
 

From: Šebková Jolana [mailto:Sebkova.Jolana@magistrat.liberec.cz]  
Sent: Monday, November 07, 2011 9:18 AM 
 
Vážený pane………., dobrý den, 

 

byla jsem pověřena panem tajemníkem zodpovědět Váš dotaz, týkající se sociálních dávek, které 

vyplácíme v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti. 

Jednoduchá a jasná odpověď je pouze u sociální dávky příspěvek na péči. U ostatních sociálních dávek, 

které vyplácíme ještě do konce roku je složitější a nelze odpovědět tak, jak si představujete. Snažila jsem 

se být stručná, snad si z informace vyberete to, co potřebujete. 

 

Příspěvek na péči: 

A) U osob do 18 let věku (v Kč/měsíc) 

• 3 000 (částka zůstává nezměněna) pro I. stupeň – lehká závislost 
• 5 000 pro II. stupeň – středně těžká závislost 
• 9 000 pro III. stupeň – těžká závislost 
• 12 000 pro IV. stupeň – úplná závislost 

B) U osob starší 18 let věku (v Kč/měsíc) 

• 800 (nově od 1. 1. 2011) pro I. stupeň – lehká závislost 
• 4 000 pro II. stupeň – středně těžká závislost 
• 8 000 pro III. stupeň – těžká závislost 
• 12 000 pro IV. stupeň – úplná závislost 

 

 

Dávky hmotné nouze  

dělíme na opakované (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), tj. pravidelně opakující se výplaty 

každý měsíc, a na jednorázové, to jsou tzv. mimořádné okamžité pomoci.  

Co se týče dotazu směřující k dávkám opakovaným, tak je nutno zdůraznit, že do výpočtu dávek hmotné 

nouze vstupuje řada zákonných podmínek. Například výrazným způsobem ovlivní výpočet dávky příjem 

(mzda z pracovního poměru nebo brigády, poskytování dávek státní sociální podpory, důchodového 

pojištění, nemocenského pojištění, výživného, podpory v nezaměstnanosti apod.). Pokud má příjemce 

dávky příjem, dávka hmotné nouze se snižuje, obecně platí, že čím vyšší je příjem, tím nižší je dávka 

hmotné nouze. Pokud je příjem v rozhodném období (za poslední tři kalendářní měsíce) vyšší než součet 

částek živobytí, dávka je odejmuta. 

Pokud příjemce dávky nemá žádný příjem, jedná se o jednotlivce (bez dalších společně posuzovaných 

osob), nemá dluhy na výživném, není osobou, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací a 

dávku pobírá méně než 6 kalendářních měsíců, jeho dávka hmotné nouze – příspěvek na živobytí činí 

2905 Kč. Pokud je tato osoba příjemcem dávky déle než 6 měsíců a nemá snahu zvýšit si příjem vlastní 

prací, například výkonem veřejné služby, jeho dávka se snižuje a činí 2020 Kč (existenční minimum).  

Dávku hmotné nouze – příspěvek na živobytí lze zvýšit o dietu (podle druhu diety od 960 Kč do 2680 Kč 

měsíčně), a to za podmínek, že je potvrzena příslušným lékařem. 



Do výpočtu opakované dávky hmotné nouze – doplatek na bydlení vstupuje kromě příjmů i výše 

odůvodněných nákladů na bydlení, výše vyplaceného příspěvku na živobytí, výše příspěvku na bydlení = 

dávka státní sociální podpory vyplácená úřadem práce. U této dávky je dále důležité, zda jsou splněné 

zákonné podmínky pro přiznání této dávky (nájemní nebo vlastnická forma bydlení) nebo zda je tato 

dávka přiznána v režimu tzv. zvláštního zřetele (jiná forma bydlení). 

 

Výše dávek se mění, výpočet probíhá každý měsíc znovu, nejnižší možná výše dávky činí 50 Kč, nejvyšší 

výše je ovlivněna řadou hodnotících parametrů (příjem, počet společně posuzovaných osob, délka 

pobírání dávky, snaha zvyšovat si příjem vlastní prací….). 

 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Jolana Šebková 
vedoucí odboru sociální péče 
  
Statutární město Liberec 
Magistrát města Liberec 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 
pracoviště: tř. 1. Máje 108, Liberec (budova URAN) 
  
tel.: +420485244920 
e-mail: sebkova.jolana@magistrat.liberec.cz  
web: www.liberec.cz 
 


