Mimořádná okamžitá pomoc
01. Pojmenování (název) životní situace
Mimořádná okamžitá pomoc.

02. Základní informace k životní situaci
Dávka pomoci v hmotné nouzi, mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se
ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Nárok na dávku má jednotlivec nebo
společně posuzované osoby, které se prokazatelně nacházejí v hmotné nouzi tzn. nemají
dostatečný nebo žádný příjem, hrozba vážné újmy na zdraví, postihnutí vážnou mimořádnou
událostí, kterou nelze překonat vlastními finančními prostředky, ale také ukončení ústavní
výchovy u dětí nebo propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Jedná se o jednorázovou dávku hmotné nouze, tedy nemůže být vyplacena opakovaně každý
měsíc.
Vzhledem k rozsahu dávky podrobnější informace poskytne příslušný referent hmotné nouze
Úřadu práce Tišnov.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Na mimořádnou okamžitou pomoc má nárok jednotlivec nebo rodina, která nemá dostatečný
nebo žádný příjem na úhradu nákladů a v některých případech hrozí závažná újma na zdraví.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Je poslední dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný nebo žádný příjem osoby
nebo společně posuzovaných osob.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanovuje šest mimořádných situací, ve kterých je možné
osobě či rodině poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc:
1. Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale v případě neposkytnutí
pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní
příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního
minima).
2. Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická
havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního
minima jednotlivce, tj. až do výše 51 150 Kč.
3. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením
poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních
prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.
4. Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze
poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do
výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.
5. Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se
vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných
činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout až do výše
těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky
životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.

6. Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení,
z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby
chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průběhu roku může
být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima
jednotlivce, tj. maximálně částku 13 640 Kč.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podejte písemnou žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na předepsaném formuláři (na
originálním či z internetových stránek vytištěném tiskopisu,
https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome, příp. elektronicky, pokud vlastníte certifikát
pro elektronický podpis) na příslušný Úřad práce.

06. Na které instituci životní situaci řešit
Obraťte se na Úřad práce České republiky - krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště dle
místa vašeho trvalého pobytu.

07. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Na úřadě předložte:
• žádost o mimořádnou okamžitou pomoc,
• průkaz totožnosti,
• rodný list u dětí do 15 let,
• potvrzení o studiu,
• potvrzení o zdravotním stavu v případě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení, příp.
elektronickému podání, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome
• "Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc"
• "Potvrzení o studiu"
• "Potvrzení o zdravotním stavu"
• Doklad o propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
• Doklad o ukončení pobytu v dětském domově nebo z pěstounské péče po dovršení
zletilosti
• Propouštěcí zpráva po ukončení léčby chorobných závislostí

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Mezi další účastníky patří osoby společně posuzované.

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
---13. Elektronická služba, kterou lze využít
"Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc " můžete podat elektronicky, vlastníte-li certifikát
pro elektronický podpis, prostřednictvím internetových stránek Ministerstva práce a
sociálních věcí.

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

15. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15 dnů od
doručení k Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadu, který rozhodl.
Proti oznámení lze podat písemně námitky do 30 dnů od první výplaty dávky na úřad, který
rozhodl.

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokud vám byl vyplacena mimořádná okamžitá pomoc a přitom jste nesplnili podmínky pro
výplatu pomoci, jste povinni vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy vám
mimořádná okamžitá pomoc nenáležela.

18. Další informace
Můžete se obrátit na:
• Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Tišnov, Ráboňova 117, 666 01 Tišnov
Oddělení hmotné nouze tel.: 950 105 541-545
Ředitel Ing. Vladimír Vyplel tel.: 950 105 410 Vladimir.Vyplel@bo.mpsv.cz

19. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné
získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí

20. Za správnost návodu odpovídá útvar
Městský úřad Tišnov, odbor sociálních věcí, nám. Míru 346, Tišnov 666 01

21. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31.8.2013

22. Popis byl naposledy aktualizován
31.8.2013

23. Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení.

