Stanovisko Sdružení nájemníků ČR k návrhu změn částí zákona č.111/2006 Sb.
- části osmé o pomoci v hmotné nouzi a části deváté o státní sociální podpoře.
Sdružení nájemníků ČR nesouhlasí s navrhovanými změnami k 1. březnu 2013.
Podle návrhu obsaženém ve sněmovním tisku č. 801 se má zrušit dávka státní
sociální podpory - příspěvek na bydlení a dávka pomoci v hmotné nouzi - doplatek na
bydlení. Náhradou zrušení obou příspěvků má být nová dávka v hmotné nouzi –
příspěvek na náklady bydlení. Důvody nesouhlasu:
¾ k návrhům neproběhlo řádné připomínkové řízení;
¾ návrhy jsou předkládány v „balíku“ změn dalších zákonů, což negativně
ovlivňuje legislativní proces;
¾ návrh změn přichází po změnách zákona č. 111/ 2006 Sb. účinných
k 1. 1. 2012 a četnost legislativních změn ztěžuje orientaci občanů;
¾ návrh jde proti závazku vlády zlepšovat dostupnost přiměřeného bydlení;
¾ v protikladu k vývoji v evropských zemích se hranice nároku na pomoc
domácnostem s vysokými náklady na bydlení v porovnání k příjmům
neúměrně zvyšuje z dnešních 30 % (v Praze 35 %) na 50 %;
¾ poroste počet bezdomovců se všemi z toho plynoucími důsledky;
¾ stát ušetří zanedbatelnou část mandatorních výdajů, důsledky ponesou města
a obce;
¾ vzroste počet lidí pod hranicí chudoby až na dvojnásobek dnešního stavu;
Sdružení nájemníků ČR připomíná dále údaje ČSÚ „Životní podmínky českých
domácností z 19. 6. 2012:
¾ 26,9 % domácností vnímá náklady na bydlení jako velkou zátěž, jako určitou
zátěž 63,9 % a pouze 9,2 % jako žádnou zátěž;
¾ citelný nárůst počtu osob v pásmu příjmové chudoby – o 86 tis. ročně;
¾ v pásmu těsně nad hranicí chudoby je vysoký podíl nepracujících důchodců –
73,6 % vychází s potížemi s příjmy, z toho polovina s výraznými potížemi;
Dále je třeba připomenout vyjádření veřejného ochránce lidských práv
a Helsinského výboru o zhoršování uplatňování lidských práv v ČR – to není dobrá
vizitka současné exekutivy. Podobná stanoviska jako Sdružení nájemníků ČR
a veřejný ochránce lidských práv vyjádřilo i občanské sdružení Majitelů bytů
i domů......a Rada seniorů ČR jménem 24 organizací seniorů.
Sdružení nájemníků ČR navrhuje:
alternativa 1:
vypustit z návrhu tisku č. 801 PS PČR celou část návrhů změn zákona
č. 111/2006 Sb., a případné návrhy změn posoudit v novém řádném připomínkovém
řízení.

alternativa 2:
Ponechat v návrhu dávku hmotné nouze – příspěvek na náklady bydlení s tím,
že koeficient 0,50 bude nahrazen koeficientem 0,35. Tato alternativa je podmíněna
ustanovením, že seniorská populace a domácnosti zdravotně postižených občanů
budou osvobozeny od testování a prodeje celoživotně nabývaného majetku jako
podmínky přiznání dávky.
Členové rozpočtového výboru PSP ČR návrhy Sdružení nájemníků ČR
obdrželi na zasedání rozpočtového výboru v červenci 2012 stejně jako první
náměstek ministra financí RNDr. Ladislav Minčič, CSc, MBA, který se jednání
rozpočtového výboru zúčastnil za předkladatele. Ve svém příspěvku připustil možnou
změnu podmínek pro přiznán dávky hmotné nouze dle návrhu Sdružení nájemníků
ČR. Žel, nestalo se tak.
V Praze dne 26. 9. 2012
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