
 

MÁTE PROBLÉMY S HRAZENÍM NÁKLADŮ NA BYDLENÍ 

V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM? 

 

CO MŮŽETE UDĚLAT SAMI 

- Oslovit co nejdříve majitele bytu, pokusit se dojednat možnost odložení platby či dojednání 

splátkového kalendáře. 

- Požádat majitele bytu o součinnost při řešení krizové situace (jednání na ÚP apod.). 

- Pokusit se upravit rodinný rozpočet (omezit výdaje, jež nejsou aktuálně nezbytné). 

 

KDE MŮŽETE HLEDAT POMOC 

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 

Call centrum Úřadu práce ČR + 420 800 779 900 

Kontaktní pracoviště České Budějovice 

Klavíkova 1570/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4 

Call centrum kontaktního pracoviště ČB - +420 844 844 803 

Elektronická pošta podatelny – podatelna.cb@uradprace.cz 

Úřední hodiny – pondělí 8-17, středa 8-17, osobní jednání v úředních hodinách, doporučeno se 

na osobní schůzce domluvit předem telefonicky 

Dávky poskytované Úřadem práce v ČR v souvislosti s bydlením: 

• Příspěvek na bydlení 

o Dávka státní sociální podpory 

o Přispívá na krytí náklady na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy 

o Pro vlastníka bytu či nájemce (nájemní smlouva) s trvalým pobytem v bytě 

o Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní 

čtvrtletí 

o Více informaci na https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni 

• Doplatek na bydlení 

o Dávka pomoci v hmotné nouzi 

o Nárok na doplatek má vlastník bytu nebo jiná osoba, která užívá byt na základě 

smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu 

o Nutné splnění stavebně technických standardů obývaného bytu (ubytovacího prostoru) 

o Příjem domácnosti je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší, než částka 

živobytí domácnosti 

o Podmínkou je získání nároku na příspěvek na živobytí (další dávka poskytovaná ÚP), 

doplatek lze přiznat i bez nároku na příspěvek na živobytí, a to v případě, kdy příjem 

domácnosti nepřesáhl 1,3 násobek částky živobytí posuzované domácnosti. 

o Více informací na https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni 

• Mimořádná okamžitá pomoc 

o Dávka pomoci v hmotné nouzi 
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o Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích 

nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc 

bezprostředně. 

o Více informací na https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc a 

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pom-1 

o Zjednodušená žádost o Mimořádnou okamžitou pomoc spojená s COVID 19 - 

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-

mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19 

o Informace k mimořádné okamžité pomoci: 950 109 807 

 

• Odkaz na on-line formuláře/žádosti o poskytnutý dávek - 

https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#statni-socialni-podpora 

• O dávky ÚP lze žádat elektronicky (e-mailem mailem bez elektronického podpisu, s 

ofocenými doklady v příloze) nebo v papírové podobě do schránek umístěných na budovách 

úřadů práce zvenčí). 

• Příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči nemusí 

dokládat Úřadu práce ČR pro nárok na výplatu dávek ve 2. čtvrtletí 2020 své aktuální příjmy a 

náklady na bydlení. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako pro první tři 

měsíce roku 2020. Pokud ještě koncem června bude provoz na úřadech práce omezen, 

zopakuje se stejný scénář ještě jednou v červenci, pro období od července do září roku 2020. 

• Pokud během mimořádných opatření vznikne nárok na zvýšení dávky, stačí tyto změny 

doložit, jakmile to bude možné. ÚP ČR to zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci 

dostane. 

 

POTRAVINOVÁ BANKA JIHOČESKÉHO KRAJE 

Možnost poskytnutí potravinové pomoci. Banka potraviny poskytuje prostřednictvím poskytovatelů 

sociálních služeb. V případě potřeby kontaktujte organizaci Mezi proudy, o.p.s., tel.: 

775 684 570. 

 

Další pomoc – NADACE A GRANTY 

NADACE J&T – mimořádná pomoc pro rodiny s dětmi v souvislosti s koronavirem 

https://www.nadacejt.cz/mimoradny-grant-v-souvislosti-s-koronavirem-k18.html 

Nadace J&T připravila grant pro rodiny s dětmi v Česku i na Slovensku, kterým v souvislosti s 

opatřením vlády v důsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou měrou klesly příjmy a mají kvůli 

tomu potíže s úhradou nákladů spojených s chodem domácnosti. Max. výše příspěvku 15.000,- Kč.  

Možno žádat do 20.5.2020, nebo do vyčerpání rozpočtu. Žádost se podává elektronicky na odkazu 

https://www.nadacejt.cz/mimoradny-grant-v-souvislosti-s-koronavirem-k18.html, před podáním 

žádosti doporučujeme projít podmínky přidělení grantu. 
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NADACE ČESKÉHO ROZHLASU – Covid 19 – Rozšířená podpora jednotlivců v rámci 

grantové programu Člověk v nouzi  

Pomoc jednotlivcům se zrakovým, kombinovaným zrakovým postižením, či pečujícím, kteří se ocitli 

v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření během vyhlášeného nouzového stavu 

v České republice. Mohou žádat: 

o Osoby pečující o osoby se zrakovým či kombinovaným postižením, které by jinak 

využívali sociální služby či školské služby 

o Osoby samostatně výdělečně činné, které v důsledku bezpečnostních opatření 

nemohou vykovávat svojí pracovní činnost a ocitají se v tíživé finanční situaci 

o Zaměstnanci na DPP a DPČ, kteří v důsledku bezpečnostních opatření nemohou 

vykonávat pracovní činnosti a ocitají se v tíživé finanční situaci 

Více na tel.: 734 151 309, email: michaela.posvarova@rozhlas.cz, nebo 

https://svetluska.rozhlas.cz/covid-19-rozsirena-podpora-jednotlivcu-v-ramci-grantoveho-programu-

clovek-v-8165419, žádost se podává elektronicky (prostřednictvím stránek nadace) 

 

NADCE LEONTINKA – Covid19: Pomoc klientů se zrakovým postižením a pomoc rodinám 

http://www.nadaceleontinka.cz/granty/ 

Pomoc pro osoby se zrakovým postižením a jejich rodiny, které se ocitly v důsledku koronaviru 

v nouzi.  

NADACE TEREZY MAXOVÉ – Krizový fond pomoci  

I v době koronaviru nabízí Nadace Terezy Maxové podporu rodinám, které se dostaly do těžké 

sociální situace – nadační Krizový fond pomoci je určený pro rodiny ohrožené odebráním dětí kvůli 

chudobě a finančním problémům. Z příspěvku je možné hradit např. nájemné, kauci či dluh 

za dodávky energií. Předpokladem pomoci je potenciál jinak zdravého rodinného prostředí 

a spolupráce OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). V součinnosti s jejími pracovníky 

posuzuje fond každou konkrétní žádost i řešení problému rodiny. Více na odkazu 

https://www.nadaceterezymaxove.cz/o-nadaci/novinky/859-Krizovy-fond-pomoci/ 

 

NADACE AGROFERT – podpora samoživitelů/samoživitelek 

https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/obecne-individualni-zadosti/, https://www.nadace-

agrofert.cz/projekty/fond-pro-samozivitele 

- Krizový fond pro samoživitele v nouzi - Pokud pracujete a sami se staráte o dítě/děti a kvůli 

současné situaci s epidemií Covid-19 se dostáváte do finanční tísně např. kvůli zvýšeným 

nákladům na hlídání dětí, tak můžete v naší nadaci podat ve zrychleném řízení žádost 

o příspěvek z Fondu pro rodiče samoživitele v nouzi. Stačí vyplnit 

žádost zde: https://bit.ly/33nNTmU a v případě zaměstnanců přiložit potvrzení 

o zaměstnání od zaměstnavatele, v případě OSVČ kopii výpisu z účtu o úhradě záloh 

zdravotního a sociálního pojištění. Poté obojí elektronicky stačí zaslat 

na email zuzana.tornikidis@nadaceagrofert.cz . Žádné další přílohy nejsou třeba. 

Program pro pracující osoby, které se dostaly kvůli epidemii koronaviru do finanční krize, 

a nevztahuje se na ně žádné z podpůrných opatření Vlády ČR. Žádost o podporu mohou podat osoby 

v nejvyšším stupni invalidního důchodu nebo ve starobním důchodu, a to za podmínky, že 

do vyhlášení nouzového stavu vykonávaly pracovní činnost. Žadatelé musí vyplnit formulář Obecné 

individuální žádosti, přiložit kopii občanského průkazu a doklad, že z důvodu současné krize 
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způsobené epidemií koronaviru přišli o možnost výdělku (např. kopii smlouvy, výplatní pásky apod.). 

Žádost a přílohy se zasílají elektronicky na email zuzana.tornikidis@nadaceagrofert.cz. 

 

 

PATRON DĚTÍ, z.ú. – Mimořádná pomoc rodinám v nouzi v důsledku koronavirové krize - 

https://patrondeti.cz/koronapomoc 

Koronavirová pomoc je určena všem rodinám s nezletilými dětmi, které se kvůli pandemii koronaviru 

dostaly do finančních problémů. O mimořádnou pomoc mohou požádat zákonní zástupci nezletilých 

dětí nebo osoby, kterým soud svěřil tyto děti do náhradní rodinné péče (NRP) — zaměstnanci, osoby 

pracující na DPČ či DPP, rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, živnostníci, osoby dlouhodobě 

nezaměstnané a pobírající dávky v hmotné nouzi či ti, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci a byli 

zasažení koronavirovou krizí.  

 

 

NADACE NAŠE DÍTĚ – Pomoc rodičům samoživitelům v hmotné nouzi 

https://www.nasedite.cz/novinky-detail/pomahame-rodicum-samozivitelum-v-hmotne-nouzi-438/ 

Vzhledem k prodloužení stavu nouze v ČR i a současné koronavirové krizi Nadace Naše dítě 

směřuje pomoc k rodičům samoživitelům, kteří se momentálně ocitli v hmotné nouzi. Přednost 

dostanou singl rodiče, kteří nedosáhnou na ošetřovné, protože pracovali na DPP nebo DPČ. Požádat 

ale samozřejmě mohou i ostatní rodiče samoživitelé. 

NADACE ADRA – jednorázová pomoc v případě nečekané sociální tísně 

https://www.adra.cz/nadace-adra/pomoc-jednotlivcum/pomoc-jednorazova. 

Z tohoto fondu nadace jednorázově podporuje, mimo jiné, konkrétní jednotlivce (rodiny), kteří se 

v důsledku koronavirové pandemie a následného vyhlášení nouzového stavu (březen 2020) dostali 

nečekaně do sociální tísně, nemají nárok na státní kompenzaci ztráty příjmu, což doloží čestným 

prohlášením. Rychlost poskytování této pomoci záleží na financích ve fondu. 

 

POKUD SI NEVÍTE RADY, KONTAKTUJTE TELEFONICKY 

PRACOVNÍKY KONTAKTNÍHO MÍSTA BYDLENÍ V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH. JSOU VÁM K DISPOZICI KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 

10:00 DO 12:00 NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH 702 269 770/702 269 709 

 

LEGISLATIVA A NAŘÍZENÍ VLÁDY 

Zákon č. 209/2020 Sb. o opatřeních ke zmírnění dopadů v souvislosti s epidemií koronaviru na 

nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby - 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-209 

- Ochrana nájemců před výpovědí z nájmu v případě, že bude mít do konce července 2020 

problém s úhradou nájemného z prokazatelných důvodů, které vznikly kvůli pandemii. 

- Dlužný nájem je nutno uhradit do konce roku 2020, vč. úhrady úroku z prodlení. 

- Nájemce musí doložit, že nemá dostatečné příjmy z důvodu epidemie koronaviru. 

- Ochrana se nevztahuje na neuhrazení nákladů za služby v rozhodné době. 
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