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Aktuálně

Zákon č. 437/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti dávek 

státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem 
při epidemii

U přídavku na dítě, příspěvku na bydlení i příspěvku na péči není žadatel v 
období od 1. října do 31. prosince 2020 povinen hlásit změny rozhodné pro 
dávku.
Výpočet nároku na dávku (pokud již nedošlo k doložení rozhodných 
skutečností) bude vycházet z údajů dodaných na předchozí kvartálu.



Pokud má klient dávku obdržet, 
musí žádost o ní podat



a reagovat na případné výzvy.



Jak lze žádost podat?
- Osobně na přepážce
- Na podatelně
- Emailem - pokud nemá ověřený elektronický podpis, je potřeba podání do 

pěti dnů potvrdit osobně, nebo poštou s podepsaným podáním
- Datovou schránkou

ÚP je povinno přijmout i neúplnou žádost

Datum podání určuje vznik nároku



Mimořádná okamžitá pomoc
Nárok

Osoba v hmotné nouzi vyjma situace, kdy hrozí vážná újma na zdraví, jedná 
se o mimořádnou událost, nebo je osoba ohrožena sociálním vyloučením

Společně posuzované osoby
Pouze žadatel bez společně posuzovaných osob

Výplata
Bezodkladně - před/po nákupu
O způsobu výplaty rozhoduje ÚP 



Mimořádná okamžitá pomoc
V případě 

- hrozby vážné újmy na zdraví 
Např: jídlo, pokud nelze žádat o opakující se dávky HN, NE: léky, zdravotní péči atd. Max: 2 490 Kč 
pro dospělého, u nezaopatřených dětí dle ŽM
Kdo může žádat: Ne/legální migranti, novorozeně, osoby vyřazené z evidence uchazečů o 
zaměstnání 

- vážné mimořádné události
Lze žádat v případě živelných katastrof, ale i zamoření parazity, plísněmi atd. Max: 57 900 Kč

- ohrožené sociálním vyloučením
Lze žádat po propuštění ze VTOS, léčby, ústavní/ochranné výchovy na zajištění základních potřeb 
(jídlo, doprava, oblečení). Žádat také mohou osoby bez přístřeší a ohrožené trestnou činností jiné 
osoby. Rozhodnutí by mělo být bezodkladné. Max: 15 440 Kč - po 1 000 Kč



Mimořádná okamžitá pomoc
Na úhradu

- nezbytného jednorázového výdaje
Např: výdaje související se zaměstnáním, na nocleh, na bydlení, na stěhování, kauci, výměna 
dokladů

- nákladů předmětů dlouhodobé potřeby
Lze žádat na ledničku, pračku, dioptrické brýle, vodovodní kohoutek atd. Max: 38 600 Kč

- výdaje související s dětmi
Například: Pomůcky do školy, školní výlety/pobyty, kroužky, pobyt dítěte u rodičů, doprava za 
dítětem (pokud dítě u rodičů nepobývá). Nelze žádat na školné. Max: 38 600 Kč



MOP COVID-19
U rodin, které pobírají dávky v hmotné nouzi, může být COVID-MOP využit na úhradu nutných 

výdajů za internet a telefonní služby, pokud je dětem nařízena distanční výuka. 

Příjem: Příjmy všech členů domácnosti za aktuální měsíc (příjmy se započítávají z 50 %) + Nadlimitní 

úspory. Pro poskytnutí této dávky jsou důležité pouze úspory nad rámec dvojnásobku životního 

minima domácnosti a dvojnásobku nákladů na bydlení. 

Náklady: Náklady na bydlení jako u dávek na bydlení - nájem, služby, energie + náklady na telefonní 

služby, wifi a splácení hypotéky.

Výše dávky = ŽM + náklady - příjem

https://www.mpsv.cz/web/cz/kalkulacka-pro-vypocet-zivotniho-minima-od-1.-dubna-2020
https://www.mpsv.cz/web/cz/kalkulacka-pro-vypocet-zivotniho-minima-od-1.-dubna-2020


Státní sociální podpora - Zákon č. 117/1995 Sb.

- Příspěvek na bydlení (PnB)
- Přídavek na dítě (PnD)
- Rodičovský příspěvek (RP)
- Porodné
- Pohřebné

Lze exekuovat
- Rodičovský příspěvek (RP)
- Přídavek na dítě (PnD) pokud je 
exekuce vedena na dítě



Příspěvek na bydlení
Nárok 117/1995 Sb. § 24

(1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže
a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v 
rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 
0,35
b) součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30, a na území hlavního 
města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů 
na bydlení.

a) Náklady > Příjem x 0,30
b) Normativní náklady na bydlení > Příjem x 0,30

PnB = NNnB - (Příjem x 0,30)



Příspěvek na bydlení
Rozhodné období

- Výpočet příjmu i nákladů
- Předchozí kalendářní kvartál → Vždy je počítáno s průměrem za tento kvartál

Červenec Srpen Září Průměr

15000 15000 0 10000



Příspěvek na bydlení

Příjem 117/1995 Sb. § 4
Započítán ze 30 % (Praha 35 %)
Nezapočítávají se příjmy z brigády nezaopatřených členů domácnosti v 
červenci a srpnu
OSVČ - 1/12 příjmů uvedených v daňovém přiznání a předchozí rok. 
Minimálně 50 % průměrné měsíční mzdy

Pokud příjem nedosahuje výše životního minima, je procentuální podíl 
vypočten ze životního minima domácnosti. 



Příspěvek na bydlení
Manželský pár bydlí v obecním bytě v Ostravě. Hradí za nájemné a služby s bytem spojené 9 000,- 
Kč. 

PnB = NnB - (Příjem x 0,30)

PnB = 9000 - ((3550+3200) x 0,30)

PnB = 9000 - (6750 x 0,30)

PnB = 9000 - 4510

PnB = 4490



Příspěvek na bydlení
Společně posuzované osoby 110/2006 Sb. § 4

A. rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
B. manželé nebo registrovaní partneři,
C. rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou 

posuzovány s jinými osobami dle B. nebo D.,
D. jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně 

neuhrazují náklady na své potřeby.

117/1995 Sb. § 7 (6)
Pokud spolu prokazatelně nežijí po dobu tří měsíců může ÚP ČR rozhodnout, že se neposuzují 
jako osoby společně posuzované.



Příspěvek na bydlení
Náklady 110/2006 Sb. § 25

Nájemné + náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, 
kterými se rozumí 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, 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 - paušálem.

U bytů v osobním a družstevním vlastnictví jsou místo nájemného započítány paušální 
částky.



Příspěvek na bydlení
Náklady 110/2006 Sb. § 25

- jsou započítány do maximální výše normativu
- musí je uhradit žadatel, nebo osoba s ním společně posuzovaná
- je rozhodující, kdy byli uhrazeny (ne za kdy).

U nových smluv (není možné vypočítat úhradu nákladů) - započteno 80 % z normativních 
nákladů.



Příspěvek na bydlení
Normativní náklady na bydlení - nájemní smlouva

Počet osob
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha více než 
100000 50000-99999 10000-49999 do 9999

jedna 8 577 6 821 6 502 5 548 5 374

dvě 11 929 9 525 9 089 7 783 7 545

tři 15 953 12 810 12 239 10 531 10 220

čtyři a více 19 617 15 827 15 138 13 079 12 703



Příspěvek na bydlení
Normativní náklady na bydlení - družstevní byty a byty v osobním vlastnictví

Počet osob
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha více než 
100000 50000-99999 10000-49999 do 9999

jedna 4 872 4 872 4 872 4 872 4 872

dvě 6 953 6 953 6 953 6 953 6 953

tři 9 461 9 461 9 461 9 461 9 461

čtyři a více 11 769 11 769 11 769 11 769 11 769



Příspěvek na bydlení
Výplata 110/2006 Sb. § 57 - 59

- je o měsíc opožděna
- určuje ji příjemce

Je možné vyplácet i přímou úhradou na účet pronajímatele, poskytovateli služeb nebo 
poskytovateli energií.



Vztah Pnb a DnB

DnB = (ONnB - PnB*) - (Příjem + PnŽ - Ž)
*za předchozí kalendářní měsíc

Manželský pár bydlí v obecním bytě v Ostravě. Hradí za nájemné a služby s bytem spojené 
9000,- Kč. Příjem žádný nemají.



Vývoj u nové žádosti
Náklady pro PnB 80 %  normativních 
nákladů = 7620

Leden Únor Březen Duben Květen Červen

PnB 0 3130 3130 3130 4490 4490

DnB 9000 9000 5870 5870 5870 4510

Součet 9000 12130 9000 9000 10360 9000

Žádost a přiznání PnB i DnB

Opětovné doložení příjmu 
i nákladů pro PnB

Kvartál za nějž se 
dokládají náklady 
a příjmy



Vývoj u poklesu PnB

Pokles Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

PnB 4490 1000 1000 1000 4490 4490

DnB 4510 4510 8000 8000 8000 4510

Součet 9000 5510 9000 9000 12490 9000

Kvartál za nějž se 
dokládají náklady 
a příjmy v říjnu



Vývoj u zpoždění PnB

Zpoždění Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

PnB 4490 0 8980 4490 4490 4490

DnB 4510 4510 9000 20 4510 4510

Součet 9000 4510 17980 4510 9000 9000


