
 

si Vás dovoluje pozvat 

na odborný seminář 

 

Pomoc v hmotné nouzi 
a dávky na bydlení 

 

který se koná 

dne 27. dubna 2017 
 

zasedací místnosti č. 215 

Krajského úřadu Karlovarského kraje 

budova C, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
 

Cílem semináře je provést účastníky řízením o vybraných sociálních dávkách, seznámit je 

s podmínkami nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení, aktuálními 

stanovisky ochránkyně a judikaturou. 

 

Předpokládáme, že se účastníci aktivně zapojí řešením případových studií a v diskusi se zamyslí 

nad aktuálními problémy z praxe. 

 

Seminář zajišťují právníci Kanceláře veřejného ochránce práv. 

 

Seminář je určen pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

a pověřených obecních úřadů, kteří poskytují sociální poradenství osobám v tíživých životních 

situacích a setkávají se s problematikou sociálních dávek. 

 

Účast na semináři je bezplatná. Kapacita semináře je omezená, proto prosíme o účast maximálně 
dvou zaměstnanců za obecní úřad. O účasti rozhoduje datum přihlášení. 
 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do čtvrtka 20. dubna 2017. 
Každého účastníka prosím registrujte jednotlivě. 
 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

Upozorňujeme, že občerstvení během semináře není zajištěno. 

                                                           
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 

http://www.ochrance.cz/rezervace/
mailto:hoklova@ochrance.cz
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RÁMCOVÝ PROGRAM 

 

27. dubna 2017 
 
09:00 – 09:30 Registrace účastníků 

 

09:30 – 10:00 Nejčastější chyby úřadu práce ve fázi uplatňování žádosti o dávku 
Mgr. Pavel Matějíček, Kancelář veřejného ochránce práv 
Mgr. Jitka Černá, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv 

 

10:00 – 11:00 Průběh řízení o vybraných sociálních dávkách a možnosti obrany 

 nejdůležitější procesní úkony v řízení 
 přehled nástrojů procesní obrany 
Mgr. Pavel Matějíček, Kancelář veřejného ochránce práv 

 

11:00 – 11:15 Přestávka 

 

11:15 – 12:00 Příspěvek na živobytí s důrazem na změny od 1. února 2017 

 společně posuzované osoby 
 podstatný pokles příjmu 
 sociální šetření 
 celkové sociální a majetkové poměry 
 částka živobytí 
 veřejná služba  
JUDr. Andrea Vašíčková, Kancelář veřejného ochránce práv 

 

12:00 – 12:45 Přestávka 

 

12:45 – 13:45 Dávky na bydlení  

 druhy bydlení 
 vliv trvalého pobytu na dávky na bydlení 
 započitatelné náklady na bydlení 
 určování místně obvyklého nájemného pro doplatek na bydlení 
 připravované změny  
JUDr. Andrea Vašíčková, Kancelář veřejného ochránce práv 

 

13:45 – 14:00 Přestávka 

 

14:00 – 15:00 Mimořádná okamžitá pomoc 

 výdaje, na které lze získat mimořádnou okamžitou pomoc 
 řešení případových studií 
 judikatura správních soudů 
Mgr. Jitka Černá, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv 

 

15:00 – 15:15 Shrnutí poznatků, diskuse 


