Úřad práce ČR v rámci zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
umožňuje lidem, kteří byli postiženi povodní, poskytnout mimořádnou
okamžitou pomoc, a to pro několik situací:
1) MOP mimořádná událost - v souladu s ust. § 2 odst. 4 zákona
Nárok má osoba, která byla orgánem pomoci v hmotné nouzi uznána za osobu v hmotné nouzi,
protože ji postihla vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové poměry jsou
takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami (např. povodeň, vichřice,
větrná pohroma, zemětřesení, požár atd.).
Smyslem této dávky je zabezpečit osobu na přechodnou dobu, zabezpečit její základní životní potřeby
a zabezpečit první pomoc k odstranění důsledků katastrofy do doby, než bude možné, poskytnout
pomoc z jiných zdrojů (např. pojišťovny, obce).
Pro výše uvedený účel se osoba posuzuje společně s dalšími posuzovanými osobami, pokud existují.
Poskytuje se jen jedné osobě ze společně posuzovaných osob.
Výše MoP se stanoví s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům a příjmové situaci
osoby a s ní společně posuzovaných osob. Do výše až 15ti násobku životního minima jednotlivce
(51 150 Kč), to znamená, že může být poskytnuta částka i nižší!

2) MoP náklady spojené s pořízením nebo opravou nezbytných základních
předmětů dlouhodobé potřeby – v souladu s ust. § 2 odst. 5 písm. b)
Nárok má osoba, která byla orgánem pomoci v hmotné nouzi uznána za osobu v hmotné nouzi,
protože vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům nemá dostatečné
prostředky na úhradu těchto nákladů.
Pro uvedené situace se posuzuje osoba dohromady s ostatními společně posuzovanými osobami,
pokud takové osoby existují.
O jaké situace se jedná:


V domácnosti se porouchá nebo schází předmět, který je nezbytný pro zajištění základních
životních potřeb (např. lednička, pračka, postel apod.) a má charakter dlouhodobé potřeby.

Výše MoP se stanoví až do výše nákladů na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou
nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby. Podmínkou však je, že součet poskytnutých
dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce
(34100,-Kč).
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3) MOP jednorázový výdaj – v souladu s ust. § 2 odst. 5 písm. a)
Nárok má osoba, která byla orgánem pomoci v hmotné nouzi uznána za osobu v hmotné nouzi,
protože nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkových poměrům dostatečné
prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje spojeného zejména:


se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů



při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání



s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků



v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu, bydlení (provizorního)

Mimořádnou okamžitou pomoc lze stanovit až do výše jednorázového výdaje, přihlíží se přitom
k finančním prostředkům, které má daný člověk k dispozici a k celkovým sociálním a majetkovým
poměrům.

Další MOP (nesouvisející přímo s povodněmi):
4) Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů v souvislosti se vzděláním nebo se
zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se
sociálně-právní ochranou dětí.
5) Ohrožení sociálním vyloučením, např. u 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.
6) Pokud osobě, která nesplňuje podmínky pro přiznání příspěvku na živobytí, s přihlédnutím
k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům, hrozí vážná újma na zdraví.

Jaké podklady potřebujete:


vyplněnou žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu, pro který žádáte, viz výše (pro
každý typ MOP vyplnit žádost zvlášť)



vyplněný tiskopis „prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech“ žadatele a
všech společně posuzovaných osob, pokud existují



vyplněný tiskopis „Doklad o výši měsíčních příjmů“ žadatele a všech společně posuzovaných
osob, pokud existují



případně další doklady vztahující se ke konkrétní situaci: např. nájemní smlouva, evidenční
list k bytu, smlouva o pojištění (zda byly věci v bytě pojištěny), výpis z bankovního účtu
k nahlédnutí (pro potřeby posouzení příjmové situace a zjištění finanční hotovosti), pracovní
smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce nebo potvrzení o
evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP nebo oznámení o výši starobního nebo invalidního
důchodu atd.
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Kde o dávku žádat?
-

Dávky mimořádné okamžité pomoci vyplácí příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.
Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu. Pokud k situaci, která vyžaduje okamžitou
pomoc, došlo mimo pracoviště Úřadu práce ČR, v němž je osoba hlášena k pobytu, je třeba se
obrátit na Úřadu práce ČR, v jehož správním obvodu k situaci došlo.

-

Žádost o dávky se podává na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na každém pracovišti
Úřadu práce ČR a také na stránkách www.portal.mpsv.cz/forms.

Za jak dlouho rozhodnou, jestli dávku dostanu?
-

o mimořádné okamžité pomoci musí úřad rozhodnout co nejdřív

Jaké příjmy se zjišťují?
-

za jeden měsíc zpětně

Musím tuto dávku dostat?
-

NE, tato dávka je nenároková (fakultativní) – tj. není na ni nárok

Kolik můžu dostat?
-

dávka může být přiznána ve výši nákladu, je však stanoven roční limit

Další informace
-

Podrobnější informace k dávkám jsou na webu MPSV - www.mpsv.cz. Budou se průběžně
aktualizovat,

stejně

jako

informace

na

webu

Úřadu

práce

ČR

na

adrese

http://portal.mpsv.cz/upcr. Lidé se mohou se obracet také na inspektoráty práce (www.suip.cz),
pracoviště České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) či obecní úřady.
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