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Věc:  Zásadní  připomínky  a  zásadní  návrhy  k     návrhu  zákona  o  Úřadu  práce  a  
změně souvisejících zákonů

Vážený pane ministře,
 
Rada  seniorů  ČR považuje  realizaci  navrhovaného  projektu,  tj.  zrušení  77  Úřadů  práce,  ustavení
centrálního Úřadu práce se 14 krajskými pobočkami a s tím související delimitaci zaměstnanců, při
současné  vysoké  míře  nezaměstnanosti  za  velké  riziko.  Navíc  návrh  není  dokonalý,  navrhované
koncepční  změny  by  měly  vytvořit  systémové  předpoklady  pro  účinnější  řešení  nezaměstnanosti
absolventů škol a zaměstnanců starších 55 let věku, kteří jsou na českém trhu práce nezaměstnatelní.
Po roční přípravě jsme též předpokládali zkvalitnění konstrukce tzv.“Příspěvku na bydlení“, aby ošetřil
situaci  seniorek  a  seniorů  bydlících  ve  větších,  než  normativně  stanovených  bytech  bez  reálné
možnosti  výměny  za  menší.  Ani  tento  velmi  naléhavý  požadavek  ale  není  do  novely  zákona
č.117/1995 Sb., o Státní sociální podpoře zapracován! Dle posledních výzkumů je v Praze ohroženo
bezdomovectvím cca 7 000 seniorů, v Brně a dalších statutárních městech další stovky seniorů. Situace
je tragická, stát selhal, Rada seniorů ČR na kritickou situaci již tři léta upozorňuje. Pro Radu seniorů je
dále nepřijatelné, snižovat dostupnost kontaktních míst dávek Státní sociální podpory pro seniorskou
populaci. Požadujeme zachování současných  410. K řešení výše uvedených nedostatků návrhů zákona
si dovolujeme uplatnit následné zásadní legislativní návrhy:
1) V části druhé se vkládá nový  bod 1, který zní: V § 2 odst.(1) písm.(j) se za slova „rasový a etnický
původ“ nově vkládají slova: „s osobami staršími 50 let“, V § 2 odst.(1) písm.(k) se za slova „osob se
zdravotním postižením“ nově vkládají slova „osob starších 50 let“, ostatní body se přečíslují.
2) V části druhé bodu 7, § 8  písmenu c) se za slovo „národnost“ nově vkládá slovo „věk“.
3) V části druhé bodu 8,§ 8a písmenu d) se za slovo „národnost“ nově vkládá slovo „věk“.
4) V části čtvrté se za bod 5 vkládá nový bod 6, který zní: V § 26 odst.(1) písm.(a) se za tabulku nově
vkládá  text:  „Pokud  nájemce  bytu  starší  70  let  bydlí  osamoceně  ve  větším  než  normativně
stanoveném bytě, považuje se u rodiny o jedné osobě za normativní náklady na bydlení částka
odpovídající rodině o třech osobách“, ostatní body se přečíslují.
5) V části  čtvrté bodu 6 § 30 odst.  (2),  § 57 odst.  (1) se před navrhovaný text  „krajské pobočce
Úřadu práce“ nově vkládá text „okresnímu pracovišti krajské pobočky …….“.
6) V části čtvrté bodu 11 se před navrhovaný text  „příslušné krajské pobočce Úřadu práce“  nově
vkládá text „okresnímu pracovišti příslušné krajské pobočky …….“.
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7) V části čtvrté bodu 12 se před navrhovaný text „krajské pobočky Úřadu práce“ nově vkládá text
„okresnímu pracovišti krajské pobočky …….“.
8) ) V části čtvrté bodu 24 se před navrhovaný text „příslušné krajské pobočce Úřadu práce“ nově
vkládá text „okresnímu pracovišti příslušné krajské pobočce …….“.
      

Za akceptování opodstatněných návrhů předem děkujeme, podáváme tuto zprávu a jsme
s úctou

Dr.Zdeněk Pernes
                                                                                                           předseda RS ČR 

                                                     


