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V Y Z N A Č E N Í   N A V R H O V A N Ý C H   Z M Ě N 
 

I. 
 

 Znění § 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 
 

"§ 3 
Osoba, která není v hmotné nouzi 

 
 (1)  Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která 
 

    a)  není v pracovním nebo obdobném vztahu, popřípadě nevykonává tyto vztahy 
alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně, ani nevykonává samostatnou výdělečnou 
činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě osoba, která 
je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném 
období příjem, s výjimkou osoby, která je 

 
1. starší 68 let, 
2. poživatelem starobního důchodu, 
3. invalidní ve třetím stupni, 
4. osobou pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu 

těhotenství a mateřství nebo rodičem celodenně, osobně a řádně 
pečujícím alespoň o 1 dítě a z důvodu této péče pobírajícím rodičovský 
příspěvek, a to po dobu trvání nároku na rodičovský příspěvek a po této 
době takto pečujícím o dítě, které z vážných důvodů nemůže být 
umístěno v jeslích nebo v mateřské škole nebo obdobném zařízení, 

5. osobou osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby ve stupni I nebo osobou 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, 

6. poživatelem příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), nebo 
ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), 

7. nezaopatřeným dítětem, 
8. uznána dočasně práce neschopnou, 
9. práce neschopná z důvodu, který by byl u pojištěnce pojištěného podle 

zákona o nemocenském pojištění důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího 
lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, 

10. zaměstnancem, jemuž zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, odměnu 
za práci nebo jejich náhradu v termínu jejich splatnosti70), 
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   b)  je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla 

vykonávat krátkodobé zaměstnání3) nebo účastnit se v cíleném programu 
k řešení zaměstnanosti4), a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících 
po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí, 

 
   c)  prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním 

(§ 11), 
 
   d)  je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených 

nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila 
k nemocenskému pojištění, a proto nemá dávky z tohoto pojištění; za osobu 
samostatně výdělečně činnou se považuje osoba, která se za osobu samostatně 
výdělečně činnou považuje podle zákona o důchodovém pojištění60), 

 
   e)  je osobou, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte 

spojených s řádným plněním povinné školní docházky uložen správní trest podle 
zákona upravujícího přestupky, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí o uložení správního trestu, 

 
je  osobou, která není mladistvým78) a které byl uložen trest odnětí svobody, 
který jí byl podmíněně odložen nebo který dosud nenastoupila, nebo je 
osobou, které byl opětovně uložen správní trest za 

 
1. přestupek spočívající v neplnění povinností zákonného zástupce dítěte 

spojených s řádným plněním povinné školní docházky79), 
2. přestupek proti veřejnému pořádku80), 
3. přestupek proti občanskému soužití81), nebo 
4. přestupek proti majetku82), 

 
a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení 
posledního správního trestu; 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozsudku 
o uložení trestu odnětí svobody, který byl podmíněně odložen; nebo 
do nástupu trestu odnětí svobody, nejdéle však po dobu 12 měsíců ode dne, 
kdy nabyl právní moci rozsudek, kterým byl tento trest uložen. Za osobu, které 
byl správní trest uložen opětovně, se považuje osoba, které byl nejméně 
potřetí uložen kterýkoli druh správního trestu83) pro kterýkoli přestupek 
uvedený v tomto odstavci, jestliže od nabytí právní moci předposledního 
přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do spáchání posledního 
neuplynulo alespoň 12 měsíců84); k přestupkům spáchaným ve věku 
mladistvých se však nepřihlíží. 

 
   f)  nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla 

vzata do vazby, a to počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, následujícím 
po kalendářním měsíci, ve kterém tato skutečnost nastala, za předpokladu 
že uvedená skutečnost k tomuto dni nadále trvá, 
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   g)  je osobou, které podle zvláštního právního předpisu5c) nevznikl nárok 
na nemocenské proto, že si úmyslně přivodila pracovní neschopnost, nebo 
jí vznikla pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním 
následkem opilosti nebo užití omamných prostředků anebo při spáchání 
úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenské nenáleží nebo náleží ve snížené 
výši, 

 
   h)  je osobou, které byla dávka odejmuta podle § 45 odst. 2 nebo § 49 odst. 5, nebo 

s ní společně posuzovanou osobou, a to po dobu 3 kalendářních měsíců 
následujících po kalendářním měsíci, ve kterém byla dávka odejmuta. 

 
 (2) Je-li osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až e), g) nebo h) osobou společně 
posuzovanou podle § 2 odst. 1, posuzuje se pro účely zjištění nároku na dávku společně; 
k této osobě se přihlíží též při stanovení výše dávky, s výjimkou stanovení výše příspěvku 
na živobytí podle § 23 písm. b). Za společně posuzovanou osobu podle věty první se 
pro účely zjištění nároku na dávku považuje též osoba, která není oprávněnou osobou. 
 
 (3) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobu 
uvedenou v odstavci 1 písm. a) až e), g) a h), a dále nezaopatřené dítě umístěné na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu v plném přímém zaopatření v pobytovém zařízení sociálních 
služeb podle ustanovení § 48 zákona o sociálních službách, bude považovat za osobu 
v hmotné nouzi; určit, že bude za osobu v hmotné nouzi považovat osobu uvedenou v odst. 
1 písm. e) může orgán pomoci v hmotné nouzi pouze se souhlasem obce, kde má tato 
osoba bydliště85). 
 
 (4) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobou 
v hmotné nouzi není osoba, jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, 
že jí mohou i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění její 
výživy a ostatních základních osobních potřeb. 
 
 (5) Za osobu, která pobírá příspěvek na živobytí, se považuje příjemce příspěvku 
na živobytí a osoba společně posuzovaná s příjemcem příspěvku na živobytí. 
 
 
----------------------------- 
Poznámky pod čarou: 
 
    3)   § 25 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
    4)    § 120 zákona č. 435/2004 Sb. 
  5c)   § 24 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění 
 pozdějších předpisů. 
    § 25 a 31 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 
17a)   § 21 a 24 zákona č. 108/2006 Sb. 
  60)   § 9 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  70)   § 141 odst. 1 a § 144 zákoníku práce. 
  78)    § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, 

ve znění zákona č. 41/2009 Sb. 
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  79)    § 182a odst. 1 písm. a) bod 1 a 3 zákona č. 561/1994 Sb., o přeškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

  80)    § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.  
  81)    § 7 zákona č. 251/2016 Sb.  
  82)   § 8 zákona č. 251/2016 Sb. 
  83)   § 35 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
  84)    § 40 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
  85)   § 80 zákona občanského zákoníku." 
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II. 
 

 Znění části osmnácté zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského 
zákona), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 
 

" Č Á S T   O S M N Á C T Á 
PŘESTUPKY 

 
§ 182a 

 
 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
 
   a) jako zákonný zástupce 
 

1.  nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, 
2.  nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2, 
3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka, nebo o povinné 

předškolní vzdělávání dítěte, 
     4.  zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, 
 

b) jako osoba, která přišla do styku s informacemi veřejně nepřístupnými, poruší 
povinnost mlčenlivosti o informacích veřejně nepřístupných podle § 80b odst. 4, 
nebo 

 
c) jako osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opatření k odstranění nedostatků 

zjištěných při inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) ve lhůtě 
stanovené Českou školní inspekcí tato opatření nepřijme nebo je nesplní; 

 
přestupky podle písm. a) bodů 1. a 3. a podle písm. b) a c) se zapisují do evidence 
přestupků podle jiného právního předpisu.65) 
 
 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu až do 5000 Kč. 
Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu až do 500000 Kč. Za přestupek 
podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu až do 50000 Kč. 
 
 (3) Přestupky podle odstavce 1 písm. b) v prvním stupni projednává ministerstvo. 
 
 (4) Přestupky podle odstavce 1 písm. c) v prvním stupni projednává Česká školní 
inspekce. Pokuty za tyto přestupky vybírá a vymáhá Česká školní inspekce. 
 
----------------------------- 
Poznámky pod čarou: 
 
65)    § 106 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

  Část třetí zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.“ 
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III. 

 
 Znění zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších 
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vybrané pasáže): 

 
 "Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

Č Á S T    P R V N Í 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
..... 

 
ČÁST D R U H Á 

EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ 
 

..... 
 

Č Á S T   T Ř E T Í 
EVIDENCE PŘESTUPKŮ 

 
..... 

 
Č Á S T   Č T V R T Á 

SPOLEČNÉ USTANOVENÍ 
 

§ 16l 
 

 Rejstřík trestů bezodkladně sdělí Ministerstvu práce a sociálních věcí údaje 
z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků nezbytné pro jejich zpracování 
v informačním systému pomoci v hmotné nouzi prostřednictvím programu 
automatizovaného zpracování údajů potřebného pro rozhodování o dávkách, jejich výplatě 
a jejich kontrole a pro jejich předání Úřadu práce České republiky pro účely rozhodování 
o dávkách pomoci v hmotné nouzi, jejich výplatě a kontrole. 10)  

 
 

Č Á S T   P Á T Á   Č T V R T Á 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
..... 

 
§ 17a 

 
 Ministerstvo spravedlnosti vydá vyhlášku k provedení § 16,  a  § 16j odst. 2 a § 16l. 
 

..... 
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----------------------------- 
Poznámky pod čarou: 
 
...   ... 
 
10)    § 52 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů." 
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