
Postupy – Mimořádná okamžitá pomoc povodně 2013 
 

     Cílem materiálu je poskytnutí základních informací, jakým způsobem a za použití jakých 

nástrojů budopu orgány pomoci v hmotné nouzi postupovat v případech žádostí o MOP 

v souvislosti s povodněmi. Situace osob, kterým vznikly škody v důsledku povodní, je 

specifická. Lze předpokládat, že že sociální situace jednotlivých osob a jejich rodin se bude 

značně lišit.  

     Jednání s osobami, které byly postiženy povodní, je nezbytné vést vstřícně a citlivě.  

 

Typy Mimořádné okamžité pomoci 
 
Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně 

řešit. 

 
MOP – mimořádná událost  
Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelná pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) 

Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 51 150 Kč. 

MOP se vyhodnocuje v rámci okruhu společně posuzovaných osob. MOP lze poskytnout jen jedné osobě ze 

společně posuzovaných. Při posuzování majetkových poměrů se přihlíží především k případné finanční 

hotovosti, kterou by osoby mohly použít k prvotní likvidaci následků, aniž by bylo ohroženo uspokojování jejich 

základních životních potřeb. Smyslem je zabezpečit osobu na přechodnou dobu, zabezpečit její základní životní 

potřeby a zabezpečit osobě první pomoc k odstranění důsledků katastrofy do doby, než bude možné poskytnout 

pomoc z jiných zdrojů (pojišťovna, obec…). 

MOP – jednorázový výdaj 

Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení 

duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto 

jednorázového výdaje. Bez okruhu SPO. 

MOP – nezbytné základní předměty dlouhodobé potřeby 

Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do 

výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima 

jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč. S okruhem společně posuzovaných osob. 

Při řešení situace žadatele se dají i vzájemně kombinovat. Při podání žádosti je potřeba 

zohledňovat následující aspekty: 

1. Je osoba dotčena povodněmi? Pokud vám nebude žadatel osobně znám a nebudete vědět, že bydlí 

v postižené oblasti, doporučuji kontaktovat sociálního pracovníka obce. Sociální pracovníci a zástupci 

samospráv jsou informováni vyjít vstříc vašim požadavkům a poskytnout dostupné informace o žadateli. 

Využívejte spolupráce se sociálními pracovníky obcí. Jsou to lidé v I. linii a své občany znají.  

2. Co pokrývá dávka MOP? Prvotní MOP (živelná pohroma) je určena na základní potřeby, bez kterých se 

osoba neobejde (potraviny, základní ošacení, hygienické potřeby, provizorní zabezpečení střechy, dezinfekční 

prostředky, zajištění otvorů po rozbitých oknech, plachty na zakrytí střechy apod.). Při rozhodování o výši MOP 

je potřeba se zabývat celkovými sociálními a majetkovými poměry žadatele (např. má příjem z pracovního 

poměru? Kdy má výplatní termín mzdy/důchodu?  Jaké škody mu povodeň způsobila? Jaký byl rozsah povodně? 

Zasáhla povodeň obytný prostor? Je rozdíl mezi zatopeným sklepem a zničeným celým domem, je vhodné 

k tomuto přihlížet, ale stále řešíme prvotní pomoc určenou člověku a k zajištění jeho základních životních 

potřeb. Nemovitosti a škody na nich často budou řešit pojišťovny – MOP poskytuje pouze první pomoc i co se 

týká stavu a obyvatelnosti nemovitosti.  Co je pro konkrétního žadatele nyní prioritně potřeba zajistit? Je 

byt/dům nyní obyvatelný? Má nocleh? Zajišťují většinou obce, pokud ne, lze poskytnout MOP jednorázový 

výdaj na úhradu noclehu. Má k dispozici osobní doklady? Pokud ne, lze poskytnout MOP na úhradu nezbytného 



jednorázového výdaje. Maximální výše MOP z důvodu živelné pohromy je až patnáctinásobek životního minima 

jednotlivce – 51 150,- Kč pro rodinu. Znamená to, že může být poskytnuta i částka nižší. Při posuzování 

zohledňujte shora uvedené i další aspekty, které se dozvíte; rozhodování opřete i o názor a doporučení sociálního 

pracovníka obce; žadatel vám může doložit i vlastní pořízenou fotodokumentaci zničeného objektu pro bydlení. 

Pokud dávkou překlenete prvotní potřeby klienta (jídlo, oblečení, nocleh atd.), mohou přijít na řadu další typy 

mimořádné okamžité pomoci a se žadatelem budete řešit jeho situaci i v budoucnu (pořízení základních 

předmětů dlouhodobé potřeby…). Výčet potřeb, na které lze tuto MOP poskytnout, lze uvést pouze příkladmo,  

ale vždy musí odpovídat situaci, která nastala. Nelze poskytnout univerzální návod, ani taxativní výčet, ale stále 

však platí, že přihlížíme k sociálním, majetkovým poměrům a příjmové situaci klienta.  

V tyto první dny živelné pohromy je potřeba lidem zajistit: 

1. UBYTOVÁNÍ 

2. STRAVU (i speciální stravu pro malé děti) 

3. SUCHÉ OBLEČENÍ (i plenky pro malé děti) 

4. CITLIVĚ A VSTŘÍCNĚ SEPISUJTE S KLIENTY ZÁZNAM O JEDNÁNÍ, POMÁHEJTE 

VYPLŃOVAT ŽÁDOSTI 

Až opadne první povodňová vlna, řešte situace s klientem dále. Vláda prostřednictvím Ministerstva vnitra zřídila 

pomoc psychologa http://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-poradenska-linka-mv-povodne-2013.aspx. 

Doporučuji spojit se s neziskovými organizacemi (ADRA, Červený kříž) 

http://www.adra.cz/novinky/id/nevladni-organizace-adra-vyslala-do-oblasti-postizenych-povodnemi-

koordinacni-tym  

 http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx 
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