Předmět:
Datum:
Místo:
Přítomní:

Pracovní skupina Zaměstnanost
2.4.2019
Agentura pro sociální začleňování, Nádražní 120, Ostrava
Dle listiny přítomných

Program jednání:
1) Zahájení
2) Aktuální výzvy v oblasti zaměstnanosti
3) Aktualizace analýzy sociálně vyloučených lokalit v Ostravě
4) Srážky ze mzdy v exekučním řízení
5) Změna povinnosti úhrady poplatků za komunální odpad
6) Informace Úřadu práce České republiky – dávky hmotné nouze, veřejná služba
7) Různé

Ad 1.
Paní Zuzana Dopitová (ASZ) přivítala účastníky na jednání pracovní skupiny a seznámila je s programem
jednání.
Ad 2.
Paní Lenka Maléřová (ASZ) představila aktuální výzvy v oblasti zaměstnanosti, které mohou účastníci
využít. Jedná se o výzvy:
- Výzva 090: Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1
- Výzva 097: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
- POVEZ II: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II
Bližší informace k výzvám jsou v přiložené prezentaci.
Ad 3.
Na základě úkolu z minulého jednání pracovní skupiny zjišťovala paní Maléřová na řídícím orgánu MPSV
informace k aktualizaci dat o sociálně vyloučených na území města Ostravy a diskutované změně pojmu
sociálně vyloučené lokality na oblast se zvýšenou koncentrací sociálního vyloučení.

1/5

-

aktualizace popisu sociálně vyloučených lokalit (i podle metodiky rezidenční segregace) pro
realizaci projektu není problém
o na základě konzultace s odborníkem na realizaci projektů OPZ a prostudování textu výzvy
o viz výňatek z textu výzvy 052

-

je však DŮLEŽITÉ tuto změnu v realizaci projektu (upuštění od již neaktuální Gabalovy zprávy v
daném regionu a realizaci v návaznosti na nový dokument) nejprve konzultovat s projektovým

manažerem
MPSV
konkrétního
projektu.
Paní
Maléřová
doporučuje
písemnou/e-mailovou komunikaci se stručným popisem výrazné změny v lokalitách oproti
Gabalově zprávě.
-

Projektové manažerka projektu ÚP ČR „Příležitost dělá zaměstnance“ bude ověřovat možnost
změny u svého projektového manažera na MPSV, poté sdělí zjištěné informace.

Ad 4.
Paní Dopitová Zuzana (ASZ) účastníkům předala informace o způsobu provádění a výpočtu exekučních
srážek ze mzdy a jiných příjmů. Vysvětlila rozdíl mezi postihnutelnými a nepostihnutelnými příjmy,
přednostními a nepřednostními pohledávkami. Způsoby výpočtu si účastníci mohli vyzkoušet na několika
praktických výpočtech. Dále paní Dopitová upozornila na změny ve výpočtu nezabavitelných částek od
1.6.2019, kdy se navyšuje maximální výše čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek ze současných
9 643 Kč na 19 286 Kč. Bližší informace jsou v přiložené prezentaci.

Ad. 5.
Paní Jana Abrlová (MMO) informovala o změně v povinnosti úhrady poplatků za komunální odpad, která
platí od 1.1.2019 pro všechny osoby s trvalým bydlištěm v Ostravě (vč. úředních adres).
osvobození od placení poplatků:
- Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byla fyzická osoba odhlášena z trvalého pobytu na území
města Ostravy.
- Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3
let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, dále fyzická osoba
umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého a fyzická
osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
- Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba po dobu pobytu ve věznici během výkonu trestu
odnětí svobody, fyzická osoba pobývající a zároveň platící poplatek v jiné obci (netýká se
poplatku za vlastnictví staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů v dané
obci),
fyzická
osoba
zdržující
se
mimo
území
České
republiky
a fyzická osoba umístěná v psychiatrické léčebně. Podmínkou osvobození je, že výše uvedené
důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích.
- Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode
dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je
poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik nároku na osvobození.
- Nárok na osvobození prokáže poplatník správci poplatku bez vyzvání ve lhůtě dvou let od vzniku
nároku osvobození předložením příslušných dokladů, např. potvrzení o zaměstnání v zahraničí,
potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny o vyjmutí z placení z důvodu dlouhodobého pobytu
v zahraničí, potvrzení o platbě daní v zahraničí, apod.
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Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky lze postihnout zvýšením poplatku až na trojnásobek.
Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, který není uhrazen. Daňový řád
opouští institut výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku obec přistupuje bez dalšího k jeho
vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudních exekutorů. Náklady za nařízení
exekuce celkovou dlužnou částku mnohonásobně překročí.
Bližší informace jsou na webu města Ostravy - https://www.ostrava.cz//cs/urad/magistrat/odborymagistratu/odbor-financi-a-rozpoctu/oddeleni-dani-a-cen/zivotni-situace/poplatek-za-komunalni-odpad

Ad. 6.
Na základě požadavku členů pracovní skupiny bylo domluveno setkání se zástupci ÚP ČR odd. dávek
hmotné nouze a veřejné služby. Zástupci ÚP ČR zodpovídali dotazy členů:
veřejná služba
- smlouvy s organizátory veřejné služby na období 2 let vypršely, zaměstnavatelé byli osloveni, zda
mají zájem o nové uzavření smluv
- ÚP ČR sleduje i prostupnost – u 2 – 3 % účastníků veřejné služby se podařilo najít další uplatnění
např. v rámci veřejně prospěšných prací, na volném trhu práce atd.
- Celkem je 36 organizátorů veřejné služby, nasmlouvalo se 713 pozic. V současné době se počet
pozic snižuje, protože se je nepodařilo všechny obsadit.
- Aktuálně 574 nasmlouvaných pozic, z toho 380 obsazených.
- Organizátorům poskytuje ÚP ČR příspěvky na pracovní prostředky a ochranné pomůcky (až 1 000
Kč na jednoho vykonavatele), příspěvek v rámci refundace pojistného (pokud je přesně vyčísleno
v pojistné smlouvě)
Zástupkyně organizace Vzájemné soužití o.p.s. sdílela jejich zkušenost jako organizátora veřejné služby.
Do veřejné služby se u nich zapojilo průběžně 40 – 70 osob. Velmi ocenila dobrou spolupráci s ÚP ČR.
Vykonavatelé veřejné služby kladně hodnotili zapojení do pracovního procesu a mnoho z nich si následně
začalo aktivně hledat zaměstnání. Koordinátora měli financovaného přes veřejně prospěšné práce, ale
doběhla maximální možná délka podpory. Nyní ho nemají z čeho financovat, a proto končí s realizací
veřejné služby.
Dotaz: Jak zlepšit spolupráci?
- Spolupráce neziskové organizace RUBIKON Centrum, z.s. s ÚP ČR – ne vždy jsou při jednání
bráni jako partneři, naráží na jednání s některými pracovníky (ne se všemi), podle vyjádření klientů
někdy pracovníci ÚP ČR žádost o dávku roztrhají, klientům odmítají pracovníci předat protokol
z jednání apod.
Odpověď ÚP ČR:
- každou podanou žádostí se ÚP musí zabývat
- pokud se z jednání pořizuje protokol, klient má právo kopii protokolu požadovat
- následně proběhla diskuze ke konkrétním situacím, k přesnosti předávání informací
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Dotaz: Dávky mimořádné okamžité pomoci
různé výše přiznaných dávek mimořádné okamžité pomoci u klientů propuštěných z výkonu trestu
nízké částky přiznané na dávkách mimořádné okamžité pomoci na zakoupení spotřebičů
problematické domlouvání termínu sociálního šetření u klientů, kteří nastoupili do zaměstnání,
mnohdy až zamítnutí žádosti o přiznání dávky z důvodu neprovedeného sociálního šetření.
Pracovníci nezohledňují pracovní dobu klientů.
Odpověď ÚP ČR:
- při posuzování dávky mimořádné okamžité pomoci se zohledňuje finanční podpora, kterou klient
obdržel po ukončení výkonu trestu. Je přihlíženo k výši této částky, k nákladům na dopravu ze
vzdálené věznice do místa bydliště apod.
- po propuštění může klient požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci, příspěvek na živobytí,
event. doplatek na bydlení (podle toho, kde bydlí) – musí být 2x provedeno neohlášené šetření
a třetí šetření se stanoví (ne přesně na konkrétní termín, ale v nějakém rozsahu cca týdne)
- žádost o mimořádnou okamžitou pomoc – dle zákona si klient žádost podat může, doporučeno
podání přes podatelnu ÚP ČR. Při určování částek na zakoupení spotřebičů si pracovnice ÚP ČR
ověřují reální prodejní ceny (inzeráty, bazarové servery apod.)
Dotaz: Klienti po propuštění z výkonu trestu
- v případě, kdy se klienti po propuštění z výkonu trestu ubytují na noclehárně nebo azylovém domě,
tak sociální šetření tam ani v praxi neproběhne (spolupracují se sociálními pracovníky daného
zařízení), ale klientům jsou dávky vyplaceny až s měsíčním zpožděním.
- pokud se klienti vrátí do zázemí mezi své známé nebo rodinu, jsou společně posuzovanými osobami
a nemají nárok na žádnou dávku, ani příspěvek na živobytí.
Odpověď ÚP ČR:
klienti po propuštění z výkonu trestu nemohou být posuzováni jiným způsobem než ostatní klienti –
žadatelé o dávky hmotné nouze.
Příspěvek na živobytí – dávka může být přiznána i v případě, kdy klient bydlí u známých, ale je nutné
provést sociální šetření. Pokud se jedná o kamarády, ale nehospodaří společně (musí prokázat, že společně
nehospodaří – důkazní břemeno leží na žadateli, posuzuje se to na sociálním šetření) – nemusí být
považováni za společně posuzované osoby a může být posuzován nárok na příspěvek na živobytí. Stejná
situace je i u rodinných příslušníků, např. ze společně posuzovaných osob mohou být vyloučeni i
sourozenci.
Doplatek na bydlení – zde je prokazování nároku komplikovanější, zejména v případech časté změny
bydlení, nejasného bydlení, v případech, kdy nelze provést sociální šetření apod.
Dotaz: sdělování trvalého a faktického bydliště, exekuce
- klienti mají obavy sdělit na ÚP ČR adresy faktického bydliště, protože mají exekuce a informace by
mohla být předána exekutorům.
odpověď ÚP ČR:
- v případě, že je ÚP ČR osloven exekutory s žádostí o sdělení informací, musí tyto informace předat,
včetně adresy faktického bydliště (pokud ji znají).

4/5

Dotaz: dávky mimořádné okamžité pomoci
- může si klient podat žádost o dávku mimořádné okamžité pomoci na náklady spojené s nástupem
do zaměstnání, např. poplatek za vstupní zdravotní prohlídku, výpis z lékařské dokumentace,
náklady na dojíždění apod.
odpověď ÚP ČR:
- při nástupu do práce si lze zažádat o úhradu nákladů spojených se zdravotní prohlídkou, výpisem
z lékařské dokumentace (je potřeba prokázat originální doklad). Přiznání dávky je řešeno v řádech
několika dnů.
- dávku mimořádné okamžité pomoci nelze žádat na náklady na dojíždění do práce.
-

Proplácení nákladů na dojíždění je umožněno v rámci projektu ÚP ČR „Příležitost dělá
zaměstnance“ (jako benefit mají pro účastníky projektu možnost proplácet jízdné na různé aktivity
projektu, na výběrové řízení nebo až 2 měsíce po nástupu od zaměstnání při doložení využitým
dokladů) nebo v rámci projektu organizace Sociofaktor.

Dotaz: sdílení informací
- Jsou předávány informace mezi agendami dávek hmotné nouze a zprostředkování zaměstnání?
odpověď ÚP ČR:
- systémy dávek v hmotné nouzi a zprostředkování zaměstnání nejsou propojeny – např. se
nepromítne změna bydliště (je potřeba nahlásit na oddělení dávek hmotné nouze i zprostředkování
zaměstnání)

V případě potřeby mohou pracovníci organizací kontaktovat příslušného vedoucího oddělení dávek hmotné
nouze dle příslušné pobočky ÚP ČR. (Bc. Martina Suderová – Centrum I, Mgr. Irena Kopciuchová –
Centrum II, Mgr. Rostislav Žydel – Centrum III).
Ad. 7.
Dne 24.4.2019 od 9 hod. do 16 hod. proběhne BURZA PRÁCE 2019 v Multifunkční aule Gong v areálu
Dolních Vítkovic. Pro návštěvníky je připravena nabídky volných pracovních míst cca 60 zaměstnavatelů
z Moravskoslezského kraje, setkání s personalisty, komplexní a cílené poradenství Úřadu práce ČR,
workshopy k projektům apod. Vstupné a veškeré služby jsou zdarma.

Další jednání pracovní skupiny proběhne v září 2019, přesný termín bude předem avizován.
Zapsala: Jana Abrlová, DiS.
Dne: 4.4.2019
Zrevidoval: Mgr. Zdeněk Živčák
Dne: 4.4.2019
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