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Pozměňovací návrh
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ke sněmovnímu tisku č. 652/0

návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi
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Doba na rozhodnutí o přidělení
Návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, sněmovní tisk 652, se mění takto:
Do Čl. I se doplňují nové body 8 a 9:
„8.

V § 75 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Pokud nelze v případě žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc podle odstavce 1 písm. a) vydat
rozhodnutí bezodkladně, vydá je správní orgán nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení řízení.“.
9.

V § 77 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pokud nelze v případě žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc vydat rozhodnutí o odvolání proti
rozhodnutí podle § 75 odst. 1 písm. a) bezodkladně, vydá je správní orgán nejpozději do 30 dnů ode dne
podání odvolání.“.“.

Důvodová zpráva
Obecná část
Navrhovaná právní úprava se týká stanovení lhůty pro vydání rozhodnutí, kterým není přiznána
mimořádná okamžitá pomoc, tedy jedna z dávek poskytovaných podle zákona o pomoci v hmotné
nouzi, a dále pro rozhodnutí o odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázovou dávkou, která má záchrannou funkci. Jejím účelem je
poskytnout rychlou pomoc osobám, které se ocitly v ekonomicky kritické situaci.
Zájem na rychlém poskytnutí mimořádné okamžité pomoci je v současné právní úpravě zajišťován
pouze tím, že mimořádná okamžitá pomoc se vyplácí bezodkladně, přičemž o jejím přiznání správní
orgán nevydává správní rozhodnutí, ale tuto skutečnost pouze oznámí žadateli.
Rozhodnutí se vydává mimo jiné v případech, kdy správní orgán dávku nepřiznává, nebo ji nepřiznává
v požadovaném rozsahu. Platná právní úprava nicméně nezajišťuje zájem na rychlém vydání rozhodnutí
o nepřiznání dávky a rychlém rozhodnutí o případném odvolání.
Navrhovaná úprava proto zavádí lhůty pro vydání těchto rozhodnutí a tím zajišťuje zájem na tom, aby
v případě, kdy nárok žadatele na mimořádnou okamžitou pomoc bude přiznán až odvolacím správním
orgánem v rámci odvolacího řízení, byla mimořádná okamžitá pomoc vyplacena bez zbytečného
odkladu.
1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti nové právní úpravy
Rozhodnutí o nepřiznání mimořádné okamžité pomoci se vydává ve standardním správním řízení, které
je ovládáno zásadou dvojí instance. Žadatel je oprávněn podat proti rozhodnutí o nepřiznání dávky
opravný prostředek.
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Vzhledem k tomu, že odvolání je podáváno proti rozhodnutí, které není v právní moci, je nutné počítat
s možností, že v důsledku jeho přezkumu odvolacím správním orgánem bude rozhodnutí změněno nebo
zrušeno a žadateli bude přiznán nárok na mimořádnou okamžitou pomoc.
Podle platné právní úpravy se lhůta pro vydání rozhodnutí o nepřiznání dávky nebo o jejím nepřiznání
v požadovaném rozsahu řídí obecnou úpravou obsaženou v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád. Podle
§ 71 odst. 3 správního řádu v případech, kdy nelze vydat rozhodnutí bezodkladně, je správní orgán
povinen vydat jej nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. V praxi je tato doba považována za obecnou
lhůtu pro vydání správního rozhodnutí, pokud právní předpis neobsahuje zvláštní právní úpravu.
Odpovídá účelu mimořádné okamžité pomoci, aby rozhodnutí o nepřiznání dávky nebo o jejím
nepřiznání v požadovaném rozsahu byla vydávána v krátké lhůtě.
Navrhovanou právní úpravou dojde ke stanovení maximální lhůty 15 dnů, a to pro vydání rozhodnutí
o nepřiznání dávky nebo o jejím nepřiznání v požadovaném rozsahu. Je navrhováno, aby nejdéle
do 30 dnů byl odvolací správní orgán povinen vydat rozhodnutí o odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Je třeba uvést, že navrhovanou právní úpravou nebude dotčeno ustanovení § 71 odst. 4 správního řádu,
podle kterého po dobu nezbytnou k opatření podkladů pro vydání rozhodnutí neběží lhůta pro vydání
rozhodnutí.
2. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy, zejména nároky na státní
rozpočet, rozpočty krajů a obcí
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný dopad na státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí.
3. Zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy a s
ústavním pořádkem České republiky
Návrh je v souladu s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy a s ústavním pořádkem
České republiky.

Zvláštní část
K bodu 1
Navrhuje se, aby správní orgán byl povinen vydat rozhodnutí o nepřiznání mimořádné okamžité pomoci,
nebo o jejím nepřiznání v požadovaném rozsahu, v maximální lhůtě 15 dnů ode dne zahájení řízení, tedy
ode dne podání žádosti o přiznání dávky.
K bodu 2
Navrhuje se, aby odvolací správní orgán byl povinen vydat rozhodnout o odvolání proti rozhodnutí,
kterým nebyla žadateli přiznána mimořádná okamžitá pomoc, nebo nebyla přiznána v požadovaném
rozsahu, v maximální lhůtě 30 dnů ode dne podání odvolání.
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 75
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Vydávání rozhodnutí
(1) Rozhodnutí se vydává jen v případě, že
a) dávka nebyla přiznána nebo nebyla přiznána v požadovaném rozsahu,
b) dávka byla odejmuta,
c) dávka byla snížena,
d) výplata dávky byla zastavena,
e) jde o přeplatek na dávce,
f) jde o rozhodnutí podle § 16 odst. 6,
g) jde o rozhodnutí podle § 76 odst. 3,
h) jde o rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce (§ 40 odst. 2),
i) jde o rozhodnutí podle § 54 odst. 1.
(2) Pokud nelze v případě žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc podle odstavce 1
písm. a) vydat rozhodnutí bezodkladně, vydá je správní orgán nejpozději do 15 dnů ode dne
zahájení řízení.

§ 77
Opravné prostředky
(1) O odvolání proti rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce rozhoduje ministerstvo.
(2) Odvolání proti rozhodnutí vydanému podle tohoto zákona nemá odkladný účinek.
(3) Pokud nelze v případě žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc vydat rozhodnutí o odvolání
proti rozhodnutí podle § 75 odst. 1 písm. a) bezodkladně, vydá je správní orgán nejpozději
do 30 dnů ode dne podání odvolání.
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