
1 

 

Znění částí platného zákona, jichž se novelizace týká, s vyznačením 

navrhovaných změn 
 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 43 

 

****** 
 

(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 než 6 měsíců v posledních 

12 měsících, bude dávka vyplácena tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky bude 

vypláceno poukázkami opravňujícími k nákupu zboží ve stanovené hodnotě. 

 

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 než 6 měsíců 

v posledních 12 měsících, bude dávka vyplácena tak, že nejméně 35 % a nejvýše  

65 % dávky bude vypláceno poukázkami opravňujícími k nákupu zboží ve stanovené 

hodnotě. Ustanovení předchozí věty se nepoužije v případech, kdy výše příspěvku na 

živobytí nepřesahuje 500 Kč, a v případech, kdy je příjemce nebo osoba s ním 

společně posuzovaná osobou, které  

1. jsou poskytovány pobytové sociální služby78), 

2. je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, 

3. byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost79), 

anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele, 

 

-------------------- 
  78) § 33 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. 

  79) § 55 a násl. občanského zákoníku. 

 

************ 

 

 

§ 66 

zrušen 

 

Zkrácené řízení 

 

V řízení o změně způsobu výplaty dávky je prvním úkonem v řízení vydání oznámení 

podle § 76. 
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