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Mají OSVČ nárok na nějaké sociální dávky? 

Každý má možnost uplatnit si jakoukoli žádost o některou z nepojistných sociálních 

dávek, a to jak o dávky státní sociální podpory (porodné, rodičovský příspěvek, příspěvek na 

bydlení), tak i dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a 

mimořádná okamžitá pomoc MOP). Úřad práce ČR postupuje vždy podle platné legislativy a 

posuzuje každou žádost o konkrétní dávku, či její zvýšení, individuálně. S ohledem na 

konkrétní situaci žadatele. Na jednotlivé dávky tedy nevzniká automaticky nárok, ale vždy je 

třeba, aby žadatel splnil zákonem dané podmínky.   

Nárok na přiznání i konečná výše nepojistných sociálních dávek vychází z aktuální 

příjmové a majetkové situace žadatele a z aktuální výše nákladů na bydlení. Nelze tedy 

předem říci, zda nárok na dávky vznikne a také se nedá předem sdělit výše dávek.   

Pokud máte zájem o informace obecného rázu, může te se obracet na Call Centrum Úřadu 

práce ČR. Operátoři jsou k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý 

a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 

803. 

V případě, že jde o dotazy konkrétní, je třeba se obrátit na příslušné kontakntí pracoviště ÚP 

ČR. Vzhledem k současné situaci, je komunikace možná elektronicky či prostřednictvím 

telefonu. Žádosti (o dávky/podpory, zprostředkování zaměstnání, zařazení do evidence) a 

další podklady mohou lidé zasílat elektronicky (datovou schránkou, emailem - v tomto 

případě i bez zaručeného elektronického podpisu), poštou nebo mohou odevzdávat 

dokumenty do boxů umístěných u vchodu na kontaktní pracoviště, případně jiném viditelně 

označeném místě.  Pokud klienti cokoli potřebují, mohou kontaktovat zaměstnance Úřadu 

práce ČR e-mailem nebo telefonicky.  

Na webové stránce www.uradprace.cz jsou hned v úvodu základní informace k dispozici i s 

odkazy na letáky pro veřejnost, které jsou vyvěšeny i na všech pracovištích ÚP ČR. Na webu 

i FB a u formulářů je odkaz též na návodný popis, jak vyplňovat formuláře  

Vyplněné žádosti nezasílat do Call centra ÚP ČR, ale na příslušné kontaktní pracoviště. 

Pokud se rozhodnete podávat žádosti prostřednictvím elektronické podatelny, pak na 

podatelnu ÚP ČR, nikoli podatelnu MPSV.  
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