POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci ve hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů /ST 156/
Předkládá: Mgr. Jana Pastuchová
K čl. I
Za bod 13 se vkládá nový bod 13a, který zní:
„13a. V § 43 odst. 5 písmeno a) zní:
„a) příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané
dávky bude poskytnuto využitím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě.
Příjemci dávky, který pobírá dávku déle jak 6 měsíců v posledních 12 měsících, bude dávka
vyplácena tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky bude vyplaceno poukázkami opravňujících
k nákupu zboží ve stanovené hodnotě.“.“.

Odůvodnění: MPSV vydalo tiskovou zprávu, kde mimo jiné uvedlo, že si přeje, aby Úřad práce
naváděl klienty na uvedené poukázky. V praxi to funguje tak, že velká část lidí se tomu brání,
podávají námitky a následně odvolání proti tomuto způsobu výplaty dávek hmotné nouze. Přijetím
tohoto ustanovení by došlo u velké části lidí k omezení zneužívání dávek hmotné nouze. Ubyly by
případy, kdy jsou klienti viděni v obchodě, jak si za dávky hmotné nouze kupují alkoholické nápoje.
Delším pobíráním dávek hmotné nouze u klienta a společně posuzovaných osob dochází
k uspokojení se svou životní situací. Změnou tohoto ustanovení by u některých z nich došlo k větší
motivaci najít si zaměstnání. Jestliže se ve společné domácnosti nacházejí děti, byla by mnohem
větší pravděpodobnost, že dávky budou využity na nákup potravin pro děti a neskončí například
v hracích automatech nebo nákupem alkoholu a cigaret. Dále některé společnosti distribující tyto
poukázky zavádějí již dne ve zkušebním provozu elektronické karty místo papírových kupónů. Tím
by se zjednodušila celá distribuce poukázek. V některých případech se může objevit námitka, že je
to krok ve prospěch společnosti distribuující poukázky. V případě, že by došlo k přijetí tohoto
ustanovení, MPSV by mohlo nabídnout i dalším společnostem distribuci těchto poukázek Úřadem
práce, případně by si klient sám určil, od které společnosti chce poukázky dostávat.
V Praze dne 03.03. 2016

