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N á v r h 

 

 

ZÁKON 

 

ze dne ……………………2018, 

 

kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., 

zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 

Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 

479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 

zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 

Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného 

opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona 

č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., 

zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 367/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 

Sb., se mění takto: 

 

1. V § 43 odst. 4 se slova „prostřednictvím poukázky na hmotnou pomoc v zařízení 

poskytujícím sociální služby,“ zrušují. 

 

2. V § 43 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Ustanovení odstavce 5 se nevztahuje na 

a) osobu invalidní ve třetím stupni, 

b) osobu osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby 

ve stupni I nebo osobu osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV 

(úplná závislost), a to za předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči pro osobu závislou 

na pomoci jiné fyzické osoby byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému 

orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc
17a)

; je-li pečujících osob více, lze toto 

ustanovení použít pouze u jedné z nich, a to té, která byla určena jejich písemnou dohodou, 

a nedohodnou-li se, nelze toto ustanovení použít vůbec, 

c) poživatele příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká 

závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), 

d) osobu, které byl ustanoven opatrovník, 

e) osobu starší 68 let, 

u kterých se způsob výplaty dávky poukázkami opravňujícími k nákupu zboží ve stanovené 

hodnotě nepoužije.“. 

 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 
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Čl. II 

 

Přechodné ustanovení 

 

 Krajská pobočka Úřadu práce vyplatí hodnotu nevyužitých poukázek, které jí osoby 

uvedené v § 43 odst. 6 tohoto zákona předloží nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, a to způsobem stanoveným v § 43 odst. 4 zákona č. 111/2006 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 

po dni jeho vyhlášení. 
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