
Pozměňovací a jiné návrhy  

k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů  
(tisk 156) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro sociální politiku 

č. 105 z 23. schůze konané dne 15. dubna 2015 (tisk 156/4) 

1. V hlavičce zákona se číslo „2014“ nahrazuje číslem „2015“. 

K čl. I 

2. Ve výčtu novel zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se za slovy „zákona č. 

306/2013 Sb.“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „zákonného opatření Senátu č. 344/2013 

Sb.“ se vkládají slova „ , zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb. a zákona č. 254/2014 

Sb.“. 

 

3. Bod 1 zní: 

„1. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „není v pracovním nebo obdobném vztahu“ vkládají 

slova „ , popřípadě nevykonává tyto vztahy alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně,“.“. 

 

4. Za bod 1 se vkládá nový bod 1a, který zní: 

„1a. V § 9 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Do odůvodněných nákladů na bydlení se pro 

účely příspěvku na živobytí započítávají v případech, kdy nelze zjistit přesnou výši těchto 

nákladů podle § 34, ale dotyčná osoba takové náklady prokazatelně vynakládá, náklady až do 

výše, která je v místě obvyklá, avšak maximálně do výše 75 % normativních nákladů na 

bydlení podle zákona o státní sociální podpoře64).“.“. 

 

5. Body 2 a 3 se zrušují. 

 Ostatní body se přečíslují. 

 

6. V dosavadním bodě 5 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“. 

 

7. Dosavadní bod 6 se zrušuje. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

8. V dosavadním bodě 7 v úvodní části ustanovení se slova „a poznámky pod čarou č. 21“ 

zrušují a v § 12 odst. 2 písm. c) se slova „dobrovolnické služby21) nebo“ zrušují. 

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje. 

 

9. Za dosavadní bod 7 se vkládá nový bod 7a, který zní: 

„7a. V § 16 odst. 1 se na konci doplňuje věta „Skutečnost, zda není osoba neodůvodnitelnou 

zátěží systému, se posuzuje též v případech osob společně posuzovaných s osobou uvedenou 

ve větě první, a to za podmínek v této větě uvedených.“.“.  

 

10. V dosavadním bodě 9 v § 24 odst. 1 písm. b) se za slova „jí byl skončen“ vkládá slovo 

„základní“. 
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11. V dosavadním bodě 9 v § 24 odst. 1 písm. d) zní: 

„d) u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý 

kalendářní měsíc, s výjimkou osoby uvedené v písmenu a), částku existenčního minima; 

zvýšení částky živobytí podle § 25 až 28 a § 30 této osobě nenáleží,“. 

 

12. V dosavadním bodě 9 v § 24 odst. 1 písm. e) se slova „dobrovolnickou službu21) 

nebo“ zrušují. 

 

13. V dosavadním bodě 9 v § 24 odst. 1 písm. f) se slova „dobrovolnickou službu21) 

nebo“ zrušují. 

 

14. Za dosavadní bod 13 se vkládá nový bod 13a, který zní: 

„13a. V § 33a odst. 5 větě druhé se za slova „tento byt“ vkládají slova „těmto osobám“.“. 

 

15. Za nový bod 13a se vkládá nový bod 13b, který zní: 

„13b. V § 46 odst. 2 se na konci doplňuje věta „Za okolností uvedených ve větě první 

přechází nárok na dávku po vyplacení splatných částek na nejstarší z osob společně 

posuzovaných se zemřelým příjemcem, pokud s tím tato osoba souhlasí.“.“.  

 

l6. Za nový bod 13b se vkládá nový bod 13c, který zní: 

„13c. V § 61 odst. 3 písm. a) se za slova „den, měsíc a rok narození“ vkládají slova  

„ , dosažené vzdělání a stručný přehled profesní praxe“.“. 

 

17. Za dosavadní bod 15 se vkládá nový bod 15a, který zní: 

„15a. V § 61 odst. 3 písm. c) se za slova „o výkonu veřejné služby“ vkládají slova  

„s přihlédnutím k dosaženému vzdělání a profesní praxi“. “. 

 

 

K čl. II 

 

18. V nadpisu čl. II se slovo „Přechodné“ nahrazuje slovem „Přechodná“ a text dosavadního 

přechodného ustanovení se označí jako bod 1. 

 

19. Do přechodných ustanovení se doplňují body 2 a 3, které znějí: 

„2. Nároky na dávky pomoci v hmotné nouzi náležející za období přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona se posuzují podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

3. Nárok na opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi přiznanou podle zákona č. 111/2006 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nezaniká dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona; orgán pomoci v hmotné nouzi v takovém případě nejpozději do 3 

kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přehodnotí nárok na opakující se 

dávku pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

K čl. III 

 

20. Za slovo „dnem“ se vkládá slovo „třetího“.  
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 22. dubna 2016 
 

B. Poslankyně Jana Pastuchová 

SD 2777  

K čl. I 

 

1a. Bod 13 návrhu zákona se zrušuje. 

Dosavadní body 14 až 16 se označují jako body 13 až 15. 

 

1b. V § 24 odst. 1 písm. b) až d) se slova „a § 30“ zrušují a v písmenech e) a g) se slova 

„až 30“ nahrazují slovy „až 29“. 

Poznámka leg. odboru: V případě přijetí tohoto PN bude zrušení § 30 promítnuto i do dalších 

přijatých PN. 

 

SD 3029 

K čl. I 

 

2. Vkládá se nový bod 7a, který zní: 

„7a.V § 18a odstavec 3 zní: 

„(3) Krajská pobočka Úřadu práce se může dohodnout s obcemi nebo dalšími subjekty 

na organizování veřejné služby. Písemná smlouva uzavřená podle věty první obsahuje 

podmínky vedení evidence osob vykonávajících veřejnou službu (evidence obsahuje základní 

údaje o těchto osobách, včetně informací o zahájení výkonu veřejné služby, o jejím ukončení 

a její hodnocení), udělování závazných pokynů při výkonu veřejné služby, zabezpečování 

kontroly výkonu veřejné služby a způsob zajištění ochranných prostředků a pracovních 

pomůcek. Krajská pobočka Úřadu práce poskytne organizátorovi veřejné služby příspěvek ve 

výši až 1000 Kč na ochranné pomůcky a pracovní prostředky na jednu osobu vykonávající 

veřejnou službu.“.“. 

 

SD 3879 

K čl. I 

3. Za dosavadní bod 13 se vkládá nový bod 13a, který zní: 

„13a. V § 43 odst. 5 písmeno a) zní:  

„a) příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % 

přiznané dávky bude poskytnuto využitím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené 

hodnotě. Příjemci dávky, který pobírá dávku déle jak 6 měsíců v posledních 12 měsících, 

bude dávka vyplácena tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky bude vyplaceno 

poukázkami opravňujících k nákupu zboží ve stanovené hodnotě.“.“. 
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C. Poslankyně Zuzana Kailová 

SD 4152 

1. 

K čl. I 

1. V bodě 7 se v textu znění § 12 odst. 2 písm. c) slova „alespoň v rozsahu 20 hodin 

měsíčně“ nahrazují slovy „v rozsahu sjednaném ve smlouvě o výkonu některé z těchto 

služeb“. 

 

2. V bodě 9 v nově navrhovaném znění § 24 odst. 1 písm. e) se slova „30 hodin“ 

nahrazují slovy „20 hodin“. 

 

3. V bodě 9 v nově navrhovaném znění § 24 odst. 1 písmena f) a g) znějí: 

„f) u osoby, která vykonávala dobrovolnickou službu21) nebo veřejnou službu v rozsahu 

alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci, částku existenčního minima zvýšenou o 80 % 

rozdílu mezi životním minimem jednotlivce a existenčním minimem, popřípadě zvýšenou 

o částky uvedené v § 25 až § 30,  

g) u osoby, která vykonávala dobrovolnickou službu21) nebo veřejnou službu v rozsahu 

alespoň 40 hodin v kalendářním měsíci, částku existenčního minima zvýšenou o 115 % 

rozdílu mezi životním minimem jednotlivce a existenčním minimem, popřípadě zvýšenou 

o částky uvedené v § 25 až § 30,“. 

 

4. V bodě 9 v nově navrhovaném znění § 24 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje 

čárkou a doplňují se písmena h) až k), která znějí: 

„h) u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, částku 

existenčního minima; zvýšení částky živobytí podle § 25 až 28 této osobě nenáleží. Toto 

ustanovení se nevztahuje na  

1. osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací (§ 11 odst. 3), 

2. osobu starší 55 let, 

3. osobu, která je invalidní pro invaliditu druhého stupně, 

4. osobu s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,  

5. osobu, u níž dosud neuplynulo 6 měsíců od ukončení poskytování podpory 

v nezaměstnanosti, 

6. osobu prokazatelně se účastnící na programech a projektech pro pracovní uplatnění 

fyzických osob organizovaných krajskou pobočkou Úřadu práce podle zvláštního 

právního předpisu 54),  

7. osobu, která je výdělečně činná, 

8. osobu, která vykonává dobrovolnickou službu v rozsahu alespoň 20 hodin 

v kalendářním měsíci,  

9. osobu, která vykonává veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním 

měsíci,  

10. osobu, které nebyla krajskou pobočkou Úřadu práce nabídnuta možnost výkonu 

veřejné služby v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci, 

i) u osoby, která podle sdělení obce nebo dalšího subjektu, pro které je vykonávána veřejná 

služba, veřejnou službu nevykonává řádně nebo ji bez vážného důvodu nevykonává 

v rozsahu sjednaném s krajskou pobočkou Úřadu práce částku existenčního minima; 

zvýšení částky živobytí podle § 25 až 28 této osobě nenáleží, 
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j) u osoby, která v předchozích třech kalendářních měsících porušila povinnosti plynoucí ze 

smlouvy o výkonu veřejné služby a z tohoto důvodu jí byl výkon veřejné služby ukončen, 

částku existenčního minima; zvýšení částky živobytí podle § 25 až 28 této osobě nenáleží, 

k) u osoby, která není uvedena v předchozích písmenech částku existenčního minima, 

popřípadě zvýšenou o částky uvedené v § 25 až 30.“. 

 

5. V bodě 9 v nově navrhovaném znění § 24 odst. 2 se slova „písm. f)“ nahrazují slovy 

„písm. h)“. 

 

6. Bod 14 zní: 

„14. V § 61 odst. 3 písm. a) se za slova „den, měsíc a rok narození“ vkládají slova „ ,dosažené 

vzdělání a stručný přehled profesní praxe“.“. 

 

7. Bod 16 zní: 

„16. V § 61 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „s přihlédnutím k dosaženému 

vzdělání a profesní praxi“.“. 

 

K čl. II 

V čl. II, přechodné ustanovení, se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. h)“. 

 

K pozměňovacím návrhům přijatým usnesením č. 105 Výboru pro sociální politiku 

V pozměňovacích návrzích přijatých usnesením č. 105 Výboru pro sociální politiku se body 

8, 12 a 13 zrušují.  

Ostatní body se přečíslují. 

 

 

SD 4153 

2. 

K nadpisu zákona  

V hlavičce zákona se číslo „2014“ nahrazuje číslem „2016“. 

 

K čl. I 

1. Ve výčtu novelizací zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se za slovy 

„zákona č. 306/2013 Sb.“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „zákonného opatření 

Senátu č. 344/2013 Sb.“ se vkládají slova „ , zákona č. 64/2014 Sb., zákona 

č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 

Sb.“. 

 

2. Bod 1 zní: 

„1. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „není v pracovním nebo obdobném vztahu“ vkládají 

slova „ , popřípadě nevykonává tyto vztahy alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně,“.“. 

 

3. Body 2 a 3 se zrušují. 

Ostatní body se přečíslují. 
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4. Za dosavadní bod 1 se vkládá bod 1a, který zní: 

„1a. V § 9 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Do odůvodněných nákladů na bydlení se pro 

účely příspěvku na živobytí započítávají v případech, kdy nelze zjistit přesnou výši těchto 

nákladů podle § 34, ale dotyčná osoba takové náklady prokazatelně vynakládá, náklady až do 

výše, která je v místě obvyklá, avšak maximálně do výše 75 % normativních nákladů na 

bydlení podle zákona o státní sociální podpoře64).“.“.  

 

5. V dosavadním bodě 5 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“. 

 

6. Dosavadní bod 6 se zrušuje. 

Ostatní body se přečíslují. 

 

7. Za dosavadní bod 7 se vkládá bod 7a, který zní: 

„7a. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Skutečnost, zda není osoba 

neodůvodnitelnou zátěží systému, se posuzuje též v případech osob společně posuzovaných 

s osobou uvedenou ve větě první, a to za podmínek v této větě uvedených.“.“.  

 

8. V dosavadním bodě 9 v nově navrhovaném znění § 24 odst. 1 písm. b) se za slova „jí 

byl skončen“ vkládá slovo „základní“. 

 

9. V dosavadním bodě 9 nově navrhované ustanovení § 24 odst. 1 písmeno d) zní: 

„d) u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý 

kalendářní měsíc, s výjimkou osoby uvedené v písmenu a), částku existenčního minima; 

zvýšení částky živobytí podle § 25 až 28 a § 30 této osobě nenáleží,“. 

 

10. Za dosavadní bod 13 se vkládá bod 13a, který zní: 

„13a. V § 33a se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Odečte-li se příspěvek na bydlení 

postupem uvedeným ve větě druhé, platí, že pro účely zjišťování nároku na doplatek na 

bydlení a jeho výše se tento příspěvek již znovu neodečítá.“. 

 

11. Za nový bod 13a se vkládá bod 13b, který zní: 

„13b. V § 46 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Za okolností uvedených ve větě první 

přechází nárok na dávku po vyplacení splatných částek na nejstarší z osob společně 

posuzovaných se zemřelým příjemcem, pokud s tím tato osoba souhlasí.“.“.  

 

K čl. II 

1. V nadpisu k čl. II se slovo „Přechodné“ nahrazuje slovem „Přechodná“ a text 

dosavadního přechodného ustanovení se označí jako bod 1. 

 

2. Do přechodných ustanovení se doplňují body 2 a 3, které znějí: 

„2. Nároky na dávky pomoci v hmotné nouzi náležející za období přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona se posuzují podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Nárok na opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi přiznanou podle zákona č. 111/2006 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nezaniká dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona; orgán pomoci v hmotné nouzi v takovém případě nejpozději do 3 

kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přehodnotí nárok na opakující se 

dávku pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 
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K čl. III 

Za slovo „dnem“ se vkládá slovo „třetího“.  

 

 

D. Poslanec Zdeněk Soukup 

SD 2068 

K čl. I 

1. Za bod 13 se vkládá nový bod 13a, který zní: 

„13a. V § 61 odst. 3 písm. a) se za slova „den, měsíc a rok narození“ vkládají slova 

„ ,dosažené vzdělání a stručný přehled profesní praxe“.“. 

 

2. Za bod 15 se vkládá nový bod 15a, který zní: 

„15a. V § 61 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „s přihlédnutím 

k dosaženému vzdělání a profesní praxi“. “. 

 

 

 

 

V Praze 25. dubna 2016 

 

 

 

Markéta Adamová 

zpravodajka garančního výboru pro sociální politiku 

v z. Jaroslav Zavadil, v. r. 

předseda výboru pro sociální politiku 
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