
 
 

  III. 
 

N á v r h 
 

ZÁKON 
ze dne … 2017, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení 
a o příspěvku na bydlení 

 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
ČÁST PRVNÍ 

Změna občanského soudního řádu 
Čl. I 

 V § 317 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění zákona 
č. 112/2006 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb., se slova „z dávek státní sociální podpory“ zrušují. 

 
ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o státní sociální podpoře 
Čl. II 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., 
zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 
Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona 
č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 
Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona 
č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., 
zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 
Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona 
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., 
zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 585/2006 
Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona 
č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., 
zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 
 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 
Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona 
č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 
zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., 
zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 
Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona 
č. 188/2016 Sb. zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č.    /2017 Sb., se mění takto: 
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1. V § 2 písm. a) se bod 2 zrušuje. 

 
             Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2. 
 

2. V § 5 odst. 1 písm. b) se za bod 10 vkládá nový bod 11, který zní: 
 
„11. příjem plynoucí ve formě daňového bonusu,“. 

 
3. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „a příspěvek na bydlení“ zrušují. 

 
4. V § 5 odst. 1 se písmeno g) zrušuje. 

 
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h). 

 
5. V § 5 odst. 1 písm. h) se slova „až h)“ nahrazují slovy „a g)“. 

 
6. V § 5 odst. 7 písm. b) se slova „a příspěvek na bydlení“, středník a část věty 

za středníkem zrušují. 
 

7. V § 6 písm. b) se bod 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 2. 
 

8. V § 7 odst. 1 se část věty druhé za středníkem včetně středníku zrušuje. 
 

9. V § 7 se odstavec 5 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 5 až 11. 

 
10. V§ 7 odst. 5 se slova „, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá 

ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, 
rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši 
nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu“ zrušují. 

 
11. V § 7 odst. 7 se text „a 5“ zrušuje. 

 
12. V § 7 odst. 10 se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“. 

 
13. V části třetí se hlava III včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 47b a 70 zrušuje. 

 
14. V § 51 se odstavec 2 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 

 
15. V § 51 odstavec 3 zní: 

„(3) Splňuje-li oprávněná osoba podmínky nároku na dávku uvedenou v § 2 
písm. a) bodě 1 jen po část kalendářního měsíce, náleží tato dávka ve výši, v jaké 
náleží za kalendářní měsíc.“.  

 
16. V § 54 odst. 2 větě první se slova „bodech 1 a 2“ nahrazují slovy „bodu 1“. 
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17. V § 54 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „bodu 3“ nahrazují slovy „bodu 2“.  
 

18. V § 57 odst. 1 větě první se slova „bodech 1 a 2,“ nahrazují slovy „bodu 1 a“. 
 

19. V § 57 odst. 2 se slova „bodu 3“ nahrazují slovy „bodu 2“. 
 

20. V § 58 odst. 2 větě první se slova „bodech 1 a 2“ nahrazují slovy „bodu 1“. 
 

21. V § 59 odst. 3 se slova „nebo doplatek na bydlení48g)“ včetně poznámky pod čarou 
č. 48g zrušují. 

 
22. V § 59 se odstavce 5 a 7 zrušují. 

 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 
  

23. V § 68 odst. 1 se písmeno e) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g). 
 

24. V § 68 se doplňuje odstavec 7, který zní: 
„(7) Údaje získané na základě žádosti o dávku podle zákona o pomoci 

v hmotné nouzi nebo zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení lze využít 
rovněž pro potřeby žádosti o dávku podle tohoto zákona.“. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Čl. III 

Přechodná ustanovení 
 
1. Nárok na příspěvek na bydlení přiznaný podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení 
a o příspěvku na bydlení, dnem nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 Sb., o sociálním 
bydlení a o příspěvku na bydlení, nezaniká.  

2. Pokud osoba nepožádá o příspěvek na bydlení podle části třetí zákona č. …/2017 
Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, a zároveň rodině náleží ke dni nabytí  
účinnosti části třetí zákona č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, 
příspěvek na bydlení přiznaný podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení, bude tato dávka naposledy vyplacena za měsíc březen 2020; do právní moci 
rozhodnutí o příspěvku na bydlení podle části třetí zákona č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení 
a o příspěvku na bydlení, nejdéle však do března 2020 náleží výplata příspěvku na bydlení 
přiznaného podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části 
třetí zákona č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. 

3. Pokud osoba, které náleží příspěvek na bydlení přiznaný podle zákona 
č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 
Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, požádá o příspěvek na bydlení podle části 
třetí zákona č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, za období, kdy jí je 
poskytován příspěvek na bydlení přiznaný podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení 
a o příspěvku na bydlení, vyplatí se jí příspěvek na bydlení podle části třetí zákona č. …/2017 
Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, nejdříve za měsíc následující po měsíci, 
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za který jí byla vyplacena poslední splátka příspěvku na bydlení přiznaného podle zákona č. 
 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 
Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. 

4. Řízení o příspěvku na bydlení zahájená a pravomocně neskončená podle zákona 
č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 
Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, se dokončí podle části třetí zákona 
č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.  

 
 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

Čl. IV 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona 
č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., 
zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona 
č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., 
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., 
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 
Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona 
č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., 
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., 
zákona č. 191/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto: 
 

1. Poznámka pod čarou č. 9e zní: 
„9e) Zákon č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.“. 
 

2. V § 46f odst. 2 písm. d) se slova „, doplatek na bydlení“ zrušují. 
 

3. V § 106 odst. 3 větě první se slova „pověřené obecní úřady, doplatek na bydlení nebo“ 
zrušují. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 

Čl. V 

 V § 3 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním 
řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 86/2015 Sb., 
se slova „a z dávek státní sociální podpory“ nahrazují čárkou. 
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ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o životním a existenčním minimu 

Čl. VI 

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 218/2007 
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 
č. 306/2008 Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., 
zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 
Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného 
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona 
č. 377/2015 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: 
 

„(3) Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady 
na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení 
stanoví jiný právní předpis1). 
------------------------------------ 
1) Zákon č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.“. 

 
2. V § 7 odst. 2 písm. e) se slova „příspěvku na bydlení a“ zrušují. 

 
3. V § 7 odst. 2 písm. h) bodu 6 se slova „doplatku na bydlení“ nahrazují slovy 

„příspěvku na bydlení podle zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení 1)“. 
 

4. V § 7 odst. 2 písm. h) se bod 11 zrušuje. 
 
 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi 

Čl. VII 

  Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., 
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona 
č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., 
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 
č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., 
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona 
č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., 
zákona č. 367/2016 Sb. a zákona č.    /2017 Sb., se mění takto: 
 
1.  V § 2 odst. 1 větě druhé se slova „podle zákona o životním a existenčním minimu2)“ 

nahrazují slovy „podle zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení2)“. 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: 

      „2) Zákon č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.“. 
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2. V § 2 odstavec 2 zní: 
„(2) Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže 

její příjem a příjem společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů 
na bydlení (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí (§ 24), přičemž si nemůže tento 
příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných 
důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je 
tak vážně ohroženo.“. 

3. V § 4 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 

4. V § 4 odst. 2 se slova „a doplatek na bydlení jsou dávky“ nahrazují slovy „je dávkou“. 
5. V § 5 odst. 1 se slova „a na doplatek na bydlení“ zrušují. 
6. § 8 včetně nadpisu zní: 

 „§ 8 

Určení okruhu společně posuzovaných osob 
Orgán pomoci v hmotné nouzi určí v případě, že osobu lze posuzovat v rámci 

dvou či více okruhů společně posuzovaných osob13), do kterého okruhu osoba patří, 
a to podle skutečného soužití osob.“. 

 
     Poznámka pod čarou č. 71 se zrušuje. 
 
7. V § 9 odstavec 2 zní: 

„(2) Příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku 
na živobytí rozumí příjem podle odstavce 1 snížený o přiměřené náklady na bydlení; 
za přiměřené náklady na bydlení se pro účely tohoto zákona považují náklady 
na bydlení podle jiného právního předpisu2), nejvýše však do výše 30 %, a v hlavním 
městě Praze do výše 35 % příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob.“. 

 
8. V § 9 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušuje. 

 
9. V § 10 odstavec 5 zní:  

          „(5) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje plnění ostatních podmínek  
a) v případě podání žádosti o opakující se dávku, je aktuální kalendářní měsíc, 
b) v průběhu poskytování opakující se dávky, je kalendářní měsíc předcházející 
    aktuálnímu kalendářnímu měsíci, s výjimkou zjišťování odůvodněných nákladů 
    na bydlení, kdy je rozhodným obdobím aktuální kalendářní měsíc, 

  c) v případě podání žádosti o jednorázovou dávku, je aktuální kalendářní měsíc.“. 
 

10. V § 11 odst. 1 se slova „a na doplatek na bydlení“ zrušují. 

11. V § 21 odst. 1 se slova „písm. a)“ zrušují. 

12. § 22 se včetně nadpisu zrušuje. 

13. V části třetí se hlava II včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 12, 63, 64 a 72 až 76 

zrušuje.  
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14. V § 38 odst. 1 se slova „a doplatek na bydlení“ zrušují. 

15. V nadpisu § 39 se slova „a doplatku na bydlení“ zrušují 

16. V § 39 se slovo „Nedosahují-li“ nahrazuje slovem „Nedosahuje-li“,  slova „a doplatek 

na bydlení“ se zrušují a slovo „náležejí“ se nahrazuje slovem „náleží“. 

17. V § 42 se odstavec 3 zrušuje.  

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

18. V § 43 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5. 

19. V § 46a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

20. V § 61 odst. 1 písm. a) se za slovem „živobytí“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova 

„a doplatku na bydlení“ se zrušují. 

21. V § 61 odst. 1 písm. g) se slova „, doplatek na bydlení“ zrušují. 

22. V § 61 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.  

23.  V § 72 odst. 3 se písmeno d) zrušuje. 

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h). 

24. V § 72 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7. 

25. V § 72 odst. 5 se text „až 4“ nahrazuje textem „až 3“. 

26. V § 72 odstavec 7 zní: 

„(7) Údaje získané na základě žádosti o dávku podle zákona o státní sociální 
podpoře nebo zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení lze využít rovněž 
pro potřeby žádosti o dávku podle tohoto zákona.“. 

 
Čl. VIII 

Přechodná ustanovení 
 

1. Nárok na doplatek na bydlení přiznaný podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení 
a o příspěvku na bydlení, dnem nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 Sb., o sociálním 
bydlení a o příspěvku na bydlení, nezaniká. 

2. Pokud osoba nepožádá o příspěvek na bydlení podle části třetí zákona č. …/2017 
Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, a zároveň osobě nebo společně 
posuzovaným osobám náleží ke dni nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 Sb., 
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o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, doplatek na bydlení přiznaný podle zákona 
č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 
Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, bude tato dávka naposledy vyplacena 
za měsíc březen 2020; do právní moci rozhodnutí o doplatku na bydlení přiznaného 
podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části třetí 
zákona č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, nejdéle však do března 
2020 náleží výplata doplatku na bydlení přiznaného podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení 
a o příspěvku na bydlení.   

3. Pokud osoba, které náleží doplatek na bydlení přiznaný podle zákona 
č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 
Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, požádá o doplatek na bydlení přiznaný 
podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části třetí 
zákona č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, vyplatí se jí příspěvek 
na bydlení podle části třetí zákona č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku 
na bydlení, nejdříve za měsíc následující po měsíci, za který jí byla vyplacena poslední 
splátka doplatku na bydlení přiznaného podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení 
a o příspěvku na bydlení. 

4. Řízení o doplatku na bydlení zahájená a pravomocně neskončená podle zákona 
č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části třetí zákona č. …/2017 
Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, se dokončí podle části třetí zákona 
č. …/2017 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.  

 

ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 

Čl. IX 

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
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