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Vážená paní,
k Vašemu dotazu dle zák. 106/1999 Sb. k problematice slevy pro občany v hmotné
nouzi pobírající dávky na živobytí Vám sděluji:
Předmětem dotazu byla distribuce pouze na centrálním dispečinku MHD, Na Bojišti 5,
Praha 2 a dále jak bude ošetřeno plynulé pokračování zlevněných kuponů zlevněných
kuponů, aby nemusel občan s HN kupovat jízdné z dny státních svátků, víkendů
v průběhu roku, které připadnou na 1. den v měsíci, nebo dnů, kdy bude mít úřad
práce zavřeno a jak bude ROPID sanovat jízdné plné jízdné pro dny státních svátků,
víkendů,…, které připadnou na 1. den v měsíci, kdy je ÚP zavřený a občan s HN, tak
musí čekat den, kdy bude úřad otevřen (pro vystavení potvrzení).
Úvodem si Vás dovoluji upozornit, že v systémech MHD není již od roku 2016
stanovena žádná regulace cen ani slevy. Na slevu není žádný zákonný nárok. Výši slev
a podmínky jejich poskytování si stanovují objednatelé sami.
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Slevy, které jsou poskytovány v systému PID, jsou dotovány z veřejných zdrojů –
v tomto případě z rozpočtu hl. m. Prahy, a proto musí být žadatelé o slevu řádně
prověřeni, aby nedošlo ke zneužití slevy. Z tohoto důvodu je distribuce této velmi
specifické slevy směrována na specializované pracoviště, kde působí odborně
vyškolený personál s vyšším stupněm znalostí a pracovních oprávnění a to i z hlediska
ochrany osobních údajů. Vzhledem k dočasnosti projektu spojeného zejména nikoli
však výlučně s pomocí lidem v době krize způsobené pandemií Covid-19 a velmi
úzkým okruhem oprávněných žadatelů bylo zvoleno právě pracoviště na centrálním
dispečinku MHD Na Bojišti 5, Praha 2.
Dále si dovolím vysvětlit podmínky potřebné pro splnění požadavků dokládající nárok
na slevu, věřím, že Vaše dotazy vyplývají pouze z toho, že jste pravděpodobně
přehlédla několik důležitých informací obsažených v Tarifu PID, nebo jste si je
nespojila.
Kupony jsou vydávány 30denní /měsíční a 90denní/čtvrtletní s volitelným začátkem
platnosti. To znamená, že klient může mít začátek platnosti v jiný den než 1. den
v měsíci, je to úplně standardní postup jako u ostatních kuponů s volitelným začátkem
platnosti.
Podmínky poskytnutí slevy jsou definovány v tarifu PID v čl. XVII odst. 3 písm. m) –
cituji:
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„m) Tarifní kategorie Osoby v hmotné nouzi – pouze na území hl. m. Prahy
Tato tarifní kategorie je pro potřeby tohoto Tarifu definována pro osobu s pobytem v
České republice, která nemá nárok na slevu nebo bezplatnou přepravu dle jiných
ustanovení tohoto Tarifu, která pobírá příspěvek na živobytí z důvodu hmotné nouze.
Při žádosti o vydání průkazky PID je tato osoba povinna předložit potvrzení krajské
pobočky Úřadu práce ČR; nárok na slevu se dokládá opakovaně, vždy po uplynutí 30
dnů; při nákupu jízdního dokladu musí být potvrzení platné alespoň v den
požadovaného prvního dne platnosti jízdního dokladu.…..“
Z uvedených podmínek tedy vyplývá, že pokud dnes máte potvrzení úřadu práce
platné např. do 15. 9.2021, můžete si zakoupit kupon měsíční nebo čtvrtletní,
s počátkem platnosti nejpozději 15. 9. 2021 a pořídíte si následné (návazné) potvrzení
úřadu práce platné nejpozději od 16. 9. 2021 (či dříve), tak abyste měla kryté celé
období platnosti, případně navážete dalším potvrzením. Kupon musíte mít potvrzením
krytý po celou dobu jeho platnosti, tedy i měsíční kupon může být vydán na jedno
potvrzení, které v době platnosti kuponu skončí a doložení slevy probíhá návazným
následným potvrzením úřadu práce. Pokud by byl takovýto postup vyloučen, nebylo
by vůbec možné použít kupon čtvrtletní a bylo by problematické doložit i nárok pro
měsíční kupon. Věřím, že Váš dotaz vznikl pouhým nedorozuměním a předpokládám,
že nyní již se způsobem doložení nebudete mít problém.
Žádné náhrady za nedoložené dny nároku na slev nebudou žádným způsobem
klientům kompenzovány. Podmínky poskytnutí slevy jsou nastaveny v Tarifu PID
korektně a nelze je obejít, zejména z důvodu dopadu odvodu DPH a daní z příjmu.
Uvedená sleva je vstřícným krokem politické reprezentace hl. m. Prahy a pomocí pro
osoby, které jsou v těžkých ekonomických podmínkách, do kterých se mohly dostat i
v důsledku dopadů pandemie Covid – 19.
Jen pro doplnění vhledu do této problematiky si dovolím uvést, že další variantou
poskytování pomoci této kategorii klientů veřejné dopravy, která byla prověřována,
byla cesta nákupu plnocenného kuponu, kdy by oprávněný klient obdržel stanovený
podíl z ceny jako dar. Tento postup je sice též transparentní, leč velmi komplikovaný
a časově náročný. Prodleva mezi nákupem kuponu za plnou cenu a obdrženým darem
by kvůli schvalovacímu a smluvnímu procesu s klienty dosahovala minimálně 6
měsíců. Na tomto principu probíhalo proplácení jízdného pro děti a seniory ve
Středočeském kraji a reálné zpoždění proplacených částek bylo i rok. Z těchto důvodů
nebyl systém darů zveden, ale přistoupilo se k jednoduššímu řešení doloženého
nároku na slevu dle Tarifu PID.
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