-1-

Platné znění příslušné části zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH
***
§ 43
Výplata dávek
(1) Příspěvek na živobytí se vyplácí v kalendářním měsíci, na který náleží, v
měsíčních lhůtách určených plátcem příspěvku. Je-li zřejmé, že příjemce nedokáže s větší
částkou finančních prostředků hospodařit, lze příspěvek na živobytí poskytovat týdně nebo
denně.
(2) Doplatek na bydlení se vyplácí v kalendářním měsíci, za který náleží, v měsíčních
lhůtách určených plátcem doplatku. Se souhlasem příjemce může být doplatek na bydlení,
nepřesahuje-li jeho výše 100 Kč, vyplacen najednou po uplynutí delšího, nejdéle však ročního
období.
(3) Mimořádná okamžitá pomoc se vyplatí bezodkladně.
(4) Dávka se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený oprávněnou
osobou, jiným příjemcem dávky nebo zvláštním příjemcem dávky, v hotovosti, poštovním
poukazem, prostřednictvím poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální
služby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo
poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě nebo přímou úhradou částek, k jejichž
úhradě je příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána.
(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti
osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke
kterému je určena. Způsob výplaty
a) příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 %
přiznané dávky bude poskytnuto využitím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené
hodnotě. Příjemci dávky, který pobírá dávku déle jak 6 měsíců v posledních 12 měsících,
bude dávka vyplácena tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky bude vyplaceno
poukázkami opravňujícími k nákupu zboží ve stanovené hodnotě.
b) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3 může určit plátce
dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto využitím
poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě,
c) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určí plátce dávky
jako způsob výplaty využitím přímé úhrady výdaje nebo nákladu, který je důvodem pro
přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo využitím poukázky na přímý odběr zboží ve
stanovené hodnotě; hotovostní způsob výplaty může u mimořádné okamžité pomoci přiznané
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z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určit plátce dávky pouze v případě, nelze-li využít těchto
způsobů výplaty, nebo pokud plátce dávky dospěje v odůvodněném případě k závěru, že je
důvodné poskytnutí dávky tímto způsobem.
(6) Ustanovení odstavce 5 se nevztahuje na
a) osobu invalidní ve třetím stupni,
b) osobu osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby
ve stupni I nebo osobu osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby
ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni
IV (úplná závislost), a to za předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči pro osobu
závislou na pomoci jiné fyzické osoby byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči
příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc17a); je-li pečujících osob
více, lze toto ustanovení použít pouze u jedné z nich, a to té, která byla určena jejich
písemnou dohodou, a nedohodnou-li se, nelze toto ustanovení použít vůbec,
c) poživatele příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III
(těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost),
d) osobu, které byl ustanoven opatrovník,
e) osobu starší 68 let,
u kterých se způsob výplaty dávky poukázkami opravňujícími k nákupu zboží ve
stanovené hodnotě nepoužije.
(67) Dojde-li v době, ve které je vyplácen příspěvek na živobytí, ke změně místa, kde
je příjemce dávky hlášen k pobytu, zastaví plátce dávky, který byl před touto změnou k
výplatě dávky příslušný, výplatu dávky, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž se o změně pobytu příjemce dozvěděl. Plátce dávky uvedený
ve větě první předá orgánu pomoci v hmotné nouzi příslušnému podle místa pobytu příjemce
kopie podkladů, na jejichž základě byla dávka přiznána. Plátce dávky vyplácí dávku od
měsíční splátky následující po měsíci, v němž byla výplata dávky zastavena.

