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INSOLVENCE A DÃ•VKY V HMOTNÃ‰ NOUZI
PondÄ›lÃ-, 28 listopad 2016

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda mi mohou být odebrány sociální dávky v hmotné nouzi, pokud jsem v insolvenci a
úÅ™ad mi teÄ• sdÄ›lil, Å¾e 7 tisíc, které jsou pÅ™edmÄ›tem darovací smlouvy, povaÅ¾uje za mÅ¯j pravidelný pravidelný pÅ™
JAROSLAV

Milý Jaroslave a dal&scaron;í, kteÅ™í máte podobné trápení:

vzhledem k tomu, Å¾e podle v&scaron;eho nevíte pÅ™esnÄ›, jak a na co máte nárok, pÅ™ípadnÄ›, co vás o dávky mÅ¯Å¾e
pÅ™ipravit, publikuju tady ve&scaron;keré "moudro" na toto téma:

1. K Ä•emu tyto dávky slouÅ¾í?

Tyto dávky slouÅ¾í k zaji&scaron;tÄ›ní základních Å¾ivotních potÅ™eb osob, které nemají dostateÄ•né pÅ™íjmy, tj. nacháze
v hmotné nouzi. Jejich poskytování upravuje zákon Ä•. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znÄ›ní pozdÄ›j&scaron;ích
pÅ™edpisÅ¯. 2. Jaké existují dávky pomoci v hmotné nouzi?

- opakující se dávky: a) pÅ™íspÄ›vek na Å¾ivobytí,b) doplatek na bydlení;
- jednorázová dávka: mimoÅ™ádná okamÅ¾itá pomoc.

I. PÅ™íspÄ›vek na Å¾ivobytí
3. K Ä•emu je pÅ™íspÄ›vek na Å¾ivobytí urÄ•en?

PÅ™íspÄ›vek na Å¾ivobytí je urÄ•en na úhradu základních Å¾ivotních potÅ™eb kromÄ› nákladÅ¯ na bydlení (jde napÅ™. o ú
obleÄ•ení, obuvi, dopravy, vzdÄ›lání). 4. Kdo má na pÅ™íspÄ›vek na Å¾ivobytí nárok?

Osoba s trvalým pobytem na území ÄŒeské republiky (dále napÅ™. azylanti, cizinci s dlouhodobým pobytem v ÄŒR, obÄ•ané
Ä•lenských státÅ¯ EU, pokud jsou hlá&scaron;eni na území ÄŒR k pobytu po dobu del&scaron;í neÅ¾ 3 mÄ›síce atd.), která m
na území ÄŒR bydli&scaron;tÄ›, tj. dlouhodobÄ› se zde zdrÅ¾uje, vykonává zde výdÄ›leÄ•nou Ä•innost, Å¾ije zde s rodinou, p
povinnou &scaron;kolní docházku nebo se zde soustavnÄ› pÅ™ipravuje na budoucí povolání, popÅ™ípadÄ› existují jiné
významné dÅ¯vody, zájmy Ä•i aktivity, jejichÅ¾ vzájemná souvislost dokládá sepÄ›tí této osoby s ÄŒR. TÄ›mto osobám
mohou být dávky pÅ™iznány, pokud se nacházejí v hmotné nouzi. 5. Kdo je osobou v hmotné nouzi?

Osoba se nachází v hmotné nouzi, jestliÅ¾e její pÅ™íjem (pÅ™íjem spoleÄ•nÄ› posuzovaných osob; viz bod Ä•. 9) po odeÄ•te
pÅ™imÄ›Å™ených nákladÅ¯ na bydlení nedosahuje Ä•ástky Å¾ivobytí, a tento pÅ™íjem si nemÅ¯Å¾e zvý&scaron;it vzhledem
vÄ›ku, zdravotnímu stavu nebo z jiných váÅ¾ných dÅ¯vodÅ¯ vlastním pÅ™iÄ•inÄ›ním, a zabezpeÄ•ení jejích základních Å¾ivot
podmínek je tak váÅ¾nÄ› ohroÅ¾eno.KromÄ› vý&scaron;e pÅ™íjmu musí být osoba, aby u ní mohl být uznán stav hmotné nou
v pracovním Ä•i obdobném vztahu a mít z tohoto vztahu pÅ™íjem, v evidenci uchazeÄ•Å¯ o zamÄ›stnání nebo musí vykonávat
samostatnou výdÄ›leÄ•nou Ä•innost (tj. podnikat). Z této zásady jsou v&scaron;ak výjimky. 6. MÅ¯Å¾e mi úÅ™ad pÅ™íspÄ›vek
na Å¾ivobytí pÅ™iznat, pokud nejsem v evidenci uchazeÄ•Å¯ o zamÄ›stnání, nepodnikám, ani nejsem v pracovním vztahu?
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Ano, ale pouze pokud patÅ™íte mezi tyto skupiny osob:
- osoby star&scaron;í 68 let,
- poÅ¾ivatelé starobního dÅ¯chodu,
- osoby invalidní ve tÅ™etím stupni,
- osoby pobírající penÄ›Å¾ité dávky nemocenského poji&scaron;tÄ›ní z dÅ¯vodu tÄ›hotenství a mateÅ™ství,
- rodiÄ•e peÄ•ující o dítÄ› po dobu pobírání rodiÄ•ovského pÅ™íspÄ›vku a po této dobÄ›, pokud dítÄ› nemÅ¯Å¾e být z váÅ¾n
umístÄ›no v jeslích Ä•i v mateÅ™ské &scaron;kole,
- osoby peÄ•ující o dítÄ› do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I.,
- osoby pobírající pÅ™íspÄ›vek na péÄ•i ve II., III., IV. stupni a osoby o nÄ› peÄ•ující,
- nezaopatÅ™ené dÄ›ti,
- osoby uznané doÄ•asnÄ› práce neschopnými Ä•i práce neschopné z dÅ¯vodu, který by byl u poji&scaron;tÄ›nce dÅ¯vodem
pro rozhodnutí o vzniku doÄ•asné pracovní neschopnosti.

7. Existují pÅ™ípady, kdy nemám na pÅ™íspÄ›vek na Å¾ivobytí nárok, pÅ™estoÅ¾e jinak bych podmínky pro pÅ™iznání dávk

Ano. Na dávku nemáte nárok, pokud:
- prokazatelnÄ› neprojevujete snahu zvý&scaron;it si pÅ™íjem vlastním pÅ™iÄ•inÄ›ním (uplatnÄ›ním nárokÅ¯ a pohledávek, vy
majetku),
- jste veden v evidenci uchazeÄ•Å¯ o zamÄ›stnání a bez váÅ¾ných dÅ¯vodÅ¯ odmítnete vykonávat krátkodobé zamÄ›stnání
nebo se úÄ•astnit cíleného programu k Å™e&scaron;ení zamÄ›stnanosti, a to po dobu tÅ™í mÄ›sícÅ¯,
- nemáte nárok na nemocenské (na nemocenské v plné vý&scaron;i), neboÅ¥ jste si pÅ™ivodil pracovní neschopnost
úmyslnÄ›, zavinÄ›nou úÄ•astí ve rvaÄ•ce, následkem opilosti Ä•i uÅ¾ití omamných prostÅ™edkÅ¯ Ä•i pÅ™i spáchání úmyslnéh
trestného Ä•inu,
- byl jste sankcionován za neplnÄ›ní povinností zákonného zástupce dítÄ›te spojených s Å™ádným plnÄ›ním povinné
&scaron;kolní docházky, a to po dobu 3 mÄ›sícÅ¯,
- byl jste sankcionován odnÄ›tím dávky neprávem pÅ™iznané nebo z dÅ¯vodu nesplnÄ›ní povinností vyplývajících ze zákona
o pomoci v hmotné nouzi, a to po dobu 3 mÄ›sícÅ¯,
- nastoupil jste výkon zabezpeÄ•ovací detence, trestu odnÄ›tí svobody nebo jste byl vzat do vazby.

V odÅ¯vodnÄ›ných pÅ™ípadech Vám mÅ¯Å¾e úÅ™ad práce dávku pÅ™iznat (výjimku nemÅ¯Å¾e uÄ•init v pÅ™ípadÄ› osob
zabezpeÄ•ovací detence, trestu odnÄ›tí svobody a ve vazbÄ›). 8. Jaké pÅ™íjmy úÅ™ad práce zapoÄ•ítává pro úÄ•ely pÅ™ísp
na Å¾ivobytí?

Jednodu&scaron;e Å™eÄ•eno, ve&scaron;keré pÅ™íjmy po odeÄ•tení nákladÅ¯ na jejich dosaÅ¾ení, zaji&scaron;tÄ›ní a udrÅ
odeÄ•tení daní, pojistného na sociální a zdravotní poji&scaron;tÄ›ní atd.). ÚÅ™ad práce zapoÄ•ítává 70 % pÅ™íjmu ze zamÄ›
(výdÄ›lek ve vý&scaron;i 5.000,- KÄ• zapoÄ•ítává ve vý&scaron;i 3.500,- KÄ•), 80 % pÅ™íjmu z dávek nemocenského
poji&scaron;tÄ›ní, z podpory v nezamÄ›stnanosti a pÅ™i rekvalifikaci, z dÅ¯chodu. Ostatní pÅ™íjmy (napÅ™. rodiÄ•ovský pÅ™
pÅ™ídavky na dÄ›ti, výÅ¾ivné apod.) úÅ™ad práce zapoÄ•ítává v plné vý&scaron;i. U podnikatelÅ¯ vykonávajících hlavní
samostatnou výdÄ›leÄ•nou Ä•innost úÅ™ad zapoÄ•ítává jejich pÅ™íjem v plné vý&scaron;i, minimálnÄ› zapoÄ•te Ä•ástku odpo
50 % prÅ¯mÄ›rné mÄ›síÄ•ní mzdy v národním hospodáÅ™ství za pÅ™edchozí rok (za rok 2013 je tato Ä•ástka 12.500,- KÄ•), a
podnikatel nemá pÅ™íjem ze samostatné výdÄ›leÄ•né Ä•innosti, ale výkon této Ä•innosti nepÅ™eru&scaron;il. Od pÅ™íjmu úÅ
neodeÄ•ítá splátky úvÄ›rÅ¯ (hypoték), exekuÄ•ní sráÅ¾ky Ä•i splátky výÅ¾ivného. V pÅ™ípadÄ›, Å¾e podáte novou Å¾ádost
na Å¾ivobytí, úÅ™ad práce zji&scaron;Å¥uje pÅ™íjem za 3 mÄ›síce zpÄ›tnÄ› pÅ™ed podáním Å¾ádosti. Pokud jste ztratil po
Ä•ást pÅ™íjmu (ze zamÄ›stnání, z podpory v nezamÄ›stnanosti, z rodiÄ•ovského pÅ™íspÄ›vku apod.), zji&scaron;Å¥uje úÅ™a
pÅ™íjem za mÄ›síc, v nÄ›mÅ¾ k poklesu pÅ™íjmu do&scaron;lo. V prÅ¯bÄ›hu poskytování dávky úÅ™ad práce zji&scaron;Å¥u
za mÄ›síc zpÄ›tnÄ›. Od pÅ™íjmÅ¯ úÅ™ad práce je&scaron;tÄ› odeÄ•ítá tzv. pÅ™imÄ›Å™ené náklady na bydlení (viz bod Ä•. 1
úÅ™ad práce pouze mé pÅ™íjmy a majetkové pomÄ›ry?

Nikoliv. PÅ™i rozhodování o dávce úÅ™ad práce zohledÅˆuje pÅ™íjmy, majetkové pomÄ›ry a snahu zvý&scaron;it si pÅ™íjem
vlastním pÅ™iÄ•inÄ›ním tzv. spoleÄ•nÄ› posuzovaných osob, kterými jsou:
- rodiÄ•e a nezletilé nezaopatÅ™ené dÄ›ti,
- manÅ¾elé Ä•i partneÅ™i,
- rodiÄ•e a nezletilé dÄ›ti, které nejsou nezaopatÅ™ené/zletilé dÄ›ti, pokud tyto dÄ›ti spoleÄ•nÄ› s rodiÄ•i uÅ¾ívají byt a nejsou
posuzovány s manÅ¾elem Ä•i se spoluÅ¾ijící osobou,
- jiné osoby, které spoleÄ•nÄ› uÅ¾ívají byt.
Pokud uÅ¾ívají jeden byt osamÄ›lý rodiÄ•, jeho rodiÄ•e a jeho dítÄ›, posuzují se v&scaron;ichni spoleÄ•nÄ›.
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