Praha 5. ledna 2022

Vláda zpřístupnila příspěvek na bydlení, více lidí dosáhne
na okamžitou pomoc s platbami za energie
Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která umožní,
aby více lidí dosáhlo na příspěvek na bydlení a mohlo ho využít i na
úhradu vyšších faktur za energie. Příští týden o ní bude v režimu
legislativní nouze jednat Poslanecká sněmovna a poté Senát. Nová
pravidla by měla platit od ledna. Vedle toho metodický pokyn MPSV
zároveň zpřístupní většímu okruhu domácností i další dávku - tzv.
mimořádnou okamžitou pomoc (MOP).
„Vláda schválila bleskovou pomoc pro domácnosti ohrožené energetickou
chudobou. Na příspěvek na bydlení dosáhne více lidí, kteří mají potíže s
vysokými cenami energií. A také změkčujeme podmínky pro čerpání
mimořádné okamžité pomoci. Návrh MPSV by měla Sněmovna schválit už
příští týden a chtěli bychom, aby bylo možné o příspěvek čerpat zpětně už od
1. ledna,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Zákon o státní sociální podpoře, o němž dnes vláda jednala, zvyšuje tzv.
normativní náklady, které jsou vedle příjmů domácnosti rozhodujícím faktorem
pro nárok na příspěvek na bydlení.
„Normativy jsme navýšili tak, aby odpovídaly aktuálnímu nárůstu cen energií.
Jsme připraveni v průběhu roku 2022 operativně reagovat na to, pokud by tyto
nárůsty pokračovaly,“ upřesňuje Marian Jurečka. Pomoc bude podle něj
adresná a stát bude schopen pomoci všem, kteří se dostanou do finančních
problémů v souvislosti se situací na trhu s energiemi.
Kromě legislativních změn u příspěvků na bydlení byly nastaveny příznivější
podmínky u další dávky, která umožňuje mimořádnou pomoc s úhradou
vyúčtování. „Hned po mém nástupu do funkce odešlo na Generální ředitelství
Úřadu práce ČR doplnění metodického pokynu, které upravuje podmínky pro
čerpání mimořádné okamžité pomoci v souvislosti se zvyšováním cen energií.
Pravidla pro vyplácení MOP se zmírnila tak, aby se rozšířil počet lidí, kteří tuto
pomoc od státu mohou čerpat. Nově bude možné při posuzování příjmů a
nákladů zohledňovat rovněž závazky typu hypoték, leasingů apod. Úřady práce
budou každou žádost o MOP posuzovat individuálně,“ říká Marian Jurečka
s tím, že právě tyto změny navrhuje proto, aby bylo možné vždy se
zohledněním nejrůznějších typů příjmů a nákladů objektivně posoudit celkovou
platební (ne)schopnost dané rodiny a správně vyhodnotit adekvátní výši
podpory. „Zrovna dnes proběhla koordinační porada s krajskými pobočkami ÚP
ČR, aby změny mohly platit okamžitě. Vyzýváme všechny, kteří se dostali do
potíží v souvislosti s vysokými cenami za energie, aby si sehnali informace a
požádali o pomoc,“ doplnil ministr.
Veškeré informace jsou přístupné na webu MPSV (mj. v tiskové zprávě ZDE)
nebo je možné je získat také na lince Úřadu práce ČR: +420 800 77 99 00,
případně na webu ÚP ČR ZDE.
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