
Informace k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi –  
veřejná služba 

 

Město Jevíčko je pověřeno  výkonem státní správy v oblasti 
vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi. Jedná se zejména o vyplácení 
dávek pro nezaměstnané občany. 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon ) umožňuje od 1. 1. 2009  využít pro 
zaměstnání osob v hmotné nouzi nový institut „ve řejná služba“.  Tato 
veřejná služba tak doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, 
krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické služby, možnosti zachování 
pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu 
hmotné nouze. 

Podle § 18 a) výše uvedeného zákona se veřejnou službou rozumí 
pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při 
zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální 
péče., aj. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi na 
základě písemné smlouvy uzavřené s obcí a nenáleží za ni odm ěna. 
Podle § 62 b) výše uvedeného zákona zajišťuje veřejnou službu obec 
v samostatné působnosti. 

Pokud občan pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi déle jak 6 
kalendářních měsíců neodpracuje v měsíci  20 hodin , bude mu při 
výpočtu této dávky započtena následující měsíc částka na živobytí 
rovnající se existenčnímu minimu ve výši 2.020 Kč, namísto částky na 
živobytí rovnající se životnímu minimu ve výši 3.126 Kč. Pokud občan 
pobírající výše uvedenou dávku odpracuje v měsíci 30 hodin , bude mu 
následující měsíc započtena částka na živobytí rovnající se životnímu 
minimu ve výši 3.126 Kč a bude zvýšena o  polovinu rozdílu mezi 
částkou životního minima a částkou na živobytí, což u jednotlivce bude 
celková částka činit  3.679 Kč.  

U posuzovaných rodin  budou částky jiné v závislosti na počtu 
společně posuzovaných osob.  

Bližší informace lze získat u vedoucí sociálního odboru, popř. u 
tajemníka MěÚ Jevíčko.         

Bc. Pavel Sedlák 
  tajemník MěÚ 

 


