Vážená paní, vážený pane,
v souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností, ke
kterému došlo napříč celou Českou republikou, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) informuje o
možnosti pomoci ze strany Úřadu práce (ÚP ČR).
Do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) se dostalo zhruba 20 % všech domácností. V gesci
MPSV je možné pro podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli v nouzi,
využít zejména následujících nástrojů:
• Mimořádná okamžitá pomoc (MOP): jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné
nouzi; informační leták zasíláme k případnému využití v příloze. Podrobné informace lze nalézt na
https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
o MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj.
mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny
nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala
do stavu hmotné nouze. Ve chvíli, kdy spotřebitel opustí režim DPI, je vystaveno vyúčtování. S tímto
vyúčtováním, pokud nebudou mít dostatek vlastních finančních prostředků na jeho úhradu, se mohou
následně obrátit na ÚP ČR v příslušném městě a požádat o MOP – Vyúčtování DPI. Pro přiznání této
pomoci budou hodnoceny příjmy, úspory, majetek a náklady na bydlení. MOP je dávka na úhradu
nákladů spojených s bydlením a je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá
jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.) Podmínka:
30 % příjmu nestačí na pokrytí nákladů na bydlení a zároveň je těchto 30 % nižší než příslušné
normativní náklady stanovené zákonem.
o MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků
na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.)
• Příspěvek na bydlení: touto dávkou stát pravidelně přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % (v
Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a
vlastnickému bydlení). Podrobné informace na https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Příklad MOP – vyúčtování DPI:
Měsíční čistá mzda: 25 000 Kč (ze zákona se započítává příjem ze 70 % = 17 500 Kč)
Náklady na bydlení: 15 000 Kč
Naspořeno: 20 000 Kč
V tomto případě může Úřad práce ČR v rámci správního uvážení nepřihlížet k majetku (tj. úsporám) v
částce až do výše 37 720 Kč, při posuzování se tedy bude vycházet jen z příjmů (započítaných dle
zákona ze 70 %). Nedoplatek za vyúčtování je 15 000 Kč. Úřad práce bude moci v tomto ilustračním
případě poskytnout MOP na vyúčtování od DPI ve výši 15 000 Kč.

