PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2021
VIII. volební období
___________________________________________________________

Pozměňovací návrh
Olgy Richterové

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)

Návrh 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:
Doplňuje se nový bod 8, který zní:
„8. Za § 65a se vkládá nový § 65b, který zní:
„65b
Na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými
v § 63 a 64, se pověřeným obcím a obcím s rozšířenou působností poskytuje příspěvek na výkon
státní správy s ohledem na počet příjemců dávek v hmotné nouzi za rok předcházející roku na
který je příspěvek poskytován.“.“.

Odůvodnění
Navrhujeme vedle nenárokového financování sociální práce obcí s osobami v hmotné nouzi
formou účelové dotace zavést také financování sociální práce formou nárokového příspěvku na
výkon státní správy, a to na základě údajů o počtech příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi v
katastru obce II. a III. stupně v předcházejícím roce, než na který je tento příspěvek poskytován.
Obec s pověřeným obecním úřadem nebo s rozšířenou působností je již nyní podle §§ 64 a 65
zákona o pomoci v hmotné nouzi povinna podílet se na posuzování a řešení stavu hmotné
nouze příjemců dávek, kteří se v hmotné nouzi nacházejí po dobu alespoň tří měsíců. Sociální
pracovníci zařazení do obecního úřadu jsou povinni údaje o těchto osobách shromažďovat,
analyzovat jejich stav a ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi dohodnout postup řešení jejich
situace. Dále jsou sociální pracovníci povinni spolupracovat nejen se zaměstnanci Úřadu práce,
ale také s poskytovateli sociálních služeb, poradnami a dalšími organizacemi, které osobám v
hmotné nouzi pomáhají.

