
1 
 

 

 

Platná znění zákonů s vyznačením navržených změn 

 

Platné znění částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, s vyznačením 

navržených změn 

⁎ ⁎ ⁎ 

§ 7 

 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, 

oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu 

sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako 

společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby 

pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá 

z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být 

současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení 

podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.  

  (2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,  

a) nezaopatřené děti (§ 11),  

b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly 

nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu, manžel, partner31a) rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova 

po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,  

c) manželé, partneři31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),  

d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče 

[písmeno b)] těchto rodičů,  

 pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.  

 (3) Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, 

se považuje vždy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li o  

a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [odstavec 2 písm. b)]; pokud rodiče dítěte uvedení 

v odstavci 2 písm. b) části věty před středníkem jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba 

společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, 

a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů podle 

zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič 

určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy 

jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,  

b) zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni 

k trvalému pobytu;1c) ustanovení písmene a) části věty za středníkem přitom platí obdobně,  

c) manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství.  

 (4) Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti 

nebo mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje 

zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) 

dětem stravování, ubytování a ošacení.  

 (5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob 

uvedených v odstavci 4, vymezené podle zvláštního právního předpisu upravujícího životní 

a existenční minimum76).  

 (6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, 

kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně 

nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek 

na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří 

měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek 
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na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.   

 (7) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, 

ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně 

posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou 

uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije 

v registrovaném partnerství31a).  

 (8) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 5 jsou i osoby, které se 

přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 12), zdravotních nebo 

pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu.  

 (9) Osoba, která je ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence nebo je 

ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se nepovažuje za osobu společně posuzovanou 

po uplynutí prvního kalendářního měsíce trvání ochranného opatření zabezpečovací detence 

nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu trestu 

odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, obě doby se pro 

stanovení kalendářního měsíce podle předchozí věty sčítají.  

 (10) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů 

se pro účely tohoto zákona považuje rozhodnutí soudu o  

a) svěření dítěte do péče jiné osoby32),  

b) osvojení dítěte33),  

c) předání dítěte do péče budoucího osvojitele34),  

d) předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením35),  

e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte36),  

f) svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu37),  

g) svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči18),  

h) nařízení předběžného opatření o péči o dítě.  

 (11) Stejně jako rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 10 se pro nárok na dávky 

státní sociální podpory posuzuje, až do rozhodnutí soudu, podání návrhu soudu na zahájení 

soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá 

vyživovací povinnost, osobně pečuje.  

  (12) Stejně jako partner uvedený v odstavci 2 písm. b) a c), odstavci 3 písm. c) a § 31 

odst. 1 se pro účely tohoto zákona posuzuje partner, se kterým občan členského státu Evropské 

unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu 

Evropské unie.  

⁎ ⁎ ⁎ 

§ 25 

Náklady na bydlení  

 (1) Náklady na bydlení tvoří  

a) u bytů užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy nájemné,  

b) u družstevních bytů, bytů užívaných na základě služebnosti užívání celého bytu a bytů 

vlastníků srovnatelné náklady, které činí za kalendářní měsíc:  

Počet osob v rodině podle  § 7 odst. 5 

zákona 

Kč 

jedna 2 240       

dvě 3 065       

tři 4 008       

čtyři a více 4 834       

c) u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění 

poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí zejména náklady za dodávku tepla 

(dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a 

vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, 
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úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu 

společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady 

za pevná paliva; náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:  

Počet osob v rodině podle  § 7 odst. 5 

zákona 

Kč 

jedna 802       

dvě 1 097       

tři 1 435       

čtyři a více 1 773       

 

 (2) Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši příspěvku na bydlení rozepsány 

na jednotlivé položky podle odstavce 1, náklady za plnění poskytované s užíváním bytu se 

prokazují podrobným rozpisem jednotlivých služeb; v případě nákladů za plnění 

poskytované s užíváním bytu se nevyžaduje podrobný rozpis jednotlivých služeb. Náklady 

placené zálohově musí být v pravidelném zúčtovacím období zúčtovány. Zúčtovací období je 

nejvýše dvanáctiměsíční.  

 (3) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich 

průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se 

nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje. Do nákladů na bydlení 

se započítávají náklady na bydlení  

a) uhrazené v rozhodném období oprávněnou osobou nebo společně posuzovanými osobami, 

pokud v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, žily v rozhodném 

období,  

b) ve výši 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení, pokud oprávněná osoba nebo 

společně posuzované osoby v rozhodném období, nebo po část tohoto rozhodného období, 

v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, nežily, s výjimkou situace, 

kdy stejný okruh společně posuzovaných osob žil v jiném bytě, a byl jim z tohoto důvodu 

poskytován příspěvek na bydlení; v takovém případě se započtou náklady na bydlení 

ve skutečné výši uhrazené v původním bytě.  

 (4) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící 

náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly 

v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady 

na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení 

zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů 

na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená 

částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí.  

⁎ ⁎ ⁎ 

§ 28  

 (1) Vláda nařízením stanoví vždy k 1. lednu pro období do 31. prosince následujícího 

kalendářního roku výši  

a) nákladů srovnatelných s nájemným podle sdělení Českého statistického úřadu 

o imputovaném nájemném,  

b) částek, které se započítávají za pevná paliva podle změny spotřebitelských indexů pevných 

paliv,  

c) částek normativních nákladů na bydlení podle nárůstu nájemného a nákladů srovnatelných 

s nájemným a změny indexů spotřebitelských cen pro část nákladů na bydlení uvedených 

v § 25 odst. 1 písm. c), popřípadě rozdělení obcí podle počtu obyvatel pro stanovení 

normativních nákladů na bydlení.  
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(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Energetickým regulačním 

úřadem předloží vládě odhad průměrného navýšení úrovně nákladů na energie mezi 

obdobím od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku předcházejícího období, pro které 

se výše částek normativních nákladů na bydlení stanoví, a obdobím od 1. ledna 

do 31. prosince kalendářního roku, pro který se výše částek normativních nákladů 

na bydlení stanoví, pokud to vláda uloží. 

(3) Výši částek normativních nákladů na bydlení podle odstavce 1 písm. c) může 

vláda upravit s přihlédnutím k odhadu průměrného navýšení úrovně nákladů na energie 

podle odstavce 2. 

(4) Vláda může pro období do 31. prosince kalendářního roku, pro který se výše 

částek normativních nákladů na bydlení stanoví podle odstavce 1 a 3, nařízením zvýšit 

částky normativních nákladů na bydlení, a to s účinností od prvního dne kalendářního 

měsíce následujícího po jeho vyhlášení, pokud z odhadu podle odstavce 2 vyplývá 

významná změna průměrného navýšení úrovně nákladů na energie v průběhu 

kalendářního roku, pro který se výše částek normativních nákladů na bydlení stanoví. 

⁎ ⁎ ⁎ 

§ 30 

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše 

 (1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které 

je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a 

to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž 

nejmladší dítě v rodině celková částka 300 000 Kč, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že 

nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (dále jen "vícerčata"), má 

tento rodič nárok na 1,5násobek částky 300 000 Kč. 

 (2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního 

vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v 

souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen 

"denní vyměřovací základ"). 

 (3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky 

a) nepřevyšující 10 000 Kč 13 000 Kč měsíčně, 

b) převyšující 10 000 Kč 13 000 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině 

stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího 

základu v částce převyšující 10 000 Kč 13 000 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského 

příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně; při 

stanovení výše rodičovského příspěvku se vychází z toho denního vyměřovacího základu 

rodiče, který je k žádosti o rodičovský příspěvek rodičem doložen; jsou-li doloženy denní 

vyměřovací základy obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší, nebo 

c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však 

do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. 

 (4) Dojde-li v rodině ke změně osob, které jsou pro stanovení výše rodičovského 

příspěvku posuzovány jako rodiče, a v souvislosti s tím dojde ke změně výše denního 

vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek podle nově splněných podmínek, a to 

od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž ke změně podmínek došlo. 

  (5) Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil 

nárok na rodičovský příspěvek. Volbu výše rodičovského příspěvku lze měnit, nejdříve však 

po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek 

vyplácen, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby. Volbu 

výše rodičovského příspěvku nelze provést zpětně. Volba výše rodičovského příspěvku se 
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provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby, která se podává u krajské pobočky Úřadu 

práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje. 

 (6) Jestliže by po odpočtu úhrnu částky rodičovského příspěvku, která náleží za aktuální 

kalendářní měsíc, a všech částek rodičovského příspěvku již vyplacených za předchozí období 

od celkové částky rodičovského příspěvku zbývala částka, která je nižší než částka, která náleží 

za aktuální kalendářní měsíc, vyplatí se tato zbývající částka rodičovského příspěvku spolu s 

částkou náležející za aktuální kalendářní měsíc. 

 (7) Jestliže rodič čerpal na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému 

příspěvku v jiném státě, odečte se z celkové částky rodičovského příspěvku částka vyplacená 

na totéž dítě jiným státem. 

⁎ ⁎ ⁎ 

§ 51  

 (1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě se prokazuje výše rozhodných příjmů. 

Je-li přídavek na dítě vyplácen k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata 

v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, jen jestliže se nejpozději do konce prvního 

kalendářního měsíce tohoto následujícího kalendářního čtvrtletí prokáže výše rozhodných 

příjmů za rozhodné období. Neprokáže-li se do této doby rozhodný příjem, zastaví se výplata 

přídavku na dítě od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat 

výši příjmů. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by 

se měl přídavek na dítě vyplácet, nárok na dávku zaniká.  

 (2) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě ve zvýšené výměře se prokazuje vedle výše 

rozhodných příjmů, také druh těchto příjmů podle § 18 odst. 2, který zakládá nárok na zvýšenou 

výměru přídavku na dítě. Je-li přídavek na dítě ve zvýšené výměře vyplácen k poslednímu dni 

kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, 

jen jestliže se nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto následujícího 

kalendářního čtvrtletí prokáže výše a druh rozhodných příjmů za rozhodné období. 

Neprokáže-li se do této doby druh rozhodných příjmů, vyplatí se přídavek na dítě ve výši podle 

§ 18 odst. 1. Neprokáže-li se do této doby ani výše rozhodných příjmů, postupuje se podle 

odstavce 1 věty třetí a čtvrté.  

 (3) Pokud trvá nárok na přídavek na dítě i za čtvrté čtvrtletí kalendářního roku, náleží 

výplata dávky pouze tehdy, jestliže je pro nárok na tuto dávku prokázáno trvání podmínky 

nezaopatřenosti dítěte. Neprokáže-li se nezaopatřenost dítěte do 30. září daného kalendářního 

roku, zastaví se výplata přídavku na dítě od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož 

konce je třeba prokázat nezaopatřenost dítěte, pokud v odůvodněných případech krajská 

pobočka Úřadu práce neumožní prokázání nezaopatřenosti dítěte v pozdějším termínu. 

Neprokáže-li se nezaopatřenost dítěte ani do konce tohoto čtvrtého kalendářního čtvrtletí, nárok 

na přídavek na dítě zaniká.  

  (4) Prokáže-li se nárok na výplatu přídavku na dítě za dobu, za kterou výplata této dávky 

podle výše zmíněných odstavců nenáležela, přídavek na dítě se doplatí zpětně za dobu, kdy se 

tato dávka nevyplácela. Prokáže-li se nárok na přídavek na dítě za dobu po zániku nároku 

na tuto dávku podle výše zmíněných odstavců, nárok na přídavek na dítě opětovně vznikne 

zpětně za celou dobu, za niž byly podmínky pro nárok splněny. Zpětně lze přídavek na dítě 

přiznat podle věty první a druhé nejdéle na dobu stanovenou v § 54 odst. 2 větě první.  

 (5) Příspěvek na bydlení se přiznává na období od 1. července do 30. června 

následujícího kalendářního roku nebo v rámci tohoto období na dobu kratší, jsou-li splněny 

podmínky nároku na tuto dávku jen po tuto kratší dobu. Příspěvek na bydlení náležející podle 

věty první se v rámci uvedeného období vyplácí vždy po období kalendářního čtvrtletí nebo v 

rámci tohoto kalendářního čtvrtletí po dobu kratší, trval-li nárok na tuto dávku jen po kratší 

dobu, než je kalendářní čtvrtletí. Je-li příspěvek na bydlení vyplácen k poslednímu dni 

kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, 
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jen jestliže nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto následujícího kalendářního 

čtvrtletí se prokáže výše rozhodných příjmů za kalendářní čtvrtletí, k jehož poslednímu dni byla 

dávka vyplacena. Neprokáže-li se rozhodný příjem podle věty třetí, zastaví se výplata příspěvku 

na bydlení od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši 

příjmů pro výplatu příspěvku na bydlení na následující kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se 

rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by se měla uvedená dávka 

vyplácet, nárok na příspěvek na bydlení zaniká. Ustanovení věty třetí až páté neplatí, jde-li o 

příspěvek na bydlení vyplácený k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí končícího dnem 30. 

června. Ustanovení věty třetí až šesté se vztahuje také na prokazování nákladů na bydlení. 

Prokáže-li se nárok na výplatu příspěvku na bydlení za dobu, za kterou výplata této dávky podle 

tohoto odstavce nenáležela, nebo prokáže-li se nárok na příspěvek na bydlení za dobu zániku 

nároku na tuto dávku podle tohoto odstavce, postupuje se obdobně podle odstavce 4.  

          (účinnost 1.7.2022)(5) Příspěvek na bydlení se vyplácí vždy po období kalendářního 

čtvrtletí nebo v rámci tohoto kalendářního čtvrtletí po dobu kratší, trval-li nárok na tuto 

dávku jen po kratší dobu, než je kalendářní čtvrtletí. Je-li příspěvek na bydlení vyplácen 

k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím 

kalendářním čtvrtletí, jen jestliže nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce 

tohoto následujícího kalendářního čtvrtletí se prokáže výše rozhodných příjmů 

za kalendářní čtvrtletí, k jehož poslednímu dni byla dávka vyplacena. Neprokáže-li 

se rozhodný příjem podle věty druhé, zastaví se výplata příspěvku na bydlení od splátky 

náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů pro výplatu 

příspěvku na bydlení na následující kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se rozhodný příjem 

ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by se měla uvedená dávka vyplácet, nárok 

na příspěvek na bydlení zaniká. Ustanovení věty druhé až čtvrté se vztahuje také 

na prokazování nákladů na bydlení. Prokáže-li se nárok na výplatu příspěvku na bydlení 

za dobu, za kterou výplata této dávky podle tohoto odstavce nenáležela, nebo prokáže-li 

se nárok na příspěvek na bydlení za dobu zániku nároku na tuto dávku podle tohoto 

odstavce, postupuje se obdobně podle odstavce 4.  

(účinnost 1.10.2022) (5) Příspěvek na bydlení se vyplácí vždy po období kalendářního 

čtvrtletí nebo v rámci tohoto kalendářního čtvrtletí po dobu kratší, trval-li nárok na tuto dávku 

jen po kratší dobu, než je kalendářní čtvrtletí. Je-li příspěvek na bydlení vyplácen k poslednímu 

dni 1. nebo 3. kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím 

kalendářním čtvrtletí, jen jestliže nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto 

následujícího kalendářního čtvrtletí se prokáže výše rozhodných příjmů za kalendářní čtvrtletí, 

k jehož poslednímu dni byla dávka vyplacena. Neprokáže-li se rozhodný příjem podle věty 

druhé, zastaví se výplata příspěvku na bydlení od splátky náležející za kalendářní měsíc, 

do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů pro výplatu příspěvku na bydlení na následující 

kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, 

za které by se měla uvedená dávka vyplácet, nárok na příspěvek na bydlení zaniká. Ustanovení 

věty druhé až čtvrté se vztahuje také na prokazování nákladů na bydlení. Prokáže-li se nárok 

na výplatu příspěvku na bydlení za dobu, za kterou výplata této dávky podle tohoto odstavce 

nenáležela, nebo prokáže-li se nárok na příspěvek na bydlení za dobu zániku nároku na tuto 

dávku podle tohoto odstavce, postupuje se obdobně podle odstavce 4.  

 (6) Splňuje-li oprávněná osoba po část kalendářního měsíce nárok na dávku podle 

tohoto zákona v nižší výměře a po část tohoto kalendářního měsíce nárok na tutéž dávku 

ve vyšší výměře, náleží za kalendářní měsíc dávka ve výši odpovídající vyšší výměře dávky.  

  (7) Splňuje-li oprávněná osoba podmínky nároku na dávky uvedené v § 2 písm. a) 

bodech 1 a 2, jen po část kalendářního měsíce, náleží tyto dávky ve výši, v jaké náleží 

za kalendářní měsíc.  

  (8) Nedosahují-li dávky za kalendářní měsíc částky 50 Kč, náležejí v této částce.  
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§ 51a (účinnost 1.10.2022) 

(1) Je-li příspěvek na bydlení vyplácen k poslednímu dni 4. kalendářního 

čtvrtletí, jeho výplata náleží i v 1. kalendářním čtvrtletí bezprostředně následujícího 

kalendářního roku, pro stanovení jeho výše se vychází ze skutečností rozhodných pro 

nárok na příspěvek na bydlení, ze kterých byla určena výše příspěvku na bydlení 

vypláceného ke dni 31. prosince bezprostředně předcházejícího kalendářního roku, 

není-li dále stanoveno jinak. Ustanovení vět třetí až páté § 51 odstavce 5 se nepoužijí.  

(2) Prokáže-li oprávněná osoba, které k poslednímu dni 4. kalendářního 

čtvrtletí náležela výplata příspěvku na bydlení, v termínu do 15. ledna bezprostředně 

následujícího kalendářního roku, výši rozhodných příjmů a náklady na bydlení 

za předcházející čtvrtletí, jsou pro určení nároku na příspěvek na bydlení na období 

1. kalendářního čtvrtletí bezprostředně následujícího kalendářního roku a jeho výši 

rozhodné tyto skutečnosti a ustanovení odstavce 1 se nepoužije. 

(3) Je-li příspěvek na bydlení vyplácen k poslednímu dni 2. kalendářního 

čtvrtletí, jeho výplata náleží i ve 3. bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, 

pro stanovení jeho výše se vychází ze skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek 

na bydlení, ze kterých byla určena výše příspěvku na bydlení vypláceného ke dni 

30. června bezprostředně předcházejícímu 3. kalendářnímu čtvrtletí, není-li dále 

stanoveno jinak. Ustanovení vět třetí až páté § 51 odstavce 5 se nepoužijí.  

(4) Prokáže-li oprávněná osoba, které k poslednímu dni 2. kalendářního 

čtvrtletí náležela výplata příspěvku na bydlení, v termínu do bezprostředně následujícího 

15. července, výši rozhodných příjmů a náklady na bydlení za bezprostředně 

předcházející kalendářní čtvrtletí, jsou pro určení nároku na pro příspěvek na bydlení 

na období 3. bezprostředně následujícího kalendářního čtvrtletí a jeho výši rozhodné tyto 

skutečnosti a ustanovení odstavce 3 se nepoužije. 

(5) Pro období od 1. ledna do 31. března a období od 1. července do 30. září 

se ustanovení § 61 odst. 1 a 3 nepoužijí, s výjimkou povinnosti hlášení změn v okruhu 

společně posuzovaných osob, spolu s údaji o výši jejich rozhodných příjmů, a změn 

v užívání bytu; změnou v užívání bytu se pro tyto účely rozumí zánik nebo změna 

právního titulu k užívání bytu. 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

§ 58  

 (1) Dávky vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování 

o dávkách.  

 (2) Dojde-li v době, ve které je vyplácena dávka uvedená v § 2 písm. a) bodech 1 a 2, 

§ 2 písm. b) bodu 1 ke změně místa, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu místní 

příslušnosti podle § 66 odst. 2, zastaví krajská pobočka Úřadu práce, která byla před touto 

změnou k výplatě dávky příslušná, výplatu dávky, a to nejpozději do konce kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, v němž se o změně trvalého pobytu oprávněné osoby místní 

příslušnosti dozvěděla. Krajská pobočka Úřadu práce uvedená v předchozí větě předá krajské 

pobočce Úřadu práce příslušné podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby § 66 odst. 2 
podklady, na jejichž základě byla dávka přiznána. Příslušná krajská pobočka Úřadu práce 

vyplácí dávku od měsíční splátky následující po měsíci, v němž byla dávka zastavena.  

 (3) Dávka se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem dávky, 

nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky. Oprávněná osoba je povinna 

v žádosti uvést, kterým z uvedených způsobů jí má být dávka vyplácena. Požádá-li příjemce 

dávky o změnu způsobu výplaty dávky, je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu 
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způsobu výplaty dávky od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost 

o změnu výplaty doručena.  

⁎ ⁎ ⁎ 

§ 68 

Náležitosti žádosti 

(1) Žádost o dávku musí obsahovat kromě náležitostí stanovených správním řádem 

a) určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena, popřípadě vyplacena (§ 58 odst. 2), 

b) doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob (§ 5) 

v rozhodném období (§ 6) v případech, kdy je přiznání dávky podmíněno příjmem, 

c) jde-li o rodičovský příspěvek, 

1. doklad o době pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského 

poskytovaného v souvislosti s porodem a doklad o výši denního vyměřovacího základu 

rodiče, z něhož má být při stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku podle 

podané žádosti vycházeno, 

2. jméno, příjmení, rodné číslo, místo pobytu nejmladšího dítěte v rodině, které zakládá 

nárok na rodičovský příspěvek, a dalších dětí v rodině mladších 4 let, které by 

s ohledem na věk mohly zakládat nárok na rodičovský příspěvek, 

3. jméno, příjmení, rodné číslo a místo pobytu dalších osob tvořících rodinu podle § 31 

odst. 1, 

4. volbu nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši, pokud rodič tuto volbu provádí 

při podání žádosti o rodičovský příspěvek, 

d) skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši 

potřebné, 

e) doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy k celému 

bytu, služebnosti užívání celého bytu nebo na základě vlastnictví k nemovitosti, doklad 

o výši nájemného, nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu a a doklady o výši 

nákladů uvedených v § 25 odst. 1 písm. c), jde-li o žádost o příspěvek na bydlení, 

f) doklad o době a výši poskytování náhrady uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 53i), 

g) výši poskytovaného výživného nebo obdobného plnění podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu 1 

a údaj o tom, která z osob společně posuzovaných výživné nebo obdobné plnění 

poskytovala, 

h) výši náhradního výživného pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném, 

i) skutečnosti prokazující, že jde o dítě zakládající nárok na porodné. 

(2) Rozhodné příjmy v rozhodném období se prokazují dokladem, kterým je 

a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené 

1. v § 5 odst. 1 písm. a) bodech 1, 2 a 4 a písm. c), d) a h), 

2. v § 5 odst. 1 písm. b) bodech 2 až 9, 

3. v § 5 odst. 1 písm. e), jedná-li se o příjmy obdobné příjmům uvedeným v bodu 1 a lze je 

prokázat potvrzením, 

b) prohlášení o výši příjmu, jde-li o ostatní příjmy. 

(3) Pokud jsou některé z příjmů prokazovány způsobem uvedeným v odstavci 2 

písm. b), může orgán státní sociální podpory rozhodující o dávce v případě pochybností požádat 

o potvrzení o takovém příjmu, nebrání-li tomu vážná překážka. 

(4) Potvrzení o povinné školní docházce, jde-li o školní rok začínající v kalendářním 

roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok věku, a o roky povinné školní docházky po tomto roce 

následující, a potvrzení o přípravě na budoucí povolání pro prokázání nezaopatřenosti dítěte 

[odstavec 1 písm. f)] se předkládají každoročně vždy nejpozději do 30. září, pokud 

v jednotlivých případech krajská pobočka Úřadu práce neumožní, že lze potvrzení předložit 

v pozdějším termínu. 
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(5) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavci 1 ověřit z rozhodnutí příslušných 

orgánů21) nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení potvrzení. 

 

§ 68a  

Důkazní prostředky  

 V řízení o dávkách podle tohoto zákona lze použít k důkazu záznamy na technických 

nosičích dat, mikrografické záznamy, tištěné produkty optického archivačního systému 

a tištěné nebo fotografické produkty jiné výpočetní techniky místo originálu listiny, podle jehož 

obsahu byly pořízeny, pokud z povahy věci nevyplývá, že je třeba předložit originál nebo 

úředně ověřený opis listiny.  

            V řízení o dávkách podle tohoto zákona lze jako podklady pro vydání rozhodnutí 

použít záznamy na technických nosičích dat, mikrografické záznamy, tištěné produkty 

optického archivačního systému a tištěné nebo fotografické produkty jiné výpočetní 

techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu byly pořízeny. Orgán státní sociální 

podpory vyzve osobu, která předložila kopii listiny, k předložení originálu nebo úředně 

ověřeného opisu nebo kopie listiny, má-li pochybnosti o pravosti předložené kopie. 

 

§ 68b  

Podání a jiné úkony  

 Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis (§ 67), 

lze podání nebo jiný úkon učinit  

a) též na počítačové sestavě, zveřejněné v elektronické podobě Ministerstvem práce 

a sociálních věcí,  

b) v elektronické podobě, pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo příslušný 

tiskopis v elektronické podobě nebo elektronický formulář.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 

§ 69 

Vydávání rozhodnutí  

 (1) Písemné rozhodnutí se vydává jen v případě, že  

a) dávka nebyla přiznána vůbec nebo v požadovaném rozsahu, nejde-li o případy uvedené 

v § 67 odst. 2 větě druhé,  

b) dávka byla odejmuta, nejde-li o případ uvedený v § 51 odst. 1 až 3 a 5 a v § 67 odst. 2 větě 

druhé,  

c) výplata dávky byla zastavena, nejde-li o případ uvedený v § 30 odst. 6, § 30a odst. 1, § 51 

odst. 1 až 3 a 5, § 58 odst. 2 a v § 67 odst. 2 větě druhé,  

d) jde o přeplatek na dávce, s výjimkou případu uvedeného v § 62 odst. 6,  

e) přichází v úvahu více oprávněných a krajská pobočka Úřadu práce rozhoduje o tom, komu 

se bude dávka vyplácet, bude-li krajská pobočka Úřadu práce rozhodovat podle § 7 odst. 6 

nebo o zvláštním příjemci podle § 59 nebo bude-li krajská pobočka Úřadu práce 

rozhodovat o zvláštním příjemci podle § 59,  

f) se rozhoduje o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 4,  

g) jde o zamítnutí volby nároku rodiče na rodičovský příspěvek podle § 30.  

 (2) Proti rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 7 se nelze 

odvolat ani je nelze přezkoumat mimo odvolací řízení.  

 

⁎ ⁎ ⁎ 
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§ 70  

 (1) Rozhoduje-li krajská pobočka Úřadu práce o dávce v případech, kdy se nevydává 

rozhodnutí, je povinna žadateli doručit písemné oznámení o dávce a její výši, není-li dále 

stanoveno jinak. Písemné oznámení se nedoručuje, nenáleží-li výplata dávky podle § 51 odst. 

1 věty třetí a v případech zastavení výplaty dávky podle § 51 odst. 2 věty čtvrté, odst. 3 věty 

druhé a odst. 5 věty čtvrté věty třetí a páté. Písemné oznámení o dávce se nedoručuje 

do vlastních rukou.  

  (2) Proti postupu uvedenému v odstavci 1 lze uplatnit námitky do 30 dnů ode dne 

výplaty  

a) první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky,  

b) první splátky rodičovského příspěvku po změně jeho výše, nebo  

c) zbývající částky rodičovského příspěvku spolu s částkou náležející za předcházející 

kalendářní měsíc podle § 30 odst. 6,  

d) zbývající částky rodičovského příspěvku podle § 30a odst. 1.  

 (3) V případech podle § 67 odst. 2 věty druhé lze uplatnit námitky do 30 dnů ode dne 

první splátky dávky po změně její výše nebo ode dne odnětí nebo zastavení výplaty dávky.  

 (4) Námitky se podávají písemně u příslušné krajské pobočky Úřadu práce, která dávku 

přiznala. Krajská pobočka Úřadu práce vydá do 30 dnů ode dne, kdy jí námitky došly, 

rozhodnutí o dávce. K námitkám, které byly podány opožděně, se nepřihlíží.  

 (5) Oznámení se nedoručuje, dojde-li ke změně dávky z důvodu zvýšení částek 

životního minima nebo u nezaopatřeného dítěte z důvodu dosažení věku stanoveného 

pro používání vyšší částky životního minima. Pro podání námitek platí odstavce 2 až 4 

obdobně.  

 (6) O zvýšení či snížení přídavku na dítě provede krajská pobočka Úřadu práce 

na základě získaných údajů pouze záznam, který založí do spisu. Proti tomuto postupu lze 

uplatnit námitky, pro jejichž podání platí odstavce 2 až 4 obdobně.  

 

 

⁎ ⁎ ⁎ 
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Platné znění částí zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením 

navržených změn 

⁎ ⁎ ⁎ 

§ 2    

Hmotná nouze  

 (1) 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 poměry 

dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním 

a existenčním minimu2), pokud tento zákon nestanoví jinak.  

 (2) Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže její příjem 

a příjem společně posuzovaných osob  

a) po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí 

(§ 24), nebo  

b) dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí podle § 4 odst. 1 písm. a) částek 

živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení (§ 34) a služeb 

s bydlením bezprostředně spojených (dále jen „odůvodněné náklady na bydlení“),  

přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo 

z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních 

podmínek je tak vážně ohroženo.  

 (3) Osoba se považuje za osobu v hmotné nouzi též, jestliže nesplňuje podmínky 

uvedené v odstavci 2, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým 

poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví.  

 (4) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, 

kterou postihne vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové poměry jsou 

takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami; vážnou mimořádnou 

událostí se rozumí zejména živelní pohroma (například povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné 

pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová 

havárie.  

(4) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též 

osobu, kterou postihne vážná mimořádná událost a jejíž celkové sociální a majetkové 

poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami; 

vážnou mimořádnou událostí se pro účely tohoto zákona rozumí zejména 

a) živelní pohroma (například povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, 

zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová 

havárie, 

b) jiná událost, kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani jí předejít, 

v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena 

zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb. 

(5) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, 

která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné 

prostředky  

a) k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného 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, nebo  

b) na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů 

dlouhodobé potřeby, nebo  

c) na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností 
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nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní 

ochranou dětí59).  

 (6) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, 

která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních 

prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže 

zejména  

a) je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu 

odnětí svobody, nebo  

b) je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení 

poskytovatele zdravotních služeb, 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 vzhledem k tomu, že je osobou 

bez přístřeší, nebo  

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

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

 

§ 9    

Příjem 

 (1) Pro účely tohoto zákona se za příjem, není-li dále stanoveno jinak, považuje  

a) 70 % příjmu z důchodů poskytovaných v rámci důchodového pojištění53), příjmu 

ze závislé činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, a to po odpočtu daně z příjmů 

fyzických osob a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a ze mzdových nároků 

vyplácených krajskou pobočkou Úřadu práce podle zákona o ochraně zaměstnanců 

při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů3),  

b) 80 % příjmu  

1. z náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) po dobu prvních 

14 dnů a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 dnů dočasné 

pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů14a) a z dávky 

nemocenského pojištění15),  

2. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,  

3. z důchodů poskytovaných v rámci důchodového pojištění53),  

c) 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu16), 

s výjimkou příspěvku na živobytí,  

d) 100 % opakujícího se zaopatřovacího příspěvku80).  

 (2) Příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku na živobytí 

rozumí příjem podle odstavce 1 snížený o přiměřené náklady na bydlení; za přiměřené náklady 

na bydlení se pro účely tohoto zákona považují odůvodněné náklady na bydlení (§ 34), nejvýše 

však do výše 30 %, a v hlavním městě Praze do výše 35 % příjmu osoby nebo společně 

posuzovaných osob. Do odůvodněných nákladů na bydlení se pro účely příspěvku na živobytí 

započítávají v případech, kdy nelze zjistit přesnou výši těchto nákladů podle § 34, ale dotyčná 

osoba takové náklady prokazatelně vynakládá, náklady až do výše, která je v místě obvyklá, 

avšak maximálně do výše 75 % normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální 

podpoře64).  

 (3) Za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení se považuje příjem uvedený 

v odstavci 1, s výjimkou  
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a) dávek pěstounské péče17),  

b) příjmu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o životním a existenčním minimu a  

c) příjmů uvedených v § 7 odst. 2 písm. m) zákona o životním a existenčním minimu.  

(4) Příjmy podle odstavce 1 nebo jejich část, jejichž zápočet do rozhodného příjmu 

pro účely stanovení nároku na dávku by nebylo s ohledem na účel, pro který má být 

dávka poskytnuta, spravedlivé požadovat, orgán pomoci v hmotné nouzi do rozhodného 

příjmu nezapočítá. 

 

§ 10    

Aktuální kalendářní měsíc a rozhodné období  

 (1) Aktuálním kalendářním měsícem se rozumí v případě podání žádosti o dávku 

kalendářní měsíc, ve kterém byla podána žádost o dávku, a v průběhu poskytování dávky 

kalendářní měsíc, pro který je posuzováno splnění podmínek nároku na dávku a stanovuje se 

výše dávky.  

 (2) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem v případě podání žádosti 

o dávku, je  

a) u opakujících se dávek období 3 kalendářních měsíců předcházejících aktuálnímu 

kalendářnímu měsíci; pokud však došlo u osoby nebo alespoň u jedné ze společně 

posuzovaných osob k podstatnému poklesu příjmu, a podstatný pokles příjmu v aktuálním 

kalendářním měsíci nadále trvá, rozhodné období počíná kalendářním měsícem, ve kterém 

k podstatnému poklesu příjmu došlo, nejdříve však kalendářním měsícem, 

který o 2 kalendářní měsíce předchází aktuálnímu kalendářnímu měsíci a končí aktuálním 

kalendářním měsícem; za podstatný pokles příjmu se považuje zejména ztráta příjmu 

z výdělečné činnosti, ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti nebo podpory 

při rekvalifikaci a ukončení výplaty rodičovského příspěvku,.  

b) u jednorázové dávky období aktuálního kalendářního měsíce. 

 (3) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem v průběhu poskytování opakující 

se dávky, je období kalendářního měsíce předcházejícího aktuálnímu kalendářnímu měsíci.  

 (4) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje, zda občan členského státu Evropské unie 

nebo jeho rodinný příslušník není neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci v hmotné nouzi, 

je aktuální kalendářní měsíc.  

(5) Rozhodným obdobím, za které se zjišťují příjem, sociální a majetkové poměry 

v případě podání žádosti o jednorázovou dávku, je období aktuálního měsíce 

a 3 kalendářních měsíců předcházejících aktuálnímu kalendářnímu měsíci; pokud by 

nebylo s ohledem na účel, pro který má být jednorázová dávka poskytnuta, spravedlivé 

požadovat zjišťování a hodnocení příjmů, sociálních a majetkových poměrů 

za období 3 kalendářních měsíců předcházejících aktuálnímu kalendářnímu měsíci, může 

krajská pobočka Úřadu práce určit, že bude příjem, sociální a majetkové poměry 

zjišťovat a hodnotit za období aktuálního kalendářního měsíce. 

(56) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje plnění ostatních podmínek  

a) v případě podání žádosti o opakující se dávku, je aktuální kalendářní měsíc,  

b) v průběhu poskytování opakující se dávky, je kalendářní měsíc předcházející aktuálnímu 

kalendářnímu měsíci, s výjimkou zjišťování odůvodněných nákladů na bydlení, kdy je 

rozhodným obdobím aktuální kalendářní měsíc,  

c) v případě podání žádosti o jednorázovou dávku, je aktuální kalendářní měsíc.  

(67) Pokud v případě podání žádosti o dávku dochází k podstatnému poklesu příjmů 

alespoň u jedné ze společně posuzovaných osob, má se za to, že se jedná o podstatný pokles 

příjmů všech společně posuzovaných osob.  
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⁎ ⁎ ⁎ 

 

Hlava III  

Mimořádná okamžitá pomoc  

§ 36    

Podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc  

 (1) Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc má  

a) osoba uvedená v § 2 odst. 3,  

b) osoba uvedená v § 2 odst. 4 a 5, pokud je považována za osobu v hmotné nouzi,  

c) osoba uvedená v § 2 odst. 6, pokud je považována za osobu v hmotné nouzi.  

 (2) Pro účely poskytování mimořádné okamžité pomoci osobě uvedené v § 2 odst. 3, 

odst. 5 písm. a) a odst. 6 se tato osoba posuzuje bez společně posuzovaných osob. Mimořádnou 

okamžitou pomoc lze poskytnout pouze jedné z osob společně posuzovaných, jde-li o stav 

hmotné nouze podle § 2 odst. 4.  

(2) Pro účely poskytování mimořádné okamžité pomoci osobě uvedené v § 2 odst. 3 

a odst. 6 se tato osoba posuzuje bez společně posuzovaných osob. Pro účely poskytování 

mimořádné okamžité pomoci osobě uvedené v § 2 odst. 5 písm. a) může orgán pomoci 

v hmotné nouzi určit, že se tato osoba posuzuje bez společně posuzovaných osob, pokud 

tuto skutečnost není možné po osobě spravedlivě požadovat. Mimořádnou okamžitou 

pomoc lze poskytnout pouze jedné z osob společně posuzovaných. 

 

§ 37    

Výše mimořádné okamžité pomoci  

 Výše mimořádné okamžité pomoci osobě uvedené  

a) v § 2 odst. 3 se stanoví k doplnění příjmu do výše existenčního minima osoby, která není 

nezaopatřeným dítětem, a u nezaopatřeného dítěte do výše jeho životního minima,  

b) v § 2 odst. 4 písm. a) se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci 

osoby až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce35); v § 2 odst. 4 písm. b) 

se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby tak, 

aby součet dávek poskytnutých osobě z tohoto důvodu nepřekročil dvacetinásobek 

částky životního minima jednotlivce35) v rámci 12 kalendářních měsíců po sobě 

jdoucích,  

c) v § 2 odst. 5 písm. a) se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové 

situaci osoby až do výše jednorázového výdaje,  

d) v § 2 odst. 5 písm. b) se stanoví až do výše nákladů uvedených v § 2 odst. 5 písm. b) nebo 

c), s tím, že součet dávek poskytnutých podle každého z těchto ustanovení nesmí v rámci 

kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce35),  

e) v § 2 odst. 6 se stanoví jednorázově až do výše 1 000 Kč s ohledem na okamžité nezbytné 

potřeby; celková výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví s přihlédnutím k úložnému 

a k prostředkům, které obdrží osoba při propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy. Součet dávek poskytnutých podle tohoto ustanovení nesmí v rámci 

jednoho kalendářního roku překročit čtyřnásobek životního minima jednotlivce35).  

⁎ ⁎ ⁎ 

 

§ 67    

Místní příslušnost  

 (1) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí  

a) místem, kde je žadatel o dávku hlášen k trvalému pobytu podle zvláštních právních 

předpisů7),  

b) není-li žadatel hlášen podle písmene a), pak jiným místem, kde je hlášen podle zvláštního 
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právního předpisu9),  

c) není-li žadatel hlášen podle písmene a) ani b), pak místem, kde je zaměstnán,  

d) není-li žadatel hlášen podle písmene a) ani b), ani není na území České republiky 

zaměstnán, místem, kde na území České republiky bydlí,  

pokud tento zákon nestanoví jinak.  

 (1) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí, pokud tento zákon 

nestanoví jinak, 

a) místem, kde osoba bydlí nebo kde se skutečně zdržuje, 

b) jestliže však k situaci, která vyžaduje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo 

mimo správní obvod krajské pobočky Úřadu práce, kde osoba bydlí nebo kde se 

skutečně zdržuje, je místně příslušnou krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž 

správním obvodu k této situaci došlo. 

(2) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce při postupu podle § 61 odst. 1 

písm. c) a d) se řídí místem pobytu9) osoby uvedené v § 61 odst. 1 písm. c).  

 (3) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce při řízení o mimořádnou okamžitou 

pomoc se řídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Jestliže však k situaci, která 

vyžaduje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo mimo správní obvod krajské pobočky 

Úřadu práce, v němž je osoba hlášena k pobytu, je místně příslušnou ta krajská pobočka Úřadu 

práce, v jejímž správním obvodu k této situaci došlo.  

⁎ ⁎ ⁎ 

§ 71  

Podání a jiné úkony  

 

 Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo 

jiný úkon učinit též  

a) se souhlasem orgánu příslušného k řízení o dávkách na počítačové sestavě, která má údaje, 

obsah i uspořádání údajů shodné s předepsaným tiskopisem,  

b) v elektronické podobě, pokud ministerstvo zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické 

podobě nebo elektronický formulář.  

⁎ ⁎ ⁎ 

§ 73   

Důkazní prostředky 

 V řízení o dávkách lze použít k důkazu též záznamy na technických nosičích dat, 

mikrografické záznamy, tištěné produkty optického archivačního systému a tištěné nebo 

fotografické produkty jiné výpočetní techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu byly 

pořízeny, pokud z povahy věci nevyplývá, že je třeba předložit originál nebo úředně ověřený 

opis listiny.  

§ 74   

Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí  

 Povinnost správního orgánu dát účastníku řízení před vydáním rozhodnutí možnost 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí neplatí jedná-li se pouze o podklady, které správnímu 

orgánu předložil tento účastník řízení.  

 

§ 73 

V řízení o dávkách podle tohoto zákona lze jako podklady pro vydání rozhodnutí 

použít záznamy na technických nosičích dat, mikrografické záznamy, tištěné produkty 

optického archivačního systému a tištěné nebo fotografické produkty jiné výpočetní 

techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu byly pořízeny. Orgán pomoci 

v hmotné nouzi vyzve osobu, která předložila kopii listiny, k předložení originálu nebo 
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úředně ověřeného opisu nebo kopie listiny, má-li pochybnosti o pravosti předložené kopie. 

 

§ 74    

Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí 

(1) Povinnost správního orgánu dát účastníku řízení před vydáním rozhodnutí 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí neplatí, bude-li rozhodnutí vydáváno pouze 

na základě podkladů, které správnímu orgánu předložil tento účastník řízení nebo osoba 

s ním společně posuzovaná, nebo údajů, které jsou vedeny v Jednotném informačním 

systému práce a sociálních věcí, anebo jedná-li se o situace uvedené v § 49 odst. 5. 

(2) V případech uvedených v odstavci 1 může být prvním úkonem správního 

orgánu v řízení vydání rozhodnutí ve věci, jedná-li se o řízení vedené z moci úřední. 

 

⁎ ⁎ ⁎ 

 

§ 76    

Oznámení a námitky  

 (1) Rozhoduje-li orgán pomoci v hmotné nouzi o dávce v případech, kdy se nevydává 

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

oznámení o dávce se nedoručuje do vlastních rukou.  

 (2) Proti postupu uvedenému v odstavci 1 lze uplatnit do 15 dnů ode dne výplaty první 

splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky po jejím přiznání námitky. 

K námitkám, které byly podány opožděně, se nepřihlíží.  

 (3) Námitky se podávají písemně u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který 

dávku přiznal. Orgán pomoci v hmotné nouzi vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly, 

rozhodnutí o dávce.  

(4) Oznámení se nedoručuje, dojde-li ke změně výše dávky z důvodu zvýšení 

životního minima a existenčního minima nebo u nezaopatřeného dítěte z důvodu dosažení 

věku stanoveného pro používání vyšší částky životního minima, pokud je důvodem změny 

výše dávky pouze změna věku dítěte. Pro podání námitek platí odstavce 2 a 3 obdobně. 

⁎ ⁎ ⁎ 
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