POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci ve hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů /ST 783/
Předkládá: Mgr. Jana Pastuchová
K čl. I
1.

Za bod 2 se vkládá nový bod 2a, který zní:

„ 2a § 30 se včetně nadpisu zrušuje.“

Odůvodnění: Právní úprava je nesystémová, neúplná a vytváří stav nerovnosti a právní nejistoty.
Samotné sloučení nákladů spojených s hledáním zaměstnání a nákladů spojených s výkonem
veřejné služby postrádá logiku.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních
podmínek fyzickým osobám tak, jak požaduje Listina základních práv a svobod.
Částka živobytí slouží jako parametr k výpočtu dávek pomoci v hmotné nouzi.
Je zcela nejasné, jak by prokázané náklady spojené s hledáním zaměstnání nebo s výkonem
vstupovaly do konstrukce opakovaných dávek. Ani jednorázová úhrada nákladů nesouvisí
s částkou živobytí a její konstrukcí. Prokazování souvislosti vzniklých nákladů a podporované
aktivity by bylo velmi administrativně náročné a v praxi nemožné. Úředník rozhodující o dávce
nemá možnost posoudit, zda např. jízdenka do určitého místa sloužila k hledání zaměstnání. Jak by
měly být prokazovány náklady na telefon či korespondenci je zcela nejasné. Sociální práci
s klientem nelze zaměňovat za zprostředkování zaměstnání.
Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání i zájemcům o zaměstnání upravuje z. č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon obsahuje kromě jiného i
systém hmotných podpor a dále opatření a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Úřad práce při
zprostředkování zaměstnání jednotlivým klientům zohledňuje jejich finanční situaci a poskytuje jim
zdarma informace o volných místech, organizuje náborové dny a další služby tak, aby nenutil
klienty vydávat prostředky. Stejně tak zařazení na veřejnou službu či veřejně prospěšné práce bývá
organizováno v místě bydliště, náklady na dojíždění nevznikají. 1 Úhrada nákladů pro úzce
vymezenou skupinu osob by byla diskriminační, protože v situaci hmotné nouze se mohou ocitat i
jiné osoby dojíždějící za prací.
V Praze dne 7.9. 2016
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MPSV avizovalo přípravu nového opatření aktivní politiky zaměstnanosti příspěvku na dojíždění za prací.

