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Pozměňovací návrh
Olgy Richterové
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)

Pozměňovací návrh 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 se mění takto:

Bod 3 v ČÁSTI DRUHÉ (Změna zákona o státní sociální podpoře) se mění takto:
V § 7 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; pokud rodiče dítěte uvedení v odstavci
2 písm. b) části věty před středníkem žili jako druh a družka nebo jsou dosud manželé, posuzuje
se jako osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, kterému bylo toto
dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.“.

Odůvodnění
Osamělý rodič nemá v některých případech možnost zjistit, zda druhý rodič užívá jiný byt, natož
aby to mohl krajské pobočce Úřadu práce doložit. Důkazní břemeno nemůže spočívat na žadateli
o dávku nebo příjemci dávky, pokud tento požádá o zajištění důkazů správní orgán, jak to stanoví
správní řád. Navíc bydlení druhého rodiče v jiném bytě má pro žadatele o dávku nebo příjemce
dávky stejné následky, jako když druhý rodič bydlí v ubytovacím zařízení, pobytové sociální službě
nebo v jiném než obytném prostoru. Podstatné je, že nebydlí v bytě, na který je žádáno o
příspěvek na bydlení.

