
 

15 
 

 

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 

 
§ 3  

 
Osoba, která není v hmotné nouzi  

 
 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která  
  
a) není v pracovním nebo obdobném vztahu, kdy obdobný vztah musí být vykonáván 
alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost  
a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjimkou osoby, která je  
1. starší 68 let,  
2. poživatelem starobního důchodu,  
3. invalidní ve třetím stupni,  
4. osobou pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství 
nebo rodičem celodenně, osobně a řádně pečujícím alespoň o 1 dítě a z důvodu této péče 
pobírajícím rodičovský příspěvek, a to po dobu trvání nároku na rodičovský příspěvek a po 
této době takto pečujícím o dítě, které z vážných důvodů nemůže být umístěno v jeslích nebo 
v mateřské škole nebo obdobném zařízení,  
5. osobou osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve 
stupni I nebo osobou 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,  
6. poživatelem příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III 
(těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost),  
7. nezaopatřeným dítětem,  
8. uznána dočasně práce neschopnou,  
9. práce neschopná z důvodu, který by byl u pojištěnce pojištěného podle zákona o 
nemocenském pojištění důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné 
pracovní neschopnosti,  
  
b) je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat 
krátkodobé zaměstnání3) nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti4), a to po 
dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí,  
  
c) prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (§ 11),  
  
d) je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na 
bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, a 
proto nemá dávky z tohoto pojištění; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje 
osoba, která se za osobu samostatně výdělečně činnou považuje podle zákona o důchodovém 
                                                        
17a) § 21 a 24 zákona č. 108/2006 Sb. 
3) § 25 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
4) § 120 zákona č. 435/2004 Sb.  
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pojištění60),  
  
e) je osobou, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným 
plněním povinné školní docházky uložena sankce podle zvláštního právního předpisu5), a to 
po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce,  
 
f) nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do 
vazby, a to počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, následujícím po kalendářním měsíci, 
ve kterém tato skutečnost nastala, za předpokladu že uvedená skutečnost k tomuto dni nadále 
trvá,  
  
g) je osobou, které podle zvláštního právního předpisu5c) nevznikl nárok na nemocenské 
proto, že si úmyslně přivodila pracovní neschopnost, nebo jí vznikla pracovní neschopnost 
zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo užití omamných 
prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenské nenáleží nebo 
náleží ve snížené výši,  
  
h) je osobou, které byla dávka odejmuta podle § 45 odst. 2 nebo § 49 odst. 5, nebo s ní 
společně posuzovanou osobou, a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po 
kalendářním měsíci, ve kterém byla dávka odejmuta.  
  
 (2) Je-li osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až e), g) nebo h) osobou společně 
posuzovanou podle § 2 odst. 1, posuzuje se pro účely zjištění nároku na dávku společně; k 
této osobě se přihlíží též při stanovení výše dávky, s výjimkou stanovení výše příspěvku na 
živobytí podle § 23 písm. b). Za společně posuzovanou osobu podle věty první se pro účely 
zjištění nároku na dávku považuje též osoba, která není oprávněnou osobou.  
  
 (3) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobu 
uvedenou v odstavci 1 písm. a) až e), g) a h), a dále nezaopatřené dítě umístěné na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu v plném přímém zaopatření v pobytovém zařízení sociálních 
služeb podle ustanovení § 48 zákona o sociálních službách, bude považovat za osobu v 
hmotné nouzi.  
  
 (4) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobou v 
hmotné nouzi není osoba, jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí mohou 
i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění její výživy a 
ostatních základních osobních potřeb.  
  
 (5) Za osobu, která pobírá příspěvek na živobytí, se považuje příjemce příspěvku na 
živobytí a osoba společně posuzovaná s příjemcem příspěvku na živobytí.  
  

 
 
 
 
 
 

                                                        
60) § 9 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
5) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 9  
 

Příjem 
 

 (1) Pro účely tohoto zákona se za příjem, není-li dále stanoveno jinak, považuje  
  
a) 70 % příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z 
příjmů14), a to po odpočtu daně z příjmů a pojistného na důchodové spoření, pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění, a ze mzdových nároků vyplácených krajskou pobočkou Úřadu práce 
podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně 
některých zákonů3),  
  
b) 80 % příjmu  
1. z náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) po dobu prvních 14 dnů a 
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní 
neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů14a) a z dávky nemocenského 
pojištění15),  
2. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, 
3. z důchodů poskytovaných z důchodového pojištění53),  
  
c) 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu16), s 
výjimkou příspěvku na živobytí.  
  
 (2) Příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku na 
živobytí rozumí příjem podle odstavce 1 snížený o přiměřené náklady na bydlení; za 
přiměřené náklady na bydlení se pro účely tohoto zákona považují odůvodněné náklady na 
bydlení (§ 34), nejvýše však do výše 30 %, a v hlavním městě Praze do výše 35 % příjmu 
osoby nebo společně posuzovaných osob.  
  
 (3) Za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení se považuje příjem uvedený 
v odstavci 1, s výjimkou  
  
a) dávek pěstounské péče17),  
  
b) příjmu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. d) zákona o životním a existenčním minimu a  
  
c) příjmů uvedených v § 7 odst. 2 písm. k) zákona o životním a existenčním minimu.  

 
 

                                                        
14) § 6 odst. 1 a 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
15) Zákon o nemocenském pojištění. 
14a) Například § 192 zákoníku práce. 
16) § 7 a 8 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 
17) § 36 a násl. zákona č. 117/1995 Sb. 
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§ 11  

 
Zvýšení příjmu vlastním přičiněním  

 
 (1) Při posuzování nároku na příspěvek na živobytí opakované dávky se zjišťuje, s 
výjimkami uvedenými v odstavcích 4 až 6 3 až 5, zda mají osoba a společně s ní posuzované 
osoby možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním.  
  
 (2) Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu  
  
a) řádným uplatněním nároků a pohledávek,  
  
b) prodejem nebo jiným využitím majetku., 
 
c) vlastní prací.  
  
 (3) zrušen  
 
 (3) Možnost zvýšit si příjem vlastní prací se nezkoumá při posuzování hmotné 
nouze u osoby, která je uvedena v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 9. 
  
 (4) Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u  
  
a) nemovitosti nebo bytu, které občan využívá k přiměřenému trvalému bydlení,  
  
b) prostředků zdravotnické techniky poskytovaných podle zvláštního právního předpisu18) ,  
  
c) zvláštních pomůcek osob s těžkým zdravotním postižením; zvláštní pomůckou se rozumí 
taková pomůcka, na kterou je možné poskytnout příspěvek podle zvláštního právního 
předpisu19),  
  
d) motorového vozidla, které je využíváno k výdělečné činnosti nebo k jiným způsobem 
nezajistitelné dopravě do školy nebo zaměstnání,  
  
e) uzavřeného penzijního připojištění se státním příspěvkem20).  
  
 (5) Orgán pomoci v hmotné nouzi nemusí vyžadovat prodej nebo jiné využití majetku 
též v případě, kdy majetek přispívá k pracovnímu uplatnění osob.  
  
 (6) Možnost využití prodeje nebo jiného využití movitého nebo nemovitého majetku 
pro zvýšení příjmu vlastním přičiněním se posuzuje, není-li dále stanoveno jinak, až po 
uplynutí 3 měsíců, za které byla vyplacena dávka, pokud nárok na tuto dávku trvá.  
  
 (7) zrušen  

                                                        
18) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
19) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. 
20) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
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 (8) Možnost zvýšení příjmu z uzavřeného stavebního spoření se posuzuje až po 
uplynutí 6 měsíců, za které byla vyplacena dávka, pokud nárok na tuto dávku trvá; v případě, 
kdy by výše částky, která by byla pro účely zvýšení příjmu zrušením stavebního spoření 
získána, byla vyšší než desetinásobek částky životního minima osoby nebo společně 
posuzovaných osob, se k této možnosti zvýšení příjmu přihlíží ihned.  
  

 
 

§ 12  
 

zrušen 
 

§ 12 
Zvýšení příjmu vlastní prací 

 
 (1) Jako možnost zvýšení příjmu vlastní prací se posuzuje 
 
a) započetí výdělečné činnosti u osoby nepracující, 
 
b) zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné činnosti, 
 
c) možnosti vykonávat lépe placenou výdělečnou činnost. 
 
  (2) Za projevenou snahu o zvýšení příjmu vlastní prací se považuje 
 
a) prokázaná vlastní snaha o zvýšení příjmu z výdělečné činnosti ve smyslu odstavce 1, 
zejména aktivní součinností s krajskou pobočkou Úřadu práce ve spojitosti s evidencí 
uchazečů o zaměstnání, využitím služeb agentur práce, inzerce, nabídek výdělečné 
činnosti prostřednictvím internetu a korespondence se zaměstnavateli,  
 
b) výkon veřejně prospěšných prací nebo krátkodobého zaměstnání zprostředkovaného 
krajskou pobočkou Úřadu práce, 
 
c) výkon dobrovolnické služby21) nebo veřejné služby (§ 18a), je-li tato služba 
vykonávána alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně, a to pouze po dobu, kdy osoba nadále 
splňuje podmínku uvedenou v písmenu a). 

 
 

§ 24  
 

Částka živobytí osoby a částka živobytí společně posuzovaných osob  
 
 (1) Částka živobytí osoby činí  
  
a) u nezaopatřeného dítěte částku životního minima, popřípadě zvýšenou podle § 29,  
  
b) u osoby, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních 
měsících před podáním žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi jí byl skončen základní 
                                                        
21) Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 
vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem61) nebo s ní byl skončen jiný 
pracovní vztah z obdobného důvodu, částku existenčního minima; zvýšení částky živobytí 
podle § 26 až 28 této osobě nenáleží,  
  
c) u osoby, která není uvedena v písmenech a), b), d) nebo e) částku existenčního minima, 
popřípadě zvýšenou o částky uvedené v § 26 až 29,  
  
d) u osoby, která není uvedena v písmenu a) nebo v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 9 a dluží 
na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek měsíční splátky stanovené 
rozhodnutím soudu, nebo vyšší než částku, která by připadala na 3 měsíce, je-li plnění 
vyživovací povinnosti stanoveno jiným způsobem, částku existenčního minima, nejde-li o 
osobu, které vznikl dluh na výživném až po podání žádosti o příspěvek na živobytí a která z 
důvodu nedostatečného příjmu podala soudu návrh na zrušení nebo snížení výživného; 
zvýšení částky živobytí podle § 26 až 28 této osobě nenáleží,  
  
e) u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní 
měsíc, částku existenčního minima; zvýšení částky živobytí podle § 26 až 28 této osobě 
nenáleží.  
  
 (2) Částka živobytí společně posuzovaných osob činí součet částek živobytí osob, 
které jsou osobami společně posuzovanými.  

 
 
 

§ 24 
Částka živobytí osoby a částka živobytí společně posuzovaných osob 

  
(1) Částka živobytí osoby činí 
 

a) u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím 
stupni a u osoby starší 68 let částku životního minima, popřípadě zvýšenou podle § 29, 
 
b) u osoby, která není uvedena v písmenu a) a která je vedena v evidenci uchazečů o 
zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti o dávku 
pomoci v hmotné nouzi jí byl skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení 
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť 
hrubým způsobem61) nebo s ní byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu, 
částku existenčního minima; zvýšení částky živobytí podle § 25 až 28 a § 30 této osobě 
nenáleží, 
 
c) u osoby, která není uvedena v písmenu a) a dluží na výživném pro nezletilé dítě částku 
vyšší než trojnásobek měsíční splátky stanovené rozhodnutím soudu, nebo vyšší než 
částku, která by připadala na 3 měsíce, je-li plnění vyživovací povinnosti stanoveno 
jiným způsobem, částku existenčního minima, nejde-li o osobu, které vznikl dluh na 
výživném až po podání žádosti o příspěvek na živobytí a která z důvodu nedostatečného 
příjmu podala soudu návrh na zrušení nebo snížení výživného; zvýšení částky živobytí 
podle § 25 až 28 a § 30 této osobě nenáleží, 
                                                        
61) § 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce. 
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d) u osoby, která není uvedena v písmenu a) a které je poskytována zdravotní péče ve 
zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, částku existenčního minima; zvýšení 
částky živobytí podle § 25 až 28 a § 30 této osobě nenáleží,  
 
e) u osoby, která vykonávala dobrovolnickou službu21) nebo veřejnou službu v rozsahu 
alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, částku existenčního minima zvýšenou o polovinu 
rozdílu mezi životním minimem jednotlivce a existenčním minimem, popřípadě 
zvýšenou o částky uvedené v § 25 až § 30, 
 
f) u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, částku 
existenčního minima; zvýšení částky živobytí podle § 25 až 28 této osobě nenáleží. Toto 
ustanovení se nevztahuje na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní 
prací (§ 11 odst. 3), osobu s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při 
rekvalifikaci, osobu prokazatelně se účastnící na projektech organizovaných krajskou 
pobočkou Úřadu práce, osobu, která je výdělečně činná, osobu, která je invalidní ve 
druhém stupni, a osobu, která vykonává dobrovolnickou službu21) nebo veřejnou službu 
v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci, 
 
g) u osoby, která není uvedena v předchozích písmenech částku existenčního minima, 
popřípadě zvýšenou o částky uvedené v § 25 až 30. 
 

(2) V případě, že osoba v hmotné nouzi v předcházejících 12 kalendářních 
měsících pobírala příspěvek na živobytí a ode dne odejmutí naposledy přiznaného 
příspěvku na živobytí neuplynuly více než 3 kalendářní měsíce, započítávají se do lhůty 
6 měsíců uvedené v odstavci 1 písm. f) i předchozí doby čerpání příspěvku na živobytí. 

 
 (3) Částka živobytí společně posuzovaných osob činí součet částek živobytí osob, 
které jsou osobami společně posuzovanými.  
 

 
§ 25  

 
zrušen 

 
 

§ 25 
Hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací 

 
 (1) Osobě, s výjimkou osoby uvedené v odstavci 2, která má příjem z výdělečné 
činnosti, se zvyšuje částka živobytí o 40 % částky rozdílu mezi životním minimem 
osoby31) a existenčním minimem. 
 
  (2) Osobě, která je uchazečem o zaměstnání a prokazatelně se snaží využít další 
možnosti zvýšení příjmu vlastní prací podle § 12 odst. 2, se zvyšuje částka živobytí o 40 
% částky rozdílu mezi životním minimem osoby31) a existenčním minimem.  

 
 

                                                        
31) § 2 nebo 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 
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§ 26  

 
Hodnocení možnosti využití majetku  

 
 (1) Nárok na zvýšení částky živobytí o polovinu 30 % částky rozdílu mezi životním 
minimem osoby31) a existenčním minimem má osoba, která majetek  
  
a) nemá,  
  
b) má, ale nelze jej využít ke zvýšení příjmu,  
  
c) má a využívá jej ke zvýšení příjmu.  
  
 (2) Pokud nedojde k využití majetku do uplynutí 3 měsíců, za které pobírá osoba nebo 
společně s ní posuzovaná osoba příspěvek na živobytí, má se za to, že jde o osobu uvedenou v 
§ 3 odst. 1 písm. c).  
  
 (3) Pokud je osoba vyloučena z okruhu osob v hmotné nouzi z důvodu nevyužití 
majetku ke zvýšení příjmu a pokud znovu o dávku požádá do 3 kalendářních měsíců ode dne 
odejmutí dávky, považuje se za osobu uvedenou v § 3 odst. 4. Pokud osoba má majetek, který 
nevyužívá ke zvýšení příjmu, a dojde u ní k přerušení pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi 
před uplynutím 3 kalendářních měsíců ode dne přiznání dávky a tato osoba znovu požádá o 
dávku do 3 kalendářních měsíců ode dne odejmutí dávky, započítají se do doby potřebné pro 
hodnocení majetku podle odstavce 2 i doby, které proběhly u předchozího pobírání dávky.  
  

§ 27  
 

Hodnocení možnosti uplatnění nároků a pohledávek  
 
 (1) Nárok na zvýšení částky živobytí o polovinu 30 % částky rozdílu mezi životním 
minimem osoby31) a existenčním minimem má osoba, která  
  
a) nemá nároky ani pohledávky,  
  
b) prokazatelně všechny své nároky a pohledávky uplatnila.  
  
 (2) Pokud nedojde k řádnému uplatnění některého z nároků a pohledávek do uplynutí 
3 měsíců, za které pobírá osoba nebo společně s ní posuzovaná osoba příspěvek na živobytí, 
má se za to, že jde o osobu uvedenou v § 3 odst. 1 písm. c).  
  

 
§ 30  

 
zrušen 
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§ 30 

Zvýšení částky živobytí osoby hledající zaměstnání 
  

Částka živobytí osoby se zvyšuje až do výše 300 Kč u osoby, která prokáže, že má 
zvýšené náklady spojené s hledáním zaměstnání nebo s výkonem veřejné služby, 
zejména náklady na dopravu, telefon a korespondenci.  

 
 
 

§ 61  
 

Krajská pobočka Úřadu práce  
 
 (1) Krajská pobočka Úřadu práce  
  
a) rozhoduje o přiznání příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité pomoci a doplatku na 
bydlení a o jejich výši a provádí jejich výplatu,  
  
b) poskytuje osobám informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení; 
tyto informace cizinci s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky za 
účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle jiného právního 
předpisu57) sdělí písemně,  
  
c) posuzuje, zda se osoba uvedená v § 16 odst. 1 nestala neodůvodnitelnou zátěží systému,  
  
d) písemně sděluje Ministerstvu vnitra28) zjištění, že osoba uvedená v § 16 odst. 1 se stala 
neodůvodnitelnou zátěží systému,  
  
e) písemně sděluje Ministerstvu vnitra49a), že úhrnný měsíční příjem osoby uvedené v § 5 odst. 
1 písm. f), a společně s ní posuzovaných osob, zjištěný při rozhodování o příspěvku na 
živobytí, nedosahuje částky živobytí společně posuzovaných osob,  
  
f) spolupracuje zejména s orgány sociálně-právní ochrany dětí, povinnými osobami, orgány 
činnými v trestním řízení a soudy při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání 
plnění vyživovací povinnosti,  
  
g) písemně sděluje Ministerstvu vnitra58), že cizinec, kterému bylo vydáno povolení k 
dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího 
vysokou kvalifikaci podle jiného právního předpisu57), podal žádost o příspěvek na živobytí, 
doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc.  
  
 (2) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna provést posouzení a oznámení podle 
odstavce 1 písm. c) a d) v odůvodněných případech též opětovně.  
  
 (3) Krajská pobočka Úřadu práce dále  
                                                        
57) § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb. 

49a) § 106 odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb. 
58) § 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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a) vede evidenci osob vykonávajících veřejnou službu, která obsahuje jméno, popřípadě 
jména, příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt těchto osob, včetně informací o 
zahájení výkonu veřejné služby, o jejím ukončení a hodnocení, pokud se s obcemi nebo 
dalšími subjekty nedohodne jinak, 
  
b) uděluje závazné pokyny při výkonu veřejné služby a zabezpečuje kontrolu výkonu veřejné 
služby, pokud se s obcemi nebo dalšími subjekty nedohodne jinak, 
  
c) uzavírá smlouvu o výkonu veřejné služby, pokud se s obcemi nebo dalšími subjekty 
nedohodne jinak, 
  
d) uzavírá pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou 
osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude způsobena, pokud se s obcemi 
nebo dalšími subjekty nedohodne jinak,  
  
e) uzavírá dohodu s obcí, že na jejím území může být veřejná služba vykonávána.  
  
 (4) Krajská pobočka Úřadu práce může s obcí nebo dalšími subjekty uzavřít písemnou 
smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby obcí nebo dalšími subjekty.  
 
 
 

Čl. II zákona č. … 
 

Přechodné ustanovení 
 

Doba 6 kalendářních měsíců podle § 24 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/2006 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se počítá ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  
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