
Pozměňovací a jiné návrhy 

k návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, 

Aleny Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

 

(tisk 99) 

 

 

 

Ve druhém čtení návrhu zákona dne 26. června byl podán návrh na zamítnutí návrhu 

zákona poslankyní Janou Pastuchovou. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 26. června 2018 
 

 

A. Poslanec Roman Sklenák 

(SD 1042) 

A1.V čl. I bod 1 zní: 

„1. V § 43 odst. 5 písm. a) se věta druhá zrušuje.“. 

 

A2. V čl. I bod 2 se zrušuje. 

 

A3. Čl. II zní: 

„Čl. II 

 

Přechodná ustanovení 

 

1. Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi zahájená a pravomocně neskončená přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Orgán pomoci v hmotné nouzi nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona přehodnotí způsob výplaty příspěvku na živobytí podle § 43 odst. 

5 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona.“. 

 

 

B. Poslankyně Lucie Šafránková 

(SD 746) 

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 
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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: 

 

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 pomoc17a); 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 65 let,  

f)  matky a otce samoživitele dětí do dovršení 18. roku věku dítěte, 

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

hodnotě nepoužije.“. 

 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.  

 

 

C. Poslanec Vít Kaňkovský 

(SD 1030) 

C1. 

V § 43 odst. 5 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 

zní: 

„f) osobu, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní 

měsíc.“. 

 

Poznámka legislativního odboru: 

Je třeba upřesnit citované ustanovení – zřejmě se jedná o nově navrhovaný § 43 odst. 7 a nově 

doplňované písmeno g) . 

 

 

(SD 1031) 

C2. 

Čl. I 

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi 

 

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

zákona č. 458/2011 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 ustanovení § 43 odst. 5 písm. a) se věta druhá zrušuje. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 27. června 2018 

 

 

Ing. Hana  A u l i c k á    J í r o v c o v á,  v.r. 

zpravodajka garančního výboru pro sociální politiku 
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