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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 13 v ČÁSTI DRUHÉ (Změna zákona o státní sociální podpoře) se zrušuje.
Následující body v této části se vhodně přečíslují.

Odůvodnění
Osoby v hmotné nouzi žijící v nájemním bytě nemohou k uspokojení svých nákladů na bydlení
žádat rovnou o doplatek na bydlení, ale musí nejprve požádat o příspěvek na bydlení, který má
přednost. Navrhované ustanovení by jim však znemožnilo žádat současně o příspěvek na živobytí,
protože by byla odstraněna fikce dosažení životního minima dávající prostor pro uspokojení
základních životních potřeb domácnosti. Příspěvek na bydlení by tak sice zdánlivě poskytl životní
minimum domácnosti, ale ta by tyto peníze odevzdala pronajímateli a na živobytí by jí nic nezbylo.
Nebude-li mít osoba nárok na příspěvek na živobytí, nebude mít zároveň nárok na doplatek na
bydlení v případě, že jí příspěvek na bydlení kvůli nízkým normativním nákladům nepokryje celé
náklady na bydlení. Bude se to týkat zejména osamělých osob žijících v Praze a dalších velkých
městech, které přijdou o možnost doplnit si příspěvek na bydlení doplatkem na bydlení, ačkoli
reálně budou v hmotné nouzi. Rozumíme snaze nekombinovat dvě dávky na bydlení, ale toto lze
řešit úpravou normativních nákladů na bydlení, které zejména pro málo početné domácnosti v
bytech s vysokým nájemným k uspokojení nákladů na bydlení nestačí.

