Veškeré informace týkající se agendy ÚP ČR, včetně dávek mimořádné okamžité pomoci jsou
k dispozici na webu ÚP ČR, konkrétně na https://www.uradprace.cz/web/cz/-/mimoradnaokamzita-pom-2. Informace zveřejňuje ÚP ČR také na svém facebookovém profilu. V
neposlední řadě je třeba říci, že potřebné informace poskytují klientům zaměstnanci ÚP ČR na
kontaktních pracovištích v rámci celé republiky. Během jednání s novými žadateli sepisují
protokol o ústním jednání, který obsahuje informaci o poskytnutí základního poradenství,
včetně informací o jednorázové dávky mimořádné okamžité pomoci. V rámci zvýšení
informovanosti osob také zaměstnanci ÚP ČR předávají, v případě potřeby, klientům letáky o
všech nepojistných sociálních dávkách nebo je směrují právě na web ÚP ČR, kde jsou k
dispozici.
Mimořádná okamžitá pomoc je sociální dávka, určena lidem, kteří nemají dostatečné finanční
prostředky na úhradu nezbytného nákladu nebo kterým hrozí sociální vyloučení či vážná újma
na zdraví. Je to dávka jednorázová a současně, až na výjimky, dávka nenároková. Nárok na ni
vzniká dnem, kdy ji Úřad práce přizná, a to na základě podané žádosti. Zákon o pomoci v
hmotné nouzi stanoví hned několik situací, v nichž Úřad práce ČR může tuto dávku
poskytnout. Například v případě osob, jimž z důvodu nedostatku financí hrozí vážná újma na
zdraví, nebo je postihla vážná mimořádná událost (třeba povodeň, vichřice apod.)). Dále se
může jednat i o osoby, které nemají vzhledem ke svým příjmům a celkovým sociálním a
majetkovým poměrům dostatečné finanční prostředky na zaplacení nezbytného jednorázového
výdaje spojeného s úhradou správního poplatku při ztrátě osobních dokladů, nebo na úhradu
opravy předmětu dlouhodobé potřeby, jako je např. pračka a lednička, či jeho zakoupení. Dávku
je možné poskytnout případně i tehdy, když klient nemá dostatek peněz na zaplacení
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nezaopatřených dětí (tedy ji lze uplatnit také na úhradu školních výdajů). V neposlední
řadě se tato pomoc týká lidí, kteří nemají v daném čase a s ohledem na neuspokojivé sociální
zázemí, finanční prostředky a hrozí jim tak sociální vyloučení. Pozor! Mimořádnou okamžitou
pomoc nemůže Úřad práce poskytnout na úhradu léků, dluhů, exekucí, hypotéky, úvěrů a
nákladů spojených s podnikatelskou činností.
Domácnost s nezaopatřeným dítětem, která nedisponuje dostatečnými prostředky na úhradu
odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného
dítěte (např. účast na letním táboře, škole v přírodě, úhradu školních pomůcek apod.), může ÚP

ČR požádat o jednorázovou dávku pomoci v hmotné nouzi, konkrétně o dávku mimořádné
okamžité pomoci.
Jak už bylo uvedeno, jedná se o dávku nenárokovou, kterou ÚP ČR poskytuje na základě
celkového zhodnocení individuální situace žadatele a odůvodnitelnosti konkrétního výdaje.
V řízení o přiznání dávky posuzuje ÚP ČR příjmy a celkové sociální a majetkové poměry
rodiny. Současně se bere zřetel i na problematiku začlenění dítěte do dětského kolektivu. Po
celkovém posouzení, pokud dávku přizná, stanoví ÚP ČR s ohledem na příjmy žadatele a
společně posuzovaných osob výši dávky, a to až do výše konkrétního nákladu. Součet
poskytnutých dávek však nesmí v rámci kalendářního roku překročit 10násobek částky
životního minima jednotlivce, tj. max. 38 600 Kč.
V souladu s platnou legislativou poskytuje ÚP ČR tuto dávku lidem, kteří se ocitnou v hmotné
nouzi, a jejím prostřednictvím jim tak přispívá mimo jiné na nezbytné školní potřeby, které
nehradí škola. Například aktovky, učebnice, pracovní sešity, cvičební úbory atd. Počet dětí není
legislativně omezen. Žádost lze uplatnit na každé dítě v rodině, které potřebuje uhradit nezbytné
školní potřeby, jež nehradí škola. ÚP ČR vždy při posuzování žádosti přihlíží k aktuálním
cenám konkrétních školních pomůcek v dané lokalitě.
V případě, kdy osoba nemá dostatečné finanční prostředky na úhradu nezbytného nákladu, je
dobré o dávku MOP požádat s dostatečným předstihem před termínem, kdy se má náklad
uhradit. Žadatel mimo vyplněné žádosti dokládá i seznam pomůcek, které po žácích požaduje
konkrétní škola.
Pokud chce člověk požádat o dávku MOP, je třeba obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště
ÚP ČR a podat si žádost o dávku hmotné nouze – mimořádnou okamžitou pomoc - na úhradu
odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného
dítěte. Do žádosti klient popíše sociální a majetkovou situaci rodiny, rozsah nezbytných
požadovaných nákladů a jejich předpokládanou cenu. Dále žadatel doloží seznam pomůcek,
které po žácích požaduje konkrétní škola. ÚP ČR individuálně posoudí příjmy a celkové
sociální a majetkové poměry rodiny. Současně bere zřetel i na problematiku začlenění dítěte do
dětského kolektivu. Po celkovém posouzení, pokud ÚP ČR dávku přizná, stanoví s ohledem na
příjmy žadatele a společně posuzovaných osob výši dávky.

O MOP rozhoduje ÚP ČR bezodkladně. To znamená, že pokud žadatel doloží veškeré
požadované podklady a správně vyplněnou žádost, trvá celý proces v průměru 8 - 10 dní. V
případě, že je třeba něco doplnit, upravit, pak ÚP ČR žadatele vyzve, aby tak učinil. Pak se
může správní řízení protáhnout. Nadále však platí, že ÚP ČR dělá maximum proto, aby vše
proběhlo v co nejkratší možné době.
Konkrétní informace se zájemci dozví na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR. Specialisté
úřadu jsou připraveni jim poskytnout maximální poradenský servis, včetně nasměrování na
další instituce, například neziskové organizace, které jim rovněž mohou pomoci.

