Pozměňovací návrh poslanců Marka Nováka, Lucie Šafránkové, Aleny Gajdůškové,
Hany Aulické Jírovcové, Jana Bauera, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Evy Fialové,
Davida Kasala, Karla Raise a Věry Procházkové
k pozměňovacímu návrhu
Marka Nováka, Lucie Šafránkové, Aleny Gajdůškové, Hany Aulické Jírovcové, Jana
Bauera, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Evy Fialové, Davida Kasala, Karla Raise a
Věry Procházkové (SD 7034)
k návrhu poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 652)
1.

V bodu 5. pozměňovacího návrhu v Čl. II bodu 1 se číslo „2021“ nahrazuje číslem „2022“.

2.

V bodu 6. pozměňovacího návrhu v nově vkládané části druhé Čl. IV bodu 1 se číslo
„2021“ nahrazuje číslem „2022“.

3.

V bodu 6. pozměňovacího návrhu nově vkládaná část čtvrtá zní:

„ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 24
až 27, 37 a 39, čl. III bodů 2 až 7, 9, 11, 15 a 18 až 22, které nabývají účinnosti dnem 1. července
2022, a ustanovení čl. I bodu 28 a čl. III bodu 16, které nabývají účinnosti dnem 1. července
2025.“.

Odůvodnění:
Vzhledem k délce legislativního procesu a potřebné době legisvakance se navrhuje posun
účinnosti a související úpravy v přechodných ustanoveních. Zachovává se trojí účinnost zákona
od 1. 1. 2022, 1. 7. 2022 a 1. 7. 2025. Od 1. 7. 2022 jsou z důvodu administrace navrhována
ta opatření, která se týkají významnějších úprav příspěvku na bydlení, protože k tomuto datu
všichni příjemci příspěvku na bydlení podávají žádosti o dávku, která se přiznává na období
roku. Pokud by se v těchto případech zvolila účinnost od 1. 1. 2022, znamenalo by to nezbytnost
znovu přehodnotit všechny poskytované dávky a vyzývat příjemce k doložení nových (jiných)
rozhodných skutečností. Účinnost od 1. 7. 2022 se navrhuje rovněž u obdobných úprav dávek
pomoci v hmotné nouzi. Až od 1. 7. 2025 se navrhují dopady nesplnění standardů bydlení
do dávkové pomoci, aby se dotčení příjemci dávek mohli na tuto situaci připravit a měli
dostatečný prostor ji řešit.

