ÚMO - 007
© Úřady městských obvodů města Plzně

PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ
1. Základní informace:
Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, jestliže její příjem a příjem společně
posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí.
Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na živobytí více společně posuzovaných osob, náleží
příspěvek na živobytí pouze jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob.
Nedohodnou-li se tyto osoby, určí orgán pomoci v hmotné nouzi (příslušný úřad práce), který o
příspěvku na živobytí rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek na živobytí přizná.
Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry osoby, která
žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry dalších osob.
Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o
životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, pokud není stanoveno jinak.
Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobou v hmotné
nouzi není osoba, jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí mohou i po
úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění její výživy a ostatních
základních osobních potřeb.
Podmínky nároku na příspěvek na živobytí jsou stanoveny zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace naleznete na
http://www.mpsv.cz/cs/5.
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.
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 platnosti není stanoven, ke změně dojde s účinností nových platných předpisů.
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