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Úvod 

     Pro absolventskou práci Příspěvek na živobytí a jeho nedostatky jsem si zvolila 

oblast dávek pomoci v hmotné nouzi.  

     Při psaní absolventské práce se zaměřím na problematiku dávky hmotné nouze – 

příspěvku na živobytí. Jedná se o jednu z dávek hmotné nouze, která je nejvíce 

využívaná občany, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.  

     Hmotná nouze je stav, kdy si občan nemůže svůj příjem zvýšit vlastním přičiněním. 

Dávky pomoci v hmotné nouzi patří do nepojistných dávkových systémů a tvoří součást 

třetího pilíře sociálního zabezpečení. 

    Dávky hmotné nouze upravuje zákon 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, který 

nabyl účinnosti 1. 1. 2007. Tímto tématem se budu zabývat v době platnosti zákona do 

31. 12. 2011, od ledna 2012 vstoupí v platnost novela zákona, kterou nebudu 

zohledňovat.  

    Příspěvek na živobytí pomáhá občanům, kteří se často ne vlastní vinou dostali do 

tíživé finanční situace, překonat dobu, kdy svým příjmem nedosahují částky životního 

minima. Účelem dávky je vyplacení částky, která slouží k uhrazení základních životních 

potřeb.  

    Pracuji na Městském úřadě v Českém Brodě na odboru sociálních věcí. Do srpna 

2011 jsem pracovala dva roky na agendě dávek hmotné nouze, ale k této práci mám 

stále blízký vztah. 

   Teoretickou část věnuji představení dávek pomoci v hmotné nouzi se zaměřením na 

dávku příspěvek na živobytí. Následně se zaměřuji na právní úpravu zákona č. 

111/2006 Sb., podmínkami nároku, průběhu řízení a sociálnímu šetření před přiznáním 

dávky. Také se zmiňuji o veřejné službě, která je od 1. 1. 2009 součástí posuzování a 

vyplácení příspěvku na živobytí.  

    V praktické části se zaměřuji na zjištění nedostatků vyplácení příspěvku na živobytí 

v Českém Brodě, který je i cílem absolventské práce. Dále zde uvádím kazuistiky svých 

klientů. Svou prací chci zjistit, v čem tkví nespokojenost některých klientů, kteří 

pobírají dávku hmotné nouze – příspěvek na živobytí. 
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1 Cíl práce 

  Cílem absolventské práce je analyzovat právní úpravu zákona 111/2006 Sb. o pomoci 

v hmotné nouzi a zjistit nedostatky ve vyplácení příspěvku na živobytí. 
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2 Teoretická část 

2.1 Zákon o pomoci v hmotné nouzi 

    Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č.165/2006 Sb., 

upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních potřeb fyzickým osobám, 

kteří se dostali do hmotné nouze, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi. 

Poskytnutí pomoci ze systému dávek hmotné nouze vždy předchází posouzení 

konkrétní situace osoby podle dále stanovených podmínek pro poskytnutí jednotlivých 

dávek. 

    Náklady na dávky pomoci v hmotné nouzi hradí stát, a to ze získaných finančních 

prostředků příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi formou dotace poskytované 

podle rozpočtových pravidel. 

    Podle Zákona jsou poskytovány dvě základní dávky řešící obdobný okruh situací, 

které byly dosud řešeny zákonem o sociální potřebnosti, a to příspěvek na živobytí a 

doplatek na bydlení, a dále dávka souhrnně označená jako mimořádná okamžitá pomoc, 

která je však poskytována několika odlišným okruhům osob a ve výši stanovené pro 

tyto jednotlivé okruhy osob rozdílně. Na první dvě dávky je při splnění příslušných 

podmínek nárok, oproti tomu z dávek poskytovaných formou mimořádné okamžité 

pomoci je nároková pouze jediná, ostatní jsou fakultativní, tedy jejich poskytnutí závisí 

na posouzení příslušného orgánu. 

    V Zákoně se též stanoví, že každý (rozumí se každá osoba) má nárok na využití 

sociálního poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení. 

Vlastní právní úprava sociálního poradenství není upravena v zákoně, nýbrž v zákoně 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ale orgány pomoci v hmotné nouzi jsou povinny 

sociální poradenství poskytovat a vytvořit pro něj potřebné podmínky. Kromě 

sociálního poradenství a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi hraje významnou 

roli též sociální práce s osobami, kterým je pomoc podle Zákona poskytována. 

[BŘESKÁ, VRÁNOVÁ, 2007] 

 



8 

2.1.1 Orgány a organizace pomoci v hmotné nouzi 

Systém hmotné nouze provádějí pověřené obecní úřady. Působnost na tomto úseku však 

mají i další orgány, kromě obecních úřadů s rozšířenou působností jsou to také krajské 

úřady a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tyto orgány vykovávají působnosti, které 

jsou stanovené v Zákoně a mají také stanoveny určité povinnosti, povinnosti a 

oprávnění přísluší také zaměstnancům těchto orgánů. 

 

Orgány pomoci v hmotné nouzi 

Za orgány pomoci v hmotné nouzi jsou Zákonem označeny: 

- pověřené obecní úřady, 

- obecní úřady s rozšířenou působností, 

- krajské úřady, 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí. [ZÁKON č. 111/2006 Sb., o pomoci v 

hmotné nouzi] 

 

Zákon stanoví, že výkon působnosti stanovený pověřeným obecním úřadům, obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům je výkonem přenesené 

působnosti, tedy jde o přenesenou působnost na tyto orgány státem. 

 

Ministerstvo 

Ministerstvo vykovává v hmotné nouzi tyto činnosti: 

- kontroluje a řídí výkon státní správy v oblasti pomoci v hmotné nouzi, 

- zabezpečuje jednotný postup na území České republiky pro řešení hmotné 

nouze, 

- zabezpečuje jednotný aplikační program automatizovaného zpracování  

potřebných údajů pro rozhodování o dávkách, jejich výplatu a jejich kontrolu, 

včetně jeho aktualizací, tento program poskytuje bezplatně orgánům pomoci 

v hmotné nouzi, 

- stanovuje jednotné tiskopisy žádostí o dávky a zveřejňuje je na internetu, 

- je správcem informačního systému o dávkách a jejich výši, 

- vydává metodický pokyn pro určení optimálního počtu zaměstnanců vzhledem 

k počtu adresátů dávek. [ZÁKON č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi] 
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Pověřený obecní úřad 

    Všechny dávky podle Zákona, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, které jsou 

určené osobám, hrozícím sociální vyloučení, poskytuje pověřený obecní úřad. 

Vykovává však též další činnosti.
 
 

 

Pověřený obecní úřad vykonává v hmotné nouzi tyto činnosti: 

- rozhoduje o přiznání a výši příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a 

mimořádné okamžité pomoci a provádí jejich výplatu, 

- poskytuje osobám informace, které vedou k řešení hmotné nouze nebo k jejímu 

předcházení, 

- posuzuje, zda se občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území 

České republiky k pobytu podle zákona o pobytu cizinců, nebo jeho rodinný 

příslušník, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle tohoto 

zákona, nestal neodůvodnitelnou zátěží systému, pokud je účelem pobytu 

občana Evropské unie studium, rozumí se rodinným příslušníkem pouze manžel 

nebo nezaopatřené dítě, 

- písemně sděluje Policii České republiky informace, zda občan Evropské unie 

uvedený v předchozí odrážce se stal neodůvodnitelnou zátěží systému.
 
[ZÁKON 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi] 

 

Obední úřad obce s rozšířenou působností 

    V působnosti tohoto orgánu je péče o osoby, které jsou ohrožené sociálním 

vyloučením.
 
 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává tyto činnosti: 

- rozhoduje o přiznání a výši mimořádné okamžité pomoci osobám v hmotné 

nouzi, hrozícím sociální vyloučení, a provádí její výplatu, 

- poskytuje osobám v hmotné nouzi, hrozícím sociální vyloučení, informace, které 

jsou potřebné k překonání jejich okamžité nepříznivé životní situace. [BŘESKÁ, 

VRÁNOVÁ, 2007] 

 

2.1.2 Hmotná nouze 

„Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry 

osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými 
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poměry dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle 

zákona o životním a existenčním minimu 2), pokud zákon nestanoví jinak.“ [ZÁKON č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, § 2] 

 

Chudoba označuje sociální status člověka, který se vyznačuje hmotným nedostatkem. 

Chudobu lze v zásadě rozdělit na dvě velké skupiny, které se dále dělí. Horším stadiem 

chudoby je takzvaně absolutní chudoba, o které hovoříme v případě, že se člověk 

dostane do stavu, kdy není schopen uspokojit své nejzákladnější potřeby, jako je 

zajištění potravy a ošacení. Tento druh chudoby může dojít až do stavu, kdy je ohrožen 

život takto postižené osoby. Absolutní chudoba v současnosti postihuje nejvíce 

rozvojové země, kdy hlavním důvodem jsou přírodní katastrofy, válečné konflikty, 

nevzdělanost obyvatelstva a mnoho dalších aspektů. Druhou skupinou je takzvaně 

relativní chudoba což je stav, kdy jedinec nebo rodina uspokojují své sociální potřeby 

na výrazně nižší úrovni než je průměrná úroveň v dané společnosti. 

V České republice existuje pouze chudoba neohrožující život člověka, přesto je 

republika nucena vynakládat nemalé prostředky na boj s chudobou. V naší republice se 

setkáváme nyní jen s chudobou relativní. 

Boj s chudobou je velmi problematický, jeho velkým problémem je vznik závislosti na 

sociálních dávkách a nedostatek peněz. Cílem je, aby pomoc umožnila člověku důstojný 

život, ale aby ho zároveň motivovala k vymanění se z této situace, aby nebyl 

dlouhodobě závislý na pomoci formou poskytování dávek. [www.cs.wikipedia.org, 6] 

 

Osoby v hmotné nouzi 

Zákonem jsou označeny tyto dvě situace. 

    První situace, kdy se osoba nachází v hmotné nouzi, je taková, kdy příjem 

posuzované osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných po odečtení přiměřených 

nákladů na bydlení nedosáhne částky živobytí a ani tato osoba, ani žádná z osob s ní 

společně posuzovaných si nemohou tento příjem zvýšit. Důvody neschopnosti zvýšení 

příjmu vlastním přičiněním přitom mohou být různé - jde zejména o vysoký věk, 

zdravotní stav nebo jiné vážné důvody. Současně musí tento stav znamenat, že 

zabezpečení základních životních potřeb těchto osob je uvedenou situací vážně 

ohroženo.  

    Druhou situací, kdy se osoba nachází v hmotné nouzi, je taková, kdy příjem 

posuzované osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných dosahuje sám nebo 
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dohromady s příspěvkem na živobytí částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení 

odůvodněných nákladů na bydlení a služby, které jsou s bydlením bezprostředně 

spojené. [BŘESKÁ, VRÁNOVÁ, 2007]  

    Jenom jedna ze skupin osob nesplňujících podmínky pro uznání osoby v hmotné 

nouzi je považována za tak vážnou, že se jim přiznává nárok na hmotnou pomoc. Jde o 

osoby, kterým z důvodu nedostatečných finančních prostředků hrozí vážná újma na 

zdraví.  

    Další situace, kdy se osoby nenacházejí v smyslu podmínek ve stavu hmotné nouze, 

ale Zákon umožňuje považovat tyto osoby za osoby v hmotné nouzi a poskytnout jim 

pomoc, lze dělit do čtyř skupin. Dělí se na osoby, které jsou postižené mimořádnou 

vážnou událostí, osoby, které nemají finanční prostředky k úhradě nezbytného 

jednorázového výdaje, osoby, které nemají finanční prostředky k úhradě nezbytných 

základních předmětů dlouhodobé potřeby anebo k úhradě nákladů spojených se 

vzděláváním nezaopatřeného dítěte, a dále osoby dosud označované zpravidla jako 

společensky nepřizpůsobivé. Ve všech uvedených případech je možnost vzniku nároku 

ne poskytnutí pomoci v případě, že orgán pomoci v hmotné nouzi bude považovat je za 

osoby v hmotné nouzi. [BŘESKÁ, VRÁNOVÁ, 2007]  

 

V hmotné nouzi není osoba, 

 která neprojevuje prokazatelně snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním, 

 která není v pracovním nebo jiném obdobném vztahu, nevykonává samostatnou 

výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjimkou 

osob, u kterých se zvýšení příjmu vlastní prací nevyžaduje 

 která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla 

vykonávat krátkodobé zaměstnání, které odpovídá jejímu zdravotnímu stavu, 

nebo se účastnit cíleného programu k řešení zaměstnání, 

 které nevznikl nárok na nemocenské dávky nebo jí náleží jen ve snížené výši, a 

to z důvodu, že si přivodila pracovní neschopnost úmyslně, 

 která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení 

přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se 

nepřihlásila k nemocenskému pojištění, proto nemá dávky z tohoto pojištění, 

 které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným 

plněním povinné školní docházky byla uložena sankce, 
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 která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody, nebo 

byla vzata do vazby a tato skutečnost trvala celý kalendářní měsíc. 

[www.mpsv.cz, 9] 

 

2.2 Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi  

Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou: 

 příspěvek na živobytí, 

 doplatek na bydlení, 

 a mimořádná okamžitá pomoc.
 
[www.mpsv.cz, 9] 

 

2.2.1 Doplatek na bydlení 

   Doplatek na bydlení je dávkou pomoci v hmotné nouzi, která dohromady s vlastními 

příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá 

uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je nastavena tak, aby 

po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených 

a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.  

   Nárok na doplatek na bydlení má osoba, která je vlastníkem nebo nájemcem bytu, 

který užívá a jehož příjem, nebo příjem společně posuzovaných osob je po úhradě 

odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí, nebo částka živobytí 

všech společně posuzovaných osob. Okruh všech společně posuzovaných osob pro 

účely doplatku na bydlení je stejný jako pro účel příspěvku na bydlení ze systému státní 

sociální podpory. 

   Podmínkou pro nárok na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na 

živobytí. Doplatek na bydlení je možno přiznat i s přihlédnutím k celkovým sociálním a 

majetkovým poměrům, i takové osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, 

z důvodu, kdy její příjem, nebo příjem společně posuzovaných osob přesáhl částku 

živobytí osoby, nebo společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3 násobek této 

částky.  

   Zákon o pomoci v hmotné nouzi pamatuje i na další situace spojené s bydlením. 

V případech, hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi 
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rozhodnout, že za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu, která 

dlouhodobě užívá jinou než nájemní formu bydlení. Případy, které jsou hodné 

zvláštního zřetele, se nejčastěji v praxi rozumí jako pobyt na ubytovně, nebo v jiném 

obdobném zařízení. Nárok na doplatek na bydlení může mít také nezletilé nezaopatřené 

dítě, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež 

nebo které žije v náhradní rodinné péči, na které přešlo vlastnictví nebo nájem bytu a 

dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení. 

  Žádost o doplatek na bydlení musí být podána na příslušném úřadu trvalého pobytu 

občana. Doplatek na bydlení není možné postoupit na žádost občana na jiný úřad. 

Řízení o přiznání doplatku na bydlení se zahajuje na základě písemné žádosti na 

předepsaném tiskopise (Žádost o doplatek na bydlení) viz příloha č. 1. Doplatek na 

bydlení se vyplácí měsíčně, vždy po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží, 

nejpozději však do konce následujícího kalendářního měsíce. Doplatek na bydlení se 

poskytuje v peněžité formě. Doplatek na bydlení lze vyplatit bez souhlasu příjemce, a to 

tak, že plátce doplatku jej zašle přímo pronajímateli nebo poskytovateli služeb. 

 

2.2.2 Mimořádná okamžitá pomoc 

  Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta občanovi pomoc 

v situacích vážného a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc ihned 

a bezprostředně.  

  Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci 

v hmotné nouzi poskytnout. Mimořádnou okamžitou pomoc je možno poskytnout v 

peněžité nebo věcné formě, je možné pomoc poskytnout v obou těchto formách. 

Mimořádná okamžitá pomoc se vyplácí bezodkladně. Situací, kdy je možné požádat o 

mimořádnou okamžitou pomoc je pět, na každou situaci je k žádosti připraven 

předepsaný tiskopis.  

  První situací je ta, kdy osoba sice neplní podmínky hmotné nouze pro opakované 

dávky, ale kvůli nedostatku svých finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví. 

Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (v 

případě nezaopatřeného dítěte do životního minima). Pro tuto situaci vyplníme (Žádost 

o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví) viz 

příloha č. 2. 
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   Druhá situace, při níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je spojena 

s vážnou mimořádnou událostí. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta 

osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry 

této osoby jí neumožňují překonat tuto událost vlastními silami. Takovou událostí je 

např. živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení 

apod.), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. 

Maximální výše dávky činí patnácti násobek částky životního minima jednotlivce. Pro 

tuto situaci vyplníme (Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu postižení 

vážnou mimořádnou událostí) viz příloha č. 3. 

   Další situací, kdy lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je situace, kdy 

osoba nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům 

dostatečné prostředky: 

a) K úhradě nezbytného jednorázového výdaje, který je spojený zejména 

se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při 

vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, 

s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné 

potřeby s úhradou noclehu; výše dávky se stanovuje s ohledem na konkrétní 

výdaj.  

 

b) Na úhradu nákladů, které jsou spojeny s pořízením nebo opravou nezbytných 

základních předmětů dlouhodobé potřeby; výše dávky se stanovuje až do výše 

konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit 

v kalendářním roce deseti násobek částky životního minima jednotlivce.  

 

c) K uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se 

zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností 

souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí; výše dávky se stanoví až do výše 

konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v 

kalendářním roce desetinásobek násobek částky životního minima jednotlivce. 

Pro tyto situace vyplníme tiskopisy (Žádost o mimořádnou pomoc na úhradu 

nezbytných nebo odůvodněných nákladů) viz příloha č. 4 a (Žádost o 

mimořádnou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje) viz 

příloha č. 5. 
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Poslední situace se týká takových osob, které nemohou v daném čase, s ohledem na 

své neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji 

současnou situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jde zejména o osobu, která:  

a) je propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby trestu, nebo  

b) je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického 

zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, 

nebo  

c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo 

z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo  

d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby z důvodu, že je osobou bez 

přístřeší, nebo  

e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.  

   V tomto případě je možno poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Součet dávek 

poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima 

jednotlivce. Pro tuto situaci vyplníme (Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc 

z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením) viz příloha č. 6. 

[www.portal.mpsv.cz, 10] 

 

2.3 Příspěvek na živobytí 

   Příspěvek na živobytí je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která je vyplácena 

státem v pravidelných měsíčních lhůtách v kalendářním měsíci, za který náleží. Vyplácí 

se finančně nebo věcně, popřípadě v obou variantách. Ve věcné formě se poskytuje 

tehdy, pokud je zjevné, že by příjemce dávku nevyužil k účelu, ke které je určena. 

   Tato dávka prvotně řeší nedostatečný příjem osoby, nebo s ním společně 

posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním a 

existenčním minimu. Vzhledem k tomu, že v praxi dochází kolikrát k takovým situacím, 

které jsou zcela individuálního charakteru, má orgán pomoci v hmotné nouzi možnost z 

okruhu společně posuzovaných osob některou osobu vyloučit.  

    Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě nebo rodině, kdy po odečtení 

přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.  
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    Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě 

hodnocení její snahy a jejích možností. Aby mohla být stanovena částka živobytí 

okruhu všech společně posuzovaných osob, jednotlivé částky živobytí se sčítají. Částka 

živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima.  

    Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než 

je trojnásobek stanovené měsíční splátky nebo která nepředložila na výzvu individuální 

akční plán vypracovaný úřadem práce, činí částku existenčního minima, případně 

zvýšenou z důvodu dietního stravování. Osoby, které mají soudem stanovenou 

vyživovací povinnost, jsou povinni předložit rozsudek o stanovení a výši výživného na 

nezl. dítě. 

    Částka živobytí u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle jak 6 měsíců, činí 

částku existenčního minima, případně zvýšenou z důvodu dietního stravování. Toto 

snížení částky živobytí však neplatí u osoby, u které se nezkoumá možnost zvýšit si 

příjem vlastní prací, osoby, která pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při 

rekvalifikaci, osoby, která má příjem z výdělečné činnosti, osoby, která je invalidní v 

prvním nebo druhém stupni, a osoby, která vykonává dobrovolnickou nebo veřejnou 

službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci.  

    Forma vyplácení příspěvku na živobytí je specifikována, a to prostřednictvím 

poukázky, kdy nejméně může být poskytnuto 35% a nejvýše 65% v této formě. Tato 

forma vyplácení je využívána zvlášť v případě, kdy je zřejmé, že občan nevyužívá 

dávku k nákupu základních potřeb, na které je určena. Za tyto poukázky nelze zakoupit 

alkohol a tabákové výrobky, v každém městě je určen dostatek prodejních míst, kde lze 

za tyto poukázky nakupovat. 

    Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a 

jejich příjmem, od kterého se odečítají přiměřené náklady na bydlení.  

(Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, 

v Praze 35 %, příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob). [www.portal.mpsv.cz, 

10] 
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Částka živobytí (ČŽ) 

Životní minimum (ŽM)   

Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně ..................... 3126 Kč 

Částka životního minima osoby, která je posuzována:   

- jako první v pořadí, činí měsíčně ..................... 2880 Kč 

- jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně u:   

 * osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem ..................... 2600 Kč 

 * nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku ..................... 2250 Kč 

 * nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku ..................... 1960 Kč 

 * nezaopatřeného dítěte do 6 let věku ..................... 1600 Kč 

    

Existenční minimum (EM) .................... 2020 Kč 

[www.ub.cz, 26] 

½ (ŽM-EM)   

- jednotlivec ...................................... 553 Kč 

- první osoba v rámci společně posuzovaných osob ...................................... 430 Kč 

- druhá a další osoba ...................................... 290 Kč 

[Metodický pokyn č. 2/2006 k zákonu č. 111/2006 Sb., s. 9] 

 

Částky oceňující snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním.  

Souhrnná maximální výše těchto částek činí:  

- v případě jednotlivce ....................... 1106 Kč 

- v případě osoby, která není nezaopatřeným dítětem  

a je první osobou v rámci společně posuzovaných osob, 

činí tento rozdíl 

....................... 860 Kč 

- v případě druhé a další takové osoby v rámci společně 

posuzovaných osob činí tento rozdíl 

....................... 580 Kč 

    

Další skutečnosti odůvodňující zvýšené náklady:  

- hledání zaměstnání ....................... 300 Kč 

- dlouhodobé setrvání ve stavu hmotné nouze ....................... 600 Kč 

- dieta (podle druhu) ....................... 960 až 

2680 Kč 

[BŘESKÁ, VRÁNOVÁ, 2007, s. 64] 
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Rozhodné období 

    Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro výpočet vzniku nároku na 

dávku příspěvek na živobytí, je období tří kalendářních měsíců předcházejících měsíci, 

v němž byla žádost o dávku podána. Občan dokládá příjem svůj i všech osob, které jsou 

s ním společně posuzované. Dokládají se veškeré příjmy ze závislé činnosti, různých 

brigád, potvrzené příjmy z Úřadu práce, Státní sociální podpory, ČSSZ a všechny další 

prokazatelné příjmy, které občan pobírá nebo pobíral. [Metodický pokyn č. 2/2006 k 

zákonu č. 111/2006 Sb.] 

 

Podstatný pokles příjmů 

    Jako podstatný pokles příjmů pro výpočet nároku na dávku se považuje ztráta příjmu 

z výdělečné činnosti, ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti, ukončení výplaty 

podpory při rekvalifikaci nebo ukončení výplaty rodičovského příspěvku. Pro případ 

těchto uvedených skutečností, kdy u osoby nebo společně posuzovaných osob došlo 

k podstatnému poklesu příjmu, rozhodným obdobím se stává období kalendářního 

měsíce, v němž byla podána žádost o dávku. I v tomto případě se ale pro účely 

posouzení zjišťuje příjem předchozích třech kalendářních měsíců předcházejících 

měsíci, v němž byla uplatněna žádost o dávku, ale při výpočtu dávky se k těmto 

příjmům nepřihlíží.
 
[Metodický pokyn č. 2/2006 k zákonu č. 111/2006 Sb.] 

 

Příjem 

Pro účely hmotné nouze se za příjem považuje: 

 70 % příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o 

daních z příjmů, a to po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění, a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce 

podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a 

o změně některých zákonů, 

 80 % příjmu z náhrady mzdy nebo snížené odměny po dobu prvních 14 dnů 

dočasné pracovní neschopnosti a z dávky nemocenského pojištění a z podpory v 

nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, 

 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním 

minimu, s výjimkou příspěvku na živobytí.  [BŘESKÁ, VRÁNOVÁ, 2007] 
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Možností, kdy lze dávku hmotné nouze, příspěvek na živobytí navýšit, je hodnocení 

snahy o zvýšení příjmu vlastním přičiněním. 

 

Hodnocení snahy o zvýšení příjmu vlastním přičiněním se týká: 

a) hodnocení snahy o zvýšení příjmu vlastní prací 

b) hodnocení snahy o zvýšení příjmu využitím majetku 

c) hodnocení snahy o zvýšení příjmu uplatněním nároků a pohledávek 

d) hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezaopatřených dětí 

 

Další skutečnosti, které jsou odůvodněné pro zvýšené životní náklady a zvýšení částky 

živobytí jsou: 

 

e) hledání zaměstnání 

Při prokazatelném doložení zvýšených nákladů, zejména na dopravu, telefon, lze částku 

živobytí navýšit pravidelně o 300,- Kč měsíčně.  

 

f) dlouhodobé setrvání ve stavu hmotné nouze 

Částka živobytí se také zvýší o 600,- Kč u osoby, která je dle vyjádření úřadu práce 

osobou, která po roce nepřetržitého vedení v evidenci úřadu práce a současně po roce 

pobírání příspěvku na živobytí vyžaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. 

 

g) dieta 

Částka živobytí se dle doporučení příslušného odborného lékaře, ke kterému osoba 

pravidelně dochází a zároveň se u něho léčí, zvyšuje pro zvýšené náklady na dietní 

stravování měsíčně: 

 

- u diety nízkobílkovinné ...................... o 120 Kč 

- u diety při dialýze ...................... o 960 Kč 

- u diety pankreatické ...................... o 1000 Kč 

- u diety nízkocholesterové při hypercholesterolemii nebo 

při hyperlipoproteineimi 

...................... o 1000 Kč 

- u diety diabetické ...................... o 1080 Kč 

- u diety při onemocnění fenylkeketonurii ...................... o 2120 Kč 
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- u diety při onemocnění celiakií ...................... o 2680 Kč 

- u diety při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita 

poklesla o více než o 25%, tj. T- skóre je horší než-2,5 

...................... o 1040 Kč 

- u diety u laktózové intoleranci ...................... o 2020 Kč 

- u diety v těhotenství a při kojení do 1 roku dítěte ...................... o 1050 Kč 

[BŘESKÁ, VRÁNOVÁ, 2007, s. 67] 

 

Veřejná služba 

    Veřejná služba byla zřízena od 1. 1. 2009 §18 a zákona 111/2006 Sb. o pomoci 

v hmotné nouzi. Je vykonávána osobami, které jsou v hmotné nouzi na základě písemné 

smlouvy mezi obcí nebo městem a pověřenou organizací. V Českém Brodě se veřejná 

služba vykovává v Technických službách města Český Brod. Veřejnou službou se 

rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou pro obec přínosem. Práce na veřejné 

službě se týká především zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných 

veřejných prostranství. Také je možno s danou organizací domluvit pracovní náplň dle 

potřeby a také dle ročního období. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna, avšak 

podle počtu odpracovaných hodin se navýší dávka hmotné nouze – příspěvek na 

živobytí. Příjemci dávek v hmotné nouzi, kteří jsou vedeni na úřadu práce jako uchazeči 

o zaměstnání a dávku pobírají již šest kalendářních měsíců, sedmý měsíc pobírání 

dávky jim částka dávky klesne na existenční minimum, v případě samostatně 

posuzovaného jednotlivce na částku 2 020,- Kč. Pokud však již zmíněný šestý měsíc 

zahájí svou činnost na veřejné službě a to v rozsahu 20 hodin měsíčně, zůstane dávka 

v původní výši, v případě samostatně posuzovaného jedince ve výši 3 126,- Kč. Pokud 

příjemce dávky odpracuje na veřejné službě 30 hodin měsíčně, navyšuje se částka 

příspěvku na živobytí u samostatně posuzovaného jedince na částku 3 426,- Kč. Výkon 

veřejné služby přispívá též k zachování a obnovení pracovních návyků a dovedností 

osob v hmotné nouzi. [ZÁKON č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi] 

 

   V Českém Brodě máme 120 spisů příjemců dávek hmotné nouze, avšak pravidelně na 

veřejné službě pracuje nejvíce 10 občanů. Z toho vyplívá, že odměna 521,- Kč navíc za 

práci na veřejné službě není pro většinu příjemců dostatečně motivující. 
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2.4 Řízení před přiznáním dávky 

   V řízení ve věcech příspěvku na živobytí se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb. 

správní řád. 

 

2.4.1 Žádost o příspěvek a její náležitosti 

  Žádost o příspěvek na živobytí musí být podána na příslušném úřadu vašeho trvalého 

pobytu. Pokud občan žije v jiném městě, je možné na místně příslušném úřadu požádat 

o postoupení žádosti na úřad ve městě, ve kterém se zdržuje.  

  Řízení o přiznání příspěvku na živobytí se zahajuje na základě písemné žádosti na 

předepsaném tiskopise Žádost o příspěvek na živobytí (viz příloha č. 7) a dalších 

předepsaných tiskopisech vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

  Základní podmínkou pro přiznání příspěvku na živobytí je buď být v evidenci Úřadu 

práce, nebo být zaměstnaný, osobou samostatně výdělečně činnou, na mateřské 

dovolené, starobní nebo invalidní důchodce ve III. stupni. Pokud je občan v evidenci 

Úřadu práce, je třeba doložit potvrzení o evidenci. Pokud je zaměstnaný, je třeba mít 

platnou pracovní smlouvu, živnostenský list, nebo dle situace doložit rozhodnutí a 

posudek o invaliditě, starobním důchodu, potvrzení o studiu nebo potvrzení o mateřské 

či rodičovské dovolené. Při podání žádosti je třeba mít platný občanský průkaz všech 

společně posuzovaných osob a rodné listy dětí.  

  Dalšími nezbytnými tiskopisy, které jsou součástí podání žádosti je Doklad o výši 

měsíčních příjmů (viz příloha č. 8), kde se vyplňují a potvrzují příjmy za tři měsíce, 

které předcházejí podání žádosti. Dále Prohlášení o celkových sociálních a 

majetkových poměrech (viz příloha č. 9), tyto tiskopisy vyplňují všechny společně 

posuzované osoby. Dalším formulářem jsou Informace o užívaném bytu (viz příloha 

č. 10), ke kterému se přikládá nájemní smlouva, nebo kupní smlouva a výpis z katastru 

nemovitostí o vlastnictví nemovitosti či bytu. K tomu se přikládají zaplacené útržky 

plateb za nájem, energie, plynu, vody a dalších nákladů spojených s bydlením. Také se 

dokládají splátkové kalendáře, se kterými hrazené platby musí korespondovat. Jako 

formu bydlení lze také uvést pobyt na ubytovně, který musí být doložen také platnou 

smlouvou. V situaci, kdy nelze uvést adresu užívaného bytu z důvodu ztráty bydlení, 

žadatel čestně prohlásí a podepíše, že je momentálně osobou bez přístřeší. Dále dle 

potřeby jsou k dispozici tiskopisy Potvrzení o zdravotním stavu vydávané 
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ošetřujícím lékařem (viz příloha č. 11), které se potvrzuje v případě, že se dlouhodobě 

léčíte a prokazatelně jste omezen svým zdravotním stavem. Pokud je žadatel omezen 

dietou, vyplní Potvrzení o nutnosti dietního stravování (viz příloha č. 12), který 

vyplní příslušný lékař. Student denního studia doloží Potvrzení o studiu (viz příloha č. 

13), které mu potvrdí škola, kterou navštěvuje. Prohlášení o stanovené vyživovací 

povinnosti a jejím plnění (viz příloha č. 14) vyplní ten, který má soudem stanovenou 

vyživovací povinnost a k tomu platný rozsudek. Následuje Souhlas s předáváním 

rodného čísla České poště za účelem vyšší ochrany výplaty dávek pomoci v hmotné 

nouzi poštovní poukázkou (viz příloha č. 15). Pokud se klient rozhodne o zasílání 

dávky jiným způsobem, vyplní formulář Odvolání souhlasu s předáváním rodného 

čísla České poště (viz příloha 16). Posledním dokladem, na který se vyplní osobní 

údaje a podepíší se, je prohlášení o pravdivosti všech údajů. 

 

2.4.2 Sociální šetření 

   Sociální šetření, které je třeba provést v rámci řízení o dávce, provádí sociální 

pracovník pověřeného obecního úřadu. Toto šetření se provádí v bydlišti žadatele, které 

uvedl v žádosti.  

   Sociální šetření v bytě osob žádající o dávky pomoci v hmotné nouzi lze provádět 

pouze se souhlasem osob, jichž se šetření týká. Pokud osoba odmítne podrobit se 

sociálnímu šetření tak, že neumožní sociálnímu pracovníkovi vstup do jeho bytu a orgán 

pomoci v hmotné nouzi nebude mít dostatek informací potřebných k rozhodnutí, lze 

žádost o dávku zamítnout, v případě jejího poskytování dávku odejmout. Sociální 

šetření se provádí jako předem neohlášené. Předmětem šetření je zjištění, které by se 

mělo shodovat s informacemi, které již žadatel uvedl v žádosti. Hlavním cílem šetření je 

zjištění všech společně posuzovaných osob v domácnosti a posouzení majetkových 

poměrů. 

   Některé osoby mohou mít sice nedostatečné finanční prostředky ve smyslu nízkých 

příjmů, ale na druhou stranu mohou žít v takových majetkových poměrech, že by bylo 

nelogické a nespravedlivé, aby jejich momentální situaci za ně řešil stát formou 

vyplácení dávek ze státního rozpočtu. Proto v kompetenci orgánu pomoci v hmotné 

nouzi je rozhodnutí, že osobou v hmotné nouzi není osoba, jejíž sociální a majetkové 

poměry jsou takové, že jí mohou zajistit výživu a základní životní potřeby a toto 

zajištění lze na ní spravedlivě žádat. Posouzení majetkových poměrů je na rozdíl od 
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posouzení sociálních poměrů zaměřeno na majetek osoby, nebo na majetek všech 

společně posuzovaných osob. Při posuzování celkových sociálních poměrů příslušný 

orgán pomoci v hmotné nouzi posuzuje také využívání jiného než vlastního majetku, 

které umožňují zpravidla osoby blízké. Jde tedy o komplexní posouzení nejen vlastní 

příjmové situace, ale zhodnocení majetkové situace celé širší rodiny, která je společně 

posuzována. Celkovými majetkovými poměry se rozumí hodnota movitého a 

nemovitého majetku vycházející z jeho zjištěné ceny, kterého lze využít ihned, nebo po 

určité době pro zvýšení příjmu, a to buď krátkodobě k překlenutí momentálního stavu 

hmotné nouze, nebo dlouhodobě, pokud nelze využít jiné možnosti. Z movitého a 

nemovitého majetku se vylučuje majetek, jehož prodej nebo jiné využití nelze po osobě 

vyžadovat. Lze předpokládat, že jako dosud se s žádostí o pomoc z důvodů 

nedostatečných příjmů budou na příslušné orgány obracet lidé vlastnící běžné vybavení 

domácnosti, popřípadě nemovitost sloužící k přiměřenému bydlení. Na druhé straně 

výjimečně budou o dávku také žádat osoby s majetkem značným, popřípadě zapsaným 

do vlastnictví jiného člena rodiny, který není s žadatelem společně posuzován. 

[BŘESKÁ, VRÁNOVÁ, 2007] 

 

2.4.3 Oznámení, námitky a rozhodnutí 

   Po vyplnění a odevzdání všech potřebných tiskopisů náležejících k žádosti je tímto 

zahájeno řízení před přiznáním nebo nepřiznáním dávky a vydáním rozhodnutí. Správní 

orgán je povinen vydat rozhodnutí pokud možno bez zbytečného odkladu. Pokud nelze 

vydat rozhodnutí bezodkladně, orgán pomoci v hmotné nouzi povinen vydat rozhodnutí 

nejpozději do třiceti dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba: 

- až třicet dnů, pokud je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, pokud 

je třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou 

vyhláškou osobám, jimž se nedaří prokazatelně doručovat, nebo jde-li o zvlášť 

složitý případ, 

- nutná k provedení dožádání, doručení písemnosti do ciziny, nebo ke zpracování 

znaleckého posudku. 

Po dobu, která je nezbytná k opatření údajů, lhůty pro vydání rozhodnutí neběží. 

Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat takový účastník, který je způsobil. [BŘESKÁ, 

VRÁNOVÁ, 2007] 
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  Pokud orgán pomoci v hmotné nouzi rozhoduje o dávce v případech, kdy se nevydává 

rozhodnutí, je povinen žadateli doručit písemné oznámení o dávce a její výši. Písemné 

oznámení o dávce nemusí být doručováno do vlastních rukou. Proti tomuto postupu lze 

uplatnit do patnácti dnů ode dne výplaty první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode 

dne výplaty dávky po jejím přiznání námitky. Námitky se podávají písemně u 

příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi a to tam, kde byla dávka přiznána. Orgán 

pomoci v hmotné nouzi je povinen vydat do třiceti dnů ode dne, kdy mu námitky došly, 

rozhodnutí o dávce. [ZÁKON č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi] 

 

Rozhodnutí se vydává v případě, že: 

- dávka nebyla přiznána, 

- dávka byla odejmuta, 

- dávka byla snížena, 

- výplata dávky byla zastavena, 

- jde o přeplatek na dávce, 

- jde o rozhodnutí o tom, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, 

- jde o rozhodnutí vydaném z důvodu podání námitek, 

- jde o rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce. [BŘESKÁ, VRÁNOVÁ, 

2007, s. 142] 

Proti rozhodnutí o všech dávkách lze podat do 15 dnů odvolání ke krajskému úřadu 

prostřednictvím úřadu, které napadené rozhodnutí vydal. 

 

2.5 Nedostatky příspěvku na živobytí 

    Z mého pohledu je dávka pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí velice dobře 

a promyšleně nastavena. Je využívána hlavně lidmi, kteří ji opravdu potřebují a pro 

které byla vytvořena. Když se ale dávkou zabýváme podrobněji, můžeme dojít ke 

zjištění, že existují i některé její nedostatky. Tyto zmíněné nedostatky jsou odrazem 

mého zjištění, na která jsem narážela při práci s občany v praxi.  
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2.5.1 Odměna veřejné služby 

   Jako jeden z nedostatků dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na živobytí, je dle 

mého zjištění a vlastních poznatků nedokonale nastavená odměna v rámci vykonávání 

veřejné služby. Na veřejné službě v Českém Brodě jak jsem se již zmínila, pracovalo 

v průměru deset občanů. Prvotní nadšení z práce a následné odměny za její výkon 

vystřídalo zklamání. Největší motivací pro občany byla samozřejmě finanční odměna. 

Všichni byli seznámeni s tím, že pokud odpracují dvacet hodin měsíčně, jejich dávka 

neklesne následující měsíc na existenční minimum. Po odpracování třiceti hodin 

měsíčně se odměna zvýší o již zmíněných 521 Kč a výše dávky činí v tomto případě 

3 426 Kč. Nikde se ale již nezmiňovalo, že při práci nad třicet hodin bude odměna stále 

stejná. Ze začátku se občané předháněli, kdo odpracuje více hodin. Byli i tací, kteří měli 

za měsíc odpracovaných čtyřicet hodin i více. Při výplatě dávky příspěvku na živobytí 

se nedalo přehlédnout rozhořčení, následně pracovní nasazení začalo klesat. Je zřejmé, 

že většina občanů tuto možnost zvýšení dávky pojala jako formu výdělečné činnosti, 

která ale fungovala jen do určité hranice. Naopak byli i tací, kteří byli rádi za tuto 

možnost přivýdělku v rámci dávky a s nadšením pracovali dále. Některým občanům se 

dokonce podařilo v Technických službách získat pracovní místo a jsou zde zaměstnaní 

dodnes. 

 

2.5.2 Ohrožené skupiny občanů 

   „Termínem bezdomovec je označována osoba, nemající domov či možnost 

dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Termín bezdomovectví pak označuje způsob 

života této osoby a existenci tohoto jevu. Bezdomovectví je nejvíc patrné ve velkých 

městech a většinou je spolu s dalšími negativními faktory doprovázeno sociální 

izolovaností a psychickým i fyzickým strádáním.“ [www.cs.wikipedia.org, 2] 

   Bezdomovcem se může stát v podstatě každý z nás, pokud se dostaneme do vážné 

problematické životní situace, kterou nezvládneme vyřešit. Jednou ze situací, kdy 

nastává problém, je ztráta zaměstnání. Následuje podpora v nezaměstnanosti, pokud na 

ni vznikne nárok, která je také omezena jen po určitou dobu. Pokud se nám nepodaří 

následně sehnat si jiné zaměstnání a další členové rodiny, například manželka na 

mateřské dovolené také nemá dostatečný příjem, dostáváme se do problému. Následuje 

možnost uzavření různých půjček na výhodné splátky, dnes se s výhodnými nabídkami 
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předhánějí bankovní ústavy i další nevěrohodné společnosti. Nabídka je v tomto směru 

veliká, málokdo si však včas uvědomí, že v případě, kdy jedna půjčka střídá druhou, 

problém je již vážný a v mnoha případech již neřešitelný. Nejsme schopni hradit běžné 

náklady a půjčky, kdy ke ztrátě bydlení je jen krok.  

   Dalším problémem, velmi častým, je vážné onemocnění. Následně jsme vyřazeni 

dlouhodobě ze zaměstnání, pokud nemáme podporu ve fungující rodině, dostáváme se 

také do velice problematické situace. Nemocný by se měl zaměřit na sebe, na vlastní 

léčení, kdy optimismus a klid hraje obrovskou roli. Ke všemu ale musí řešit mimo jiné 

finanční stránku, což velmi negativně ovlivňuje psychiku nemocného. V mnoha 

případech nedojde k úplnému vyléčení, aby se občan zařadil zpět plnohodnotně do 

pracovního procesu a zároveň byl schopen se o vše postarat. Následuje žádost o 

invalidní důchod, který když je přiznán a vyplácen, tak jeho výše také není schopna 

pokrýt náklady spojené s bydlením atd. Pokud je občan v takové situaci na vše sám, 

jeho problémy s bydlením mohou také nastat. 

   V neposlední řadě další skupinou jsou občané, většinou muži po rozvodu manželství. 

Někteří z nich byli žadateli dávek pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí a 

následně doplatku na bydlení. S manželkou se rozvedli, z hrdosti opustili byt, nebo byli 

z bytu manželkou vyhozeni a nijak se nebránili. Následně tímto někteří ztratili motivaci 

k dalšímu životu, mnohdy se uchýlili k alkoholu, přišli o zaměstnání. Velice často se 

mezi nimi našli vzdělaní lidé, kteří když ztratili jistotu a rodinné zázemí, nejsou 

v běžném životě praktičtí a nedokážou se o sebe postarat.  

   Dalšími jsou zkrachovalí podnikatelé, lidé, kteří byli okradeni a psychicky nemocní. 

Mnoho občanů z této skupiny, kteří se stali bezdomovci je velice zahořklých, po více 

neúspěších již nejsou schopni věřit tomu, že existuje spravedlnost. Někteří si na život 

venku zvykli natolik, že jim tento způsob života tak vyhovuje, že jsou schopni přespávat 

venku i za tuhých mrazů. V dnešní době však existuje spousta organizací, která lidem 

bez domova pomáhá. Mezi tyto organizace patří například Armáda spásy, Charita, 

Naděje, Nový prostor, Krizové centrum. [www.rodon.cz, 1] 

   Velké problémy s bydlením mají také osoby, které jsou, a to při využití všech 

existujících nástrojů sociální politiky, pro potenciálního pronajímatele natolik 

rizikovými nájemci, že s nimi nájemní smlouvu buď neuzavře, nebo si zvýšené riziko 

promítne do výše nájemného. V těchto případech nelze spoléhat na pomoc formou 

sociálních dávek. Jestliže tato osoba nenajde vhodný byt, nikdo ji neubytuje a tak 
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nevydává ani náklady, na jejichž úhradu lze sociální dávkou přispět. [www.ey2010.cz, 

5] 

   Rizika například spočívají ve vyšší pravděpodobnosti výpadku nájemného, ve 

zvýšených nákladech na opravy bytu spojených se změnou nájemce, v nákladech na 

soudní výlohy spojené s vymáháním nájemného, ale i v externalitách vyplývajících ze 

skutečnosti, že bydlení problematické osoby v bytovém domě záporně ovlivňuje užitek 

z bydlení v celém domě a jeho okolí. [www.ey2010.cz, 5] 

 

Další ohrožené skupiny 

    Takto rizikovými, případně domněle rizikovými osobami, jsou zejména osoby 

opouštějící instituce, u kterých se předpokládá ne zcela dostatečná schopnost plnit 

povinnosti spojené s nájemním vztahem. Jedná se například o mladé lidi opouštějící 

dětské domovy, o osoby, které se vracejí z výkonu trestu, o absolventy resocializačních 

programů azylových domů. Jedná se však i o vícečetné rodiny s dětmi s nízkými příjmy, 

sociálně vyloučené romské komunity, starší osoby, osoby se zdravotním postižením. 

[www.ey2010.cz, 5] 

 

   Dalším nedostatkem dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí je 

možnost občana, žadatele, sepsání čestného prohlášení, že je osobou bez přístřeší. 

Samozřejmě být bez domova je nezáviděníhodná situace, do které se v průběhu života 

může i ne vlastní vinou dostat v podstatě každý. Nechci proto tímto zpochybňovat toto 

čestné prohlášení, kterým se občané mohou prokázat. Ale z vlastní zkušenosti a praxe 

vím, že ne vždy se toto prohlášení zakládá na pravdě. Občan se tímto vyhne dokládání 

nájemní nebo jiné smlouvy o bytu, nemá žádné prokazatelné náklady spojené 

s bydlením, ani neuvádí žádné společně posuzované osoby. Automaticky je pro výpočet 

dávky posuzován jako samostatně posuzovaná osoba, přesto že například pobývá u 

známých nebo příbuzných. Také kolikrát lze situaci občana odhadnout i podle jeho 

vzhledu a vizáže. Pokud přijde žadatel oblečený čistě, jeho vzhled není ani trochu 

zanedbaný a uvádí, že je osobou bez přístřeší, vzbuzuje jeho prohlášení přinejmenším 

nedůvěru. Takovým klientům jsem se snažila nabídnout pobyt na ubytovně, který by 

mohli mít i v rámci dávky pomoci v hmotné nouzi – doplatku na bydlení uhrazen. Z 

reakce těch, kteří bez přístřeší nejsou, jen toto prohlašují, bylo zřejmé, že neprojevili 

žádné nadšení z možnosti získání bydlení a střechy nad hlavou, protože ho nepotřebují. 

Bylo jim sděleno, že v rámci sociální práce jim můžeme tímto pomoci a je na nich, zda 
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nabídku přijmou. Někteří sdělili, že se musí ještě rozmyslet a již se nedostavili ani 

k podání žádosti. Tato reakce občanů byla jasným důkazem, že jejich prohlášení se 

nezakládalo na pravdě. Bohužel byli i tací, kteří uvedli, že jejich prohlášení pravdivé je, 

ale ubytovnu odmítli s tím, že jim život na ulici vyhovuje. Na náš dotaz jak řešit tento 

problém, nám bylo metodiky sděleno, že musíme respektovat čestné prohlášení klienta, 

které uvedl a podle toho ho posuzovat. Naštěstí takovýchto občanů, o kterých jsem se 

zmínila, je v podstatě méně než těch, kteří skutečnou pomoc v nelehké situaci potřebují, 

dokáží ji ocenit a nezneužít. 
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3 Praktická část 

     Cílem praktické části je zjištění, jaké jsou nedostatky dávky pomoci v hmotné nouzi 

– příspěvku na živobytí. Dalším záměrem je zjištění, zda někteří klienti pobírající dávky 

pomoci v hmotné nouzi tyto sociální dávky zneužívali.  

Pro zjištění těchto otázek jsem použila metodu rozhovorů s vybranými klienty, také 

jsem použila kasuistiky těchto osob, které jsou připojeny jako přílohy. Pro svůj záměr 

jsem si vybrala tři klienty, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi v Českém 

Brodě. 

 

Metoda rozhovoru: otevřený řízený rozhovor. 
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3.1 Seznámení s regionem 

    Český Brod je město gotické, které s největší pravděpodobností založil pražský 

biskup Jan I. ve 12. století jako trhovou osadu na trstenické stezce, která spojovala 

Prahu s jižní a východní Evropou. Tato osada byla povýšena pražským biskupem Janem 

III z Dražic v roce 1268 na město jménem Biskupský Brod. Současný název Český 

Brod se používá od počátku 14. století. 

    Mezi hlavní dominanty města patří románský kostel sv. Gotharda, kamenná zvonice 

podzemní chodby, zachovalé hradby a pomník Prokopa Velikého, dílo sochaře Karla 

Opatrného. Ve městě najdeme také Podlipanské muzeum, dílo architekta A. Balšánka, 

kde jsou také umístěny nové expozice dějin Českého Brodu i lipanské bitvy.  

[www.portalceskybrod.cz, 3] 

Správní obvod obce s rozšířenou působností ČESKÝ BROD je vymezen územím obcí: 

Břežany II, Bříství, Černíky, Český Brod, Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Klučov, 

Kounice, Krupá, Kšely, Masojedy, Mrzky, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, 

Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vitice, Vrátkov, Vykáň. 

[www.czso.cz, 18] 
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Český Brod je menší město v středočeském kraji. Součástí města jsou dříve samostatné 

obce Štolíř, Liblice a osada Zahrady. 

Správní obvod zahrnuje 24 obcí. Rozloha tohoto obvodu včetně spádových obcí je 

18 434 ha s počtem 18 141 obyvatel. 

Správní obvod Český Brod leží ve východní části Středočeského kraje. Sousedí se 

správními obvody Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Nymburk, 

Kolín a Říčany a vzhledem k počtu obyvatel je 3 nejmenším v kraji. Obvod můžeme 

charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový. 

V tomto regionu se nenachází žádný významný zaměstnavatel, vzhledem k tomu 

většina zaměstnaných obyvatel dojíždí za prací z místa svého trvalého bydliště. Nejvíce 

obyvatel dojíždí za prací do hlavního města Prahy nebo Kolína. Při tom ve velké míře 

využívají železniční trať Praha – Kolín. Míra nezaměstnaností dosahuje v tomto regionu 

vyšších hodnot něž je průměr v tomto kraji, ale vzhledem k dosažitelnosti a dojezdu do 

hlavního města nepatří mezi vysloveně problematické. Také ve srovnání s ostatními 

obvody je v tomto obvodu více obyvatel, kteří jsou evidováni jako příjemci dávek 

pomoci v hmotné nouzi. [www.czso.cz, 16] 
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3.2 Rozhovory 

    Pro rozhovor jsem si vybrala deset otázek, které byly kladeny třem vybraným 

klientům. Tyto otázky jsem si stanovila proto, abych mohla porovnat tyto klienty 

s ohledem na jejich vzdělání, dosavadní pracovní uplatnění, jejich snahu při hledání 

zaměstnání a výkonu veřejné služby. Také jsem chtěla otázkami zjistit, jakým 

činnostem se klienti věnují ve svém volném čase během dne, zda je jim v jejich situaci 

rodina oporou a zda jsou spokojeni s výší částky dávky pomoci v hmotné nouzi - 

příspěvku na živobytí. 

 

Otázky: 

1. Jak dlouho pobíráte dávky pomoci v hmotné nouzi? 

2. Jaké je Vaše vzdělání? 

3. Kde jste naposledy pracoval? 

4. Kolik času věnujete hledání zaměstnání? 

5. Na co se léčíte? 

6. Jaký je Váš příjem? 

7. Můžete si také zvýšit výši dávky prací na veřejné nebo dobrovolnické službě, 

využijete toho? 

8. Jak trávíte svůj volný čas? 

9. Pomáhá Vám ve Vaší situaci rodina? 

10. Připadá Vám dávka pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí 

v dostatečné výši? 
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1. Jak dlouho pobíráte dávky pomoci v hmotné nouzi? 

Kasuistika 1 pan Novák odpověděl:  

„Od roku 2010, do té doby jsem žil z úspor, měl jsem dříve velký příjem. Na úřadě 

práce mi ani neřekli, že si můžu požádat o hmotnou nouzi, podpora mi už dávno 

skončila.“ 

Kasuistika 2 paní Nováková odpověděla:  

„Od roku 2007, to mi byl přiznán plný invalidní důchod, ale peníze z důchodu mi 

neposílají, neměla jsem na něj nárok.“ 

Kasuistika 3 paní Červeňáková odpověděla:  

„Od roku 2007, hned jak to začalo, poradili mi to bráchové, oni ty dávky taky berou.“ 

 

 

2. Jaké je Vaše vzdělání? 

Kasuistika 1 pan Novák odpověděl:  

„Mám vystudovanou Střední průmyslovou školu elektrotechnickou.“ 

Kasuistika 2 paní Nováková odpověděla:  

„Mám Vysokou školu ekonomickou, jsem inženýrka.“ 

Kasuistika 3 paní Červeňáková odpověděla:  

„Já jsem nedokončila učební obor, učila jsem se prodavačkou, ale nedodělala jsem to.“ 

 

 

3.Kde jste naposledy pracoval/a? 

Kasuistika 1 pan Novák odpověděl:  

„Pracoval jsem na ministerstvu financí jako programátor, měl jsem důležitou funkci. 

Propustili mě pro nadbytečnost, ale já s tím nesouhlasím, od té doby, co jsem byl 

propuštěn v roce 2006, se neustále se zaměstnavatelem soudím, nyní se budu soudit už 

se státem.“ 

Kasuistika 2 paní Nováková odpověděla:  

„Pracovala jsem v kanceláři jako ekonomka, ale to už je dlouho, pak jsem 

onemocněla.“ 

Kasuistika 3 paní Červeňáková odpověděla:  

„Nikde, mě nikde nevzali, nejsem vyučená a pak už jsem byla doma s dětma.“ 
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4. Kolik času věnujete hledání zaměstnání? 

Kasuistika 1 pan Novák odpověděl:  

„Jezdím často do Prahy na pohovory, ale rád bych vykonával obdobnou pozici, ale 

pokud to dobře dopadne, vezmou mě zpátky na ministerstvo. Jsem vážně nemocný, 

nemůžu pracovat při umělém osvětlení, vadí mi zářivky na oči.“ 

Kasuistika 2 paní Nováková odpověděla:  

„Já si zaměstnání nehledám, nemůžu pracovat, mám plný invalidní důchod.“ 

Kasuistika 3 paní Červeňáková odpověděla:  

„Já nemůžu do zaměstnání, mám dvě malé děti, kdo by je ráno vypravoval. Starší jezdí 

do školy autobusem, každý den ho doprovázím. Ale chtěla bych si něco najít, třeba 

úklid, ale oni vidí cikánku a nikde mě stejně nevezmou.“ 

 

 

5. Na co se léčíte? 

Kasuistika 1 pan Novák odpověděl:  

„Zavolejte si sociální pracovnici do Motola, dám Vám telefon, ona vám řekne, ale léčím 

se na neurologii, čeká mě asi operace hlavy, beru pravidelně spoustu léků, za které 

hradím vysoké částky. Doložím Vám všechny lékařské zprávy.“ 

Kasuistika 2 paní Nováková odpověděla:  

„Bolela mě pořád hrozně hlava, proto jsem musela přestat pracovat, pořád jsem 

marodila. Taky se pak proti mně spikli, byli to agenti a za to může ta moje sestřenice.“ 

Kasuistika 3 paní Červeňáková odpověděla:  

„Já nejsem nemocná, ale mám nemocného syna, musím o něj pečovat, on je opožděnej 

pani, říkali to doktoři, ještě nosí pleny.“ 

 

 

6. Jaký je Váš příjem? 

Kasuistika 1 pan Novák odpověděl:  

„Nyní mám jenom hmotnou nouzi, příspěvek na živobytí.  Žádal jsem taky o příspěvek 

na bydlení, na ten ale nemám nárok, nemám nájemní smlouvu, ani nejsem majitel 

nemovitosti. Musel by si požádat můj otec, ale ten má zase důchod.“ 

Kasuistika 2 paní Nováková odpověděla:  

„Můj příjem je příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení a taky ještě z úřadu práce 

příspěvek na bydlení.“ 
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Kasuistika 3 paní Červeňáková odpověděla:  

„Já beru dávky, tu hmotnou nouzi, přídavky na děti a příspěvek na bydlení, všechno 

jsem si vyřídila. Ještě na Antonína beru sociální příplatek, on je opožděnej.“ 

 

 

7. Můžete si také zvýšit výši dávky prací na veřejné nebo dobrovolnické službě, 

využijete toho? 

Kasuistika 1 pan Novák odpověděl:  

„Nevím, nemůžu pracovat venku na přímém slunci, ani na denním světle, taky nemůžu 

pracovat fyzicky, vzhledem ke svému onemocnění.“ 

Kasuistika 2 paní Nováková odpověděla:  

„Já nemůžu pracovat na veřejné službě, říkali mi, že když jsem plně invalidní, tak 

nemusím.“ 

Kasuistika 3 paní Červeňáková odpověděla:  

„Slyšela jsem, že je za to asi pětistovka, to je málo, neměla bych kam dát mladšího 

Antonína, nemám pro něj školku a platit někde hlídaní se nevyplatí.“ 

 

 

8. Jak trávíte svůj volný čas? 

Kasuistika 1 pan Novák odpověděl:  

„Chodím na cvičák, kde pomáhám cvičit psy, mám dlouhodobě doma vlčáka, který patří 

mému známému. Musel dlouhodobě odcestovat, nechal mi psa na hlídání, starání o něj 

mě baví.“ 

Kasuistika 2 paní Nováková odpověděla:  

„Jsem doma, čtu si, hodně uklízím domácnost, ale bolí mě ruka, jezdím na rehabilitace, 

měla jsem jí zlomenou.“ 

Kasuistika 3 paní Červeňáková odpověděla:  

„Starám se o děti, uklízím, vařim, navštěvuju příbuzné, mám rodinu v Brodě, tak jsem u 

nich, když je starší ve škole, pak jedeme domů. Já mám práce dost.“ 
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9. Pomáhá Vám ve Vaší situaci rodina? 

Kasuistika 1 pan Novák odpověděl:  

„Já mám otce, s tím bydlím v domě, ale ten má jenom důchod, nemůže mi pomoct, jinak 

se příbuznými nestýkám.“ 

Kasuistika 2 paní Nováková odpověděla:  

„Nemám rodinu, vdaná jsem nikdy nebyla a rodiče už taky nemám. Jenom tu sestřenici, 

ale to je jak jsem říkala, teď jde proti mně, je to agentka. A taky mě sledujou.“ 

Kasuistika 3 paní Červeňáková odpověděla:  

„Táta je v invalidním důchodu, máma je zrovna zavřená, ale ona nic neudělala, pustí ji 

na podmínku. Rodiče taky žádali o hmotnou nouzi, ale kvůli tátovýmu důchodu prý 

nemaj nárok. Teď jezdím každej den k tátovi domů, abych mu uvařila, uklidila, než se 

máma vrátí.“ 

 

 

10. Připadá Vám dávka pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí 

v dostatečné výši? 

Kasuistika 1 pan Novák odpověděl:  

„Je ve výši minimální, podívejte se, mám v tašce 15 rohlíků, to je moje strava na celý 

víkend. Pokud se nic nezmění, mám v plánu odcestovat do zahraničí, tam se o lidi líp 

postaraj.“ 

Kasuistika 2 paní Nováková odpověděla:  

„Je to málo, ale jsem skromná, nejhorší bylo, když mi to snížili, tu dávku na živobytí, to 

mi pak nezbyly peníze ani na autobus k lékaři, jezdím na rehabilitace s rukou.“ 

Kasuistika 3 paní Červeňáková odpověděla:  

„Já bych potřebovala víc peněz, všechno je dneska drahý, hlavně na děti.  Ale nějak 

z toho vyžijem, co zaplatim bydlení, pak už nemám moc peněz ani na jídlo.“ 
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4 Diskuse 

Otázka č. 1:   

Kdyby pan Novák mohl, rád by zůstal ve svém zaměstnání. Stěžuje si, že ho úřad práce 

neinformoval o možnosti pobírat dávky pomoci v hmotné nouzi dřív, stejně by na ně ale 

neměl nárok vzhledem k tomu, že měl úspory. Paní Nováková sice splnila podmínky 

pro přiznání invalidního důchodu, ale nemá bohužel nárok na jeho výplatu. Kdyby pan 

Novák pracoval a paní Nováková měla vyplácený důchod, nemuseli by pobírat dávky 

pomoci v hmotné nouzi. Paní Červeňáková automaticky využila možnosti pobírat 

dávky, přijde jí přirozené tímto způsobem řešit svoji finanční situaci, má takový vzor 

z rodiny. 

 

Otázka č. 2:  

Pan Novák a paní Nováková studovali zřejmě s přesvědčením, že jim školy umožní mít 

v budoucnu slušné zaměstnání. Bohužel pan Novák o své zaměstnání přišel, ale má 

pořád možnost si sehnat jiné, má ale problém slevit ze svých požadavků. Paní 

Nováková již zřejmě pracovat nebude, vzhledem k tomu, že u ní propukla závažná 

psychická nemoc. Paní Červeňáková se nedoučila, pokud vůbec do učení nastoupila, jak 

tvrdí. To, že nyní ve svém věku má jen základní vzdělání, je důsledek nezodpovědnosti 

jak její, tak jejích rodičů, kteří nebyli důslední. 

 

Otázka č. 3:   

Pokud by pan Novák zůstal nadále ve svém zaměstnání jako programátor, byl by 

spokojený. Možná by následně ani neonemocněl, je možné, že jeho zdravotní problémy 

se projevily po prodělaném stresu ze ztráty zaměstnání, což těžce nese. Paní Nováková 

bohužel již asi pracovat nebude, vzhledem k tomu, že má diagnostikovanou 

schizofrenii, ale na své zaměstnání ráda vzpomíná. Myslím si, že pokud by byla zdravá, 

určitě by pracovala. Paní Červeňáková nebyla nikdy zaměstnaná, dle mého názoru se o 

to ani nikdy moc nesnažila. Radši uvádí, že nyní ji s malými dětmi a bez vyučení nikde 

nevezmou. 
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Otázka č. 4: 

Pan Novák jezdí často na pracovní pohovory, dokládá pravidelně potvrzení o těchto 

návštěvách. Má spoustu výhrad k tomu, kde a co dělat nemůže, ještě mu nebyla 

nabídnuta práce, která by mu vyhovovala. Oproti tomu paní Nováková pracovat 

skutečně nemůže, ani se na to necítí, vzhledem k jejímu onemocnění. Paní Červeňáková 

má spoustu důvodů, proč pracovat nemůže. Hlavním důvodem jsou děti, nemá pro 

mladšího syna školku, protože umísťují děti jen zaměstnaným matkám. Ve srovnání 

s jinými ženami, které mají také děti a jsou zaměstnané, jsou její důvody výmluvami.  

 

Otázka č. 5: 

Pan Novák dochází neustále na lékařské vyšetření, léčí se na neurologii, u jeho osoby se 

s největší pravděpodobností jedná o diagnózu epilepsie, což předložil v lékařských 

zprávách, ale sám o této diagnóze nehovoří. Vzhledem k jeho nepříznivému 

zdravotnímu stavu mu bylo několikrát doporučováno, aby si požádal o invalidní 

důchod. Pokud tak neučiní, nebude do budoucna posuzován jako osoba v hmotné nouzi, 

ale přesto situaci neřeší. Paní Nováková má diagnostikovánu schizofrenii, trpí 

stihomamem, což ani neskrývá. Paní Červeňáková je zdravá, ale neustále se ohrazuje 

tím, že její mladší syn, na kterého pobírá sociální příplatek je nemocný – opožděný. 

Svým chováním vzbuzuje dojem, že ji ani tolik nejde o zdraví syna, ale hlavně, že má 

vzhledem k tomu nárok na dávky. 

 

Otázka č. 6: 

Hlavním příjmem všech těchto klientů jsou dávky pomoci v hmotné nouzi. Je pravda, že 

paní Červeňáková má na starosti ještě své dvě děti, oproti panu Novákovi a paní 

Novákové, kteří jsou osobami samostatně posuzovanými. Na druhou stranu ale zase 

paní Červeňáková má vyřízeny všechny další sociální dávky, kterých využívá ve svůj 

prospěch. Myslím si ale, že paní Červeňáková má také příjmy z jiných, dalších 

neuvedených zdrojů.  Její životní úroveň je znát například na značkovém oblečení jejím 

i jejích dětí, také na zařízení domu, které je moderní a zánovní.  

 

Otázka č. 7: 

Pan Novák měl neustálé výhrady, proč nemůže vykovávat veřejnou nebo 

dobrovolnickou službu. Potom, co se mu výše dávky snížila na existenční minimum 

z důvodu nezahájení veřejné služby, a toto trvalo několik měsíců, začal v listopadu 2011 
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pracovat v místní neziskové organizaci, kde odpracoval za měsíc 31 hodin. Dokonce 

potom působil spokojeným dojmem, že je někde užitečný. Paní Nováková vzhledem 

k tomu, že je invalidní ve III. stupni, nemusí zahájit pracovní činnost na veřejné službě. 

Paní Červeňáková neprojevila o veřejnou či dobrovolnickou službu sebemenší zájem, je 

zřejmé, že finanční částka odměny pro ni není motivující. 

 

Otázka č. 8: 

Pan Novák má rád psy, možná pokud by mohl v takové organizaci pro výcvik psů 

pracovat, využil by toho a vzdal se své snahy o navrácení jeho původního pracovního 

místa. Paní Nováková je ráda doma, v klidu, nemá žádné koníčky, nevyhledává 

společnost. Oproti tomu paní Červeňáková je neustále mezi svojí rodinou, den stráví 

návštěvami, péčí o domácnost a to jí vyhovuje. 

 

Otázka č. 9: 

Pan Novák a paní Nováková nemají velké rodiny, nemohou jim finančně vypomoci, 

musí se spoléhat sami na sebe. V rodině paní Červeňákové funguje velká soudružnost 

mezi příbuznými, berou jako samozřejmost být neustále pospolu a pomáhat si. Určitě je 

paní Červeňáková ve výhodě, která se týká podpory rodiny, která je důležitá i po 

psychické stránce. 

 

Otázka č. 10: 

Pan Novák by byl rád, kdyby výše dávky byla ve vyšší výši, s touto částkou nedokáže 

vyjít. To potvrzuje i fakt, že si často žádá o dávky mimořádné okamžité pomoci na 

nejrůznější výdaje. Paní Nováková je ráda, že má ve formě dávky finanční jistotu, 

naučila se žít skromně a s penězi vycházet. Také ale nepopírá, že by uvítala částku ve 

vyšší výši. Paní Červeňáková se prezentuje jako matka samoživitelka, která to má těžké, 

ale dle mého názoru žádným způsobem ona ani její děti nestrádají. 

 

 

Pan Novák vystudoval střední školu elektrotechnickou a pracoval na pozici jako 

programátor. Vzhledem k tomu, že byl z důvodu nadbytečnosti propuštěn, nechtěl se s 

nastalou situací smířit a po celou dobu od roku 2006 postupně vede neukončený soudní 

spor jak s bývalým zaměstnavatelem, tak už nyní i se státem. Celou záležitost vnímá 

jako velkou křivdu k jeho osobě. Od té doby hledá nové zaměstnání, ale vzhledem 
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k jeho zdravotnímu omezení dle jeho názoru nemůže vykonávat práci pod zářivkou, na 

přímém slunci venku atd. Pan Novák se léčí na neurologii, uvedl, že ho také v nejbližší 

době čeká operace, konkrétně ale nesdělil jaká operace. Vzhledem k jeho špatnému 

zdravotnímu stavu, který ho omezuje, mu bylo několikrát doporučeno požádat si o 

invalidní důchod, což svou zatvrzelostí neustále odmítá. Pokud by mu byl invalidní 

důchod přiznán i s jeho výplatou, finanční situace pana Nováka by se zlepšila, nebyl by 

důvod pobírat nadále dávky pomoci v hmotné nouzi. 

       Paní Nováková, přesto že vystudovala vysokou školu a také byla po nějakou dobu 

zaměstnána jako ekonomka, byla vzhledem k její nemoci a diagnóze schizofrenie 

nucena zůstat v domácnosti. Tuto situaci ale začala řešit zodpovědně a to tak, že si 

ihned požádala o invalidní důchod. Ten jí byl vzhledem k závažnosti jejího onemocnění 

přiznán, bohužel bez nároku na jeho výplatu. Tím se paní Nováková dostala do situace, 

kdy se ocitla bez finančních prostředků. Od této doby pobírá dávku pomoci v hmotné 

nouzi - příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Momentálně nemá paní Nováková 

možnost se ze své situace nějak odrazit, zaměstnání si vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu hledat nemůže a nemá ani podporu v rodině, kterou již nemá.             

Paní Červeňáková je žena romského původu, která žije podle modelu, který získala od 

svých rodičů a v podstatě jí vyhovuje.  V rodině nebylo zvykem, aby někdo pracoval. 

Není vyučená, nikdy nepracovala, ani se o to moc nesnažila. V tomto případě této 

rodiny je normou pobírat dávky, tento styl se dědí z generace na generaci. V podstatě je 

to tak, že stát se dokáže postarat, proč toho nevyužít.  Tato žena má zmapovány všechny 

dávky, na které může dosáhnout a využít je ve svůj prospěch. Jak jsem se již zmínila, o 

této ženě máme nepotvrzené informace o otci jejích dětí, který je neoficiálně znám. 

Otec je zároveň majitelem nemovitosti, kterou jí pronajímá a na níž má paní 

Červeňáková nájemní smlouvu s trvalým bydlištěm. Vzhledem k tomu pobírá také 

příspěvek na bydlení.  

    Vzhledem ke zdravotnímu stavu paní Novákové a její přiznané invaliditě třetího 

stupně, nemá zatím paní Nováková další možnosti, jak si svůj příjem zvýšit a svoji 

situaci řešit jiným způsobem, než pobíráním sociálních dávek. Oproti tomu pan Novák 

má ještě možnost zvýšit si příjem uplatněním nároků a pohledávek, a to tím, že si o 

invalidní důchod ještě požádá. Dá se říci, že pan Novák zneužívá pobírání sociálních 

dávek tím, že neplní podmínky k pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi – ze zákona 

dané. Oproti tomu paní Červeňáková plní vše, jak se žádá, ale vzhledem ke 

skutečnostem, které jsou nám známy, v podstatě umí obcházet zákon.  Není v našich 
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možnostech jí prokázat, že některé skutečnosti, které uvádí, nejsou pravdou.  Kauza 

paní Červeňákové byla již řešena kriminální policii, kde dle sdělení kompetentních 

pracovníků se podobné záležitosti velmi špatně prokazují a dokazují. Cílem ale je, aby 

bylo zamezeno podobnému zneužívání sociálních dávek. 

Celkově bylo zjištěno, že částka životního minima je pro klienty, kteří pobírají dávku 

pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí celkově nedostačující. K uhrazení všech 

základních životních potřeb by částka dle jejich potřeb měla být vyšší.  
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Závěr 

    Cílem absolventské práce bylo seznámit čtenáře se zákonem o pomoci v hmotné 

nouzi č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Záměrem bylo představit dávku 

příspěvek na živobytí a zjistit její nedostatky ve vyplácení. Dále jsem se snažila v práci 

popsat, jak o dávku požádat a umět se orientovat v podmínkách nároku. 

    Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou legislativou koncipovány tak, aby pomohly řešit 

momentální nedostatečnou finanční situaci občanů a také poskytovaly ochranu před 

případným sociálním vyloučením. Tím, že se občan dostane do hmotné nouze, stát mu 

pomůže formou těchto dávek. V této situaci je důležité, aby také sociální pracovník 

klienta vhodně motivoval v dalších krocích tak, aby nedocházelo k dlouhodobému 

setrvání nebo dalšímu nepříznivému prohlubování jeho situace. Během psaní své 

absolventské práce jsem zjistila, že počet občanů, kteří jsou příjemci dávek pomoci 

v hmotné nouzi, se ale přesto neustále zvyšuje.  

     Počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi neustále narůstá a také stoupá 

počet dalších žadatelů. Vzhledem k tomu stát vynakládá nemalé prostředky 

k uspokojení finanční situace i u takových občanů, kteří se nesnaží se ze své nepříznivé 

situace vymanit. 

     V teoretické části jsem popsala právní úpravu zákona a představila také další dávky 

o pomoci v hmotné nouzi, a to doplatek na bydlení a dávky mimořádné okamžité 

pomoci. 

     Když jsem nastoupila na agendu dávek pomoci v hmotné nouzi, bylo aktivních 50 

spisů příspěvku na živobytí včetně doplatku na bydlení. Během dvou let, kdy jsem tuto 

práci vykonávala, počet spisů vzrostl na 120. Zhruba každý měsíc jsem přijala 10 

nových žádostí, které byly zpracovány v dané lhůtě. Některé byly zamítnuty pro 

nesplnění nároku, další byly přiznány. Největším úspěchem bylo vždy, když aktivní 

spisy byly odejmuty z důvodu zahájení pracovní činnosti klienta nebo společně 

posuzované osoby a s tím spojeným dokládáním příjmu. Je zřejmé, že počet žadatelů 

neustále narůstá, hlavním důvodem je stále více lidí, kteří jsou bez zaměstnání a nedaří 

se jim najít si nové. Otázkou také je, do jaké míry se snaží a zda jsou ochotni slevit ze 

svých požadavků. Některé rodiny s dětmi jsou na dávkách i několik let, což není dobrý 

příklad pro jejich děti ani pro jejich zdravý vývoj. Takový model si potom nesou do 

dalšího života, neznají co je povinnost a zodpovědnost. Jejich rodiče jim neukazují vzor 

fungující rodiny tím, že jsou i několik let doma, aniž by se snažili najít si zaměstnání.  
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    Mezi nimi jsou občané, kteří přišli o zaměstnání ne vlastní vinou a pomoc ve formě 

pobírání dávek využívají jen na přechodnou dobu, než se jejich situace vyřeší. Následně 

nastoupili do nového zaměstnání, které kolikrát neodpovídalo jejich kvalifikaci s tím, že 

budou průběžně dále hledat uplatnění ve svém oboru. Do této skupiny také patří občané, 

kteří museli z důvodu dlouhodobé nemoci ukončit pracovní činnost a řešili svou situaci 

pobíráním dávek do té doby, pokud jim nebyl přiznán invalidní důchod nebo se do 

zaměstnání opět vrátili. Pro takové a jim podobné účely jsou dávky nastaveny. 

    Na druhé straně další skupina občanů, která způsob života být na dávkách považuje 

jako zcela běžnou záležitost.  Nesnaží se sehnat si zaměstnání, argumentují tím, že práci 

stejně neseženou, na Úřadě práce pro ně nic nemají a popřípadě vzdálenosti, kam by 

museli dojíždět, jsou pro ně nedostupné. Tady je zřejmé, že než aby se pokoušeli se ze 

své situace vymanit a změnit ji, jsou již předem přesvědčeni, že to stejně nemá význam. 

Tím, že stát garantuje existenční minimum, je kolikrát těžké tyto občany, kteří jsou se 

svým životním stylem spokojeni přesvědčit a vést k  zodpovědnosti za sebe i svou 

rodinu. 

    V praktické části jsem stručně popsala region Českobrodska. Zpracovala jsem tři 

kasuistiky klientů a s těmito klienty jsem také provedla rozhovory. Cílem praktické části 

bylo zjistit nedostatky příspěvku na živobytí, a zda někteří klienti zneužívali sociální 

dávky. 

    V závěru se potvrdilo, že hlavním nedostatkem příspěvku na živobytí je jeho finanční 

nedostatečnost, která by měla být podle klientů ve vyšší výši, aby mohla lépe pokrýt 

jejich základní potřeby. Také bylo zjištěno, že někteří klienti sociální dávky zneužívají, 

ale také jsou tací, kteří by radši pracovali a nebyli závislí na sociálních dávkách, pokud 

by měli možnost. 
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РЕЗЮМЕ 

Социальное пособие и его недостатки 

Для выпускной работы „Социальное пособие и его недостатки“  я выбрала 

области оказания помощи в материальной бедности. При работе над  выпускной 

работой я сосредоточилась на вопросы  материальной необходимости -  пособие 

для проживания.  

 

Социальное пособие помогает людям, которые часто не своей виной находятся в 

сложном финансовом положении, чтобы преодолеть то время, когда их доходы 

ниже прожиточного минимума. Целью выплаты пособия является сумма для 

оплаты основных жизненных потребностей.   Пособие материальной нищеты 

включается в не-страховую систему и является частью Третьего опора 

социального обеспечения. 

 

Я работаю на Офисе города Чешский Брод в Департаменте социальных дел.  

К этой теме у меня близкие отношееия, поэтому я выбрала еë.  

 

В части теории  я занималась представлением пособий в материальной нужде с 

ориентацией на денежное социальное пособие.  

 

В практической части я сосредоточилась на обнаружение недостатков в выплате 

пособия на проживание в городе Чешский Брод. Я использовала форму 

казуистики клиентов и разговоры с клиентами. 

 

Целью выпускной работы было описать законодательство закона 111/2006 Сб. , 

который касается помощи в материальной бедности, и найти недостатки в их 

выплате в городе Чешский Брод. 

Результаты работы подтверждают мои предположения о том, что главным 

недостатком выплаты пособия является его ограниченная сумма, которая не 

хватает для покрытия основных жизненных потребностей.   
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Příloha 17 

Kazuistika 1 

Jan Novák 

(Z důvodu ochrany osobních údajů neuvádím pravá jména klientů a rodinných 

příslušníků.) 

 

Osobní anamnéza: 

- Narozen v roce 1963. 

- Pan Novák se léčí u neurologa, užívá několik léků denně. Není invalidní 

důchodce. 

- Je svobodný bez vyživovacích povinností k jiným osobám. 

 

Sociální anamnéza: 

- Pan Novák žije s otcem v rodinném domě, kde obývá samostatný byt 3+1 

v patře, otec obývá přízemí domu. 

- Od roku 2010 pobírá dávky hmotné nouze - příspěvek na živobytí  

 

Pro účel vyplácení dávek hmotné nouze je pan Novák samostatně posuzovanou 

osobou. 

 

Průběh vyplácení dávek hmotné nouze: 

    Od roku 1994 do roku 2006 pracoval pan Novák ve státní správě MF ČR, kde byl pro 

nadbytečnost propuštěn. 

    Od roku 2006 až dosud je veden v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.  

    Do roku 2010 žil z úspor, ale vzhledem k tomu, že úspory již spotřeboval, požádal si 

v září téhož roku o dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí.    Od září 

2010 mu byla tato dávka přiznána. 

     O měsíc později, v říjnu 2010 mu byla dávka navýšena z důvodu zvýšených nákladů 

na dopravu při hledání zaměstnání, potvrzení od zaměstnavatelů, které navštívil, 

pravidelně dokládal. 

    V lednu 2011 se pan Novák dostavil na Úřad s tím, že nemůže ze zdravotních důvodů 

vykonávat veřejnou službu, o které byl předem informován. Bylo mu doporučeno, aby 

se nechal uznat pracovně neschopným, pokud nemůže veřejnou službu vykovávat 

z důvodu nemoci. To pan Novák odmítl, protože pracovní neschopnost by mu  
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znemožňovala hledání nového zaměstnání, musel by být v domácím prostředí. Dávka 

hmotné nouze by mu ale při pracovní neschopnosti neklesla na existenční minimum.  

Od března 2011 mu byla dávka snížena na existenční minimum z důvodu nezahájení 

pracovní činnosti na veřejné službě. Pan Novák se odvolal k nadřízenému orgánu a ten 

v přezkumném řízení rozhodl, že klientovi nebyly poskytnuty všechny potřebné 

informace také o dobrovolnické službě, tudíž nelze dávku snížit na existenční minimum 

a rozhodl o doplacení částky. 

    Od června 2011 se panu Novákovi dávka opětovně snížila na částku existenčního 

minima. Pan Novák byl předem dostatečně informován o veřejné a dobrovolnické 

službě a možnostech jejich plnění, ale pracovní činnost nezahájil. Také byl pan Novák 

vyzván k opětovnému požádání o invalidní důchod, pokud tak neučiní, nemusí být 

nadále považován za osobu v hmotné nouzi, vzhledem k tomu, že se nesnaží zvýšit si 

svůj příjem uplatněním nároků a pohledávek. V listopadu 2011 pan Novák zahájil 

pracovní činnost v místní neziskové organizaci jako dobrovolník, kde odpracoval 31 

hodin za měsíce listopad i prosinec 2011 a výše jeho dávky se tím zvýšila. 
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Příloha 18 

Kazuistika 2 

Ing. Jana Nováková 

(Z důvodu ochrany osobních údajů neuvádím pravá jména klientů a rodinných 

příslušníků.) 

 

Osobní anamnéza: 

- Narozena v roce 1960. 

- Je svobodná s přiznanou invaliditou III. stupně (diagnóza schizofrenie) bez 

vyživovacích povinností k jiným osobám. 

 

Sociální anamnéza: 

- Obývá družstevní být 1+ kk, který je standardně vybaven, má nájemní smlouvu. 

- Od roku 2007 pobírá dávky hmotné nouze - příspěvek na živobytí a doplatek na 

bydlení 

 

Pro účel vyplácení dávek hmotné nouze je paní Nováková samostatně posuzovanou 

osobou. 

 

     Vzhledem k plné invaliditě se u paní Novákové nezohledňuje snaha zvýšit si příjem 

vlastním přičiněním, po šesti měsících pobírání dávky nespadá na existenční minimum 

a její povinností není pracovat ve veřejné službě. 

 

Průběh vyplácení dávek hmotné nouze: 

    Od února 1993 do dubna 2007 byla paní Nováková vedena v evidenci Úřadu práce 

bez nároku vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Během evidence postoupila 

rekvalifikaci.  

    Od června 2007 jí byl přiznán invalidní důchod bez nároku na jeho výplatu, jelikož 

doba pojištění nedosahovala potřebné délky.  

    V březnu 2007 si paní Nováková požádala o dávku pomoci v hmotné nouzi – 

příspěvek na živobytí, který jí byl od tohoto měsíce přiznán. Také si zároveň požádala o 

doplatek na bydlení, který jí byl také přiznán vzhledem k tomu, že již pobírala 

příspěvek na bydlení. 
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    Od července 2007 byl paní Novákové zvýšen příspěvek na živobytí, a to z důvodu, že 

se navyšovala částka živobytí pro osoby, kterým byl přiznán III. stupeň invalidity. 

    Od ledna 2010 se příspěvek na živobytí paní Novákové snížil na existenční minimum 

z důvodu vydaného metodického pokynu č. 6/2009 k novele zákona č. 111/Sb., o 

pomoci v hmotné nouzi, kdy byla nově stanovena částka živobytí u osob, které jsou 

invalidní ve III. stupni, ale nemají nárok na výplatu invalidního důchodu. K tomuto 

snížení se paní Nováková odvolala k nadřízenému orgánu, kde ale bylo rozhodnutí 

prvostupňového orgánu potvrzeno.  

    Během doby snížení této částky se paní Nováková dostala několikrát do finančního 

propadu, několikrát si žádala o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu 

jednorázového výdaje, kdy jí bylo vyhověno. Žádala si o proplacení jízdného, když 

dojížděla na pravidelné rehabilitace s rukou, také si žádala o uhrazení opravy rozbité 

ledničky. Tento stav trval do června 2010, kdy byl příspěvek na živobytí opět navýšen 

z důvodu vydání nového metodického pokynu. 

    Vzhledem ke svému onemocnění je paní Nováková komplikovaným klientem, 

několikrát zasílala na odbor výhružné dopisy s obsahem, kdy napadala pracovnice 

sociálního odboru ze sledování její osoby, zaujatosti proti ní. Častokrát ve svých 

představách a dopisech zmiňovala, že jsou všichni tajní agenti, kteří se proti ní spikli a 

že pomsta z její strany všechny čeká. Nebylo výjimkou, že byla i při osobním kontaktu 

velmi hrubá a sprostá. Naopak například se druhý den dostavila, slušně pozdravila a po 

agresi nebylo ano stopy. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



89 

Příloha 19 

Kazuistika 3 

Jana Červeňáková 

(Z důvodu ochrany osobních údajů neuvádím pravá jména klientů a rodinných 

příslušníků.) 

 

Osobní anamnéza: 

- Narozena v roce 1983. 

- Je svobodná matka dvou nezletilých dětí, romského původu. 

- Nezl. Antonín 5 let, Jan 8 let. 

 

Sociální anamnéza: 

- Paní Červeňáková žije v rodinném domě, který je ve vlastnictví majitele. Má 

sepsanou nájemní smlouvu, trvalý pobyt má na adrese bydliště. 

- Po ukončení rodičovské dovolené je v domácnosti. 

- Pobírá od roku 2007 dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí. 

 

Pro účel vyplácení dávek hmotné nouze je paní Červeňáková posuzována se svými 

nezletilými dětmi. 

 

    V roce 2007 si paní Červeňáková požádala o dávky pomoci v hmotné nouzi – 

příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. V té době byla se starším synem Janem na 

rodičovské dovolené. Příspěvek na živobytí jí byl přiznán, ale doplatek na bydlení byl 

zamítnut. Proti zamítnutí se paní Červeňáková odvolala, ale nadřízeným orgánem bylo 

rozhodnutí prvostupňového orgánu potvrzeno. Vzhledem k tomu, že paní Červeňáková 

pobírá příspěvek na bydlení, na doplatek na bydlení již neměla nárok. 

    Při podání žádosti paní Červeňáková uvedla, že otec dětí je neznámý, není ani zapsán 

v rodných listech dětí. Dle jejího sdělení ani neví, kdo to je. Vzhledem k tomu nemůže 

uplatňovat vyživovací povinnost pro své děti, tímto pobírá dávku pomoci v hmotné 

nouzi – příspěvek na živobytí v plné výši částky živobytí a jako příjem dokládá pouze 

rodičovský příspěvek a přídavky na děti. Dále paní Červeňáková pobírá na syna 

Antonína ze zdravotních důvodů sociální příplatek. 
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    V roce 2010 paní Červeňáková přestala pobírat rodičovský příspěvek na mladšího 

syna Antonína, vzhledem k tomu se jí výše dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku 

na živobytí zvýšila.  

    Na konci roku 2010 se paní Červeňákové snižuje její částka živobytí na existenční 

minimum z důvodu, že nezahájila pracovní činnost na veřejné službě. S možnostmi 

vykonávání veřejné nebo dobrovolnické služby byla podrobně seznámena, přesto 

neměla o zahájení pracovní činnosti zájem.  

    Z neuvedených zdrojů je nám známo, že paní Červeňáková ví, kdo je otec jejích dětí. 

U olašských Romů, ke kterým se hlásí, je dle jejich kultury nepřípustné, aby otec dětí 

byl pro matku neznámý. Dokonce i děti otce znají, ale již od útlého věku jsou vedeni 

k jeho zapírání, hlavně před úřady.  

 

 


