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Za účelem sjednocení postupů Úřadu práce České republiky a Odboru odvolání
a správních činností nepojistných dávek MPSV:

1. vydávám
Instrukci ke sjednocení postupu při aplikování zákona č. 309/2018 Sb., kterým
se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů (novela k úpravě způsobu výplaty příspěvku na živobytí prostřednictvím
poukázek a ke stanovení zařízení služeb následné péče jako případu hodného
zvláštního zřetele).

2. ukládám
Úřadu práce České republiky a Odboru odvolání a správních činností nepojistných
dávek MPSV zajistit realizaci plnění povinností vyplývajících z této instrukce.

Instrukce nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2019.

Mgr. Kateřina Jirková
zastupující náměstkyně pro řízení sekce
sociálně pojistných systémů a nepojistných
dávek

Dne 20. prosince 2018 byl ve Sbírce zákonů v částce 153 publikován zákon
č. 309/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“). Účinnost výše uvedeného předpisu
nastala dnem 1. ledna 2019.
Jelikož novela má aplikační dopady na postup Úřadu práce České republiky (dále jen
„ÚP ČR“) a Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) v prvoinstančním
a druhoinstančním řízení o dávkách podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPHN“), vydává se tato instrukce
ke sjednocení postupu. Tato instrukce je zaměřena pouze na změny, které novela
stanoví, a to především ve vztahu ke způsobu výplaty části dávky příspěvku na živobytí
formou poukázek opravňujících k nákupu zboží ve stanovené hodnotě (dále jen
„poukázky“). Všechny změny jsou rovněž promítnuty do aplikačního programu.

Článek I.
Zařízení služeb následné péče a případ hodný zvláštního zřetele
pro nárok na doplatek na bydlení
Nově byla do ZPHN zakotvena další pobytová sociální služba, v rámci jejíhož užívání
je osoba vždy považována za případ hodný zvláštního zřetele. Konkrétně se jedná
o zařízení služeb následné péče1. I v tomto případě musí být tato služba registrována
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o sociálních službách“).
To znamená, že se v tomto typu zařízení nezkoumají další okolnosti potřeby tohoto
pobytu jako případu hodného zvláštního zřetele (tzn. nedostupnost bydlení
ve standardní formě a sociální a ekonomická vazba osoby k místu skutečného pobytu),
avšak zkoumá se splnění podmínek pro stav hmotné nouze. Poskytnutí doplatku
na bydlení není tak automatické, i když je situace vždy hodnocena jako případ hodný
zvláštního zřetele, ale je potřeba zkoumat další podmínky pro nárok na doplatek
na bydlení.
Za odůvodněné náklady na bydlení se v tomto případě považuje částka ve výši
stanovené úhrady za ubytování ve smlouvě o ubytování (max. do částky, která je pro
tuto sociální službu stanovena ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – dále
jen „vyhláška č. 505/2006 Sb.“) s tím, že u této formy bydlení se započítávají
odůvodněné náklady na bydlení nejvýše do částky normativních nákladů
na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 64 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
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Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb. je stanovena maximální výše úhrady za poskytování
ubytování v zařízení služeb následné péče ve výši 180 Kč denně celkem včetně
provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování 2. Jelikož je tato cena
vymezena společně i pro úkony jako je zajištění úklidu, praní ložního prádla a žehlení
a zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla, je potřeba pro určení odůvodněných
nákladů na bydlení částku pro některé tyto úkony oddělit a započíst pouze
prokazatelné náklady týkající se jen bydlení.

Článek II.
Případy nepodléhající povinné výplatě části příspěvku na živobytí
formou poukázek
Novela především upravuje povinnost poskytování části příspěvku na živobytí
prostřednictvím poukázek. Na základě ustanovení § 43 odst. 5 ZPHN určuje plátce
dávky způsob výplaty tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby
v hmotné nouzi s dávkou hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému
je určena. Z předmětného ustanovení vyplývá princip, který by měl plátce dávky
primárně aplikovat při určení způsobu výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi obecně,
přičemž v ustanovení § 43 odst. 5 písm. a) ZPHN je stanoven postup pro způsob
výplaty příspěvku na živobytí. Z dosavadní úpravy ustanovení § 43 odst. 5 písm. a)
ZPHN vyplývalo, že příjemci příspěvku na živobytí, který pobírá tuto dávku déle jak 6
měsíců v posledních 12 měsících, bude tato dávka vyplacena tak, že nejméně 35%
a nejvýše 65% dávky bude vyplaceno poukázkami. Způsob výplaty byl stanoven pro
všechny příjemce příspěvku na živobytí, jež splňovali shora uvedenou podmínku,
striktně bez rozdílu.
Nově je v ZPHN upraveno, že ve všech níže uvedených 9 případech, specifikovaných
v tomto článku, nemá plátce povinnost aplikovat ustanovení § 43 odst. 5 písm. a) věty
druhé ZPHN, resp. stanovit výplatu části příspěvku na živobytí v rozmezí nejméně
35 % a nejvýše 65 % prostřednictvím poukázek u příjemců, kteří pobírají tuto dávku
déle jak 6 měsíců v posledních 12 měsících. Ve všech těchto případech vždy
postačuje, aby alespoň jedna osoba v rámci okruhu společně posuzovaných
osob patřila do jedné ze zmíněných kategorií, a ÚP ČR nemá povinnost aplikovat
ustanovení § 43 odst. 5 písm. a) věty druhé ZPHN u celého tohoto okruhu.
Úpravou, že se ustanovení § 43 odst. 5 písm. a) věty druhé ZPHN nepoužije u níže
stanovených skupin osob (osob společně posuzovaných), nejsou dotčena
ustanovení § 42 odst. 1 a 2 ZPHN a ustanovení § 43 odst. 4 a 5 písm. a) věty první
ZPHN. To znamená, že i když ÚP ČR není povinen v daných případech poskytnout
§ 29 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
2
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část příspěvku na živobytí v rozmezí nejméně 35 % a nejvýše 65 % prostřednictvím
poukázek u příjemců, kteří pobírají tuto dávku déle jak 6 měsíců v posledních 12
měsících, může i přesto v těchto případech, které jsou odůvodněné, část této
dávky formou poukázek vyplatit. Takový způsob výplaty může v odůvodněných
případech určit i u osob (osob společně posuzovaných), které nepobírají příspěvek
na živobytí déle jak 6 měsíců v posledních 12 měsících. Tento postup se nedoporučuje
aplikovat pouze v případě, jedná-li se o nízkou výši příspěvku na živobytí, tzn. do výše
dávky 500 Kč (viz případ 1.).
Podle ustanovení § 42 odst. 1 a 2 ZPHN a ustanovení § 43 odst. 4 a 5 písm. a) věty
první ZPHN může ÚP ČR poskytnout příspěvek na živobytí ve dvou formách, a to buď
ve formě peněžní, nebo věcné. Způsob výplaty dávky vždy určuje plátce. Je proto
na ÚP ČR, aby podle uvážení, založeném na objektivním posouzení situace
žadatele nebo příjemce dávky, a to i s pomocí sociální práce, určil vhodný
způsob výplaty.
Při zvažování, zda způsob výplaty části příspěvku na živobytí bude realizován
prostřednictvím poukázek či nikoliv, ÚP ČR vždy posuzuje a hodnotí individuální
situaci žadatele nebo příjemce této dávky, jejich možnosti a schopnosti v oblasti
hospodaření s finančními prostředky apod., a to v rámci rozhodného období podle
§ 10 ZPHN. ÚP ČR volí formu vyplácení části příspěvku na živobytí prostřednictvím
poukázek pouze v případech, kdy je zřejmé, že žadatel nebo příjemce by tuto dávku
nevyužíval nebo nevyužívá k účelu, ke kterému byla určena. Přestože ÚP ČR nemusí
sledovat veškerou skladbu výdajů žadatele a příjemce této dávky, lze zejména
na základě sociálního šetření nebo šetření v místě zjistit, zda žadatel nebo příjemce
příspěvku na živobytí dostatečně nezabezpečuje z finančních prostředků, které
má k dispozici, odpovídající výživu a nakupuje věci, které k uspokojování jeho
základních životních potřeb nejsou potřebné.
V takových případech je možné poskytnout část příspěvku na živobytí prostřednictvím
poukázek jakékoliv osobě (osobě společně posuzované), tzn. osobě (osobě společně
posuzované), která pobírá příspěvek na živobytí méně než 6 měsíců, ale i osobě
(osobě společně posuzované), která pobírá příspěvek na živobytí déle jak 6 měsíců
v posledních 12 měsících a je novelou vymezena jako výjimka, že jí po této době část
příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek nemá být povinně vyplácen. ÚP ČR
tedy může aplikovat ustanovení § 43 odst. 5 písm. a) věty první ZPHN vždy, dojde-li
k závěru, že takový způsob výplaty je vhodný. Novela pouze stanoví případy,
ve kterých plátce dávky nemusí určit výplatu formou poukázek u příjemců, kteří pobírají
příspěvek na živobytí déle jak 6 měsíců v posledních 12 měsících, avšak může,
shledá-li to důvodným.
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S důvody, pro které ÚP ČR zvolil výplatu části příspěvku na živobytí prostřednictvím
poukázek, musí být příjemce této dávky seznámen a musí být uvedeny a dostatečně
zdůvodněny v odůvodnění oznámení/rozhodnutí a rovněž ve spisové dokumentaci.
Případy zakotvené v ustanovení § 43 odst. 5 písm. a) ZPHN, u kterých ÚP ČR nemusí
povinně určit způsob výplaty části příspěvku na živobytí v rozmezí nejméně 35 %
a nejvýše 65 % prostřednictvím poukázek při pobírání této dávky déle jak 6 měsíců
v posledních 12 měsících, jsou:
1. Výše příspěvku na živobytí nepřesahuje 500 Kč.

Jedná se o všechny případy bez rozdílu, ve kterých výše příspěvku na živobytí byla
vyměřena do částky 500 Kč včetně. V těchto situacích je s ohledem na nízkou výši
příspěvku na živobytí neefektivní vyplácet část této dávky prostřednictvím poukázky.
2. Příjemce příspěvku na živobytí nebo společně posuzovaná osoba
je osobou, která poskytuje péči podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) bodu
5 ZPHN.
Jde o příjemce příspěvku na živobytí (osobu společně posuzovanou) osobně pečující
o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká
závislost). Dále se jedná o příjemce příspěvku na živobytí (osobu společně
posuzovanou) osobně pečujícího o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni
IV (úplná závislost). Těmto příjemcům nebude část příspěvku na živobytí vyplácena
prostřednictvím poukázek pouze za předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči pro
osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby jsou tito příjemci uvedeni jako osoby
poskytující pomoc. Je-li takových pečujících osob více, lze tuto úpravu použít pouze
u jedné z nich, a to té, která byla určena jejich písemnou dohodou, a nedohodnou-li
se, nelze tuto úpravu použít vůbec.
Výše uvedená osoba (osoba společně posuzovaná) je rovněž výslovně zakotvena
v taxativním výčtu výjimek z negativního vymezení stavu hmotné nouze, tedy v
ustanovení, které stanoví, zda je či není osoba osobou v hmotné nouzi (§ 3 odst. 1
písm. a) bodu 5 ZPHN). Jde o situaci, že osoba není v hmotné nouzi, pokud není
v pracovním nebo obdobném vztahu, popřípadě nevykonává tyto vztahy alespoň
v rozsahu 20 hodin měsíčně, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není
vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě osoba, která je v pracovním
nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem,
s výjimkou právě osoby (osoby společně posuzované), která je uvedena v prvním
odstavci tohoto bodu.
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3. Příjemce příspěvku na živobytí nebo společně posuzovaná osoba
je osobou, které jsou poskytovány pobytové sociální služby.
V těchto případech jde o všechny osoby (osoby společně posuzované), které jsou
příjemci příspěvku na živobytí a zároveň jim jsou poskytovány pobytové sociální
služby. Vždy se musí jednat o registrovanou pobytovou sociální službu podle zákona
o sociálních službách. Půjde tedy o osobu (osobu společně posuzovanou) ubytovanou
v domově pro seniory, týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově se zvláštním režimem, chráněném bydlení, domě na půl cesty,
terapeutické komunitě, zařízení následné péče, zdravotnickém zařízení lůžkové péče
nebo v azylovém domě podle zákona o sociálních službách.
4. Příjemce příspěvku na živobytí nebo společně posuzovaná osoba
je osobou, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
po celý kalendářní měsíc.
Do této skupiny osob patří příjemce příspěvku na živobytí (osoba společně
posuzovaná), který je celý kalendářní měsíc v rámci rozhodného období
hospitalizován v nemocnici, v psychiatrické léčebně, v léčebně dlouhodobě
nemocných nebo v dalších zdravotnických zařízeních.
5. Příjemce příspěvku na živobytí nebo společně posuzovaná osoba
je osobou, které byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena
svéprávnost.
Jedná se o osobu (osobu společně posuzovanou), které byla podle § 55 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutím soudu omezena svéprávnost. Tato osoba (osoba společně posuzovaná)
má soudem ustanoveného opatrovníka, který je přímým zástupcem této osoby (osoby
společně posuzované) a který ve prospěch této osoby (osoby společně posuzované)
právně jedná, a z tohoto právního jednání vznikají práva a povinnosti přímo této osobě
(osobě společně posuzované).
6. Příjemce příspěvku na živobytí nebo společně posuzovaná osoba
je osobou, které byl přiznán příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost)
nebo stupni IV (úplná závislost), a to ode dne právní moci rozhodnutí
o přiznání této dávky.
Podle zákona o sociálních službách byl této osobě (osobě společně posuzované)
pravomocně přiznán příspěvek na péči ve stupni III nebo IV.
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7. Příjemce příspěvku na živobytí nebo společně posuzovaná osoba
je osobou starší 70 let.
Jedná se o příjemce příspěvku na živobytí (osobu společně posuzovanou), který
dosáhl vyššího věku 70 let v rozhodném období podle § 10 ZPHN.
8. Příjemce příspěvku na živobytí nebo společně posuzovaná osoba
je osobou, která byla uznána invalidní pro invaliditu třetího stupně.
Příjemce příspěvku na živobytí (osoba společně posuzovaná) je uznán invalidní pro
invaliditu třetího stupně a nemusí být ani poživatelem invalidního důchodu.
9. Situace příjemce příspěvku na živobytí nebo společně posuzované osoby
je ÚP ČR vyhodnocena jako případ hodný zvláštního zřetele
Novela stanoví plátci dávky alternativně možnost správního uvážení, aby mohl kromě
případů uvedených výše (případy 1. až 8.) vyhodnotit i jiné situace, ve kterých jsou
dány důvody hodné zvláštního zřetele pro to, aby plátce dávky nestanovil výplatu části
příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek u příjemců, kteří pobírají tuto dávku
déle jak 6 měsíců v posledních 12 měsících.
Ke každému případu je nutné vždy přistupovat individuálně a veškeré skutečnosti
hodnotit v jejich vzájemné souvislosti. Orgán pomoci v hmotné nouzi může na základě
správního uvážení vyhodnotit další situace, ve kterých by výplata části příspěvku
na živobytí formou poukázek zjevně nevedla k naplnění jejího účelu. Níže uvedený
výčet případů, které je možné považovat za důvody hodné zvláštního zřetele, je pouze
demonstrativním výčtem. Jedná se o příklady některých situací s tím, že mohou nastat
i jiné důvody hodné zvláštního zřetele, v tomto výčtu neuvedené.
 Zdravotní stav nebo věk
Jde např. o situace, kdy zdravotní stav nebo vyšší věk příjemce příspěvku na živobytí
(osoby společně posuzované) omezuje přijímání poukázek (osobní vyzvedávání
na pokladně ÚP ČR) nebo využívání poukázek v obchodních sítích.
 Specifická dieta (souvisí se zdravotním stavem)
Příjemce příspěvku na živobytí (osoba společně posuzovaná) má odborným lékařem
předepsanou určitou dietu a poukázky mu omezují nákup doporučených dietních
potravin.
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 Nemožnost vyzvedávat poukázky v okolí bydliště
Jde o situace, kdy příjemce příspěvku na živobytí (osoba společně posuzovaná)
má ztížené podmínky pro osobní vyzvedávání poukázek na pokladně ÚP ČR. Jedná
se např. o případy, že příjemce příspěvku na živobytí (osoba společně posuzovaná)
bydlí daleko od ÚP ČR, kde se pokladna nachází, a dopravovat se pro poukázky je tak
pro příjemce příspěvku na živobytí (osobu společně posuzovanou) ekonomicky
náročné nebo komplikované (složitá dopravní dostupnost).
 Nemožnost uplatnit poukázky v okolí bydliště
Příjemce příspěvku na živobytí (osoba společně posuzovaná) nemá ve svém blízkém
okolí, kde se zdržuje (bydlí) více obchodů, kde poukázky přijímají, a je nucen
se dopravovat do jiných obcí, kde tyto obchody jsou, avšak doprava pro něj
je ekonomicky náročná nebo komplikovaná.
 Zvláštní příjemce příspěvku na živobytí
Doporučuje se ve všech případech, kdy je příjemci příspěvku na živobytí ustanoven
zvláštní příjemce, využívat jím zvolený postup výplaty, tj. nevyplácet část příspěvku
na živobytí v poukázkách vůbec. Využití příspěvku na živobytí ke stanovenému účelu
je v těchto případech zajištěno právě ustanovením zvláštního příjemce, proto
je výplata části příspěvku na živobytí v poukázkách bezpředmětná.

Článek III.
Zkrácené řízení při změně způsobu výplaty dávky
Novelou bylo upraveno řízení v případě, kdy ÚP ČR mění způsob poskytování
opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí a doplatku
na bydlení). Jde např. o změnu způsobu výplaty příspěvku na živobytí z peněžní formy
na částečné poskytování této dávky prostřednictvím poukázek, nebo při změně výplaty
doplatku na bydlení z peněžní formy zasílané poštovní poukázkou na přímou úhradu
nákladů na bydlení zasílané na bankovní účet pronajímateli nebo poskytovali služeb
nebo poskytovateli energií.
Při změně způsobu výplaty opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi ÚP ČR
vydává pouze oznámení o této skutečnosti, což je bráno jako první úkon v řízení
(§ 66 ZPHN). V těchto případech nevydává ÚP ČR oznámení o zahájení správního
řízení z moci úřední a rovněž nedává možnost vyjádřit se k podkladům dle ustanovení
§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, před
vydáním oznámení o změně způsobu výplaty dávky.
Důvodem této změny bylo, že v těchto případech se nerozhoduje o nároku osoby
na opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, ale stanovuje se pouze způsob její
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výplaty. Proto došlo ke zjednodušení administrativy a prvním úkonem v řízení je vydání
oznámení o změně způsobu výplaty dávky. Tímto nejsou nijak krácena práva příjemce
opakujících se dávek, který je oznámením obeznámen, že opakující se dávku bude
dostávat jiným způsobem. Rovněž má příjemce opakující se dávky nadále možnost
opravných prostředků, a to podat námitky, pokud by s tímto oznámením ÚP ČR
nesouhlasil. Na základě námitek poté ÚP ČR musí vydat rozhodnutí, proti kterému
má příjemce dávky možnost uplatnit odvolání k MPSV.

Článek IV.
Přechodná ustanovení
Jestliže byla zahájena řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi ještě před nabytím
účinnosti novely (tzn. před 1. 1. 2019, tudíž do 31. 12. 2018 včetně) a tato řízení
nebyla pravomocně ukončena, dokončí se tato řízení již podle nového znění ZPHN
účinného ode dne nabytí účinnosti této novely (tzn. podle znění ZPHN, které
je účinné od 1. 1. 2019).
ÚP ČR má 3 kalendářní měsíce ode dne nabytí účinnosti novely na přehodnocení
opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, které byly přiznány ještě v období
přede dnem účinnosti této novely. To znamená, že k přehodnocení těchto dávek musí
dojít nejpozději do 31. 3. 2019.
Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud orgán pomoci v hmotné nouzi nebude časově
zvládat přehodnocování dávek, a to především způsob výplaty části příspěvku
na živobytí, který je vyplácen prostřednictvím poukázek příjemcům, kteří jej pobírají
déle jak 6 měsíců v posledních 12 měsících a kteří patří do novelou vyjmutých skupin
osob (viz článek II.), může si ÚP ČR toto přehodnocení rozložit do třech měsíců – leden
2019, únor 2019 a březen 2019. Doporučuje se, aby byl v těchto měsících nejprve
přehodnocen způsob výplaty příspěvku na živobytí u skupiny osob uvedených v článku
II. v 1. až 8. případě. Po tomto přehodnocení je možné, aby se ÚP ČR zabýval i případy
hodnými zvláštního zřetele (viz článek II. případ 9.) a přehodnotil způsob výplaty
i v těchto situacích. Při přehodnocování způsobu výplaty příspěvku na živobytí
se vydává pouze oznámení o změně způsobu výplaty dávky (viz článek III.).
Uvedené pravidlo platí pro přehodnocení příspěvku na živobytí z moci úřední (ex offo).
Pokud však osoba v hmotné nouzi požádá o změnu způsobu výplaty příspěvku
na živobytí (např. z důvodů hodných zvláštního zřetele, které doloží), musí o tomto ÚP
ČR rozhodnout v zákonných lhůtách.
Mgr. Kateřina Jirková
zastupující náměstkyně pro řízení sekce
sociálně pojistných systémů a nepojistných
dávek
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