Příspěvek na živobytí
01. Pojmenování (název) životní situace
Příspěvek na živobytí

02. Základní informace k životní situaci
Příspěvek na živobytí slouží na zabezpečení a uspokojení základních životních potřeb
jednotlivce nebo rodiny, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci a nemají žádný příjem.
Podmínkou přiznání dávky jednotlivci nebo rodině je evidence uchazečů o zaměstnání na
Úřadu práce, která trvá i po skončení výplatky dávky podpory v nezaměstnanosti.
Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí (předcházející
3 měsíce před podáním žádosti).
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 příspěvek na živobytí má nárok jednotlivec nebo rodina, která se nachází v hmotné nouzi,
tzn., když jsou ohroženy základní potřeby a také pomoc při nedostatečném příjmu.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby nebo
společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním
a existenčním minimu.
Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených
nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.
Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než
trojnásobek stanovené měsíční splátky, činí částku existenčního minima, případně zvýšenou z
důvodu dietního stravování.
Částka živobytí u osoby, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6
kalendářních měsících před podáním žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi jí byl skončen
základní pracovně-právní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo s ní byl skončen jiný
pracovní poměr z obdobného důvodu, činí částku existenčního minima případně zvýšenou z
důvodu dietního stravování.
Částka živobytí u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po
celý kalendářní měsíc, činí částku existenčního minima případně zvýšenou z důvodu dietního
stravování.
Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima. Pro stanovení živobytí
okruhu společně posuzovaných osob se jednotlivé částky živobytí osob sčítají.
pro jednotlivce
3 410
pro první dospělou osobu v domácnosti 3 140
pro druhou a další dospělou osobu 2 830

v domácnosti
pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let
6 až 15 let
15 až 26 let (nezaopatřené)

1 740
2 140
2 450

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Částka existenčního minima
existenční minimum

2 200

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc
jednotlivec

3 410

2 dospělí

3 140 + 2 830 = 5 970

1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let

3 140 + 1 740 = 4 880

2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let

3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710

2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let

3 140 + 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560

2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300
Společně posuzované osoby





rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
manželé nebo registrovaní partneři,
rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou
posuzovány s jinými osobami,
jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a
společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné
přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby),
zdržují mimo byt.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podejte písemnou žádost o příspěvek na živobytí 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 příspěvek na živobytí,
• průkaz totožnosti,
• doklad o výši měsíčních příjmů,
• informace o užívaném bytě,
•
•
•
•

rodný list u dětí do 15 let,
potvrzení o studiu,
potvrzení o zdravotním stavu v případě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
v případě výživného rozhodnutí soudu o stanovení výživného

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 příspěvek na živobytí"
• "Doklad o výši měsíčních příjmů" (za 3 měsíce před podáním žádosti, pro všechny
společně posuzované osoby, které v rozhodném období vykazovaly příjem)
• Informace o užívaném bytě - nájemní smlouva, doklad o vlastnictví (výpis z katastru
nemovitostí), evidenční list, předpis záloh na elektřinu a plyn, doklad o zaplacení nájmu a
záloh za předchozí 3 měsíce, případně tento měsíc
• "Souhlas s předáním rodného čísla České poště
• "Prohlášení o celkových majetkových a sociálních poměrech
• Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti
• "Potvrzení o studiu"
• "Potvrzení o zdravotním stavu"
• Doklad o podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti – pokud žadatel podnikal
v předchozích 3 měsících, doloží daňové přiznání za minulý rok
• Potvrzení o nutnosti dietního stravování – musí být potvrzeno od odborného lékaře

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
• Doklad o výši měsíčních příjmů – každý měsíc je třeba doložit na příslušný Úřad práce, to
platí i pro společně posuzované osoby

13. Elektronická služba, kterou lze využít
"Žádost o příspěvek na živobytí" 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 vyplacen příspěvek na živobytí a přitom jste nesplnili podmínky pro výplatu
příspěvku, jste povinni vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy vám
příspěvek na živobytí nenáležel.

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.

