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Každá zkušenost se počítá.™

Montáž dávkovacích systémů,
 úprava sanitačních plánů a

 výpočet nákladů zdarma
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Systém pomoci v!hmotné nouzi 
je formou pomoci osobám 
s!nedostate"n#mi p$íjmy, 
motivující tyto osoby k!aktivní 
snaze zajistit si prost$edky 
k!uspokojení %ivotních pot$eb, 
za!p$edpokladu, %e ka%dá osoba, 
která pracuje, se musí mít 
lépe ne% ta, která nepracuje, 
pop$ípad& se práci vyh#bá. 
Jedná se o!systém, jeho% 
prost$ednictvím 'eská republika 
bojuje proti sociálnímu vylou"ení.

� Text: doc.!Ing.!Ladislav Pr()a, CSc., 
 prod!kan pro v!du a"tv#r$í $innost, 
 Fakulta ve%ejn&ch politik Slezské 
 univerzity v"Opav!;
 Ing.!Ji$í Horeck#, Ph.D., MBA,
 prezident APSS 'R

ákladním stavebním prvkem 
celého systému dávek pomoci 
v!hmotné nouzi bylo de"nová-
ní #ivotního minima pro r$z-

né #ivotní situace. Zákonem %. 463/1991 
Sb., o! #ivotním minimu, proto byly sta-
noveny %ástky #ivotního minima na! krytí 
náklad$ na!zaji&t'ní osobních pot(eb ka#-
dého %lena domácnosti a!spole%n)ch pot(eb 
v&ech %len$ domácnosti. Na! tento zákon 
navazoval zákon %. 482/1991 Sb., o! soci-
ální pot(ebnosti, kter) stanovil podmínky 
nároku na!tyto dávky. Nejv't&ím nedostat-
kem toho systému byla skute%nost, #e v!n'-
kter)ch p(ípadech vytvá(el sociální past 
tím, #e garantoval za!pom'rn' snadno spl-
niteln)ch podmínek trval) p(íjem na!úrov-
ni, na!kterou se zejména osoby s!více d'tmi 
a!nízkou kvali"kací nemohly reáln' dostat 
sv)mi p(íjmy z!v)d'le%né %innosti, co# ved-
lo k! nezájmu o! p(ijetí h$(e placené práce, 
navíc po! (adu let v! 90. letech byla úrove* 
minimální mzdy ni#&í ne# #ivotní mini-
mum jednotlivce.

V!r. 2006 do&lo ke!zm'n' konstrukce #i-
votního minima podle zákona %. 110/2006 
Sb., o!#ivotním a!existen%ním minimu. Ten-
to zákon stanovil:
� #ivotní minimum jako minimální hranici 

pen'#ních p(íjm$ osob k!zaji&t'ní v)#ivy 
a!ostatních základních osobních pot(eb,

� existen%ní minimum jako minimál-
ní hranici p(íjm$ osob, která se pova-
#uje za! nezbytnou k! zaji&t'ní v)#ivy 
a! ostatních základních osobních pot(eb 
na!úrovni umo#*ující p(e#ití.

Nov' tedy %ástky #ivotního ani existen%-
ního minima nezahrnují nezbytné náklady 
na!bydlení. Ochrana v!oblasti bydlení je (e-
&ena v! rámci systému státní sociální pod-
pory poskytováním p(ísp'vku na! bydlení 
a!v!systému pomoci v!hmotné nouzi doplat-
kem na!bydlení. Ukazuje se, #e toto (e&ení – 
ve!spojení se zm'nou konstrukce p(ísp'vku 
na!bydlení – nebylo &+astné, nebo+ p(isp'lo 
k!r$stu cen nájemného a!slu#eb spojen)ch 
s!bydlením. 

Ke! zm'n' do&lo rovn'# i! z! hlediska 
samotného v)po%tu %ástek #ivotního 
minima. ,ástka #ivotního minima jed-
notlivce v! sou%asné dob' %iní 3! 860 K% 
m'sí%n'. 

Pokud je osoba posuzována spole%n' 
s! jin)mi osobami, jsou %ástky #ivotního 
minima odstup*ovány podle po(adí osob: 
%ástka #ivotního minima osoby, která je po-
suzována jako první v!po(adí, %iní m'sí%n' 
3! 550 K%, %ástka #ivotního minima osoby, 
která je posuzována jako druhá nebo dal&í 
v!po(adí, je diferencována podle v'ku této 
osoby a!%iní: 
� 3!200 K% m'sí%n' u!osoby od!15 let v'ku, 

která není nezaopat(en)m dít'tem, 

� 2!770 K% m'sí%n' u!nezaopat(eného dít'-
te od!15 do!26 let v'ku, 

� 2!420 K% m'sí%n' u!nezaopat(eného dít'-
te od!6 do!15 let v'ku, 

� 1!970 K% m'sí%n' u!nezaopat(eného dít'-
te do!6 let v'ku. 

,ástka existen%ního minima osoby %iní 
2!490 K% m'sí%n'. 

Od!po%átku 90. let a# do!r. 2006 se v!%ást-
kách #ivotního minima v)razn'ji zvy&o-
valy %ástky upravující krytí nezbytn)ch 
náklad$ na! domácnost, nap(. v! p(ípad' 
%ty(%lenné rodiny se dv'ma d'tmi ve!v'ku 
6 a!10 let vzrostl podíl této %ástky na!celko-
vé v)&i #ivotního minima tohoto typu ro-
diny z!15,4 % v!r. 1991 na!27,3 % v!r. 2006.

Je z(ejmé, #e v!rámci o%ekávané reformy 
systému sociálních dávek je nutné znovu 
posoudit stávající konstrukci #ivotního mi-
nima a!zvá#it návrat na!jeho dvouslo#kovou 
konstrukci tak, jak tomu bylo do! r. 2006. 
Obdobn' se jako vhodné jeví p(ehodnotit 
konstrukci p(ísp'vku na!bydlení, jeho# stá-
vající konstrukce je jedním ze spou&t'cích 
prvk$ r$stu cen nájemného a!slu#eb spoje-
n)ch s!bydlením. 

V!voj "ástek #ivotního 
minima a$jak dál
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