nevyplývá-li jim nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských 

společenství; 

e) rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie, jen pokud jsou hlášeni na 

území České republiky k pobytu podle zákona o pobytu cizinců na dobu delší jak 

3 měsíce, nevyplývá-li jim nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu 

Evropských společenství. Za rodinného příslušníka je zde chápán manžel či manželka, 

dále rodič občana EU mladšího 21 let, dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela či 

                                                
2 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů. 
3 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Zákon č.  325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. 
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manželky občana EU, nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné či sestupné linii nebo 

takový příbuzný manžela či manželky občana EU. 

 Zákonem je taktéž pevně vymezen okruh oprávněných osob pro poskytnutí 

mimořádné okamžité pomoci. Jelikož tato pomoc je poskytována v různých situacích, proto 

jsou odlišné okruhy osob v každé takovéto situaci. 

Mimořádná okamžitá pomoc poskytovaná osobám hrozícím vážná újma na zdraví, 

náleží osobám, které sice nesplňují podmínky osoby nacházející se v hmotné nouzi, ale 

z důvodu nedostatku finančních prostředků jim hrozí vážná újma na zdraví. Pomoc je 

poskytována osobě, která je na území České republiky trvale hlášena dle zákona o evidenci 

obyvatel nebo má trvalý pobyt na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na 

území ČR nebo osoby pobývající na území České republiky na základě zákona o pobytu 

cizinců. V některých případech lze tuto pomoc mimořádně poskytnout i osobám, které výše 

uvedené podmínky nesplňují a nachází se na území České republiky v rozporu se zákonem 

o pobytu cizinců. 

 Mimořádnou okamžitou pomoc lze také poskytnout osobě, která je považována za 

osobu v hmotné nouzi, ale nachází se v situaci, kdy nemá prostředky: 

- na úhradu jednorázového nezbytného výdaje 

- na úhradu nákladů dlouhodobého výdaje, popřípadě na úhradu výdajů spojených se 

vzděláním či zájmovou činností nezaopatřených dětí 

- z důvodu mimořádné vážné události 

- a je osobou ohroženou sociálním vyloučením. 

 Tato pomoc je poskytována osobě, která je na území České republiky trvale hlášena 

dle zákona o evidenci obyvatel nebo má trvalý pobyt na území České republiky podle zákona 

o pobytu cizinců na území ČR nebo osoby pobývající na území České republiky na základě 

zákona o pobytu cizinců.  

 Zákon o pomoci v hmotné nouzi současně jednoznačně definuje osm situací, kdy nelze 

uznat osobu za osobu v hmotné nouzi. Tyto situace jsou vymezeny následovně: 

a) Za osobu v hmotné nouzi není považována osoba, která nevykonává pracovní či 

obdobnou činnost a ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, přičemž se tato 

osoba musí prokázat potvrzením o pozastavení či zrušení samostatné výdělečné činnosti. 

Dále touto osobou není osoba, která není evidována v evidenci uchazečů o zaměstnání, 

kdy výjimky tvoří osoby starší 65 let; poživatelé starobního důchodu; plně invalidní 
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osoby; rodiče celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o 1 dítě ve věku do 4 let nebo 

o dítě starší, které je považováno za dlouhodobě těžce zdravotně postižené; 

nezaopatřené dítě; osoba uznána dočasně práce neschopnou a osoba celodenně, osobně 

a řádně pečující o osobu závislou na péči jiné osoby. 

b) Orgán pomoci v hmotné nouzi monitoruje dobu vedení osoby v evidenci uchazečů 

o zaměstnání, která je zároveň osobou v hmotné nouzi. Pokud však tato doba přesáhne 

délku 12 měsíců a osoba odmítne vykonávat veřejně prospěšnou práci nebo krátkodobé 

zaměstnání, přičemž všechny tyto činnosti je osoba schopna vykonávat po své zdravotní 

stránce a po dopravní stránce je místo vykonávání činnosti taktéž dosažitelné, potom se 

osoba stává osobou, která není osobou v hmotné nouzi.  

c) Další osobou, kterou nelze uznat za osobu v hmotné nouzi je osoba, která prokazatelně 

neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Přičemž existují tři možnosti, 

jak si osoba může zvýšit příjem vlastním přičiněním. První je zvýšení příjmu vlastní 

prací, pokud si však osoba neplní povinnosti vůči úřadu práce, je vyřazena z evidence 

uchazečů o zaměstnání a tak přestává být osobou v hmotné nouzi. Druhá možnost je 

řádným uplatněním nároků a pohledávek. Poslední možností je možnost získání příjmů 

z prodeje či jiného využití nemovitého a movitého majetku.  

d) Také nelze uznat za osobu v hmotné nouzi osobu, která je samostatně výdělečně činná 

a jejíž příjem této osoby po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky 

živobytí, avšak tím, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, tak nemá nárok na 

dávky nemocenského pojištění. 

e) Další osoba, která byla vyloučena z okruhu osob v hmotné nouzi, je osoba, která 

nesplnila svou povinnost zákonného zástupce dítěte spojenou s řádným plněním povinné 

školní docházky, za kterou jí byla uložena sankce dle zákona o přestupcích. 

f) Pokud osoba nastoupila výkon trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby, je 

vyloučena z okruhu osob v hmotné nouzi, pokud výkon trestu či vazba trvaly celý 

kalendářní měsíc. 

g) Je-li osoba umístěna k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče či v obdobném 

zařízení, nelze ji považovat za osobu v hmotné nouzi, jelikož lze předpokládat, že její 

životní podmínky budou plně zabezpečeny. 
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h) Taktéž, je-li osobě poskytována sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče či 

v obdobném zařízení a tato péče byla vykonávána celý kalendářní měsíc, tak tuto osobu 

nelze považovat za osobu v hmotné nouzi. 

 Pokud tato osoba, která není osobou v hmotné nouzi,  patří do skupiny společně 

posuzovaných osob, tak zákon nově upravuje, že v tomto případě se pro podmínky nároku na 

příspěvek na živobytí tato osoba posuzuje společně s ostatními osobami, ale při rozhodování 

o výši dávky se k této osobě nepřihlíží.  

 Rovněž může orgán pomoci v hmotné nouzi v odůvodněných případech rozhodnout, 

že osobu uvedenou v odstavcích od písmena a) až e) bude považovat za osobu v hmotné 

nouzi, avšak orgán pomoci  by měl tohoto ustanovení využívat pouze výjimečně a situaci 

důkladně zvážit. 

 Naopak může orgán pomoci v hmotné nouzi v odůvodněných případech rozhodnout, 

že se v daném případě nejedná o osobu v hmotné nouzi, jelikož její celkové sociální 

a majetkové poměry jsou dostatečné k zajištění její výživy a ostatních základních osobních 

potřeb i po odečtení odůvodněných nákladů na bydlení. 

2.2.2   Orgány pomoci v hmotné nouzi 

Pověřenými orgány pomoci v hmotné nouzi jsou: 

- pověřené obecní úřady 

- obecní úřady s rozšířenou působností 

- krajské úřady 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí 

- újezdní úřady vojenských újezdů 

 Pověřené obecní úřady poskytují veškeré dávky určené zákonem, pouze s výjimkou 

mimořádné okamžité pomoci určené osobám, kterým hrozí sociální vyloučení. Mezi jeho 

základní povinnosti patří poskytování sociálního poradenství, které by mělo pomoci osobě 

v hmotné nouzi s vyřešením jeho svízelné situace nebo alespoň nalézt situaci, jak tomuto 

stavu předcházet. Dále mohou pověřené obecní úřady vymáhat neprávem poskytnuté dávky 

nebo dávky, které byly poskytnuty v nesprávné výši. 

 V případě občanů členského státu Evropské unie, kteří jsou na území České republiky 

hlášeni k pobytu v souladu se zákonem o pobytu cizinců, posuzují pověřené obecní úřady 

neodůvodnitelnou zátěž systému pomoci v hmotné nouzi. Pokud posoudí, že občan se 
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skutečně stal zátěží, musí písemně sdělit Policii ČR, že se tato osoba stala neodůvodnitelnou 

zátěží systému.  

 S osobami, které se nachází v situaci hmotné nouze déle jak 6 měsíců, vypracovávají 

pověřené obecní úřady aktivizační plán, v němž jsou specifikovány konkrétní úkoly s datem 

jejich splnění vedoucí ke zvýšení příjmů dané osoby vlastním přičiněním. 

 Obecní úřady s rozšířenou působností jsou kompetentní zastávat systém pomoci 

v hmotné nouzi pouze v jediné situaci, a to jen rozhoduje-li o přiznání a výši mimořádné 

okamžité pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením. Současně s tím poskytuje při 

řešení tohoto problému základní sociální poradenství a může vymáhat neprávem poskytnuté 

dávky nebo dávky, které byly poskytnuty v nesprávné výši. 

 S osobami, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, vypracovávají obecní úřady 

s rozšířenou působností program individuálního motivačního postupu. Tento program slouží 

k nastavení postupů, jak má daná osoba řešit aktuální situaci, která je určena k odvrácení 

jejich sociálního vyloučení. 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti 

pomoci v hmotné nouzi. Stanovuje jednotné postupy při řešení situací hmotné nouze. 

Poskytuje, zabezpečuje a aktualizuje jednotný aplikační program automatizovaného 

zpracovávání údajů. Navrhuje a poskytuje jednotné tiskopisy žádostí o dávky v hmotné nouzi, 

které jsou dostupné pro každého občana na internetu. 

2.2.3   Posuzování příjmu, přiznání nároku a zánik nároku na dávku 

 Při posuzování osob, zda jim náleží či nenáleží pomoc v hmotné nouzi, musí příslušný 

orgán provést posouzení příjmů v rozhodném období tří kalendářních měsíců, jestli jsou 

dostatečné k zajištění základních životních potřeb. Za příjem se považuje: 

a) 70 % příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zvláštních předpisů, 5 avšak 

po odpočtu daně z příjmu, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 

a státní politiku zaměstnanosti, a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce podle 

zvláštních předpisů; 6  

b) 80 % příjmu, který nahrazuje příjem ze závislé činnosti. Jde především o příjem z dávek 

nemocenského pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci; 

                                                
5 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 
6 Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších           

předpisů. 
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c) 100 % ze všech ostatních příjmů podle zvláštního předpisu.7 

 Při posuzování příjmů osob  nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku 

na živobytí považuje příjem, který je uvedený v předchozích odstavcích pod písmeny a) až c), 

snížený o přiměřené náklady na bydlení.  

 Za přiměřené náklady na bydlení jsou považovány skutečné náklady na bydlení, 

nejvýše však do výše 30 %, s výjimkou hlavního města Prahy, kde je výše stanovena na 35 % 

příjmu osoby nebo osob společně posuzovaných. Za příjem je opět považován příjem 

uvedený v předchozím odstavci pod písmeny a) až c), s výjimkou sociálního příplatku 

a dávek pěstounské péče, příjmu z kapitálového majetku a příjmu získaného ve formě náhrady 

mzdy, platu nebo odměny v plné či snížené hodnotě za dobu dočasné pracovní neschopnosti 

nebo karantény. 

 Pokud zemře žadatel nebo příjemce dávky, který nebyl pro účely dávky společně 

posuzován s dalšími osobami, tak jeho nárok na dávku, případně její výplata, zaniká. Pokud 

zemře žadatel, který je posuzován v okruhu oprávněných osob, přechází tato povinnost na 

nejstarší osobu z okruhu společně posuzovaných osob, pokud se nedohodnou jinak. V případě 

dávky ji taktéž obdrží nejstarší osoba, pokud se osoby nedohodnou jinak. 

 Nárok na výplatu dávky nebo její části zaniká uplynutím tří let ode dne, kdy vznikl 

nárok na danou dávku. Nárok na výplatu dávky zaniká i v případě osoby popřípadě společně 

posuzovaných osob, která nastoupila do vazby nebo je ve výkonu trestu odnětí svobody, tudíž 

se stává osobou, která není osobou ve stavu hmotné nouze ode dne následujícího po uplynutí 

prvního kalendářního měsíce vazby či výkonu trestu.  

2.3 Dávky poskytované ve stavu hmotné nouze a podmínky jejich 
poskytování 

 Zákon stanovuje tři dávky pomoci v hmotné nouzi, a to příspěvek na živobytí, 

doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Veškeré finanční prostředky na dávky 

pomoci v hmotné nouzi jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Tyto prostředky jsou přerozděleny 

do rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, které je prostřednictvím krajských úřadů 

převede na příslušné orgány pomoci v hmotné nouzi a ty je následně poskytují osobám 

v hmotné nouzi.  

  Veškeré dávky jsou vypláceny převážně v pravidelných měsíčních lhůtách, které určí 

příslušný orgán. Na žádost osoby, která neumí s finančními prostředky hospodařit a po 

                                                
7 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 
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rozhodnutí příslušného orgánu, mohou být dávky vypláceny i v kratších intervalech, a to 

týdně nebo denně. Ve věcné formě může být vyplacen příspěvek na živobytí osobě, která by 

dávku nevyužila k určenému účelu. U mimořádné okamžité pomoci lze také využít věcné 

formy dávky, případně i kombinaci obou forem dávek. Doplatek na bydlení je vždy 

poskytován pouze v peněžní formě. 

Formy výplaty dávek v hmotné nouzi jsou nově stanoveny a mohou být poskytovány 

příslušnými orgány čtyřmi způsoby: 

 1. v hotovosti na určených místech, 

 2. převodem na běžný bankovní účet, 

 3. prostřednictvím poštovních poukázek, 

 4. ve formě poukázek na hmotnou pomoc nebo opravňují k nákupu zboží. 

 O využití poskytnutí dávky ve formě poukázek na hmotnou pomoc nebo poukázek 

opravňující k nákupu zboží rozhoduje příslušný orgán. Tyto poukázky jsou určeny například 

k nákupu zboží ve stanovené výši v místech, se kterými má příslušný orgán uzavřenou 

smlouvu. Poukázky na hmotnou pomoc se uplatňují v zařízeních poskytující sociální služby, 

kdy poukaz umožní osobě poskytnutí ošacení nebo umožní úhradu stravování. 8 

2.3.1   Příspěvek na živobytí 

 Příspěvek na živobytí je považován za základní dávku pomoci v hmotné nouzi. Nárok 

na příspěvek na živobytí má osoba, jejíž příjem popřípadě příjem společně posuzovaných 

osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, potřebné 

k uspokojování základních životních potřeb. Pro účely příspěvku na živobytí se též posuzuje, 

zda si osoba nemůže daný příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo za  

jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, a proto není schopna si zabezpečit své základní 

životní potřeby.  

 Příslušné orgány zjišťují u osob příjmy pro účely posouzení vzniku nároku na 

příspěvek na živobytí a to v základním rozhodném období, kdy tzn. tři kalendářní měsíce, 

předcházející měsíci, v němž byla podána žádost o příspěvek na živobytí. U společně 

posuzovaných osob se může stát, že podmínky pro nárok na příspěvek na živobytí může splnit 

více společně posuzovaných osob, potom příspěvek bude náležet pouze jedné osobě, na které 

                                                
8 Průvodce sociálním systémem v roce 2009, [on-line]. 2008. [cit. 11.3.2009]. Dostupné na internetu:dostupné na 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/6015/Reforma_2008.pdf. 
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se společně posuzované osoby dohodnou. Nedohodnou-li se však, může příslušný orgán 

stanovit osobu, které příspěvek na živobytí bude přiznán. 

 Okruh společně posuzovaných osob je přesně definován zákonem o životním 

a existenčním minimu, kde se vždy společně posuzují rodiče a jejich nezletilé nezaopatřené 

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

 Stav nezaopatřenosti dítěte je vymezen v zákoně o státní sociální podpoře9, kdy za 

nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 

26. roku věku dítěte, jestliže se připravuje na budoucí povolování; nebo z důvodu trvale 

nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost; 

nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou 

činnost pro nemoc nebo úraz. 

 Mezi další osoby, které jsou zahrnuty do okruhu společně posuzovaných osob, patří 

osoby, které společně s ostatními posuzovanými osobami užívají byt. Většinou se jedná 

o rodiče a jejich nezletilé děti. Jiné osoby, které se zahrnují do okruhu posuzovaných osob, 

jsou především osoby v družském a partnerském vztahu. 

 Povinnost vrácení příspěvku na živobytí nebo jeho části vychází ze situací, kdy 

příslušné orgány mohou poskytnout zálohově příspěvek na živobytí v tzv. vratné formě. 

U některých osob, které mají nárok na příspěvek na živobytí, lze předpokládat, že se v dané 

situaci ocitly pouze přechodně, jelikož neobdržely očekávané finanční prostředky, které by 

jim zajistily jejich základní životní potřeby. Jakmile soba, která obdržela tento druh příspěvku 

na živobytí, získá očekávaný příjem, je povinna vyplacený příspěvek nebo jeho část 

bezodkladně vrátit příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi. Pokud však daná osoba bude 

mít skutečný příjem nižší než příspěvek na živobytí nebo pokud osoba nezíská do tří let žádný 

očekávaný příjem, zaniká u této osoby povinnost vyplacený příspěvek vrátit. 

 Nově je také řešena situace, ve které nezaopatřenému dítěti, je-li jednou ze společně 

posuzovaných osob, není déle jak tři měsíce placeno soudem stanovené výživné.  Tato částka 

nebo její část bude poskytována jako součást příspěvku na živobytí. Avšak pokud daná osoba 

následně obdrží dlužné výživné, tak je povinna vyplacený příspěvek ve výši dlužných 

alimentů neodkladně vrátit příslušnému orgánu.  

                                                
9 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Výše příspěvku na živobytí za kalendářní měsíc je stanovena buď pro jednotlivou 

osobu nebo pro společně posuzované osoby. Vždy se však jedná u jednotlivé osoby o rozdíl 

mezi částkou na živobytí osoby a jejím příjmem; a u osob společně posuzovaných o rozdíl 

mezi částkou na živobytí společně posuzovaných osob a příjmem společně posuzovaných 

osob.  

Vyjádřeno vzorcem: PnŽ = ČŽ - P 

Vzorec znázorňuje výpočet příspěvku na živobytí (PnŽ) rozdílem hodnot částky na živobytí 

(ČŽ) a příjmem (P). 

 V systému sociální potřebnosti se zjišťovalo pro přiznání nároku na příspěvek na 

živobytí, zda příjem posuzované osoby (jednotlivce) nebo okruhu posuzovaných osob 

(rodiny) nedosahoval výše částky životního minima. Systém pomoci v hmotné nouzi nyní 

zjišťuje, zda příjem osob nedosahuje částky živobytí (viz. příloha č.1). Tato částka se odvíjí 

od částek životního a existenčního minima, a dále od částek, které jsou stanoveny jako 

zhodnocení snahy zvýšit si příjem vlastní prací, vyžitím majetku nebo uplatněním nároků 

a pohledávek.  

 Rovněž je důležité vědět, zda dané osobě nepřísluší zvýšení částky živobytí z důvodu 

zvýšených nákladů spojených s hledáním práce či z důvodu nutnosti dietního stravování. 

Příspěvek na živobytí se může poskytovat ve věcné nebo peněžní formě, přičemž ve věcné 

formě je poskytován pouze osobě, u které je zjevné, že příspěvek nevyužije k účelu, ke 

kterému je dávka určena. 

 Částky živobytí nezaopatřeného dítěte (ČŽ) jsou stanoveny ve výši životního 

minima (ŽM). V případě nutnosti dietního stravování nezaopatřeného dítěte je tato částka 

o dané náklady navýšena.  

Vyjádřeno vzorcem: ČŽ = ŽM 

 Částky živobytí ostatních osob, u kterých se nezkoumá snaha o zvýšení příjmu 

vlastní prací,  s výjimkou nezaopatřených dětí, činí částka živobytí vždy částku existenčního 

minima (EM) zvýšenou o polovinu rozdílu mezi životním a existenčním minimem. Dále se 

částka živobytí může zvýšit o další částky oceňující snahu zvýšit si příjem vlastním 

přičiněním (s výjimkou snahy zvýšit si příjem vlastní prací) a o částky na odůvodněné 

zvýšené životní náklady (např. dietní stravování, náklady spojené s hledáním práce). 

Vyjádřeno vzorcem: ČŽ = EM + 1/2 (ŽM - EM) + další částky 
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 U osob, které nejsou nezaopatřenými dětmi a nepatří mezi osoby, u nichž se nezkoumá 

snaha zvýšit si příjem vlastní prací, je částka živobytí stanovena ve výši částky existenčního 

minima, která se může zvýšit o poměrnou část rozdílu mezi životním a existenčním minimem, 

a to opět po zhodnocení snahy zvýšit si příjem vlastním přičiněním či o pevně stanovené 

částky, odůvodňující zvýšené životní náklady. 

Vyjádřeno vzorcem:  ČŽ = EM + další částky 

 Poslední skupinou jsou osoby, které nejsou zaměstnány nepřetržitě po dobu delší jak 

jeden rok a ani nejsou jinak výdělečně činné. Mezi tyto osoby patří, s výjimkou 

nezaopatřených dětí, poživatelé starobního důchodu, osoby dočasně práce neschopné nebo 

osoby starší 55 let a jiné osoby, které si vlastní prací z určitého důvodu vydělávat nemohou. 

Částka živobytí těchto osob je vždy ve výši částky existenčního minima. 

Vyjádřeno vzorcem:  ČŽ = EM  

 Částka živobytí společně posuzovaných osob činí součet částek živobytí osob, které 

patří do okruhu společně posuzovaných osob. Minimální výše příspěvku na živobytí za 

kalendářní měsíc je pevně stanovena na 50 Kč, pod tuto hranici nesmí klesnout, i když 

konkrétní nárok může činit po výpočtu centrálním programem pouze několik korun. 

U posuzovaných osob se hodnotí snaha zvýšit si své příjmy vlastním přičiněním a snaha 

dostat se ze stavu hmotné nouze. V této situaci se posuzují tři skutečnosti, jak osoba může 

projevit svoji snahu a to:  

- hodnocení snahy o zvýšení příjmu vlastní prací 

- hodnocení snahy o zvýšení příjmu využitím majetku 

- hodnocení snahy o zvýšení příjmu uplatněním pohledávek a nároků 10 

 U hodnocení snahy zvýšit si příjem vlastní prací (viz. příloha č.1) rozlišujeme dvě 

základní situace. V první situaci je posuzována skutečnost, že osoba sice vykonává 

výdělečnou činnost, avšak její příjmy nejsou dostatečné a je uznána osobou v hmotné nouzi. 

Příslušné orgány tudíž musí posoudit, zda daná osoba je schopna nalézt si lepší práci s vyšším 

finančním ohodnocením. 

 V druhé situaci je posuzována skutečnost, kdy osoba je evidována v evidenci uchazečů 

o zaměstnání u příslušného úřadu a plní si své povinnosti uchazeče o zaměstnání. Po splnění 

těchto podmínek je osobě automaticky zvýšena hodnota částky na živobytí o 30 % částky 

rozdílu životního a existenčního minima. Avšak osoba musí projevit snahu i sama, mimo 

                                                
10 BŘESKÁ, Naděžda; VRÁNOVÁ, Lucie. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro zdravotně 
postižené osoby k 1.7.2008, Olomouc: ANAG, 2008, 416 s. ISBN 978-80-7263-478-1. 
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aktivity nabízené úřadem práce, například využitím služeb agentur práce, vyhledáváním 

inzerátů a jiných nabídek práce. Pokud tuto snahu následně prokáže, tak příslušný orgán může 

částku na živobytí navýšit o dalších 20 % rozdílu částek životního a existenčního minima. 

 Další skutečností, kdy osoba může ovlivnit výši příspěvku, je hodnocení snahy 

o zvýšení příjmu využitím majetku . Posouzení majetku pro účely hmotné nouze je velmi 

náročné a je plně v kompetenci příslušného orgánu. Posuzuje se majetek jak hmotný, tak 

i nehmotný. Při prvním posuzování osoby, zda je či není osobou v hmotné nouzi, se majetek 

nebere v úvahu. Všechny osoby, které se nachází ve stavu hmotné nouze, po dobu prvních tří 

měsíců mají nárok na zvýšení částky živobytí o 30 % částky rozdílu částek životního 

a existenčního minima.  

 Po uplynutí tří měsíců musí příslušný orgán přezkoumat majetek osoby nacházející se 

v hmotné nouzi. Zjištěním, zda daná osoba žádný majetek nemá nebo majetek není využitelný 

ke zvýšení příjmu, může příslušný orgán opět zvýšit částku živobytí zvýšit o 30 % rozdílu 

životního a existenčního minima. Pokud však příslušný orgán prokáže osobě, že určitý 

majetek vlastní a nehodlá jej využít ke zvýšení svého příjmu, tak může rozhodnout 

o nenavýšení částky živobytí. U osob, vlastnící movitý a nemovitý majetek, který nechtějí 

využít pro zvýšení příjmů, může příslušný orgán rozhodnout, že pokud majetek nevyužije do 

6 měsíců od počátku čerpání dávky, bude osoba vyloučena z okruhu osob pobírající dávky ve 

stavu hmotné nouze. 

 Nárok na zvýšení částky živobytí o 30 % částky rozdílu životního a existenčního 

minima mají i osoby po dobu 12 měsíců, které pobírají podporu v nezaměstnanosti nebo 

podporu při rekvalifikaci nebo pobírají dávky nemocenského pojištění. U těchto osob se 

majetek movitý i nemovitý nebere v úvahu. Příslušný orgán má možnost upustit od 

požadavku využití majetku ke zvýšení příjmu osoby. 

 Hodnocení možnosti zvýšení příjmu uplatn ěním nároků a pohledávek se 

uskutečňuje již při posuzování osoby, zda je či není osobou v hmotné nouzi. Nárok na zvýšení 

částky živobytí o 20 % rozdílu životního a existenčního minima má osoba, která nemá žádné 

nároky a pohledávky nebo která prokazatelně všechny své nároky a pohledávky uplatnila ještě 

před požadováním příspěvku na živobytí. 

 Pokud však osoba neuplatní některé z nároků a pohledávek do šesti měsíců, tak 

příslušný orgán může rozhodnout, že se nejedná o osobu v hmotné nouzi. Příslušný orgán zde 

také může využít možnosti nepožadovat využití uplatnění nároku a pohledávek. 
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 V případě hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezaopatřených dětí se systém 

pomoci v hmotné nouzi prolíná se systémem sociálně-právní ochrany dětí. Při posuzování 

majetku v okruhu společně posuzovaných osob včetně nezaopatřeného dítěte, může být využit 

ke zvýšení příjmu i majetek tohoto dítěte. V situaci, že nezaopatřené dítě má možnost využít 

majetek nebo nároky a pohledávky, avšak okruhem společně posuzovaných osob není tento 

majetek využit ke zvýšení příjmů, nezapočítává se společně posuzovaným osobám zvýšená 

částka živobytí ve výši 30 % související s hodnocením využití majetku a ani zvýšená částka 

živobytí ve výši 20 % související s hodnocením využití nároků a pohledávek, s výjimkou 

nezaopatřeného dítěte. 

 Ve všech dalších situací potřebuje osoba v hmotné nouzi zvýšení finančních 

prostředků z důvodu zvýšených nákladů ve snaze vymanit se ze stavu hmotné nouze nebo ze 

zdravotních důvodů. 

  V první situaci má osoba zvýšené finanční náklady spojené s hledáním zaměstnání. 

Tyto finanční prostředky osoba vynaložila ve snaze zvýšit si příjem vlastní prací na úhradu 

nákladů spojených s dopravou, telefonováním a korespondencí, za poplatky u lékařů či za 

výpisy z rejstříku trestů. Náhrada těchto výdajů je pevně stanovena ve výši 300 Kč, o které je 

navýšena částka živobytí. 

 Druhá situace řeší problémy u některých osob, které setrvávají dlouhodobě ve stavu 

hmotné nouze. Pokud je osoba vedena nepřetržitě v evidenci uchazečů o zaměstnání  

a současně pobírá příspěvek na živobytí, má po roce nárok na zvýšení částky živobytí o pěvně 

stanovenou částku 600 Kč. Jedná se především o osoby se zdravotním postižením, o osoby do 

věku 25 let, o absolventy vysokých škol o dobu 2 let (nejdéle však do věku 30 let), o osoby 

mladší 15 let a o osoby padesátileté a starší. 

 Třetí situace se zabývá osobami, trpící některými nemocemi, které mají za následek 

zvýšené náklady na zajištění jejich výživy a zdravotní stav osoby vyžaduje dle doporučení 

odborného lékaře dietní stravování. Hodnota zvýšení částky živobytí se odvíjí podle druhu 

předepsané diety (viz. příloha č.1). 

2.3.2   Doplatek na bydlení 

 Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu nebo nájemce, přičemž za nájemce se 

považuje osoba, jež má platnou nájemní smlouvu uzavřenou mezi pronajímatelem 

a nájemcem. Dále musí vlastník nebo nájemce byt užívat, tzn. že v bytě musí prokazatelně 

bydlet a musí být hlášen v obci k pobytu podle zvláštních právních předpisů. Další 
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podmínkou získání nároku na doplatek na bydlení je, když příjem osob či společně 

posuzovaných osob po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení je nižší než částka živobytí. 

Poslední podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na bydlení 

ze systému státní sociální podpory a nároku na příspěvek na živobytí ze systému pomoci 

v hmotné nouzi. 

 Existují dvě výjimky osob, které nesplňují předchozí podmínky a přesto mají nárok na 

doplatek na bydlení. První výjimka popisuje situaci, kdy lze osobě, s přihlédnutím 

k celkovým sociálním a majetkovým poměrům, přiznat doplatek na bydlení, která 

prokazatelně nemá nárok na příspěvek na živobytí, avšak její příjem nebo příjem společně 

posuzovaných osob nepřesáhl 1,3 násobek částky živobytí. Druhá výjimka se týká nezletilých 

nezaopatřených dětí, které mají nárok na doplatek na bydlení bez splnění podmínek o příjmu, 

pokud je dítě umístěno do ústavu pro péči o děti a mládež nebo pokud dítě žije v náhradní 

rodinné péči, na které přešlo vlastnictví nebo nájem bytu a dítě nemá dostatečný příjem na 

úhradu odůvodněných nákladů na bydlení. 

 U osob, odmítajících bez závažného důvodu možnost využití levnějšího přiměřeného  

bydlení ve stejné obci, v níž má osoba trvalý pobyt, může příslušný orgán rozhodnout 

o zamítnutí nároku na doplatek na bydlení. Také osoba nebo společně posuzované osoby, jejíž 

příjem byl za poslední tři kalendářní měsíce vyšší jak trojnásobek životního minima osoby 

nebo osob společně posuzovaných, nemá nárok na výplatu doplatku na bydlení. 

 Za odůvodněné náklady na bydlení se považují náklady spojené s úhradou 

nájemného, a to do výše cílového nájemného a pravidelné úhrady za služby bezprostředně 

spojené s užíváním bytu, včetně nákladů spojených s družstevní a vlastnickou formou 

bydlení. Výše cílového nájemného je stanovena do 31.12.2010 jako součin cílové hodnoty 

nájemného platného pro kalendářní rok a podlahové plochy bytu. Za služby bezprostředně 

spojené s užíváním bytu jsou považovány například dálkové vytápění a dodávka teplé vody, 

odvádění odpadních vod do kanalizace, odvoz tuhého komunálního odpadu, úklid a osvětlení 

společných prostor domu a jiné služby spojené s bydlením. 

 Za další odůvodněné náklady na bydlení je považována úhrada prokazatelné nezbytné 

spotřeby energií. Za tyto náklady je považována úhrada dodávek a spotřeby elektrické 

energie, plynu, popřípadě i dalších paliv ve výši, která je v daném místě obvyklá. V některých 

případech lze navýšit částku na nezbytnou spotřebu energií o 10 %, ale pouze u osob 
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dlouhodobě nemocných nebo u osob zdravotně postižených. Stejné navýšení o 10 % může být 

u stejné kategorie lidí i u výše cílového nájemného. 

 Výše doplatku na bydlení je stanovena za kalendářní měsíc jako rozdíl mezi částkou 

odůvodněných nákladů na bydlení sníženou o příspěvek na bydlení poskytovaný ze systému 

státní sociální podpory, a částkou, o kterou příjem osoby (osob společně posuzovaných) 

zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí osoby (osob společně 

posuzovaných). Doplatek na bydlení je vždy poskytován pouze v peněžní formě.  

2.3.3   Mimořádná okamžitá pomoc 

 Poskytování mimořádné okamžité pomoci lze rozčlenit do pěti situací, kdy osoby 

mohou příspěvek získat. Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc může získat pouze jedna 

osoba z okruhu společně posuzovaných osob. Mimořádnou okamžitou pomoc poskytují 

převážně pověřené obecní úřady, s výjimkou situace u osob ohrožených sociálním 

vyloučením, kdy pomoc poskytují obce s rozšířenou působností. 

 První situace popisuje nárok na mimořádnou okamžitou pomoc osobě, která nesplňuje 

podmínky pro vznik nároku na příspěvek na živobytí a z důvodu nedostatku finančních 

prostředků k zajištění základních životních potřeb jí hrozí vážná újma na zdraví. Výše 

mimořádné okamžité pomoci je stanovena jako doplatek do výše existenčního minima, 

s výjimkou nezaopatřeného dítěte, kde je doplatek stanoven do výše částky životního minima. 

 Druhá situace popisuje nárok na mimořádnou okamžitou pomoc osobě nacházející se 

ve stavu hmotné nouze, kterou postihla vážná mimořádná událost (živelní pohroma, požár či 

jiná destruktivní událost) a její celkové majetkové a sociální poměry jí neumožňují překonat 

tuto nepříznivou situaci vlastními silami. Výše mimořádné okamžité pomoci je v tomto 

případě stanovena s přihlédnutím k majetkovým a příjmovým poměrům až do výše 

patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce, tzn. do výše částky 46 890 Kč. Tuto 

pomoc lze opět poskytnout pouze jednotlivci nebo jedné osobě z okruhu společně 

posuzovaných osob.  

 Ve třetí situaci je řešeno poskytnutí mimořádné okamžité pomoci k úhradě 

jednorázového výdaje. Je zde vycházeno ze situace, kdy osoba je považována za osobu ve 

stavu hmotné nouze a nemá vzhledem k příjmovým a ani celkovým majetkovým a sociálním 

poměrům dostatek finančních prostředků na úhradu nezbytného jednorázového výdaje, 

například na úhradu správního poplatku, na úhradu jízdného a úhradu noclehu. Výše 
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mimořádné okamžité pomoci je stanovena až do výše tohoto jednorázového výdaje, pomoc 

může být poskytnuta i několikrát ročně a to ve formě jak věcné tak i peněžní. 

 Čtvrtá situace popisuje nárok na mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nákladů 

spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, na základní 

vybavení domácnosti a na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo 

zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Výše mimořádné okamžité pomoci je stanovena až 

do výše konkrétního nákladu, avšak součet poskytnutých dávek za kalendářní rok nesmí 

překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tzn. částku 31 260 Kč. Podmínkou 

získání nároku na dávku je, že se osoba musí nacházet ve stavu hmotné nouze. 

 Poslední pátá situace řeší možnost poskytnutí mimořádné okamžité pomoci osobě, 

která nesplňuje podmínky pro vznik nároku na živobytí. Většinou se jedná o osoby, které jsou 

ohroženy sociálním vyloučením z důvodu jejich neuspokojivého sociálního zázemí a pro 

nedostatek finančních prostředků. Jedná se převážně o osoby propuštěné z výkonu vazby či 

z výkonu trestu odnětí svobody nebo jsou to osoby propuštěné ze zdravotnických zařízení po 

ukončení léčby chorobných závislostí a jiné. Výše mimořádné okamžité pomoci je stanovena 

na okamžité nezbytné potřeby ve výši jednorázové částky 1 000 Kč. Součet poskytnutých 

dávek této pomoci nesmí přesáhnout čtyřnásobek životního minima jednotlivce, tzn. částku 

12 504 Kč. 11 

2.4 Základní znaky odlišující stav hmotné nouze od stavu sociální 
potřebnosti 

 Systém sociální potřebnosti předcházel systému pomoci v hmotné nouzi. Tento systém 

se zabýval poskytováním dávek sociální péče vztahujících se k životnímu minimu a právní 

úprava pocházela z roku 1991. Poskytovaná dávka sociální péče dorovnávala příjem rodiny 

nebo jednotlivce do úrovně životního minima. Byla zde započítávána i částka na domácnost 

a současně mohla být poskytnuta dávka i ve vyšší úrovni, pokud byly uznány odůvodněné 

vyšší náklady, a to vyšší náklady na výživu z důvodu držení diety a také vyšší náklady na 

domácnost. Systém sociální potřebnosti byl nahrazen od 1.1.2007 systémem pomoci v hmotné 

nouzi. Mezi systémy sociální pomoci vyvstalo mnoho legislativních rozdílů, z nichž některé 

jsou zachyceny v následujícím textu. 

 

                                                
11 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Mezi základní rozdíl mezi systémy patří rozdílné posuzování osob nacházejících se 

ve stavu hmotné nouze a osob považovaných za sociálně potřebnou. Sociální potřebnost byla 

definována jako stav nedostatečného příjmu osob, které si z tohoto důvodu nejsou schopny 

zajistit základní životní potřeby včetně zabezpečení nákladů na domácnost. Za sociálně 

potřebnou osobu byla považována osoba, jejíž příjem popřípadě s příjmy osob společně 

posuzovaných nedosahoval výši částky odpovídající výši životního minima. 

 Při posuzování osoby považující se za sociálně potřebnou se zkoumalo, zda příjem 

osoby dosahoval částky životního minima (viz. tabulka č.2.1) a zda si posuzovaná osoba 

mohla tento příjem zvýšit vlastním přičiněním vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu 

nebo z jiných závažných důvodů. Přiznaná dávka sociální péče této osobě mohla být navýšena 

o náklady na dietní stravování, pokud jí náležela ze zdravotních důvodů po posouzení lékařem 

(nutné písemné vyjádření). V novém systému zůstala při posuzování příjmů částka životního 

minima pouze u nezletilých osob. U ostatních se částka odvíjí od existenčního minima.  

Tabulka č.2.1   Životní minimum od 1.1.1991do 31.12.2006 (v Kč za měsíc)  

ŽIVOTNÍ MINIMUM 
zákon 

č.463/1991 
Sb. 

nařízení vlády 
č. 333/2001 

nařízení vlády 
č. 664/2004 

nařízení vlády 
č. 505/2005 

Částka pot řebná k zajišt ění výživy a ostatních základních pot řeb osoby (v Kč za měsíc) 

pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 900 Kč 1 690 Kč 1 720 Kč 1 750 Kč 

pro nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let 1 000 Kč 1 890 Kč 1 920 Kč 1 950 Kč 

pro nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let 1 200 Kč 2 230 Kč 2 270 Kč 2 310 Kč 
pro osobu od 15 let, která není nezaopatřeným 

dítětem 1 300 Kč 2 450 Kč 2 490 Kč 2 530 Kč 

ostatní osoby 1 200 Kč 2 320 Kč 2 360 Kč 2 400 Kč 

Částka pot řebná k zajišt ění nezbytných náklad ů na domácnost (v Kč za měsíc) 

pro jednotlivce 500 Kč 1 780 Kč 1 940 Kč 2 020 Kč 

pro dvě osoby 650 Kč 2 320 Kč 2 530 Kč 2 630 Kč 

pro tři nebo čtyři osoby 800 Kč 2 880 Kč 3 140 Kč 3 260 Kč 

pro pět a více osob 950 Kč 3 230 Kč 3 520 Kč 3 660 Kč 
 Zdroj: MPVS, vlastní zpracování  12 

 V systému sociální potřebnosti získávali nárok na dávku i občané, kteří byli nezletilý, 

žili ve společné domácnosti s rodiči a byli po ukončení povinné školní docházky vedeni 

v evidenci uchazečů o zaměstnání. Osoby, které neměly nárok na podporu v nezaměstnanosti, 

byly uznány osobami sociálně potřebnými jako nezaopatřené děti a tím získaly nárok na 

dávku. Tyto osoby v novém systému již nemají nárok na dávku. O zajištění jejich základních 

                                                
12 Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem nastavené částky 

životního minima ze dne 29. října 1991, další změny provedeny: Nařízením vlády č. 333/2001 ze dne 5. září 
2001, Nařízení vlády č. 664/2004 ze dne 15. prosince 2004 a Nařízením vlády č. 505/2005 ze dne 7. prosince 
2005. 
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životních potřeb se musí postarat jejich rodina (tzv. vyživovací povinnost), pokud však 

nepatří do okruhu společně posuzovaných osob ve stavu hmotné nouze. 

 Dalším rozdílem byl přístup ke zjišťování příjmu osoby. U osoby považované za 

sociálně potřebnou se posuzoval příjem ke dni podání žádosti o dávku sociální péče, a to jako 

průměrný měsíční příjem za posledních šest měsíců. Nový systém pomoci v hmotné nouzi 

zkoumá příjem za poslední tři měsíce. Také dříve stačilo pro získání nároku na dávku sociální 

pomoci, aby osoba, která splnila ostatní podmínky sociální potřebnosti, byla zapsaná 

v evidenci úřadu práce. V systému pomoci hmotné nouze již nestačí být pouze zaevidovaný 

na úřadu práce, nyní musí jevit zájem o práci a plnit stanovené podmínky, pak se to projeví ve 

výši vyplacené dávky, která se může zvýšit z částky existenčního minima na částku životního 

minima. Pokud však osoba v hmotné nouzi podmínky stanovené úřadem práce neplní, je 

sankčně vyřazena z evidence po dobu trvání šesti měsíců, pak se výše dávky odvíjí pouze od 

výše existenčního minima. Od roku 2007 se s osobami, které jsou uznány osobami v hmotné 

nouzi, vypracovávají tzv. aktivizační plány, které napomáhají osobě k zabezpečení svých 

základních životních potřeb. 

 Při posuzování majetku docházelo v jednotlivých systémech také k rozdílům. 

V systému sociální potřebnosti se vždy ihned přihlíželo k majetku. U osoby, která zažádala 

o poskytnutí dávky sociální péče, nesměl majetek přesáhnout dvojnásobek měsíčního 

životního minima. Pokud majetek přesáhl tuto výši, musela osoba tento majetek využít. 

Výjimkou však byl majetek, který pracovnice úřadu posoudila, že se nezapočítává do 

posuzovaného majetku. Například u osoby, která měla určité zdravotní komplikace a bydlela 

ve vzdálenější vesnici, nebyl do posuzovaného majetku zahrnut automobil, aby se osoba 

mohla dopravovat do města k lékaři. V systému pomoci v hmotné nouzi se při posuzování 

osoby první tři měsíce k majetku nepřihlíží. Pokud však žadatel nějaký majetek vlastnil 

a nevyužil jej v dalších třech měsících ke zvýšení svého příjmu, tak je dávka po dobu těchto 

tří měsíců krácena. Žadateli, který nepoužije i po uplynutí šesti měsíců svůj majetek 

k zabezpečení svých základních životních potřeb, je nárok na dávku odebrán. 

 Druhy poskytovaných dávek jsou rovněž odlišné než v systému hmotné nouze. Systém 

sociální potřebnosti poskytoval následující dávky sociální péče: 

� dávku k zabezpečení výživy a ostatních základních osobních potřeb a k zajištění 

nezbytných nákladů na domácnost, 

� dávku k doplnění příjmu všech společně posuzovaných osob 

� dávku k úhradě nákladů sociální péče 
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� dávky sociální péče v mimořádných případech, a to osobě, které hrozí vážná újma na 

zdraví; osobě, která si nemůže vlastním přičiněním zajistit výživu svou a svých dětí 

a nezbytné náklady na domácnost; nezletilému občanu, který nemá trvalý pobyt na území 

ČR, ale kterému bezprostředně hrozí vážná újma na zdraví. 

 Za zvláštní dávku, která měla přednost před přiznáním jiné dávky sociální péče, byl 

považován příspěvek na výživu dítěte, který byl poskytován systémem sociální potřebnosti do 

roku 2006. Pokud jeden z rodičů žádal o dávku sociální péče, tak nejdříve rodič musel zažádat 

o příspěvek na výživu a následně získal nárok na dávku sociální péče ve výši rozdílu do výše 

životního minima dítěte. Od roku 2006 však příspěvek na dítě již není poskytován. V systému 

pomoci v hmotné nouzi se rodiči, kterému druhý z páru neplatí výživné na dítě, zohlední toto 

neplacení výživného a rodič získá nárok na dávku do výše životního minima.13 

 Rozdíl mezi systémy byl také v možnostech vyplácení dávek. V systému sociální 

potřebnosti byla povinnost výplaty dávky stanovena pouze v měsíčních intervalech. Jedinou 

výjimkou mohlo být, když bylo v rozhodnutí písemně stanoveno, že se z dávky bude srážet 

dohodnutá částka na úhradu vzniklých nákladů (např. na úhradu nákladů na bydlení sráženou 

ve prospěch majitele bytu v případě dluhu na nájemném). V systému pomoci v hmotné nouzi 

je již možno osoby vyplácet podle jejich potřeby, a to v intervalech nejen měsíčních, ale 

i čtrnáctidenních a  týdenních. Týdenní intervaly jsou používány u osob, které nejsou schopny 

správně hospodařit se svými finančními prostředky. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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3 ANALÝZA DÁVEK VYPLACENÝCH VE STAVU HMOTNÉ 
NOUZE VE VYBRANÉ OBCI 

 Práce je zaměřena na počty a druhy vyplacených dávek v Mohelnici ve sledovaném 

období od roku 2004 do roku 2008. V tomto období byla provedena analýza vyplacených 

dávek osobám, které se ocitly ve stavu hmotné nouze. 

3.1   Charakteristika města Mohelnice 

 Název města Mohelnice je odvozen od osady, která byla založena v blízkosti 

pohřebiště s mohylami, jež potvrzují i archeologické nálezy z doby bronzové. Historie města 

sahá až do roku 1141.  

 Město Mohelnice v současnosti představuje poměrně rozsáhlou správní jednotku, 

jehož součástí jsou okolní obce, a to Libivá, Křemačov, Újezd, Podolí, Studená Loučka, 

Květín a Řepová. Město Mohelnice má téměř 9 900 obyvatel a je tedy třetím největším 

městem okresu Šumperk. Nachází se v jižní části okresu na mírné vyvýšenině, kde jeho 

západní stranu lemuje Mírovská vrchovina. Východní strana je ohraničena řekou Moravou, 

jejíž střední nadmořská výška je 297 m.  

 Mohelnice je významným dopravním i hospodářským uzlem. Mohelnici protíná 

silnice I. třídy ve směru z Olomouce na Moravskou Třebovou a Hradec Králové. Na východní 

straně města se nachází železniční trať Olomouc - Praha, která slouží nejen k přepravě osob, 

ale i k nákladní dopravě. V Mohelnici je důležitý dopravní uzel pro nákladní přepravu zboží, 

kdy dochází k překládkám zboží, rozdělování vlakových souprav a samozřejmě i k nakládání 

surovin vyrobených nebo vytěžených ve městě. Mezi tato zboží patří ve větší míře vytěžený 

štěrkopísek firmou ALAS Morava s.r.o. z nedalekých vodních ploch, dále betonové díly 

vyrobené firmou BETA Olomouc a.s. a také elektromotory vyrobené firmou Siemens 

Elektromotory s.r.o.. 

 V Mohelnici se nachází dvě významné německé firmy, a to již zmíněná firma Siemens 

Elektromotory s.r.o. a firma HELLA Autotechnik s.r.o., které pozitivně ovlivňují růst a rozvoj 

obce, ať již snižováním počtu nezaměstnaných, zvyšováním životní úrovně svých 

zaměstnanců, tak i svojí kladnou ekonomickou činností (formou odvodů daní) značně 

přispívají do rozpočtu obce.14 

                                                
14 Historie města Mohelnice, [on-line]. 2003. [cit. 1.3.2009]. Dostupné na internetu:   

http://www.olomoucky.kraj.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=95829. 
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 Mohelnice je obec s rozšířenou působností. Do jejího správního obvodu náleží i další 

okolní obce, přičemž pak město poskytuje služby veřejné správy pro téměř 18 700 obyvatel. 

Z celkového počtu obyvatel je věková skupina od šedesáti let a výše zastoupena ve výši 16 % 

a děti do čtrnácti let tvoří skupinu ve výši 14 %. 70 % tvoří počet obyvatel ve věkové skupině 

od patnácti let do padesáti devíti let. Věková struktura obyvatel ve městě je v souladu 

s demografickým vývojem v České republice, kdy počet dětí klesl oproti roku 2003 o téměř 

2 % a současně počet osob starších šedesáti let vzrostl o 2,8 %. Správní obvod hospodaří na 

území o rozměrech 18 800 ha, kde podíl zemědělské půdy tvoří 54,5 % a podíl nezemědělské 

půdy 45,5 %, což znamená rozlohu zemědělské půdy o velikosti 10 262 ha a nezemědělské 

půdy o velikosti 8 579 ha. 

 Ve správním obvodu města Mohelnice se nachází cca 3 300 ekonomických subjektů, 

kteří se podílí na ekonomickém a hospodářském růstu obvodu. Mezi tyto ekonomické 

subjekty patří právnické osoby typu obchodních společností, komanditních společností, 

společností s ručením omezením, akciové společnosti a jiné, a fyzické osoby, které provozují 

podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost. Dále sem patří soukromí podnikatelé 

podnikající podle živnostenského zákona, samostatně hospodařící rolníci, nebo fyzické osoby 

provozující jinou podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů. Dalšími skupinami jsou 

občanská, zájmová, církevní a jiná sdružení. V roce 2007 se počet registrovaných právnických 

osob pohyboval kolem 450 a počet registrovaných fyzických osob kolem 2 830.15 

 Nezaměstnanost ve městě Mohelnice ve sledovaném období od roku 2004 do roku 

2008 výrazně klesala, a to z 10,7 % na 5,9 %, což byl pokles nezaměstnanosti o 45 % (viz. 

tabulka č.3.1). V roce 2004 bylo evidováno na úřadu práce 560 nezaměstnaných osob a míra 

nezaměstnanosti byla 10,7 % při počtu 5 217 ekonomicky aktivních osob. V roce 2005 opět 

klesl počet nezaměstnaných na 523 osob a míra nezaměstnanosti klesla na 10 %, avšak tento 

pokles nebyl nikterak významný. K významnému poklesu o proti roku 2003 došlo v roce 

2006, kdy počet nezaměstnaných osob se pohyboval kolem 425 osob. V důsledku zaměstnání 

135 osob klesla míra nezaměstnanosti z 10,7 % na 8,2 %. Příčinou poklesu nezaměstnanosti 

bylo zvyšování počtu zaměstnanců ve firmě HELLA Autotechnik, s.r.o. a ve firmě Siemens 

Elektromotory s.r.o.. K dalšímu výraznému poklesu došlo i v roce 2007, kdy se opět snížil 

počet nezaměstnaných o 94 osob a míra nezaměstnanosti klesla na hodnotu 6,4 %. V roce 

2008 nadále docházelo k mírnému poklesu, kde míra nezaměstnanosti klesla na hodnotu 

                                                
15 Správní obvody obcí s rozšířenou působností, [on-line]. 2008. [cit. 4.3.2009]. Dostupné na internetu: 

http://www.risy.cz/obce_s_rozsirenou_pusobnosti_olomoucky_kraj. 
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5,9 % a počet nezaměstnaných se pohyboval kolem 325 osob. V lednu 2009 se míra 

nezaměstnanosti zvýšila na 8,6 %, což je připisováno celosvětové hospodářské krizi, která se 

samozřejmě odráží v ekonomické aktivitě firem v jednotlivých regionech a v následném 

propouštění zaměstnanců. Počet nezaměstnaných se oproti prosinci 2008 zvýšil z 381 osob na 

448 osob a míra nezaměstnanosti vzrostla z 7,3 % na 8,6 % (viz. příloha č.2).16 

Tabulka č. 3.1  Míra nezaměstnanosti v Mohelnici v letech 2004 - 2008 

2004 2005 2006 2007 2008 Období 
PN MN PN MN PN MN PN MN PN MN 

I.čtvrtletí 589 11,3 549 10,5 474 9,1 374 7,2 335 5,8 

II.čtvrtletí 560 10,7 512 9,8 410 7,9 315 6,0 319 5,5 

III.čtvrtletí 554 10,6 541 10,4 427 8,2 329 6,3 308 5,9 

IV.čtvrtletí 539 10,3 488 9,3 390 7,5 307 5,9 337 6,4 

Celkem 560 10,7 523 10,0 425 8,2 331 6,4 325 5,9 

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 

Pozn.:  PN - počet nezaměstnaných (počet osob) 

 MN - míra nezaměstnanosti (v %) 

 Městský úřad se nachází ve středu města Mohelnice, v tzv. historické části města. Ke 

své činnosti využívá dvě nově zrekonstruované budovy městského úřadu, kde vykonává nejen 

samosprávnou činnost obce, ale také přenesenou činnost státní správy. V čele městského 

úřadu Mohelnice je starosta obce, dva místostarostové a tajemník. Městský úřad je dále tvořen 

odbory, a to odborem sociálních věcí, odborem dopravy, odborem finančním, odborem 

majetkovým, odborem bytovým, odborem správním, odborem školství a kultury, odborem 

životního prostředí, odborem regionálního rozvoje a investic, odborem výstavby a obecním 

živnostenským úřadem. 

 Odbor sociálních věcí je tvořen vedoucí odboru a dalšími jedenácti pracovnicemi, jež 

se zabývají sociálně právní ochranou osob a dětí, dávkami ve stavu hmotné nouze, dávkami 

pro staré a zdravotně postižené osoby, příspěvky na děti a příspěvky na provoz motorových 

vozidel. Činnost odboru lze také rozlišit na dvě oblasti, a to na oblast samosprávy, kde odbor 

zajišťuje pomoc při zabezpečování základních potřeb občanů, metodicky řídí příspěvkové 

organizace Domov pro seniory a pečovatelskou službu, zajišťuje činnost zvláštního orgánu 

Komise sociálně právní ochrany, koordinuje činnost komunitního plánování sociálních služeb 

mikroregionu Mohelnicko, dále plní úkoly ukládané radou města a zastupitelstvem města. 

V oblasti pověřeného výkonu státní správy zajišťuje pomoc osobám, které se ocitly ve složité 

                                                
16 Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska, [on-line]. 2009. [cit. 9.2.2009]. Dostupné na internetu:  

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem. 
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životní situaci nebo se v ní dlouhodobě nacházejí. Poskytuje občanům sociální poradenství 

a rozhoduje o poskytování věcných a peněžitých dávek podle platných zákonů sociální péče.17 

 Posuzování, přidělování a následné odnětí dávek osobám ve stavu hmotné nouze 

zajišťují tři pracovnice z odboru sociálních věcí, které se řídí platnými zákony a spolupracují 

s dalšími odbory či úřady (např. úřadem práce). V Mohelnici bylo za období od roku 2004 do 

roku 2008 poskytnuto ve výši 56 185 000 Kč cca 16 750 dávek pomoci v hmotné nouzi 

(viz. graf č.3.1). 

  Graf č.3.1 Vyplacené dávky sociální pomoci v letech 2004 až 2008 (v Kč) 
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Zdroj: Městský úřad Mohelnice, odbor sociálních věcí, vlastní zpracování 18 

3.2   Dávky sociální pomoci vyplacené za období 2004 až 2006 

 V období od roku 2004 do roku 2006 byly vypláceny dávky sociální pomoci, které se 

řídily zákonem o sociální potřebnosti. V tomto období dosahovaly dávky vysokých hodnot, 

jelikož zákonné podmínky splňovalo více osob. Avšak každým rokem docházelo ke 

zpřísňování těchto zákonných podmínek, popřípadě k dalším změnám v systému sociálního 

zabezpečení, a tudíž k mírnému úbytku v počtu vyplácených dávek. 

                                                
17 Struktura městského úřadu v Mohelnici, [on-line]. 2009. [cit. 16.2.2009]. Dostupné na internetu: 
http://www.mu-mohelnice.cz/vismo/o_utvar.asp?p1=73979&id_org= 9803 &id_u=10&rd=1000. 
18 Roční přehledy vyplacených dávek sociální pomoci v Mohelnici v letech 2004 až 2008. 
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 Velký vliv na vysoký počet osob měla také skutečnost, že osoby současně pobíraly 

dávky ze systému státní sociální podpory, které však nepostačovaly k zajištění základních 

životních potřeb, a proto si osoby současně žádaly o dávky ze systému sociální pomoci. Mezi 

tyto osoby patřily například důchodci, kteří pobírali nízké důchody, které jim nestačily 

k zajištění základních životních potřeb a tudíž žádali o doplacení do výše životního minima 

nebo o dávku jednorázovou například na zaplacení bydlení aj.  

 Dále sem patřily matky, které pobíraly rodičovský příspěvek. Tento příspěvek 

nedostačoval k zajištění rodinných životních potřeb a splněním zákonných podmínek matky 

na mateřské získaly nárok na doplatek do životního minima a jiné dávky pomoci (dávku na 

ubytování, na vybavení domácností, na potraviny a jiné). V systému sociální potřebnosti také 

ještě nebyla zákonem pevně ukotvena vyživovací povinnost rodin vůči svým dětem. Tyto 

děti, které řádně ukončily studium a byly v evidenci úřadu práce, získaly nárok na doplatek do 

výše životního minima. 

 Dávky sociální péče (pomoci) byly poskytovány dvěma skupinám osob, a to 

jednotlivcům a rodinám. Každá tato skupina byla dále členěna na dávky opakované a dávky 

jednorázové. Opakované dávky byly vypláceny do výše životního minima jednotlivce nebo 

do životního minima rodiny, který byl posuzován podle počtu členů domácnosti. Jednorázové 

dávky byly poskytovány buď ve formě věcné nebo peněžité. Tyto dávky byly vypláceny za 

účelem úhrady nákladů za ubytování, na úhradu energií, na úhradu uhlí v topné sezóně, na 

zakoupení obuvi, oblečení či potravin, vyjma kávy, cigaret a alkoholu.  

 Dále tyto dávky byly využívány na vybavení domácnosti. Zde byla většinou používána 

věcná forma výplaty dávek, kdy žadatel (osoba v hmotné nouzi) například žádal o úhradu 

nákladů spojených s pořízením pračky, jelikož jeho pračka mu dosloužila. Pro posouzení 

musela pracovnice u žadatele provést místní šetření, zda je žádost oprávněná, dále 

potřebovala písemné vyjádření odborníka tj. v našem případě opraváře praček, zda vada na 

pračce je opravdu neodstranitelná a tudíž se musí koupit pračka nová. Po posouzení jeho 

žádosti pracovnicí úřadu mu byla nabídnuta pračka v určité cenové kategorii a s určitým 

programovým vybavením. Pokud žadatel s nabídnutou pračkou souhlasil, obdržel poukázku 

na nákup pračky do předem stanoveného obchodu, kde obdržel pračku. Pracovnice následně 

obdržela z daného obchodu fakturu o koupi pračky na poukázku, kterou úřad ve stanoveném 

termínu uhradil.  
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 Také při žádosti o dávku na úhradu uhlí musela pracovnice úřadu provést místní 

šetření, zda se osoba nachází ve stavu hmotné nouze. Kontaktovala také úřad práce, zda 

žadatel o dávku spolupracuje s tímto úřadem a zda jeví zájem o práci. Po posouzení situace 

pak pracovnice nabídla žadateli částečnou pomoc a poskytla žadateli poměrnou část 

požadované dávky na uhlí. Ve většině případů pracovnice nikdy nevyplatila částku za uhlí na 

celou topnou sezónu, aby nedošlo ke zneužití těchto finančních prostředků. Vždy byla 

vyplácena pouze poměrná část.  

 V roce 2004 bylo vyplaceno cca 5 600 dávek 2 300 osobám v celkové výši 

18 051 000 Kč. Téměř 1 650 jednotlivcům 4 050 dávek v celkové hodnotě 12 938 000 Kč. 

Z toho opakované dávky činily částku 12 813 000 Kč, které byly vyplaceny téměř 

1 600 jednotlivcům v počtu 3 700 dávek. Jednorázové dávky poskytované jednotlivcům byly 

vypláceny ve věcné formě, a to 57 dávek 33 jednotlivcům ve výši 76 000 Kč. V peněžité 

formě byla tato úhrada provedena ve výši 49 000 Kč, a to 24 osobám v počtu 24 dávek. 

Rodinám bylo vyplaceno v roce 2004 cca 1 600 dávek 640 rodinám v celkové výši 

5 113 000 Kč. Z toho opakovaných  dávek bylo vyplaceno ve výši 4 884 000 Kč v počtu 

1 400 dávek téměř 550 rodinám. Jednorázové dávky byly opět poskytovány v peněžité 

a věcné formě. V peněžité formě bylo vyplaceno 32 rodinám 32 dávek ve výši 76 000 Kč. 

Ve věcné formě bylo vyplaceno 57 rodinám 116 dávek ve výši 153 000 Kč (viz. příloha č.3). 

 V roce 2005 došlo k mírnému poklesu v počtu žadatelů, a to o cca 120 osob. Bylo 

vyplaceno o 528 dávek méně v celkové hodnotě 731 000 Kč. Tento pokles byl mírný, pouze 

ve výši cca 5 %, a byl způsoben tím, že osoby ke konci roku 2005 získaly zaměstnání 

například ve firmě HELLA Autotechnik, s.r.o., která v posledním čtvrtletí zvýšila výrobu 

světlometů do automobilů a proto potřebovala zvýšit počet svých pracovníků. Současně 

i firma Fenix Trans, s.r.o., která zajišťovala logistické služby firmě HELLA Autotechnik, 

s.r.o., zvýšila počet svých pracovníků.  

 V roce 2005 bylo vyplaceno 5 070 dávek 2 156 žadatelům v celkové výši 

17 320 000 Kč. Jednotlivcům, v počtu téměř 1 500 osob, bylo vyplaceno cca 3 600 dávek 

opakovaných ve výši 12 786 000 Kč. Jednorázové dávky byly vyplaceny v peněžité hodnotě 

ve výši 106 000 Kč a ve věcné formě ve výši 154 000 Kč, a to celkem 124 žadatelům v počtu 

cca 130 dávek. 473 rodinám bylo vyplaceno 1 237 opakovaných dávek ve výši 4 103 000 Kč. 

Jednorázové dávky byly poskytnuty jednak v peněžité formě, kdy 38 rodinám bylo vyplaceno 

38 dávek ve výši 89 000 Kč, a jednak ve věcné formě, kdy 31 rodinám bylo vyplaceno 

59 dávek ve výši 82 000 Kč. 
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 V roce 2006 došlo k dalšímu snížení v počtu žadatelů, a to o cca 420 osob. Bylo 

vyplaceno o 1 296 dávek méně v hodnotě 3 955 000 Kč jak v roce 2005.19 Tento pokles je již 

oproti minulým letům výrazný a činí téměř 30 %, což znamená pokles o téměř 1 300 dávek ve 

výši cca 4 miliony Kč. Snížení se rovněž projevilo i na celkové míře nezaměstnanosti ve 

městě, kdy se nezaměstnanost v roce 2006 oproti roku 2005 snížila z 10 % na 8,2 %. Během 

roku docházelo k dalšímu zvyšování počtu zaměstnanců ve velkých zahraničních firmách 

sídlících v Mohelnici, a to ve firmě HELLA Autotechnik, s.r.o. a ve firmě SIEMENS 

Elektromotory s.r.o., které díky své kladně rostoucí ekonomické činnosti navyšovaly počty 

zaměstnanců průběžně během celého roku 2006. 

 Nejvýznamnější podíl na tomto poklesu nese reforma sociálního zabezpečení, která 

postupně v průběhu celého roku 2006 vstupovala do zavedených legislativ a měnila jejich 

ujednání. Od ledna 2006 došlo ke zvýšení všeobecného vyměřovacího základu a redukční 

hranice nutné pro výpočet důchodu. Další změna v důchodech se projevila v září 2006, kdy 

došlo důsledkem valorizace starobních důchodů  k jejich výraznému zvýšení. Tyto dvě změny 

sebou nesly výrazný úbytek žadatelů o dávku v systému sociální potřebnosti, jelikož jejich 

důchody (příjmy) již byly dostatečné k zajištění základních životních potřeb.  20 

 Sociální reforma přinesla i příznivé změny pro matky na mateřské dovolené v oblasti 

rodinného zabezpečení, které tvořily taktéž významnou skupinu žadatelů o dávky sociální 

péče (pomoci). Od dubna 2006 však došlo v oblasti státní sociální podpory k navýšení 

rodičovského příspěvku tak, aby měsíční příspěvek odpovídal 40% průměrné měsíční mzdy 

v nepodnikatelském sektoru. Z toho vyplývá, že u těchto žadatelů přesáhl měsíční příjem 

částku životního minima a tudíž došlo k zániku nároku na dávku či doplatek ze systému 

sociální potřebnosti. Za účelem podpory rodičů s dětmi byl také zaveden příspěvek na školní 

pomůcky a došlo ke zvýšení porodného, a to na 11,1 násobek životního minima dítěte a při 

narození dvojčat, trojčat nebo více dětí současně 16,6 násobek životního minima dítěte (na 

každé narozené dítě).21 

 V roce 2006 bylo vyplaceno 2 765  opakovaných dávek 1 131 jednotlivcům ve výši 

9 837 000 Kč. Jednorázové dávky byly vypláceny věcnou a peněžitou formou. Věcnou 

formou bylo vyplaceno 17 dávek 15 osobám ve výši 35 000 Kč a peněžitou formou bylo 

vyplaceno 33 dávek 30 osobám ve výši 58 000 Kč. Rodiny v roce 2006 obdržely 

                                                
19 Roční přehledy vyplacených dávek městem Mohelnice v letech 2004 až 2006. 
20 Změny právních předpisů od ledna 2006, [on-line]. 2005. [cit. 14.3.2009]. Dostupné na internetu: 

http://www.mpsv.cz files/clanky/ 2221/151205d.pdf. 
21 Rodičovský příspěvek, [on-line]. 2007. [cit. 15.3.2009]. Dostupné na internetu:  http://www.mpsv.cz/cs/4758. 
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901 opakovaných dávek ve výši 3 273 000 Kč (počet rodin 507). Jednorázové peněžité dávky 

byly poskytnuty 29 rodinám v počtu 31 dávek ve výši 36 000 Kč a jednorázové věcné dávky 

byly poskytnuty 25 rodinám v počtu 37 dávek ve výši 126 000 Kč. 

3.3   Dávky pomoci v hmotné nouzi vyplacené za období 2007 až 2008 

 Od 1. ledna 2007 došlo v rámci reforem sociálního zabezpečení k dalším legislativním 

změnám, a to k nahrazení systému sociální potřebnosti a dávek sociální péče novým 

systémem pomoci v hmotné nouzi. Tento systém nastavil nové zákonné podmínky pro 

poskytování pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, kteří se ocitly ve stavu hmotné nouze 

a nejsou schopny si zabezpečit své základní životní potřeby. Zákon nově vymezil okruh 

oprávněných osob, které získají nárok na dávku v hmotné nouzi po splnění zákonných 

podmínek. Zákon nově definuje druhy dávek a podmínky, za jakých je daná osoba může 

získat. Současně došlo k legislativním změnám i v oblasti životního a existenčního minima. 

 V systému pomoci v hmotné nouzi se již nerozlišují dávky poskytované jednotlivcům 

a rodinám, také se již nerozlišují opakované a jednorázové dávky. Systém pomoci v hmotné 

nouzi poskytuje tři základní dávky, a to příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení  

a mimořádnou okamžitou pomoc, ať již se jedná o dávku jednorázovou nebo o dávku 

opakovanou. Tyto dávky jsou poskytovány vždy po posouzení oprávněného nároku 

pracovnicí odboru sociálních věcí, která musí provést poradenství, odborné posouzení, místní 

šetření, musí spolupracovat s dalšími úřady např. úřadem práce, než danou dávku žadateli 

přizná. Daná dávka je potom vyplácena buď jednotlivci nebo osobě, která patří do skupiny 

společně posuzovaných osob, ve věcné nebo peněžité formě.  

 Osoba, která žádá o příspěvek na živobytí, se musí dostavit na odbor sociálních věcí, 

kde se ho ujme pracovník či pracovnice zabezpečující získání pomoci v hmotné nouzi. U této 

pracovnice žadatel obdrží formulář žádosti o dávku v hmotné nouzi, které musí pravdivě 

a čitelně vyplnit. Jedná se o formuláře:  

• žádost o příspěvek na živobytí,  

• žádost o doplatek na bydlení,  

• žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví,  

• žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu postižení vážnou mimořádnou 

událostí,  

• žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje,  
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• žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytných nebo odůvodněných 

nákladů, 

• žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení osoby sociálním 

vyloučením. 

 Součástí žádosti o příspěvek na živobytí jsou i další formuláře, které blíže specifikují, 

v jakém stavu se žadatel v daném okamžiku nachází, z nichž pracovnice úřadu snáze zhodnotí 

situaci. Mezi tyto formuláře náleží např. prohlášení o celkových sociálních a majetkových 

poměrech; informace o užívaném bytu; potvrzení o nutnosti dietního stravování; doklad 

o výši měsíčních příjmů. Pokud posuzovaná osoba podniká nebo provozuje jinou samostatně 

výdělečnou činnost, musí vyplnit doklad o podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, 

který slouží jako příloha k dokladu o výši měsíčních příjmů. Dále osoba, která má vyživovací 

povinnost, vypisuje prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění. Vypisuje se 

také potvrzení o studiu a to u osoby, která se nachází v okruhu společně posuzovaných osob, 

z důvodu zjištění stavu, zda je její dítě považováno za nezaopatřené. 

 V prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech musí žadatel pravdivě 

uvést, zda vlastní nějaký movitý a nemovitý majetek. Vlastní-li žadatel, popřípadě využívá-li 

majetek osob blízkých, musí uvést jeho hodnotu a zda nemovitost slouží k bydlení nebo 

k rekreaci. V případě, že žadatel vlastní pozemek, musí uvést, zda se jedná o stavební parcelu, 

zahradu, pole nebo jiný druh včetně jeho výměry. U movitého majetku se, mimo obvyklého 

vybavení domácnosti a majetku, jehož využití se neposuzuje, zejména zjišťuje, zda žadatel má 

sjednané stavební spoření, kapitálové životní pojištění. Posuzují se i finanční prostředky, a to 

ve formě hotovosti převyšující 1 000 Kč. Dále se zjišťuje, vlastní-li žadatel nějaké cenné 

papíry nebo nemá-li nějakou finanční hotovost vloženou na běžných či spořících účtech. Mezi 

další movitý majetek, ke kterému se při zjišťování stavu hmotné nouze žadatele přihlíží, patří 

vlastnictví motorového vozidla, cenných obrazů a šperků, cenných sbírek, starožitností 

a jiných předmětů, které nepatří do obvyklého vybavení domácnosti. 

 Formulář, který poskytuje bližší informace o užívaném bytu, žadatel vypisuje jak při 

žádosti o dávku příspěvku na bydlení, tak i při žádosti o dávku doplatku na bydlení. Pro 

posouzení je velmi důležité, zda se informace týkají celého bytu nebo jen užívané části (uvádí 

se podlahová plocha a průměrná výška místností), zda se jedná o typ domu s jednou bytovou 

jednotkou nebo s více bytovými jednotkami, zda forma bydlení je vlastnická, nájemní, 

podnájemní a jiná. Žadatel musí také uvést informace o energiích (elektřina, zemní plyn, 
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dálkové teplo a jiné energie), které v daném bytě využívá k vaření, k vytápění a k ohřevu 

užitkové vody. 

 Potvrzení o nutnosti dietního stravování musí být vždy vystaveno odborným lékařem, 

který svým podpisem stvrzuje nutnost dietního stravování žadatele s ohledem na jeho 

zdravotní stav. Může se jednat jak o zdravotní stav trvalý, ale v některých případech pouze 

o stav dočasný. Týká se to diety nízkobílkovinné, diety při dialýze, diety pankreatické, 

diabetické, nízkocholesterolové,  dietě v těhotenství a při kojení dítěte do jednoho roku, dále 

při onemocnění fenylketonurií, celiakií, při laktózové intoleranci a při osteoporóze. 

 V dokladu o výši měsíčních příjmů vyplní žadatel údaje o příjmech za poslední tři 

měsíce, které předcházejí datumu žádosti o příspěvek na živobytí. Dále musí uvést, zda 

neobdržel i jiné příjmy, a to příjmy ze závislé činnosti nebo z funkčních požitků, dále příjmy 

z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti v případě, že v některých z uváděných 

měsíců žadatel podnikal nebo vykonával jinou samostatně výdělečnou činnost. Žadatel musí 

taktéž uvést, zda neobdržel během posuzované doby peněžité dávky nemocenského pojištění, 

které nebyly vypláceny zaměstnavatelem, a další obdobné příjmy. Přílohou dokladu o výši 

měsíčních příjmů je doklad o podnikání a jiné samostatné činnosti. 

 Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění předkládá žadatel, 

kterému byla daná povinnost určena vůči všem jeho nezletilým dětem. Žadatel musí taktéž 

uvést informace o vyživovacích povinnostech a jejich plnění vůči jeho zletilým dětem 

v případě, že má žadatel dluh na výživném vzniklý v době nezletilosti dětí. 

 Žádost o doplatek na bydlení může podat osoba jejíž příjem po úhradě odůvodněných 

nákladů na bydlení je nižší než částka živobytí. Nárok na doplatek na bydlení má vlastník 

bytu nebo nájemce, jež má platnou nájemní smlouvu. Vlastník nebo nájemce musí byt užívat 

prokazatelně k bydlení a musí být hlášen v obci k pobytu. Další podmínkou nároku na 

doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální 

podpory a nároku na příspěvek na živobytí ze systému pomoci v hmotné nouzi. Součástí 

žádosti o doplatek na bydlení je formulář, který poskytuje bližší informace o užívaném bytu.  

 Žadatel také může zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc v situacích, kdy jeho 

nedostatečné finanční prostředky mu nezajistí základní životní potřeby. K těmto účelům jsou 

používány žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc. Těchto formulářů je pět a odvíjí se od 

účelu poskytovaných dávek. První je žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu 

hrozby vážné újmy na zdraví. Druhá je žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu 
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postižení vážnou mimořádnou událostí. Třetí je žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na 

úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Čtvrtá je žádost o mimořádnou okamžitou pomoc 

na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů.  

 Poslední, pátou žádostí je žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení 

osoby sociálním vyloučením. Na základě této žádosti je vyplácena dávka osobě, která je 

propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody. Dále může být vyplacena 

osobě po propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo 

z pěstounské péče po dosažení zletilosti. Také může být vyplacena osobě, která byla 

propuštěna po ukončení léčby chorobných závislostí ze zdravotnického zařízení, psychiatrické 

léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti. Dávka může být vyplacena i osobě, 

která se ocitla v jiných životních situacích než jsou výše uvedené, může být osobou bez 

přístřeší, nebo mohou být její práva ohrožena trestnou činností jiné osoby atd.22 

 Veškeré údaje uvedené do formulářů jsou následně zapracovány pracovnicí do 

informačního systému pomoci v hmotné nouzi, které zpravuje Ministerstvo práce a sociálních 

věcí. Tento systém umožňuje pracovnicím dálkový přístup a současně zajišťuje ochranu 

osobních údajů žadatelů. Vlastní aplikační program automatizovaného zpracování údajů 

OKnouze/OKslužby je nastaven pro zpracování údajů automaticky, kdy po zadání 

poskytnutých údajů vypočte výši nároku na dávku. Je to jednotný celorepublikový program, 

který je propojený i s dávkami státní sociální podpory, úřady práce, OSSZ a ČSSZ. 

Pracovnice odboru sociálních věcí si může ověřovat a stahovat informace o výši dávek, 

podpory v nezaměstnanosti, výši důchodu a výši nemocenských dávek. 

 Výplata dávek je stanovena každému žadateli individuálně. Většina žadatelů obdrží 

dávku na předem dohodnutý běžný účet nebo obdrží složenku. U některých žadatelů musí být 

dávka vyplacena v hotovosti na pokladně. Tato forma se využívá většinou pouze u žadatelů, 

u kterých se dávka vyplácí v týdenních intervalech, jelikož daná osoba neumí ekonomicky 

hospodařit s měsíční dávkou a mohlo by dojít ke zneužití dávky. S ohledem na druh dávky 

mohou být přiznané prostředky vyplaceny jak v peněžité formě, tak i ve formě věcné. 

 V systému sociální potřebnosti se výše dávky odvíjela od hranice životního minima, 

avšak v systému pomoci v hmotné nouzi se nyní zjišťuje, zda příjem osob nedosahuje částky 

živobytí. Tato částka se odvíjí od částek životního a existenčního minima, a dále od částek, 

které jsou stanoveny jako zhodnocení snahy zvýšit si příjem vlastní prací, vyžitím majetku 

                                                
22  Formuláře pro pomoc v hmotné nouzi, [on-line]. 2009. [cit. 25.3.2009]. Dostupné na internetu:   

http://portal.mpsv.cz/forms. 
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nebo uplatněním nároků a pohledávek. U nezaopatřených dětí jsou minimální částky živobytí 

stanoveny ve výši životního minima a v případě nutnosti dietního stravování nezaopatřeného 

dítěte může být tato částka navýšena o tyto náklady.  

 U osob, které nejsou zaměstnány nepřetržitě po dobu delší jak jeden rok a ani nejsou 

jinak výdělečně činní, se částka živobytí odvíjí od částky existenčního minima. U osob, 

u kterých se nezkoumá snaha o zvýšení příjmu vlastní prací, s výjimkou nezaopatřených dětí, 

činí částka živobytí vždy částku existenčního minima zvýšenou o polovinu rozdílu mezi 

životním a existenčním minimem, případně zvýšenou o další částky oceňující snahu zvýšit si 

příjem vlastním přičiněním. 23 

 Nové nastavení zákonných podmínek pro získání nároku na dávku pomoci v hmotné 

nouzi výrazně ovlivnil počty vyplacených dávek. V roce 2007 bylo vyplaceno 1 157 dávek 

946 osobám ve výši 4 105 000 Kč (viz. tabulka č.3.3). Oproti roku 2006 došlo k výraznému 

snížení v počtu vyplacených dávek, a to v počtu 2 617 dávek poskytnutých 791 osobám 

Tabulka č.3.3   Přehled vyplacených dávek za období od roku 2007 do roku 2008 městem Mohelnice (v Kč) 

2007 2008 
Období 

Kč 
počet 
osob 

počet 
dávek K č 

počet 
osob 

počet 
dávek 

leden 293 000 65 81 278 000 57 79 

únor 305 000 68 85 327 000 80 96 

březen 394 000 98 114 297 000 67 87 

I.čtvrtletí  992 000 231 280 902 000 204 262 

duben 331 000 96 112 301 000 76 93 

květen 362 000 85 103 298 000 79 99 

červen 398 000 71 89 273 000 78 95 

II.čtvrtletí  1 091 000 252 304 872 000 233 287 

červenec 361 000 70 91 264 000 82 101 

srpen 367 000 75 95 242 000 71 92 

září 317 000 69 82 271 000 82 99 

III.čtvrtletí  1 045 000 214 268 777 000 235 292 

říjen 355 000 99 115 285 000 88 106 

listopad  316 000 86 102 264 000 77 97 

prosinec 306 000 64 88 244 000 74 96 

IV.čtvrtletí  977 000 249 305 793 000 239 299 

Celkem 4 105 000 946 1 157 3 344 000 911 1 140 
      Zdroj: Městský úřad Mohelnice, odbor sociálních věcí, vlastní zpracování 24 

                                                
23 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
24 Čtvrtletní přehledy vyplacených dávek městem Mohelnice v letech 2007 až 2008. 
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v celkové výši 9 260 000 Kč. Toto obrovské snížení v počtu vyplacených dávek je 

připisováno k přísnějšímu nastavení zákonných podmínek v systému pomoci osobám ve stavu 

hmotné nouze, například vznikem vyživovací povinnosti rodičů k jejich dětem. Avšak 

současně s tím došlo k výraznému navýšení v dávkách poskytovaných v systému státní 

sociální podpory, například zvýšení rodičovského příspěvku na cca 7 600 Kč měsíčně, dále 

výrazné zvýšení starobních důchodů a jiné. 

 Velký podíl na nízkém počtu vyplacených dávek měla také nízká míra 

nezaměstnanosti ve městě Mohelnici, která se pohybovala v roce 2007 kolem 6,4 %. Tato 

výše míry nezaměstnanosti znamená, že z 5 217 ekonomicky aktivních osob je pouze 331 

nezaměstnaných osob, což jsou převážně osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané nebo 

jejich věková skupina již není tak snadno zařaditelná do výdělečné činnosti. V roce 2008 bylo 

vyplaceno 1 140 dávek 911 žadatelům ve výši 3 344 000 Kč. Čtvrtletně se počet vyplacených 

dávek pohyboval kolem 300 dávek ve výši cca 800 000 Kč.   

 Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 bylo v Mohelnici vyplaceno 299 dávek 239 osobám ve 

výši 793 000 Kč. Ve IV. čtvrtletí roku 2008 byl proveden detailní rozbor vyplacených dávek 

podle jejich typů v měsíčních intervalech (viz. tabulka č.3.4).  

 Tabulka č.3.4  Přehled vyplacených dávek ve IV. čtvrtletí roku 2008 městem Mohelnice (v Kč) 

    IV. čtvrtletí roku 2008 
období druh dávky Kč počet osob počet dávek 

PnŽ 231 564   76 
Dbyd 36 997   20 
MopZ 4 040   2 
MopN 240   1 
MopV 11 907   7 

říjen 2008 

Celkem 284 748 88 106 
PnŽ 198 162   64 
Dbyd 50 261   25 
MopZ 2 020   1 
MopV 13 346   7 

listopad 2008 

Celkem 263 789 77 97 
PnŽ 182 727   61 
Dbyd 32 983   21 
MopZ 6 060   3 
MopN 450   1 
MopV 20 611   9 
MopS 1 000   1 

prosinec 2008 

Celkem 243 831 74 96 
Celkem 792 368 239 299 

      Zdroj: Městský úřad Mohelnice, odbor sociálních věcí, vlastní zpracování 25 

                                                
25 Měsíční seznamy vyplacených dávek městem Mohelnice ve IV. čtvrtletí roku 2008. 
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 V říjnu 2008 bylo vyplaceno 76 příspěvků na živobytí (PnŽ) ve výši cca 232 000 Kč. 

Doplatek na bydlení (DByd) byl poskytnut v počtu 20 dávek ve výši 37 000 Kč. Dávky 

mimořádné okamžité pomoci byly v říjnu členěny podle účelu, podle kterého byly vyplaceny. 

Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu hrozby újmy na zdraví (MopZ) byla poskytnuta 

v počtu 2 dávek v hodnotě 4 040 Kč. Tato dávka byla poskytnuta dvou osobám, které byly 

vyřazeny z úřadu práce, jelikož neplnily podmínky úřadu práce a nejevily snahu o zajištění si 

zaměstnání. V obou případech byla dávka odvozena od minimální částky živobytí, která se 

odvíjí od hranice existenčního minima. 

 Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu uhrazení nezbytných nákladů (MopN) byla 

poskytnuta jedné osobě, a to ve výši 240 Kč jako doplatek na elektřinu. Mimořádná okamžitá 

pomoc poskytnutá z důvodu uhrazení jednorázového výdaje (MopV) byla vyplacena sedmi 

osobám ve výši 11 907 Kč. Dvě osoby obdržely tuto dávku na úhradu ubytování, tři osoby 

obdržely dávku na úhradu elektřiny. Zbylé dvě osoby využily ubytování v ubytovně pro 

bezdomovce v Zábřehu a za tyto osoby uhradily pracovnice úřadu měsíční poplatek za 

ubytování. 

 V listopadu 2008 bylo vyplaceno 97 dávek 77 osobám ve výši 263 789 Kč. Příspěvek 

na živobytí (PnŽ) byl vyplacen v počtu 64 dávek ve výši 198 162 Kč. Doplatek na bydlení 

(DByd) obdrželo 25 osob ve výši 50 261 Kč. Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu hrozby 

újmy na zdraví (MopZ) byla poskytnuta jedné osobě ve výši 2 020 Kč, jelikož tato osoba byla 

vyřazena z úřadu práce za neplnění podmínek. Dávka je opět poskytnuta do výše existenčního 

minima. Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu uhrazení jednorázového výdaje (MopV) byla 

poskytnuta sedmi osobám ve výši 13 3146 Kč. Čtyři osoby opět využily služeb ubytovny pro 

bezdomovce, z toho dvě osoby v Zábřehu a dvě osoby v Olomouci. Jedna osoba obdržela 

dávku na zaplacení ubytování a dvě osoby na úhradu elektřiny. 

 V prosinci roku 2008 bylo vyplaceno 96 dávek 74 osobám ve výši 243 831 Kč (viz. 

graf č.3.2). Příspěvek na živobytí (PnŽ) byl poskytnut v počtu 61 dávek ve výši 182 727 Kč. 

Doplatek na bydlení (DByd) využilo 21 osob a činil částku 32 983 Kč. Dávky mimořádné 

okamžité pomoci byly poskytnuty v počtu 15 dávek v celkové výši 28 121 Kč. V prosinci 

2008 bylo přiděleno a vyplaceno šedesát příspěvků na živobytí (PnŽ)  ve výši 182 727 Kč, 

z nichž téměř 40 osob získalo tuto dávku ve výši životního minima. Jelikož se však výše 

příspěvku na živobytí odvíjí od existenčního minima, musely dané osoby splnit i další 

podmínky (doložení majetku, doložení příjmů, evidence na úřadě práce), aby se výše nároku 

na dávku zvýšila z hranice existenčního minima na hranici životního minima. 
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Graf č.3.2   Počet vyplacených dávek v Mohelnici v prosinci 2008 (v Kč) 

Počet vyplacených dávek v Mohelnici v prosinci 2008

PnŽ, 60 dávek ve 
výši 182 727 Kč

Dbyd, 21 dávek ve 
výši 32 983 Kč

MopZ, 3 dávky ve 
výši 6 060 Kč

MopN, 2 dávky ve 
výši 450 Kč

MopV, 9dávek ve 
výši 20 611 Kč

MopS, 1 dávka ve 
výši 1 000 Kč PnŽ

Dbyd

MopZ

MopN

MopV

MopS

 
Zdroj: Městský úřad Mohelnice, odbor sociálních věcí, vlastní zpracování 

  V systému pomoci v hmotné nouzi se při posuzování majetku tak striktně k vlastnictví 

majetku v prvních třech měsících nepřihlíží, jelikož zákon o pomoci v hmotné nouzi uznává, 

že osoba může i určitý majetek vlastnit. V následných třech měsících, pokud osoba nějaký 

majetek vlastní, již musí tento majetek využít a tím si zvýšit svůj příjem. Nevyužije-li 

majetek, tak dávky jsou postupně v průběhu těchto tří měsíců snižovány a po uplynutí této 

doby nárok na dávku žadateli zaniká. Poněkud přísnější byl systém sociální potřebnosti při 

posuzování majetku u osoby, která si žádala o dávku sociální péče (pomoci). Hodnota 

majetku ke dni podání žádosti o dávku sociální péče nesměla přesáhnout dvojnásobek 

měsíčního životního minima. Nevýhodou tohoto ujednání bylo, že pokud si osoba například 

platila stavební spoření, tak musela ihned ukončit jeho placení, vypovědět smlouvu a tyto 

finanční prostředky musela použít pro zabezpečení svých základních životních potřeb včetně 

zajištění nezbytných nákladů na domácnost bez získání nároku na dávku. U osoby tímto 

docházelo k prohlubování chudoby a ta se pak cítila více sociálně vyloučená.  

 Kromě zákonných podmínek musely osoby plnit i další aktivity, jejichž splněním 

docházelo k navyšování výše dávek pomoci. Jednou z těchto hlavních aktivit bylo u osob 

plnění podmínek, které jim byly ukládány úřadem práce, a to aktivní hledání práce, pravidelné 

schůzky s pracovníkem daného úřadu a jiné. Další z podmínek, které daná osoba musela plnit, 

byly zpracovány v aktivizačním plánu, který byl sestaven pro každého žadatele individuálně 

a jeho plnění a dodržování taktéž zvyšovalo hodnotu poskytované dávky. 

 Tyto podmínky však odmítli plnit někteří uchazeči o dávku, proto se jejich vyplacená 

dávka v prosinci 2008 odvíjí pouze od existenčního minima. Z devíti osob si pět vůbec 
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neplnilo povinnosti jim ukládané úřadem práce, nedostavovaly se na pravidelná setkání 

s pracovníkem úřadu práce. V případě, že danou osobu úřad práce vyslal na dohodnutou 

schůzku z důvodu ucházení se o práci, tak se daná osoba vůbec nedostavila. Další dvě osoby 

zase neplnily aktivizační plán a z toho důvodu osoby nezískaly nárok na vyšší hodnotu dávky, 

ale pouze na dávku ve výši existenčního minima.  

 Jednou z těchto osob byl i žadatel, který si přišel zažádat o příspěvek na živobytí, aniž 

by pracoval nebo byl osobou samostatně výdělečně činnou, zároveň nebyl evidovaný na úřadě 

práce. Pracovnice sociálního odboru jej poslala na úřad práce k zaevidování. Na úřadu práce 

došlo k zaevidování osoby, ale jelikož daná osoba nedoložila dobu tří let strávenou 

v zaměstnání nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, tak byl tento uchazeč uznán bez 

nároku na podporu. Pracovnice sociálního odboru po sepsání žádosti o příspěvek na živobytí 

zjistila další skutečnosti týkající se vyživovací povinnosti k jeho dvěma nezletilým 

nezaopatřeným dcerám. Žadatel soudem stanovenou vyživovací povinnost neplnil, a protože 

dlužil více jak trojnásobek měsíční částky stanovené soudem na výživném pro nezletilé děti, 

mu byla přidělena dávka pouze ve výši existenčního minima. 

 Poslední osoba, které byla vyplacena dávka ve výši existenčního minima, již pobírá 

příspěvek na živobytí déle jak šest měsíců a ačkoliv si plní ostatní povinnosti, tak se již výše 

dávky nerovná hranici životního minima, ale pouze výši existenčního minima. Avšak změny 

ve výplatách dávek v systému pomoci v hmotné nouzi, které byly provedeny od ledna 2009 

již umožňují této osobě, aby si mohla i po delší době pobírání příspěvku na živobytí zvýšit 

hodnotu dávky a to tak, že bude vykonávat veřejně prospěšné služby pro obec. Výše částky 

vyplacené dávky se stále bude odvíjet od výše existenčního minima, ale počet odpracovaných 

hodin ve službách obce formou veřejných prací se mu bude připočítávat k částce existenčního 

minima, potom měsíční příjem dokonce může převýšit i hodnotu životního minima. Hodnota 

měsíčního příjmu se odvíjí od ochoty dané osoby pracovat a hlavně odpracovat stanovený 

počet hodin.  

 Nové změny platné od roku 2009 ve výplatách dávek v systému pomoci v hmotné 

nouzi se budou vztahovat i k předchozím osobám, jelikož vstoupilo v platnost, že od ledna 

2009 odbor sociálních věcí již nebude vypracovávat aktivizační plán pro žadatele o dávku 

v hmotné nouzi. Tato povinnost přešla na úřady práce, kde každý žadatel o podporu 

v nezaměstnanosti musí být evidovaný na úřadu práce (s výjimkou osob pracujících a osob 
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samostatně výdělečně činných), kde s ním pověřený pracovník sestaví individuální akční 

plán, který je následně přiložen k žádosti o příspěvek na živobytí. 26 

 Další žadatelé o příspěvek na živobytí spadají do okruhu společně posuzovaných osob. 

Jedná se například o rozvedené matky s nezaopatřenými, nezletilými dětmi. Výše dávky se 

odvíjí od počtu osob společně posuzovaných a je u jednotlivých žadatelů různá, protože se 

částka nároku na dávku mění i s věkem dítěte. V této situaci musí navíc pracovnice zjišťovat, 

zda daná osoba dostává či nedostává měsíčně výživné na nezletilé děti stanovené soudem. 

 V prosinci 2008 bylo vyplaceno 21 dávek doplatků na bydlení (DByd) v celkové výši 

cca 32 983 Kč. Z tohoto počtu bylo 15 dávek vyplaceno podle základních zákonných 

podmínek, stanovených pro výplatu doplatku na bydlení. První podmínkou bylo vlastnictví 

bytu nebo domu, popřípadě uzavřená, platná nájemní smlouva. Dalšími podmínkami, které 

dané osoby splnily, bylo získání nároku na příspěvek na živobytí poskytovaný ze systému 

pomoci v hmotné nouzi a současně získání příspěvku na bydlení ze systému státní sociální 

pomoci. V osmi případech z patnácti se doplatek pohyboval ve výši do jednoho tisíce korun 

a v sedmi případech se vyplacená dávka pohybovala kolem hranice 1 500 Kč. 

 Zbývajících šest případů sice splnilo zákonné podmínky, avšak spadají již do výjimek 

pro vyplácení doplatku na bydlení. Je to z toho důvodu, že se jedná o osoby, které nemají 

trvalé bydliště v Mohelnici, ale pouze dočasné bydliště. Dále se jedná o osoby, kteří nejsou 

vlastníky nebo nájemníky domu či bytu, na který se daná dávka vztahuje. Podle přesné 

definice z formulářů potřebných k získání doplatku na bydlení, se jedná o jinou formu 

bydlení. Pokud se jedná o jinou formu bydlení, může být poskytnut doplatek na bydlení,  

i když osoba nepobírá příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory a ani nemůže, 

protože v místě bydliště nemá trvalý pobyt. Osoba tedy může pobírat příspěvek na živobytí 

a doplatek na bydlení.  

 Jako jiná forma bydlení je zde myšleno například bydlení na ubytovně nebo v domově 

pro matky s dětmi po dobu delší než tři měsíce. Také bydlení v podnájmu, například byty 

stavebního bytového družstva, jejichž nájemci byty dále pronajímají a je sepsána podnájemní 

smlouva na SBD. U této jiné formy bydlení je tedy možné, že osoby získaly nárok na dávku 

pohybující se ve výši mezi třemi až čtyřmi tisíci korun měsíčně. Povinností příjemce doplatku 

na bydlení je, každý měsíc dokládat hrazení nákladů na bydlení, aby nedocházelo ke 

                                                
26 Změny zákona o pomoci v hmotné nouzi od ledna 2009, [on-line]. 2008. [cit. 9.3.2009]. Dostupné na internetu: 

http://www.mpsv.cz/cs/5705. 
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zneužívání této dávky. Čtyřem osobám, které využívaly bydlení na ubytovně, byl vyplacen 

doplatek na bydlení v prosinci 2008 ve výši 3 600 Kč na osobu. Jedna osoba, která žila 

v podnájmu,  získala nárok na doplatek ve výši 2 100 Kč. Poslední osobou, která obdržela 

vyšší částku, je rozvedená matka s jedním dítětem bydlící v domově pro matky s dětmi. 

 V systému hmotné nouze se poskytuje pět druhů dávek mimořádné okamžité pomoci, 

z nichž čtyři druhy byly vyplaceny v prosinci 2008. Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu 

hrozby újmy na zdraví (MopZ) byla poskytnuta třem žadatelům ve výši 2 020 Kč na osobu. 

Tyto konkrétní osoby obdržely dávku ve výši existenční minima z toho důvodu, že byly 

sankčně vyřazeny z úřadu práce (neplnily předepsané podmínky a nejevily zájem o práci, 

tudíž nepobíraly žádné finanční prostředky z tohoto úřadu. Podmínku získání nároku na 

příspěvek na živobytí tyto osoby nesplnily, protože nejsou evidováni na úřadu práce, ani 

nepracují a nejsou osobami samostatně výdělečně činnými. Jelikož si však nejsou schopny 

zabezpečit své základní životní potřeby, byly jim přiděleny finanční prostředky ve výši 

existenčního minima formou mimořádné okamžité pomoci. 

 Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu uhrazení nezbytných nákladů (MopN) byla 

přidělena v prosinci 2008 pouze jedné osobě a to ve výši 450 Kč jako úhrada noclehu za dva 

dny. Tato dávka byla vyplácena i v systému sociální potřebnosti. Mimořádná okamžitá pomoc 

poskytnutá z důvodu uhrazení jednorázového výdaje (MopV) byla v prosinci 2008 vyplacena 

devíti osobám v celkové výši 20 611 Kč. Dávky byly využity v pěti případech na úhradu 

ubytoven v Zábřehu a Olomouci, ve třech případech na zaplacení ubytování a dvě osoby 

dávku využily na úhradu elektřiny. 

 Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu nebezpečí sociálního vyloučení (MopS) byla 

v prosinci 2008 vyplacena pouze jedné osobě ve výši 1 000 Kč po návratu z výkonu trestu. 

Dávka může být dále vyplacena osobě po propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní 

či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, osobě, která byla 

propuštěna po ukončení léčby chorobných závislostí ze zdravotnického zařízení, psychiatrické 

léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti. Dávka může být vyplacena i osobě, 

která se ocitla v jiných životních situacích než jsou výše uvedené, může být osobou bez 

přístřeší, nebo mohou být její práva ohrožena trestnou činností jiné osoby atd. Tato dávka je 

nově zavedena a v systému sociální potřebnosti se dávka neposkytovala. Dříve byly 

vypláceny finanční prostředky osobě, která se vracela z vazby nebo z výkonu trestu, ve formě 

jednorázového příspěvku kurátorem. 
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 Další dávkou je mimořádná okamžitá pomoc z důvodu mimořádné události, která se 

poskytuje za účelem pomoci osobě, která se ocitla v takové závažné situaci, kdy např. došlo 

k požáru v domě a osoba se tak ocitla bez přístřeší, bez ošacení a tato osoba si není schopna 

zajistit své základní životní potřeby. Tato dávka nebyla v prosinci 2008 poskytnuta žádné 

osobě v hmotné nouzi.  

 V Mohelnici v analyzovaném období od roku 2004 do roku 2008 bylo zjištěno, že za 

systému sociální potřebnosti byly vypláceny dávky v průměrné výši kolem 17 mil. Kč. 

Změnou legislativy od 1.1.2007 a přechodem na systém pomoci v hmotné nouzi se nyní 

výplata dávek pomoci v Mohelnici pohybuje kolem 5 mil. Kč. V procentuálním vyjádření byl 

pokles v roce 2008 oproti roku 2004 v celkové finanční výši vyplacených dávek o 76 %.  
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4 ZHODNOCENÍ VLIVU TRANSFORMACE SYSTÉMU NA 
DOSTUPNOST A VÝŠI DÁVEK 

 V letech 2004 až 2008 působily v oblasti sociální péče (pomoci) dva systémy. Systém 

sociální potřebnosti byl zaveden v roce 1991 a jeho legislativní formou, včetně jeho změn 

a novelizací, se pracovníci sociální péče řídili až do konce roku 2006. Od 1. ledna 2007 byl 

tento systém nahrazen systémem pomoci v hmotné nouzi. Současně s touto novou legislativní 

úpravou sociální pomoci vstoupil v platnost i zákon o životním a existenčním minimu. 

 Z předchozí kapitoly, zabývající se analýzou dávek vyplacených ve stavu hmotné 

nouze v Mohelnici za období od roku 2004 do roku 2008 vyplývá, že každoročně docházelo 

ke snížení v počtu vyplácených dávek pomoci (viz. příloha č.4). Na každoroční snižování 

v počtu vyplacených dávek mělo vliv provádění sociálních reforem, dále také zpřísňování 

zákonných podmínek v systému sociálního zabezpečení. Současně i snižování 

nezaměstnanosti ve městě Mohelnici napomohlo k poklesu v počtu vyplacených dávek. Toto 

snižování však nebylo zvlášť výrazné a pohybovalo se kolem 3 až 4 % ročně. Nejvýraznější 

snížení bylo zaznamenáno v roce 2007, kdy o proti roku 2006 došlo k poklesu v celkových 

nákladech na dávky pomoci v hmotné nouzi o 70 %. Toto snížení bylo způsobeno změnou 

legislativy v oblasti sociální pomoci, kdy od 1. ledna 2007 došlo k nahrazení stávajícího 

systému sociální potřebnosti novým systémem pomoci v hmotné nouzi. Tento přechod 

systému měl zásadní vliv na dostupnost a výši vyplácených dávek.  

 Jedním ze základních vlivů přeměny systému bylo rozdílné nastavení zákonných 

podmínek při posuzování okruhu oprávněných osob včetně vymezení situací, kdy nelze uznat 

osobu za osobu v hmotné nouzi. Systém sociální potřebnosti se orientoval při vyplácení dávek 

nejdříve na osoby, a to na jednotlivce a rodiny, a následně na druh vyplácené dávky sociální 

péče. Systém pomoci v hmotné nouzi se již přímo orientuje na druh dávky, která je 

požadována osobou ve stavu hmotné nouze, přičemž se však taktéž musí posoudit, zda osoba 

vystupuje pouze jako jednotlivec nebo zda se jedná o osobu z okruhu společně posuzovaných 

osob. Již samotné posouzení nároku na dávku bylo v jednotlivých systémech rozdílné.  

 Další zásadní vliv na snížení počtu osob v hmotné nouzi mělo přeměnou systému nové 

nastavení druhů dávek poskytovaných osobám v hmotné nouzi. V systému sociální 

potřebnosti byla dávka sociální péče (pomoci) poskytována k zabezpečení výživy a ostatních 

základních osobních potřeb a k zajištění nezbytných nákladů na domácnost a ta pak byla 

poskytována do výše životního minima. Systém pomoci v hmotné nouzi již však rozlišuje tuto 
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dávku na dávky dvě, a to na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení. Současně byl 

systém sociální potřebnosti přísnější při posuzování majetku, kdy hodnota tohoto majetku ke 

dni podání žádosti o dávku sociální péče nesměla přesáhnout dvojnásobek měsíčního 

životního minima. Nové nastavení systému již tak přísně na vlastnictví majetku v prvních 

třech měsících nepřihlíží. Následně v dalších třech měsících však již osoba musí tento majetek 

zohlednit pro zvýšení svého příjmu, pokud tak neučiní, tak po uplynutí šesti měsíců této osobě 

nárok na dávku zanikne. 

 Systém sociální potřebnosti poskytoval tři druhy dávek mimořádné okamžité pomoci, 

a to osobě, které hrozila vážná újma na zdraví. Dále osobě, která si nemohla vlastním 

přičiněním zajistit výživu svou a svých dětí a nezbytné náklady na domácnost. Třetí druh 

dávky byl poskytnut nezletilému občanu, který neměl trvalý pobyt na území ČR, ale kterému 

bezprostředně hrozila vážná újma na zdraví. Avšak k těmto dávkám systém sociální 

potřebnosti přiřazoval i jednorázové dávky, které se odvíjely od dávky základní, která sloužila 

k zabezpečení výživy a ostatních základních osobních potřeb a k zajištění nezbytných nákladů 

na domácnost. Systém pomoci v hmotné nouzi již má veškeré tyto jednorázové dávky 

zařazené do oblasti mimořádné okamžité pomoci, kde je zákonem stanoveno pět druhů těchto 

dávek. 

 Veškeré tyto výše uvedené rozdíly mezi jednotlivými systémy měly zásadní vliv při 

přeměně systému na dostupnost dávek. Lze tedy konstatovat, že transformací systému 

sociální potřebnosti na systém pomoci v hmotné nouzi došlo ke značnému snížení v počtu 

vyplácených dávek. Z analýzy vyplacených dávek za období od roku 2004 do roku 2008 ve 

městě Mohelnici vyplývá, že zpřísnění zákonných podmínek vedlo ke snížení dostupnosti 

dávek a tím současně ke snížení počtu vyplacených dávek, což vedlo k ušetření finančních 

prostředků státu v roce 2007 jen v Mohelnici o 70 % v oblasti pomoci v hmotné nouzi. 
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5 ZÁVĚR 

 Systém sociálního zabezpečení je v současnosti v České republice postaven na třech 

základních pilířích, kdy každý z pilířů zastupuje jednotlivé sociální systémy. Tyto systémy 

jsou relativně samostatné a jsou nastaveny na řešení rozdílných sociálních situací, avšak 

současně na sebe systémy vzájemně navazují. Tři základní pilíře tedy tvoří systém sociálního 

pojištění, systém státní sociální podpory a systém sociální péče (pomoci). Systém sociálního 

pojištění je nastaven tak, že si osoby odkládají část svých finančních prostředků pro 

zabezpečení své budoucnosti. Jedná se především o ukládání plateb na důchodové, penzijní 

a nemocenské pojištění. Systém státní sociální podpory zajišťuje především zabezpečení 

a podporu rodinám, kdy jim pomocí sociálních dávek pomáhá v situacích, které jsou spojené 

například s narozením dítěte, jeho výchovou a přípravou na budoucí povolání. 

 Poslední pilíř zastává systém sociální péče (pomoci). Tento systém je zaměřen na 

pomoc osobám, které se ocitly v sociálně neuspokojivé situaci. Systém sociální péče zajišťuje 

sociálně právní ochranu, poradenství, dávky sociální pomoci osobám nacházející se v hmotné 

nouzi a sociální služby. Poradenství je zaměřeno na prevenci, odstraňování příčin 

a nepříznivých podmínek v situacích, kdy osoba již není schopna zvládnout svou těžkou 

životní situaci. Sociální služby jsou převážně zajišťovány ústavy, které jsou na řešení tíživých 

situací osob zaměřeny. Sociální pomoc osobám nacházejícím se ve stavu hmotné nouze 

napomáhá formou vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi v řešení obtížných životních 

situacích, kdy osoba již není schopna vlastními silami nebo za pomoci své rodiny si 

zabezpečit základní životní potřeby.  

 Bakalářská práce je zaměřena na systém sociální pomoci poskytované občanům ve 

stavu hmotné nouze v období od roku 2004 do roku 2008. V tomto časovém rozmezí došlo 

dne 1.1.2007 k legislativní změně, kdy došlo k nahrazení systému sociální potřebnosti 

systémem pomoci v hmotné nouzi.  

 Cílem práce bylo provedení porovnání těchto dvou systémů sociální pomoci, které 

byly využívány v období od roku 2004 do roku 2008 ve městě Mohelnice a současně provést 

zhodnocení vlivu přeměn těchto systémů na dostupnost a výši jednotlivých dávek. Srovnávání 

poskytnutých dat bylo prováděno v ročních intervalech a v měsíčních intervalech. Zároveň 

byly srovnávány jednotlivé druhy dávek poskytnutých při působení systému sociální 

potřebnosti a při působení systému pomoci v hmotné nouzi. Při vzájemném srovnávání 

jednotlivých systémů byly zjištěny rozdíly v posuzování okruhu oprávněných osob. Dále byly 
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jinak definovány druhy poskytovaných dávek sociální pomoci, i když základní smysl 

poskytování této finanční pomoci byl obdobný. 

 Řešení práce vycházelo z hypotézy, že změnou systému v oblasti pomoci v hmotné 

nouzi ke dni 1.1.2007 došlo k významnému zpřísnění zákonných podmínek, které měly za 

následek snížení dostupnosti a výše vyplácených dávek. Tato hypotéza byla potvrzena a je 

podložena analýzou matematicko-statistického vyobrazení dat a analýzou časových řad. 

 V roce 2007 došlo k výraznému snížení počtu vyplacených dávek, a to o více jak dvě třetiny 

z celkového počtu vyplacených dávek v roce 2006.  

 Poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi bude nadále vypláceno oprávněným 

osobám, avšak nové legislativní nastavení systému a současné propojení mezi ostatními 

systémy sociální zabezpečení umožní rozpoznání osob, které záměrně nepracují a jedinou 

jejich snahou je bezpracné získání prostředků od státu. Každoročně dochází k dalším úpravám 

systému pomoci v hmotné nouzi. Základní myšlenkou v nastavení systému a jeho dalších 

úprav je, že osoba, která chce pracovat se musí mít lépe jak osoba, která se práci vyhýbá. 

Současně osoba, která se snaží, se taktéž musí mít lépe jak osoba bez zájmu. Tato myšlenka je 

realizována v současné době v případech, kdy pověřené orgány mohou nabídnout osobám, 

které setrvávají již delší dobu ve stavu hmotné nouze, vykonávání veřejně prospěšných 

služeb. 
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Příloha č.1: Částky živobytí platné od 1.1.2008 (v Kč za měsíc) 
 

Částky životního minima od 1.1.2008 (v Kč za měsíc)
pro jednotlivce 3 126 Kč
pro první osobu v rámci společně posuzovaných osob 2 880 Kč

   pro druhou a další osobu společně posuzovanou:
pro osobu od 15 let, která není nezaopatřeným dítětem 2 600 Kč
pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1 600 Kč
pro nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let 1 960 Kč
pro nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let 2 250 Kč

existenční minimum   2 020 Kč

pro jednotlivce 553 Kč
pro první osobu v rámci společně posuzovaných osob 430 Kč
pro druhou a další osobu společně posuzovanou 290 Kč

pro jednotlivce 1 106 Kč
pro první osobu v rámci společně posuzovaných osob 860 Kč
pro druhou a další osobu společně posuzovanou 580 Kč

hledání zaměstnání 300 Kč
dieta podle druhu:

u diety nízkobílkovinné 1 320 Kč
u diety při dialýze 960 Kč
u diety pankreatické 1 000 Kč
u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo
hyperlipoproteinemii 1 000 Kč
u diety diabetické 1 080 Kč
u diety při onemocnění fenylketonurií 2 120 Kč
u diety při onemocnění celiakií 2 680 Kč
u diety při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita
poklesla o více než o 25 %, tj. T-skóre je horší než -2,5 1 040 Kč
u diety při laktózové intoleranci 1 020 Kč
u diety v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěte 1 050 Kč

(v Kč za měsíc)
   Souhrnná maximální výše těchto částek činí:

   Další skutečnosti odůvodňující zvýšené životní náklady:

ČÁSTKY ŽIVOBYTÍ

Částka existen čního minima od 1.1.2008 (v Kč za měsíc)

1/2 (ŽM - EM) (v Kč za měsíc)

Částky oce ňující snahu zvýšit si p říjem vlastním p řičiněním 

 
 
Zdroj: Břeská, Vránová, Dávky pomoci v hmotné nouzi, doplnění a vlastní zpracování 
 



 

Příloha č.2: Míra nezaměstnanosti v Mohelnici v letech 2004 - 2008 

Míra nezaměstnanosti v Mohelnici
v letech 2004 - 2008
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Zdroj: MPSV, míra nezaměstnanosti podle obcí, vlastní zpracování 



 

Příloha č.3: Přehled vyplacených dávek v Mohelnici od roku 2004 do roku 2006 (v Kč) 
 

I.čtvrtletí
II.čtvrtletí
III.čtvrtletí
IV.čtvrtletí

Celkem

p v p v p v p v p v p v p v p v p v
I.čtvrtletí 13 000 0 6 0 6 0 7 000 61 000 4 35 4 35 6 000 0 3 0 3 0
II.čtvrtletí 11 000 0 5 0 5 0 27 000 38 000 9 19 9 19 25 000 20 000 13 11 14 13
III.čtvrtletí 15 000 56 000 7 18 7 42 39 000 23 000 15 14 15 14 4 000 15 000 2 4 2 4
IV.čtvrtletí 10 000 20 000 6 15 6 15 33 000 32 000 10 18 10 23 23 000 0 12 0 14 0

Celkem 49 000 76 000 24 33 24 57 106 000 154 000 38 86 38 91 58 000 35 000 30 15 33 17

I.čtvrtletí
II.čtvrtletí
III.čtvrtletí
IV.čtvrtletí

Celkem

p v p v p v p v p v p v p v p v p v
I.čtvrtletí 13 000 48 000 10 15 10 19 15 000 39 000 6 16 6 38 6 000 80 000 8 7 9 7
II.čtvrtletí 33 000 31 000 11 12 11 23 22 000 24 000 10 6 10 12 12 000 24 000 10 7 10 9
III.čtvrtletí 20 000 41 000 7 17 7 42 30 000 8 000 12 5 12 5 11 000 13 000 5 6 5 6
IV.čtvrtletí 10 000 33 000 4 13 4 32 22 000 11 000 10 4 10 4 7 000 9 000 6 5 7 5

Celkem 76 000 153 000 32 57 32 116 89 000 82 000 38 31 38 59 36 000 126 000 29 25 31 27

2 515 000 313 764

počet 
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723
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9 837 000 1 131 2 765
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17 320 000 2 156 5 070 13 365 000Celkem 18 051 000  
 
Zdroj: Městský úřad Mohelnice, odbor sociálních věcí, vlastní zpracování 
 



 

Příloha č.4: Počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi v Mohelnici  

          v letech 2004 - 2008 

Počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi v Moheln ici 
v letech 2004 - 2008
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Zdroj: Městský úřad Mohelnice, vlastní zpracování 


