
Životní a existenční minimum 

~ zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

Částky životního a existenčního minima jsou důležité 
pro výpočet některých sociálních dávek. Pokud 
osoba, která o sociální dávky žádá, řádně neplní 
povinnosti, které jí ukládá zákon č. 111/2006 Sb., 

§ 24, pak se jí při výpočtu dávek místo částky 
životního minima započítá pouze částka 
existenčního minima. 

Životní minimum 
Životní minimum představuje minimální hranici 
peněžních příjmů osoby k zajištění její výživy 
a ostatních základních osobních potřeb. 

Existenční minimum 
Existenční minimum představuje minimální hranici 
příjmů osoby nezbytnou k zajištění její výživy 
a ostatních základních osobních potřeb na úrovni 
umožňující přežití. 
Částka existenčního minima činí 2.490 Kč pro 
1 osobu. 

Zajímavé odkazy: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
- www.mpsv.cz/cs/  

Integrovaný portál Ministerstva práce a soc. věcí 

- http://portal.mpsv.cz  

 

Více informací o podmínkách nároku na sociální 
dávky dostanete v občanské poradně.  

Informace k výpočtu sociálních dávek a případnou 
pomoc při sepsání žádostí dostanete 

na kontaktním místě úřadu práce. 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

OBČANSKÁ  PORADNA  
 

Člen asociace občanských poraden 
 (odborné sociální poradenství dle zák. č. 108/2006 Sb.) 

 

Tel.: 734 281 415 (denně v provozní době) 

  465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník) 
 

Po zanechání vzkazu na záznamníku voláme zpět. 
   

e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz 
www.uo.charita.cz, www.obcanskeporadny.cz 
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OP Ústí nad Orlicí 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 

OP Česká Třebová 
Hýblova 63, 560 02 Česká Třebová 
 

OP Králíky 
Základní škola Králíky 
Moravská 647, 561 69 Králíky 
 

OP Vysoké Mýto 
Centrum sociálních služeb 
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 
 

OP Letohrad 
Zdravotní středisko 
Družstevní 815, 561 51 Letohrad 
 

OP Lanškroun 
Centrum sociálních služeb 
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun 
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Vydala Občanská poradna Ústí nad Orlicí. 

Částky životního minima (v Kč) 

pro jednotlivce 3.860 

pro první osobu v domácnosti 3.550 

pro druhou a další osobu v domácnosti 3.200 

pro nezaopatřené dítě ve věku 

      do 6 let 1.970 

      od 6 až 15 let 2.420 

      od 15 až 26 let 2.770 

Zdroj: www.ekonomika.idnes.cz 

http://www.mpsv.cz/cs/
http://www.uo.charita.cz/
http://www.obcanskeporadny.cz/


Dávky státní sociální podpory 

~ zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

Tyto dávky mají sloužit k pokrytí nákladů na 
výživu a k úhradě ostatních základních osobních 
potřeb dětí a rodin. Některé dávky závisí na výši 
příjmu rodiny. 

Přídavek na dítě (§ 17 – 19) 

Nárok má nezaopatřené dítě, pokud příjmy rodiny 
nepřesahují zákonem stanovenou hranici.  

Dokládají se příjmy rodiny za předchozí kalendářní 
čtvrtletí. 

Přídavky se vyplácí měsíčně, ve výši: 
 do 6 let věku 630 Kč 
 od 6 do 15 let věku 770 Kč 
 od 15 do 26 let věku 880 Kč 

Částka přídavků na dítě se může zvýšit o 500 Kč pod 
podmínkou, že alespoň jeden z rodičů pracuje, nebo 
čerpá vybrané dávky nahrazující pracovní činnost 
(podpora v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci, mateřská 
 rodičovská, příspěvek na péči (do 18 let věku), 
důchody), a jeho příjem ze závislé činnosti činí 
minimálně 3.410 Kč.  

Příspěvek na bydlení (§ 24 – 28) 

Nárok má vlastník nebo nájemce bytu 
(i družstevního) pokud jeho náklady na bydlení 
přesahují zákonem stanovenou hranici. 

Příspěvek může být poskytnut pouze na úhradu 
nákladů ve zkolaudovaném bytě. 

Příspěvek závisí na celkových příjmech rodiny. 
Dokládají se příjmy rodiny vždy za předcházející 
kalendářní čtvrtletí ode dne podání žádosti. 

Příspěvek se vyplácí měsíčně. 

I bez souhlasu osoby je možné příspěvek 
poukazovat přímo pronajímateli. (§ 59 odst. 7) 

Rodičovský příspěvek (§ 30 – 31) 

Nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně 
celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. 
Příspěvek náleží nejdéle do 4 let věku dítěte. 

Za celodenní péči o dítě je možné považovat např. 
návštěvu jeslí a mateřské školy či péči jiné zletilé 
osoby. U dětí do dvou let nesmí tato doba přesáhnout 
92 hodin za měsíc. 

Příspěvek se vyplácí měsíčně. Za určitých podmínek si 
může rodič zvolit měsíční výši příspěvku. Celkem však 
může vyčerpat maximálně 300.000 Kč. Rodiče dvojčat 
a vícerčat mohou čerpat maximálně 450.000 Kč. 

Příspěvek může být rodiči ze zákona krácen, pokud 
mu byla pravomocně uložena sankce za neplnění 
povinné školní docházky u staršího dítěte. (§ 54a) 

Porodné (§ 44 – 46) 

Nárok má žena, která porodila své první nebo druhé 
živě narozené dítě. Za stejných podmínek má nárok na 
porodné i otec dítěte, pokud žena zemřela. 

Porodné závisí na celkových příjmech rodiny. 

Výše porodného je 13.000,- na první dítě a 10.000,- na 
druhé dítě. Vyplácí se jednorázově. 

Pohřebné (§ 47 – 48) 

Nárok má osoba, která vypravila pohřeb 
nezaopatřenému dítěti, nebo rodiči nezaopatřeného 
dítěte. Výše pohřebného je 5.000,- Kč. Vyplácí se 
jednorázově. 

Dávky pomoci v hmotné nouzi 

~ zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

Tyto dávky mají sloužit k zajištění základních 
životních podmínek osob, které se nachází 
v hmotné nouzi. 

 

 

 

Příspěvek na živobytí (§ 21 – 30) 

Nárok má osoba v hmotné nouzi, jestliže celkové 
příjmy domácnosti nedosahují částky živobytí 
společně posuzovaných osob. 

Výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi příjmy 
domácnosti a částkou živobytí společně 
posuzovaných osob. 

Při stanovení výše příspěvku se přihlíží k tomu, jak je 
osoba sama schopna zvýšit si vlastní příjem ať už 
vlastní prací, prodejem majetku či vymáháním 
pohledávek u svých dlužníků. (§ 25 – 28) 

Částku živobytí je možné v odůvodněných případech 
zvýšit o dietní stravování na základě doporučení 
odborného lékaře. (§ 29) 

Příspěvek se vyplácí v měsíci, na který náleží. 

Doplatek na bydlení (§ 33 – 35a) 

Nárok má osoba, která vlastní byt, nebo byt užívá na 
základě smlouvy, pokud k úhradě nákladů na bydlení 
nepostačuje její příjem a příspěvek na bydlení. 

Nárok na doplatek není vázán na trvalý pobyt. 

Podmínkou nároku na doplatek je získání nároku na 
příspěvek na živobytí. 

Při stanovení nároku na doplatek se zohledňuje, zda 
si osoba sama hledá vhodné přiměřené bydlení a za 
tímto účelem požádá obec, ve které má trvalý pobyt, 
nebo ve které se skutečně zdržuje. (§ 33 odst. 3) 

I bez souhlasu osoby je možné příspěvek 
poukazovat přímo pronajímateli. (§ 42 odst. 3) 

Doplatek se vyplácí v měsíci, na který náleží. 

Mimořádná okamžitá pomoc (§ 36 – 37) 

Nárok má mimo jiné osoba, která se nachází 
v hmotné nouzi, protože ji postihla vážná 
mimořádná událost či jí hrozí vážná újma na zdraví 
nebo sociální vyloučení. 

Mimořádná okamžitá pomoc není nároková dávka. 
Vznikne-li na ní nárok, poskytuje se bezodkladně. 


