
 

 
veřejná ochránkyně práv 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 

Vybrané problémy z agendy 

dávek pomoci v hmotné nouzi 

který se koná dne 11. dubna 2019 
 

v malém konferenčním sále 
Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 
 

Cílem kulatého stolu je seznámit účastníky a účastnice se stanovisky veřejné ochránkyně práv, 
která se týkají nejčastěji se opakujících problémů z oblasti hmotné nouze v agendě 
ochránkyně, a společně se zamyslet nad řešením aktuálních problémů z praxe. 

 

Předpokládáme, že se účastníci aktivně zapojí v rámci řešení případových studií a diskuse. 

Kulatý stůl je určen pro zaměstnance krajských poboček Úřadu práce. 

 

Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezená, a proto prosíme o vyslání 
maximálně dvou zástupců za každou krajskou pobočku. 

 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pátku  29. března 2019. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 

 

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

Dotazy k programu rád odpoví Mgr. Jiří Hrubý (tel. 542 542 382, hruby@ochrance.cz). 

 

Občerstvení zajištěno.  

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

11. dubna 2019 
 

09:00 – 09:30 Registrace účastníků 

09:30 – 11:00 Posuzování celkových sociálních a majetkových poměrů 

Mgr. Jiří Hrubý, Kancelář veřejného ochránce práv 

 posuzování majetku společně posuzovaných osob a osob blízkých 

 neuznání osobou v hmotné nouzi s přihlédnutím k celkovým sociálním 
a majetkovým poměrům 

 dokládání skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši 

11:00 – 11:15 Přestávka 

11:15 – 12:30 Stanovení v místě obvyklého nájemného 

Mgr. Marek Blecha, Mgr. Ivana Rejzková, Kancelář veřejného ochránce 
práv 

 srovnatelnost bytů 

 druhy podkladů 

 evidence podkladů ve spisové dokumentaci 

12:30 – 13:15 Přestávka na oběd 

13:15 – 13:45 Aktuální problémy Úřadu práce v agendě dávek pomoci v hmotné nouzi 

zástupce generálního ředitelství Úřadu práce 

13:45 – 14:45 Sociální poradenství v činnosti Úřadu práce 

Mgr. Zuzana Ščuková, Mgr. Katarína Krajčová, Kancelář veřejného 
ochránce práv 

 rozsah sociálního poradenství 

 sociální poradenství sociálně zranitelným skupinám 

14:45 – 15:00 Shrnutí poznatků 

 


