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MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC
1. Základní informace:
Nárok na okamžitou mimořádnou pomoc má osoba, která nesplňuje podmínky pro poskytnutí
příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním
a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví.
Mimořádnou okamžitou pomoc může orgán pomoci v hmotné nouzi (úřad práce) poskytnout
osobě, pokud je považována za osobu v hmotné nouzi, kterou postihne vážná mimořádná
událost a její celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat
nepříznivou situaci vlastními silami. Vážnou mimořádnou událostí se rozumí zejména živelní
pohroma (například povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení), požár nebo
jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie.
Dále může být mimořádná okamžitá pomoc poskytnuta osobě, pokud je považována za osobu
v hmotné nouzi a nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým 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, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu, nebo,
 na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů
dlouhodobé potřeby, nebo,
 na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností
nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní
ochranou dětí.
Mimořádnou okamžitou pomoc může orgán pomoci v hmotné nouzi poskytnout rovněž osobě,
pokud je považována za osobu v hmotné nouzi, která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé
sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je
ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména:
 je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí
svobody, nebo,
 je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení
poskytovatele zdravotních služeb, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro
chorobné závislosti, nebo,
 je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z
pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo,
 nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez
přístřeší, nebo,
 je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
Řízení o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi se zahajuje na základě písemné žádosti podané
na předepsaném formuláři. Tyto formuláře, včetně potřebných příloh, jsou k dispozici v tištěné
podobě na všech pobočkách Úřadu práce České republiky, v elektronické podobě je naleznete
na internetové adrese portal.mpsv.cz/forms.
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Orgánem, který o nároku na tuto dávku rozhoduje, je:
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště v Plzni
Klatovská třída 2848/200e, 320 71 Plzeň,
tel. 950 148 111

2. Datum, od kterého návod platí:
01.07.2015
3. Datum provedení poslední aktualizace:
01.07.2015
4. Datum konce platnosti:
Datum konce platnosti není stanoven, ke změně dojde s účinností nových platných předpisů.
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