
VIII. 
Vypořádání připomínek meziresortního připomínkového řízení 

 
 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení  
 
Přehled uplatněných zásadních připomínek:  
 

Č. př. Resort Připomínka Vypořádání 

     1. MMR 

2. K bodu 26 - § 72 odst. 7 

Požadujeme zrušení odstavce 7, tj. znění bodu 26 upravit: 

„26. V § 72 se odstavec 7 zrušuje.“ 

 
Odůvodnění: 
Předložený návrh vypouští ze zákona o pomoci v hmotné nouzi řadu úprav, které byly do 
zákona doplněny zákonem č. 252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedná 
se zejména o ustanovení § 33, 33a, 33b, 34, 35a, 72 odst. 4. Vzhledem k tomu, že 
citovanou novelou zákona o hmotné nouzi (bod 34) byl doplněn též odstavec 8 (=odst. 7 
po zrušení odstavce 4 v předloženém návrhu): 

34. V § 72 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Pokud je předložení dokladů uvedených v odstavci 3 písm. c) a d) a v odstavci 4 
písm. b) a c) spojeno pro žadatele o dávku s těžko překonatelnou překážkou, 
poskytne tyto doklady na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi obecný stavební 
úřad.“, požadujeme toto ustanovení zrušit.  

S ohledem na skutečnost, že návrh vypouští všechny ostatní úpravy zavedené 
novelou č. 252/2014 Sb., které zároveň tvořily logicky propojený celek, ponechání 
pouze této úpravy v zákoně je v případě navrhovaného zrušení § 33a a § 33b 
neopodstatněné. Domníváme se, že jde pouze o opominutí předkladatele, neboť v § 
72 odst. 4 písm. b) je úplně stejné ustanovení navrhováno k vypuštění. 

 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6KR3UU)



-2- 
 

     2. Min.  
spravedl. 

K části druhé čl. III a k části sedmé čl. X (Přechodná ustanovení ke změně zákona 
o státní sociální podpoře a ke změně zákona o pomoci v hmotné nouzi) 
Konstatujeme, že znění shora uvedených právních předpisů je novelizováno návrhem 
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním 
bydlení a o příspěvku na bydlení (dále jen „návrh doprovodného změnového zákona“), 
nikoli návrhem zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení jako takovým. Z toho 
důvodu nelze přechodná ustanovení vázat na den nabytí účinnosti návrhu zákona 
o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, nýbrž na den nabytí účinnosti návrhu 
doprovodného změnového zákona. Požadujeme proto nahradit všechny výskyty slov „ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. …/2016 Sb., o sociálním bydlení 
a o příspěvku na bydlení“ slovy „ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona“. 

 

Neakceptováno. 
Z hlediska kontextu přechodných 
ustanovení pokládáme za vhodné 
vycházet z uvedeného znění s tím, 
že text byl upřesněn v tom směru, 
že se nabytí účinnosti vztahuje 
výslovně k části třetí – novému 
příspěvku na bydlení. 

     3. Min.  
spravedl. 

K části páté čl. VI (Změna zákona o sociálních službách) 
Podotýkáme, že souběžně s návrhem doprovodného změnového zákona se 
v mezirezortním připomínkovém řízení nalézá také návrh tzv. systémové novely zákona o 
sociálních službách (účinnost navrhována od 1. září 2017), jež je předkládán na základě 
Plánu legislativních prací vlády na rok 2016. Jelikož je v části páté návrhu doprovodného 
změnového zákona (účinnost navrhována od 1. října 2017) obsažena změna zákona o 
sociálních službách, jsou současně předkládány dvě různé novely zákona o sociálních 
službách, které v několika případech zasahují do týchž ustanovení, aniž by tyto změny 
byly jakkoli koordinovány či předkladatelem alespoň zmíněny. Požadujeme proto, aby 
předkladatel vyjasnil vztah obou uvedených novel zákona o sociálních službách a uvedl 
tyto do souladu. 

 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

     4. Min.  
spravedl. 

K předpokládaným dopadům návrhu na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Považujeme za zavádějící zvýrazněnou informaci obsaženou v obecné části důvodové 
zprávy, podle níž se v souvislosti s návrhem doprovodného změnového zákona náklady 
nepředpokládají, když je současně v návrhu usnesení vlády obsaženo navýšení výdajů 
kapitoly MPSV. Požadujeme proto vyjasnit, s jakými druhy nákladů a v jaké výši je návrh 
spojen. 

 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 
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     5.  Min. vnitra 

K čl. VI bodu 4 – k § 91 odst. 8 zákona č. 108/2006 Sb.: 
 V § 91 odst. 8 se navrhuje, aby podmínkou pro platné uzavření smlouvy 
o umístění osoby do azylového domu v režimu ustanovení § 57 odst. 2 byl předchozí 
souhlas obecního úřadu obce, která určila klientovi podporu touto formou. Nejsou však 
stanovena žádná hlediska, na základě kterých by se obecní úřad měl při udělování 
souhlasu rozhodovat. Rovněž není stanovena ani forma takového souhlasu. Není tedy 
zřejmé, jakým způsobem by se dotčená osoba mohla bránit proti nesouhlasu obecního 
úřadu, ani jakým způsobem by mohl být takový nesouhlas přezkoumáván ze strany 
nadřízeného správního orgánu.  

S ohledem na použitou terminologii („obecní úřad“) dovozujeme, že půjde o výkon 
státní správy, tedy přenesenou působnost. Upozorňujeme však na § 5 zákona o 
sociálních službách, který hovoří pouze o obecních úřadech obcí s rozšířenou působností 
(nikoliv obecně o obecních úřadech). To, zda je udělování souhlasu výkonem samostatné 
nebo přenesené působnosti, je přitom významné pro případný přezkum. Domníváme se, 
že v daném případě není nezbytné vázat uzavření smlouvy na souhlas obecního úřadu. 
Navrhujeme proto tuto podmínku vypustit, případně právní úpravu doplnit podle toho, 
jakému režimu má udělování souhlasu podléhat a jaká hlediska by měla být při jeho 
udělování zohledňována. 
 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

     6.  Min. vnitra 

K čl. VI bodu 4 – k § 91 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.: 
 Požadujeme formulačně upravit a v důvodové zprávě náležitě odůvodnit znění 
navrhovaného odstavce 9 tak, aby bylo zcela jasné, z jakých důvodů může poskytovatel 
sociálních služeb podle § 57 odst. 2 novelizovaného zákona odmítnout uzavřít s osobou 
smlouvu o poskytnutí sociální služby, a to mj. v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., 
která v § 36 obsahuje výčet zdravotních stavů vylučujících poskytování pobytových 
sociálních služeb. 
 Dále požadujeme doplnit, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu 
poskytovatel sociálních služeb informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností 
o odmítnutí uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby. 
 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

     7. Min. vnitra 

K čl. VI bodu 8 – k § 100a zákona č. 108/2006 Sb.: 
 Dle důvodové zprávy ustanovení směřuje k zajištění informovanosti příslušného 
sociálního pracovníka o sociální situaci dotčené osoby. Je navrhováno, aby poskytovatel 
pobytové sociální služby podle § 57 odst. 2 byl povinen alespoň jedenkrát za kalendářní 
měsíc sdělit sociálnímu pracovníkovi příslušného úřadu na základě písemné žádosti 
obecního úřadu, informace o osobě, které je sociální služba poskytována. S takto 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
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navrženou konstrukcí nemůžeme souhlasit. Navrhujeme zakotvit povinnost poskytovatele 
služby informovat sociálního pracovníka jedenkrát za kalendářní měsíc i bez písemné 
žádosti obecního úřadu. Nelze předpokládat, že by takových žádostí bylo v rámci jednoho 
měsíce zasláno více, kdy výkladem předloženého návrhu, by se nutnost odpovědět 
(informovat) vztahovala pouze k jedné. Alternativou by pak bylo nastavení povinnosti 
poskytnout informace pouze na základě písemné žádosti obecního úřadu.  
 

v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

     8.  Min. 
financí 

K Návrhu usnesení vlády 
Body I.2. a II.2. požadujeme vypustit. 
Dle Jednacího řádu vlády Ministerstvu financí lze jen výjimečně navrhovat uložení 
obecného úkolu, aby zabezpečil finanční krytí navrženého opatření nebo aby, mimo režim 
projednávání návrhu státního rozpočtu vládou, promítl finanční krytí do návrhu státního 
rozpočtu na následující roky. 
 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

     9.  Min. 
financí 

K Důvodové zprávě a k RIA 
K části F. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
 
Požadujeme, aby si příslušné finanční prostředky zajistila kapitola 313 – Ministerstvo 
práce a sociálních věcí v rámci přípravy rozpočtových dokumentů na příslušná léta. Není 
nám jasné, proč jsou na jedné straně požadovány finanční prostředky, a na druhé straně 
je uvedeno, že náklady související s přijetím změnového zákona se nepředpokládají. Tuto 
nesrovnalost je třeba vysvětlit. 
 
Ve shrnutí závěrečné zprávy RIA (bod 3. 4, str. 3) a obdobně v bodě 4. 6. B (str. 26) 
předkladatel uvádí, že „Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad na činnost 
územních samosprávných celků. Nicméně přináší zvýšené nároky při plánování sítě 
sociálních služeb obcí a krajů.“ 
Vzhledem k určité zmatečnosti výše citovaného tvrzení požadujeme, aby předkladatel text 
blíže vysvětlil (dovozujeme, že buď tedy zvýšené nároky na plánování sítě sociálních 
služeb předkladatel předpokládá jen bagatelní, nebo zvýšené nároky na uvedené budou 
kompenzovány sníženými nároky jinde a kde ?). 
Bylo by účelné, aby předkladatel text formuloval tak, aby bylo zjevné, že v případě dopadů 
na územní samosprávné celky se vyjadřuje jak ohledně dopadů do samostatné 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 
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působnosti, tak ohledně změn do přenesené působnosti územních samosprávných celků 
(a to i pokud očekává nulové dopady). 
 

 

    10. 
Ministr 
pro lidská 
práva 

1. K části páté, čl. VI., bodu 1 (§ 21 odst. 2 písm. e) zákona o sociálních 
službách) 

 
Domnívám se, že není důvod nevyužívat nadále výsledky ze zřízení o příspěvku na 
bydlení podle nového systému v řízení o příspěvku na péči podle zákona o sociálních 
službách. Jediné, co je dle mého názoru nutné změnit, je odkaz na zákon o státní sociální 
podpoře.  
 
Požaduji proto návrh upravit následovně: 
 
(2) Příjemce příspěvku je povinen 
  
e) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do konce kalendářního měsíce 
následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí výši příjmu rozhodnou pro zvýšení 
příspěvku podle § 12 odst. 1; tato povinnost se považuje také za splněnou, pokud 
příjemce příspěvku písemně sdělí příslušné krajské pobočce Úřadu práce, že ve 
stanovené lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v § 12 odst. 6, prokázal rozhodné příjmy pro 
účely příspěvku na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře, a že okruh společně 
posuzovaných osob pro účely zvýšení příspěvku je stejný jako pro účely příspěvku na 
bydlení. 
 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

    11. 
Ministr 
pro lidská 
práva 

2. K části páté, čl. VI., bodu 2 (§ 57 odst. 2 zákona o sociálních službách) 
 

Rozumím a souhlasím s tím, že sociální služba azylového doma by se měla poskytovat 
osobám v bytové nouzi. Nejsem si však jist, zda tyto osoby budou skutečně vždy těmi 
osobami, kterým by tato služba měla být poskytována přednostně. Nerad bych se dostal 
do situace, kdy místo v azylových domech reálně získají pouze osoby s formálním 
statutem bytové nouze, který získají až po určité době, zatímco osoby, které akutně 
potřebují řešit svou sociální situaci (např. oběti domácího násilí), zde místo nedostanou. 
Ideální by byl samozřejmě stav, kdy by tato služba mohla být v dostatečných kapacitách 
poskytována jak osobám v bytové nouzi, tak jiným osobám v nepříznivé sociální situaci. 
K tomu by proto právní úprava měla směřovat a nikoliv apriori hierarchizovat mezi cílovými 
skupinami. Naopak by právní úprava měla být doplněna o jasný systém rozhodování a 
přidělování míst v jednotlivých azylových domech a o zajištění dostatku míst v těchto 
zařízeních skrze finanční a jinou podporu. 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 
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Požaduji proto návrh upravit následovně: 
 

§ 57 
Azylové domy 

 (1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v 
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 
 

(2) Pobytové služby v azylových domech jsou přednostně poskytovány 
rovněž osobám, kterým bylo krajskou pobočkou Úřadu práce vydáno rozhodnutí o 
jejich uznání osobou v bytové nouzi podle zákona o sociálním bydlení a o příspěvku 
na bydlení74). Těmto osobám se pobytová sociální služba poskytuje nejdéle po dobu 
6 měsíců; z důvodů hodných zvláštního zřetele může být poskytování této služby 
prodlouženo o 3 měsíce, a to pouze jednou. Přednostní poskytování pobytových 
služeb v azylových domech podle věty první není důvodem pro vypovězení 
dosavadních uzavřených smluv.  

 
Požaduji rovněž návrh doplnit o právní úpravu, která by zamezila možným 
konfliktům mezi jednotlivými cílovými skupinami a zajistila dostatek míst pro 
všechny možné klienty azylových domů. 
 

    12. 
Ministr 
pro lidská 
práva 

3. K části páté, čl. VI., bodu 4 (§ 91 odst. 9 zákona o sociálních službách) 
 
Ustanovení odhaluje další problém a to zacílení jednotlivých azylových domů. Toto 
zacílení plyne z jejich specializace a je zajisté legitimní. Na druhou stranu vzhledem 
k jejich začlenění do systému sociálního bydlení nelze dospět k situaci, že místo 
v azylovém domě nebude pro osobu v bytové nouzi k dispozici proto, že nebude cílovou 
skupinou ve volném azylovém domě. Tuto situaci považuji za nutnou řešit. 
 
Požaduji proto navrhnout právní řešení tak, aby pro osoby v bytové nouzi byly vždy 
zajištěny dostatečné kapacity bez omezení cílovými skupinami jednotlivých 
azylových domů. 
 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

    13. 
Ministr 
pro lidská 
práva 

4. K části páté, čl. VI., bodům 2 (§ 91d a § 93 písm. d) zákona o sociálních 
službách) 

 
Ustanovení je dle mého názoru nedopracované. Pověřený obecní úřad bude pouze 
koordinovat poskytování sociální služby azylové domy osobám v bytové nouzi a provádět 

 Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
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s nimi sociální práci. Krajský úřad má pak zajišťovat a koordinovat ve spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb poskytnutí sociální služby azylový dům osobám v bytové 
nouzi. Jakkoliv tyto činnosti jsou samozřejmě důležité, naprosto absentuje úprava 
jakéhokoliv procesu poskytování krizového bydlení v azylových domech, podmínky 
podávání žádosti, jejího posuzování a rozhodování o ní apod. tak, aby osobě v bytové 
nouzi vznikl jistý a vymahatelný nárok na krizové bydlení v azylovém domě za 
stanovených podmínek. 
 
Požaduji proto návrh v tomto směru doplnit. 
 

v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

    14. 
Ministr 
pro lidská 
práva 

5. K části páté, čl. VI., bodu 8 (§ 100b zákona o sociálních službách) 
 
Jakkoliv samozřejmě obecně souhlasím s potřebou spolupráce dotčených aktérů, 
předávání osobních údajů a informací včetně informací citlivých v sociálních službách 
musí být důkladně zváženo s ohledem na etiku sociální práce, důvěru mezi klientem a 
sociálním pracovníkem a případným přínosem sdílení těchto informací. Předávání 
informací o uživatelích sociální služby azylový dům dle mého názoru těmto kritériím 
nevyhovuje. Řešení krizových situací v azylovém domě vyžaduje vysokou míru důvěry 
mezi klientem a sociálním pracovníkem, která by mohla být povinností sdílet informace 
s obecním úřadem ohrožena. Z hlediska logiky individuálního plánování a vztahu mezi 
sociálním pracovníkem a klientem není logické, aby sociální pracovník v azylovém domě 
ve svém důsledku vykonával (část) činnosti nebo kontroly, které jsou obsaženy 
v individuálním plánu vytvořeném sociálním pracovníkem obecního úřadu. Sociální 
pracovník obecního úřadu by měl být schopen práce s klientem a ověřování relevantních 
skutečností vlastními silami. Obecně navíc musí být zákonem řádně vymezeno a 
odůvodněno, jaké informace mají být sdíleny, což návrh nyní nespecifikuje.  
 
Požaduji proto §100b z návrhu vypustit.  
 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

    15.    VOP 

   K části druhé, čl. II, změna zákona o státní sociální podpoře 
Za bod 1 navrhuji vložit nový bod 2, který zní: 
„V § 3 odst. 2 písm. a) zní: 

 rodinnými příslušníky občana České republiky, pokud jsou hlášeny na území 
České republiky k pobytu podle jiného právního předpisu15) po dobu delší než 3 měsíce, 
nevyplývá-li jim nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských 

Neakceptováno 
 
Navrhovaná úprava zák. 117/1995 
Sb. jde nad rámec úprav souvisejících 
se zákonem o SB, rozšiřuje okruh 
oprávněných osob pro dávky SSP. 
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společenství16), 

Dosavadní písmena a) až n) se označují jako písmena b) až m). 
V situaci, kdy mají nárok na státní sociální podporu rodinní příslušníci občanů jiných 
členských států EU a dokonce i třetizemců, je na místě, aby rodinní příslušníci občanů 
České republiky měli nárok na dávky státní sociální podpory za stejných podmínek jako 
kategorie osob zmíněných v předchozí větě. Neexistuje žádný legitimní důvod, proč by 
rodinní příslušníci občanů České republiky měli dávky státní sociální podpory obdržet až 
po roce pobytu v ČR, když rodinní příslušníci občanů jiných členských států EU a dokonce 
i některých třetizemců je obdrží výrazně dříve. 
 

    16.   VOP 

K části sedmé, čl. IX, změna zákona o pomoci v hmotné nouzi, k bodu 7 (k § 9 odst. 2) 
Navrhuji vypustit slova: „, a v hlavním městě Praze do výše 35 %“. 
S odlišným stanovením podmínek nároku na příspěvek na bydlení pro obyvatele Prahy 
ve srovnání s obyvateli ostatních měst nesouhlasím. Rozdílné zacházení způsobené 
odlišným koeficientem není dle mého názoru opodstatněné, pokud osobám se stejnými 
příjmy nevznikne stejný nárok na příspěvek na bydlení. 
Domnívám se, že důvodem pro určení odlišných podmínek pro získání dávky obyvatelům 
Prahy nemůže být lepší dostupnost pracoviště, služeb, zdravotnictví, vzdělání, kultury, 
případně větší výběr cen zboží, neboť rozdíly v Praze nejsou dle mého názoru tak 
markantní (v porovnání s jinými velkými městy v České republice), aby ospravedlňovaly 
skutečnost, že pro Pražany platí zvýšené sociálně únosné výdaje na bydlení. Obyvatelé 
Prahy nemají dle mého názoru nižší náklady na dopravu, služby, ceny zboží nejsou dle 
mého soudu v Praze výrazně nižší. Podrobněji zdůvodňuji toto své stanovisko v dopise 
ministryni práce a sociálních věcí ze dne 12. ledna 2015, pod sp. zn. 2255/2014/VOP/AV. 
Obdobnou připomínku jsem uplatnila k návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku 
na bydlení. 

 

Neakceptováno 
Obdobná úprava je zakotvena rovněž i 
u nového příspěvku na bydlení 
v navrhovaném zákoně o SB. Z důvodu 
provázanosti jednotlivých dávek je 
nutné zachovat stejnou úpravu v obou 
systémech.   

     17. Odbor 
kompat. 

K ČÁSTI PÁTÉ, čl. VI (změně zákona o sociálních službách), bodu 8 (§ 100b): 

S ohledem na požadavek podle čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 95/46/ES („osobní 
údaje musí být c) přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro 
které jsou shromažďovány a/nebo dále zpracovávány“) je nutné blíže specifikovat okruh 
údajů, které budou poskytovatelé pobytové sociální služby podle § 57 odst. 2 o osobě 
sbírat a poskytovat sociálnímu pracovníkovi příslušného obecního úřadu.  

Rovněž ale uvádíme, že máme za to, že osobě, které je poskytována sociální 
služba podle § 57 odst. 2, není povinnost poskytovat součinnost sociálnímu pracovníkovi 
příslušného obecního úřadu nikde uložena zákonem. Požadujeme proto vysvětlit, odkud 
taková povinnost má plynout a jaký je vztah tohoto poskytování údajů k čl. 7 a 8 směrnice 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
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95/46/ES, nebo ustanovení vypustit. rozšíření kapacity azylových domů. 

     18. Odbor 
kompat. 

K ČÁSTI PÁTÉ, čl. VI (změně zákona o sociálních službách), bodu 9 (§ 103 odst. 2): 

 Je nutno vyjasnit, nakolik se v případě dotčených činností pověřených obecních 
úřadů (realizace činností sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a 
k sociálnímu začleňování osob) a obcí (zajišťování činností sociální práce podle zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení), na které bude poskytován příspěvek, bude 
jednat o hospodářskou činnost. Dále uvádíme, že není zřejmé, kde jsou (budou) upraveny 
podmínky poskytování uvedeného příspěvku (zejm. výše a periodicita poskytování 
příspěvku; z dotčeného ustanovení pouze plyne, že se příspěvek poskytovat musí). 
Předkladatel v důvodové zprávě rovněž nevyjasnil vztah k ustanovením SFEU o veřejné 
podpoře. Je proto nutné vyjasnit, zda v případě činností, které budou příspěvkem 
podporovány, půjde o hospodářskou činnost ve smyslu práva EU, vyjasnit vztah 
ustanovením práva EU o veřejné podpoře (na základě podmínek poskytování uvedeného 
příspěvku).  

 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

    19. Olomouc. 
kraj 

K ČÁSTI PÁTÉ – změna zákona o sociálních službách: 

1. K čl. VI, bod 2: V textu je nadbytečně uvedeno slovo „pobytové“, neboť sociální služba 
Azylové domy je poskytována pouze pobytovou formou (blíže viz § 57 odst. 1 zákona o 
sociálních službách). Podle navrhovaného ustanovení mají být přednostně 
poskytovány uvedené služby osobám, kterým bylo krajskou pobočkou Úřadu práce 
(nutno doplnit „České republiky“) vydáno rozhodnutí o jejich uznání osobou v bytové 
nouzi. V návaznosti na související ustanovení § 2 odst. 2  
a § 33 návrhu zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení lze usuzovat, že toto 
přednostní poskytování by mělo nastoupit až po rozhodnutí obce  
o konkrétní formě pomoci, nikoliv po rozhodnutí Úřadu práce České republiky. 

 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

    20. Olomouc. 
kraj 

2. K čl. VI, bod 4: V nově navrhovaném odst. 8 je umožněno uzavření smlouvy  
o poskytování sociální služby vázat na „předchozí souhlas příslušného obecního 
úřadu“. V souvislosti s tím považujeme za nezbytné upozornit, že v návrhu není 
definováno, co se oním „předchozím souhlasem“ reálně rozumí. Je třeba požadovat 
vyjasnění tohoto pojmu, aby bylo možné předejít výkladovému problému, který 
v podobné situaci nastal v případě souhlasu obcí u doplatku na bydlení. Rovněž je 
potřeba upozornit, že obecní úřady nejsou vyjmenovány v § 5 zákona o sociálních 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
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službách – ve smyslu § 8 zákona o obcích by tak předchozí souhlas byl vydáván 
v samostatné působnosti. V navrhovaném odst. 9 pak nelze než doporučit důsledné 
používání terminologie právních předpisů z oblasti zdravotnictví. Zároveň je nutné 
poznamenat, že ustanovení zavádí nový režim uzavírání smluv o poskytování sociální 
služby a není zřejmé, zda má existovat rozdíl v poskytování sociální služby na základě 
rozhodnutí o bytové nouzi a bez tohoto rozhodnutí. Vyjasnění případných rozdílů 
považujeme s ohledem na výše uvedené za naprosto zásadní. 

 

bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

    21. Olomouc. 
kraj 

3. K čl. VI, bod 5: Pověřené obecní úřady nejsou vyjmenovány mezi orgány 
vykonávajícími působnost v rámci sociálních služeb v ustanovení § 5 zákona  
o sociálních službách. Navrhujeme proto tuto skutečnost přiměřeně zohlednit. 

 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 
 

    22. Olomouc. 
kraj 

4. K čl. VI, bod 8: Z navrhovaného ustanovení nevyplývá, zda je poskytovatel povinen 
splnit uloženou povinnost alespoň jednou měsíčně pouze za situace, kdy obecní úřad 
o informace požádá. Není zřejmé, zda jde o snahu snížit administrativní zatížení 
poskytovatele sociální služby, kterému je umožněno sdělovat informace pouze jednou, 
přestože obecní úřad bude žádat informace několikrát v měsíci. Ustanovení by proto 
dle našeho názoru mělo být odpovídajícím způsobem zpřesněno. 

 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

    23. Liberecký 
kraj 

Změna zákona o sociálních službách 
Bod 6 
Na konci § 93 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 
„d)  na území svého správního obvodu zajišťuje a koordinuje na základě informací 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
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od obcí podle  
§ 94 písm. f) ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb poskytnutí sociální 
služby azylový dům podle § 57 odst. 2 osobám v bytové nouzi podle zákona 
o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.“ 
 
Návrh: text nově vloženého písmena d) upravit takto: 

„d)  na území svého správního obvodu koordinuje na základě informací 
od obcí podle § 94 písm. f) ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb 
poskytnutí sociální služby azylový dům podle § 57 odst. 2 osobám v bytové 
nouzi podle zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.“ 
 
Odůvodnění: 
Krajský úřad není schopen garantovat zajištění poskytnutí azylového bydlení, není 
zřizovatelem těchto služeb, může pouze na území kraje koordinovat činnosti 
vedoucí k zajištění této služby. 
 

sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

    24. Ústecký 
kraj 

K Části páté – Změna zákona o sociálních službách, Čl. VI, body 2 – 3 - § 57 
V současné době probíhá připomínkové řízení k  „Návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“. V obou materiálech (v tomto i v návrhu zákona o 
sociálních službách) je znění tohoto ustanovení § 57 uvedeno odlišně, přestože 
předkladatelem obou návrhů je MPSV. V tomto návrhu je vložen mezi odst. 1) a 2) 
odstavec, který pojednává o době, po kterou je možné poskytovat službu azylové domy. 
V návrhu zákona o sociálních službách však tento přidaný odstavec uvedený není a § 57 
tedy obsahuje pouze dva odstavce.  

 
Odůvodnění: 
Je třeba sjednotit jednotlivé návrhy. 
 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

    25. Ústecký 
kraj 

K Části páté – Změna zákona o sociálních službách, Čl. VI, bod 6 - § 93 
 Navrhujeme znění § 93 upravit tak, že navrhovaný text bude nahrazen tímto textem: 
„Krajský úřad na základě informací od obcí podle § 94 písm. f) určuje síť sociálních 
služeb na území kraje, čímž zajišťuje dostupnost služby azylový dům podle § 57 
odst. 2 osobám v bytové nouzi podle zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
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bydlení.“ 
 

Odůvodnění: 

Tím, že § 94 písm. f) uvádí: „Obec spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních 
služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, 
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro 
zajištění potřeb těchto osob.“, a v návaznosti na povinnost kraje (viz § 95 písm. g) a písm. 
f) zákona o sociálních službách) „zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na 
svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb“ a „určovat síť 
sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím od obcí sděleným podle § 
94 písm. f)“ vnímáme slovo „zajišťuje“ spíše v souvislosti zajištění dostupnosti a tvorby 
sítě.  

 

v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

     26. Zlínský 
kraj 

Část pátá - změna zákona o sociálních službách 
 
Považujeme za zcela nesystémové a nekoncepční předkládat do meziresortního 
připomínkového řízení ve stejnou dobu dvě změny zákona o sociálních službách 
s odlišnou účinností jednoho měsíce. Navrhujeme účinnost sjednotit, a to ke dni 
1. 1. 2018, a předložit jen jednu novelizaci zákona o sociálních službách. 
Problematiku řešenou tímto návrhem navrhujeme z tohoto materiálu zcela vypustit 
a včlenit do tzv. „velké novely zákona o sociálních službách“, tj. „Návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony, čj. MPSV-2016/116274-51.“  
 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

     27. Zlínský 
kraj 

Bod 4.  - § 91 odst. 8  - požadujeme celý odstavec vypustit 
 
Odůvodnění:   
Z textu novely ani z důvodové nebo předkládací zprávy, či jiných doprovodných materiálů 
není zřejmé, jakou právní povahu má mít předchozí souhlas obecního úřadu – zda se 
jedná o úkon dle části čtvrté správního řádu, či nikoliv, jsou-li případně přípustné opravné 
prostředky, atd. Z textu návrhu není zřejmé, k čemu má uvedený předchozí souhlas 
sloužit ani jaké jsou následky uzavření smlouvy bez tohoto předchozího souhlasu. V 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
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odstavci 9 tohoto paragrafu není uvedené, že by poskytovatel byl oprávněn odmítnout 
uzavřít smlouvu bez předchozího souhlasu příslušného obecního úřadu. Naopak 
podmiňovat uzavření smlouvy předchozím souhlasem obecního úřadu, jsou-li jinak 
všechny zákonné podmínky splněny, je diskriminující pro poskytovatele sociální služby 
azylový dům oproti všem ostatním poskytovatelům sociálních služeb, kteří takovou 
omezující podmínku nemají. Obecnímu úřadu není ani po připravované novele zákona o 
sociálních službách svěřena dle § 5 působnost v oblasti sociálních služeb (počítá se jen 
s obecním úřadem obcí s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem).  
 

bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

 
 

     28. Zlínský 
kraj 

Bod 6. - § 93 písm. d) - navrhujeme vypustit z textu slova  „zajišťuje a“ 
 
Odůvodnění:  
Reálně zajistit poskytnutí sociální služby azylové bydlení může poskytovatel této služby, 
nikoliv krajský úřad.  
 

Vysvětleno 
 
Navrhovaná úprava zák. 117/1995 Sb. 
jde nad rámec úprav souvisejících se 
zákonem o SB, rozšiřuje okruh 
oprávněných osob pro dávky SSP. 

     29. MSK 

K části páté, Změna zákona o sociálních službách 
Bod 1 - § 21 odst. 2 písm. e) 
V rámci tohoto novelizačního bodu je navrhováno vypuštění textu za středníkem: 
„Příjemce příspěvku je povinen 
e) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do konce kalendářního měsíce 
následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí výši příjmu rozhodnou pro zvýšení 
příspěvku podle § 12 odst. 1; tato povinnost se považuje také za splněnou, pokud 
příjemce příspěvku písemně sdělí příslušné krajské pobočce Úřadu práce, že ve 
stanovené lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v § 12 odst. 6, prokázal rozhodné příjmy pro 
účely příspěvku na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře, a že okruh společně 
posuzovaných osob pro účely zvýšení příspěvku je stejný jako pro účely příspěvku na 
bydlení.“  
 
Navrhujeme, aby text, který je navržen ke zrušení, byl nahrazen tímto textem:  
„krajská pobočka úřadu práce je povinna vycházet z údajů a informací, které jsou 
obsaženy o příjemci a společně posuzovaných osobách v Jednotném informačním 

Vysvětleno 
 
Navrhovaná úprava zák. 117/1995 Sb. 
jde nad rámec úprav souvisejících se 
zákonem o SB, rozšiřuje okruh 
oprávněných osob pro dávky SSP. 
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systému Ministerstva práce a sociálních věcí“. 
 
Odůvodnění:    
S ohledem na skutečnost, že Jednotný informační systém MPSV obsahuje informace a 
údaje o osobách, které jsou již příjemci sociálních dávek a o nichž rozhoduje Úřad práce 
ČR (viz § 4 a § 4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), je nezbytné tyto informace čerpat 
především z těchto informačních zdrojů, které sám tentýž úřad vede. Rovněž je tento 
postup v souladu se zásadou nezatěžovat účastníky řízení úkony a vyžadovat podklady, 
které správní orgán má k dispozici (§ 6 odst. 2 správního řádu). Pokud jde tedy o osoby, 
které již jsou příjemci dávky pomoci v hmotné nouzi či jiného dávkového systému, který 
má úřad práce v působnosti, pak je nezbytné, aby informace využívaly sekce úřadu 
navzájem.  
 

     30. MSK 

K části páté, Změna zákona o sociálních službách 
Bod 2 - § 57 odst. 2 
Podle tohoto novelizačního bodu toto ustanovení zní: 
„(2) Pobytové služby v azylových domech jsou přednostně poskytovány osobám, kterým 
bylo krajskou pobočkou Úřadu práce vydáno rozhodnutí o jejich uznání osobou v bytové 
nouzi podle zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení74). Těmto osobám se 
pobytová sociální služba poskytuje nejdéle po dobu 6 měsíců; z důvodů hodných 
zvláštního zřetele může být poskytování této služby prodlouženo o 3 měsíce, a to pouze 
jednou. Přednostní poskytování pobytových služeb v azylových domech podle věty první 
není důvodem pro vypovězení dosavadních uzavřených smluv.“ 
 
Navrhujeme, aby doba možného prodloužení poskytování sociální služby byla stanovena 
až na dobu 6 měsíců, namísto navrhovaných 3 měsíců. Ve větě druhé tedy navrhujeme 
slova „může být poskytování této služby prodlouženo o 3 měsíce“ nahradit slovy „může 
být poskytování této služby prodlouženo o 6 měsíců“. 
 
Je potřeba i zvážit, zda nezměkčit navržené ustanovení a neupravit možnost prodloužit 
poskytování sociální služby i opakovaně, tj. nikoliv „pouze jednou“.  

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 
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Odůvodnění:    
S ohledem na ztížené možnosti této cílové skupiny objektivně řešit uspokojivým 
způsobem svou sociální situaci se jeví jako problematické ponechat maximální dobu 
poskytování této služby na 9 měsíců (6 + 3 měsíce). Lze rovněž uvažovat o tom, že by i 
prodloužení mělo být umožněno opakovaně za situace, kdy tomu svědčí zřetele hodné 
důvody, tj. nikoliv možnost prodloužení jen jednou, jak je obsaženo v návrhu.  
 

 

     31. MSK 

K části páté, Změna zákona o sociálních službách 
Bod 4 - § 91 odst. 8 a 9 
V rámci tohoto novelizačního bodu se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí: 
„(8) Smlouvu o poskytnutí pobytové sociální služby podle § 57 odst. 2 může osoba 
s poskytovatelem sociální služby uzavřít pouze po předchozím souhlasu příslušného 
obecního úřadu. 
 
(9) Poskytovatel sociálních služeb podle § 57 odst. 2 může odmítnout uzavřít s osobou 
smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v odstavci 3 písm. a), b) nebo 
c), a to, pokud jde o písm. c) pouze z důvodu, že zdravotní stav osoby vyžaduje 
hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení nebo z důvodu akutní infekční nemoci žadatele. 
Pokud poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální 
služby z důvodů uvedených v předchozí větě, informuje o této skutečnosti příslušný 
obecní úřad obce s rozšířenou působností.“. 
 
Navrhujeme tyto odstavce nevkládat. 
 
Odůvodnění:    
U znění odstavce 8 nelze akceptovat, že poskytovatel sociálních služeb by mohl uzavřít 
smlouvu o poskytování sociální služby pouze se souhlasem obecního úřadu obce I. typu. 
Jde o zásah do oprávnění soukromoprávních subjektů. Tento přístup by mohl snad být 
upraven pouze pro poskytovatele sociální služby, jehož zřizovatelem je územní 
samosprávný celek, a to v rámci nastavení pravidel péče o občany obce.  

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 
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U znění odstavce 9 je zřejmé, že jde o duplicitu s již platným ustanovení § 91 odst. 3 
písm. c), není tedy důvod tuto změnu přijímat.  
 

     32. MSK 

K části páté, Změna zákona o sociálních službách 
Bod 5 - § 91d 
Toto nově vkládané ustanovení zní: „Pověřený obecní úřad na území svého správního 
obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb podle § 57 odst. 2 a realizuje činnosti 
sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování 
osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.“. 
 
Navrhujeme úpravu znění tohoto ustanovení tak, aby bylo zřejmé, jaké konkrétní 
kompetence bude pověřený úřad vykonávat.  
 
Odůvodnění:    
Právní úprava nedává odpověď na dotaz, jak jsou kompetence jednotlivých obecních 
úřadů rozloženy při výkonu státní správy v sociální oblasti, neboť návrh zákona o 
sociálním bydlení a příspěvku na bydlení i současně předložená novelizace zákona o 
sociálních službách v rámci návrhu změnového zákona obsahuje značné návrhy 
kompetenčních změn u obecních úřadů všech typů obcí (základního typu, obcí 
s pověřeným obecním úřadem i obcí s rozšířenou působností), nejsou však jasně 
definovány odpovědnosti a rozsahy kompetencí, přičemž ty se velmi prolínají a jsou 
vzájemně mnohdy duplicitní. Rovněž je zřejmé, že sociální pracovník v rámci výkonu 
sociální práce v oblasti sociálního bydlení vykonává státní správu (jak je zřejmé 
z ustanovení § 11 a § 24 návrhu zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení), když 
je povinen vkládat údaje do Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. Přitom je 
nepochybné, že každá obec s pověřeným obecním úřadem je zároveň obcí základního 
typu. Je-li svěřen výkon činností sociální práce obcí základního typu (viz § 88 odst. 4 
návrhu zákona) a činnosti sociální práce i obcím s rozšířenou působností v rámci výkonu 
státní správy, pak není zřejmé, jak široká působnost je jednotlivých obcí různých typů při 
výkonu svěřené státní správy, když bude výkon státní správy svěřen i obcím s pověřeným 
obecním úřadem. Nutně se musí jejich kompetence při výkonu státní správy pro některá 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 
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správní území překrývat a nebude jasná odpovědnost.  
 
 

     33. MSK 

K části páté, Změna zákona o sociálních službách 
Bod 8 - § 100b  
Toto nově vkládané ustanovení zní: „Poskytovatel pobytové sociální služby podle § 57 
odst. 2 je povinen alespoň jedenkrát za kalendářní měsíc sdělit sociálnímu pracovníkovi 
příslušného obecního úřadu na základě písemné žádosti obecního úřadu, informace o 
osobě, které je tato sociální služba poskytována, za účelem hodnocení a plnění 
individuálního plánu podpory a ověření součinnosti osoby v bytové nouzi se sociálním 
pracovníkem. Ustanovení § 100 odst. 3 se v tomto případě nepoužije.“. 
 
Navrhujeme následující: 

 v ustanovení by mělo být jednoznačně upraveno, že jde o oprávnění sociálního 
pracovníka obecního úřadu požádat poskytovatele sociálních služeb o informace, 
nikoliv o povinnost žádat každý měsíc informaci z azylového domu, pokud např. 
informaci má již k dispozici, apod., 

 poslední věta by měla být vypuštěna. 
 
Ustanovení by tedy mohlo znít takto:  
 
„Poskytovatel pobytové sociální služby podle § 57 odst. 2 je povinen alespoň jedenkrát za 
kalendářní měsíc sdělit sociálnímu pracovníkovi příslušného obecního úřadu, pokud ten o 
to požádá, informace o osobě, které je tato sociální služba poskytována, za účelem 
hodnocení a plnění individuálního plánu podpory a ověřování součinnosti osoby v bytové 
nouzi se sociálním pracovníkem.“ 
 
Odůvodnění:    
S ohledem na skutečnost, že by mohlo docházet k nadbytečné formální administrativě, je 
stanovena povinnost podat zprávu poskytovatelem sociální služby, ale na žádost dle 
úvahy sociálního pracovníka.  
 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 
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Nadto je zřejmé, že text odkazující na § 100 odst. 3 je duplicitní, neboť upravuje omezení 
mlčenlivosti při poskytování údajů dle jiného zákona.   
 

     34.   ÚOOÚ 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění kmenového i doprovodného zákona 

Část G obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je 
nezbytné přepracovat. Tato připomínka je zásadní. 

Smyslem DPIA není vyhodnotit soulad se zákonem o ochraně osobních údajů, neboť ten 
se rozumí sám sebou. Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená 
zpracování osobních údajů. Je absurdní, aby v kmenovém i doprovodném zákoně bylo 
DPIA, když v obou předpisech se jedná o jiná zpracování osobních údajů. 

K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá 
nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní 
parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 
zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a 
lhůty pro uchování osobních údajů. Např. se jedná o §§ 11, 13, 35 odst. 2, 39 odst. 2 
písm. b) kmenového zákona nebo § 100b zákona o sociálních službách. Zvlášť pečlivě 
musejí být vyhodnoceny §§ 23, 79 a 87. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. 
V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, 
rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). Např. se jedná o §§ 
8 a 9 zákona o pomoci v hmotné nouzi. 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu 
dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i 
vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto 
oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu 
některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, 
pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané 
označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 
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se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo 
souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde 
prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně 
nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se 
vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí 
parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním 
důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány 
podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované 
zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu 
osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování osobních 
údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující 
zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, 
že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu 
osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se 
vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona 
o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba 
převzít. 
 

    35. NR ZP 

K ČÁSTI DRUHÉ 
 

Změna zákona o státní sociální podpoře 
 

Čl. II 
 
1. Za bod 12 se vkládá nový bod 13, který zní: 
„13. V § 24 odstavce 1 zní: 
„(1) Nárok na příspěvek na bydlení má nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému 
pobytu, jestliže 
a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a 
koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a 
b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města 
Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.“. 
Dosavadní body 13 až 24 se označují jako body 14 až 25. 
 

Vysvětleno 
 
V zákoně č. 117/1995 Sb. nebude již 
příspěvek na bydlení upraven, proto 
není relevantní navrhovat v tomto 
zákoně jeho změny v právní úpravě.  
Navíc jde navrhovaná úprava zák. 
117/1995 Sb. nad rámec úprav 
souvisejících se zákonem o SB, 
rozšiřuje okruh oprávněných osob pro 
dávky SSP. 
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    36. NR ZP 

2. Za nově vložený bod 13 se vkládá nový bod 14, který zní: 
„14. V § 24 se za odstavec 1 vkládá nový odstavce 2, který zní: 
„(2) Nárok na příspěvek na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků má nájemce 
nebo vlastník bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na 
bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30.“. 
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6. 
Dosavadní body 14 až 25 se označují jako body 15 až 26. 
 
Odůvodnění: 
Nutnost provedení navrhovaných změn vyplývá zcela jednoznačně z naprosto nerovného 
postavení osob, bydlících ve vlastnické či družstevní formě bydlení v Praze a v ostatních 
obcích. Dopad této nerovnosti ukazují následující tabulky. Zatímco v případě bydlení 
v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy je výše normativních nákladů 
odstupňována jak podle počtu osob, tak podle velikosti obce, takže vyšší podíl výdajů na 
bydlení občanů Prahy, lze vzhledem k vyšším normativním nákladům na bydlení 
akceptovat, v případě družstevního či vlastnického bydlení vede stejná výše normativních 
nákladů při rozdílné výši povinného podílu jednoznačně k diskriminaci obyvatel Prahy. 
 
Bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 

Počet osob v rodině 
podle § 7 odst. 5 zákona 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč 

Praha více než 100 000 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999    

jedna 7731 6146 5858 4996  

dvě 11114 8945 8551 7372  

tři 15114 12277 11762 10220  

čtyři a více 18947 15526 14905 13046  
 
Zatímco v případě bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy je výše 
normativních nákladů odstupňována jak podle počtu osob, tak podle velikosti obce, takže 
vyšší podíl výdajů na bydlení občanů Prahy, lze vzhledem k vyšším normativním 
nákladům na bydlení akceptovat, v případě družstevního či vlastnického bydlení vede 
stejná výše normativních nákladů při rozdílné výši povinného podílu jednoznačně 
k diskriminaci obyvatel Prahy. 
 
Bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků 

Vysvětleno 
 
V zákoně č. 117/1995 Sb. nebude již 
příspěvek na bydlení upraven, proto 
není relevantní navrhovat v tomto 
zákoně jeho změny v právní úpravě.  
Navíc jde navrhovaná úprava zák. 
117/1995 Sb. nad rámec úprav 
souvisejících se zákonem o SB, 
rozšiřuje okruh oprávněných osob pro 
dávky SSP. 
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Počet osob v rodině 
podle § 7 odst. 6 zákona 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč 

Praha více než 100 000 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9 999 

jedna 4484 4484 4484 4484 4484 

dvě 6703 6703 6703 6703 6703 

tři 9316 9316 9316 9316 9316 

čtyři a více 11887 11887 11887 11887 11887 
 
Hranice příjmů 

Počet osob v rodině 
podle § 7 odst. 6 zákona 

Hranice příjmů pro nárok na příspěvek na bydlení obce v Kč 

Praha Jinde  Rozdíl    

jedna 12811 14947 2136   

dvě 19151 22343 3192   

tři 26617 31053 4436   

čtyři a více 33963 39623 5660   
 
K zániku nároku na příspěvek na bydlení v Praze tedy dochází v situaci, kdy osoba žijící 
v jakékoli jiné obci má ještě nárok na příspěvek 641 Kč měsíčně při skutečných nákladech 
na bydlení rovných nebo vyšších než normativní náklady. S rostoucím počtem osob 
v domácnosti se potom tento nepoměr dále zvětšuje. Při dvou osobách již činí příspěvek 
v obcích mimo Prahu 957 Kč, při třech osobách 1331 Kč a při čtyřech a více osobách 
1698 Kč. Situace rodin s dětmi se tak stává při vlastnické či družstevní formě bydlení 
zcela neúnosnou. Přestože NRZP ČR na tento problém upozorňuje již řadu let, zůstávají 
naše návrhy nevyslyšeny. Přitom je zjevné, že se zvyšujícími se náklady na bydlení rostou 
i disproporce mezi obyvateli Prahy a jiných obcí. 
 

    37. NR ZP 

3. Za nově vložený bod 14 se vkládá nový bod 15, který zní: 
„15. § 27 zní: 

„§ 27 
 

Výše příspěvku na bydlení 

Vysvětleno 
 
V zákoně č. 117/1995 Sb. nebude již 
příspěvek na bydlení upraven, proto 
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(1) Výše příspěvku na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 

činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a započitatelným 
příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy 
koeficientem 0,35. 

(2) Výše příspěvku na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků činí 
za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a započitatelným 
příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30. 

(3) Pokud jsou náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní 
smlouvy nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši 
rozdílu mezi náklady na bydlení a započitatelným příjmem rodiny vynásobeným 
koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. 

(4) Pokud jsou náklady na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků 
nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi 
náklady na bydlení a započitatelným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30. 

(5) Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení výše 
příspěvku na bydlení, nedosahuje částky životního minima rodiny, započítává se pro 
stanovení výše příspěvku na bydlení jako rozhodný příjem rodiny částka odpovídající 
životnímu minimu této rodiny.“. 
Dosavadní body 15 až 26 se označují jako body 16 až 27. 
 
Odůvodnění 
Změna výše příspěvku na bydlení v případě družstevní či vlastnické formy bydlení 
odstraňuje nerovnost postavení občanů Prahy v přístupu k finanční podpoře těchto forem 
bydlení. Kromě výrazně nižší hranice příjmu pro nárok má stávající úprava negativní 
důsledky i na výši příspěvku při stejné výši příjmu. Např. čtyřčlenná rodina užívající vlastní 
byt v Praze mající příjem 30 000 Kč má při nákladech na bydlení ve výši normativních 
nákladů nárok na příspěvek ve výši 1 387 Kč měsíčně, tak stejná rodina bydlící v jakékoli 
jiné obci při stejném příjmu nárok na příspěvek ve výši 2 887 Kč. 
 

není relevantní navrhovat v tomto 
zákoně jeho změny v právní úpravě.  
Navíc jde navrhovaná úprava zák. 
117/1995 Sb. nad rámec úprav 
souvisejících se zákonem o SB, 
rozšiřuje okruh oprávněných osob pro 
dávky SSP. 
 

    38. NR ZP 

4. „Čl. XI zní: 
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou bodů 13, 14 a 15, 

které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení a části páté, která nabývá účinnosti dnem 
1. října 2017.“. 
 
Odůvodnění 
S ohledem na neúnosnou situaci osob bydlících v družstevních či vlastních bytech 
v Praze, která se neustále prohlubuje se zvyšujícími se náklady na bydlení, je nezbytné 
stanovit datum účinnosti uvedených bodů dnem vyhlášení zákona. 

Vysvětleno 
 
V zákoně č. 117/1995 Sb. nebude již 
příspěvek na bydlení upraven, proto 
není relevantní navrhovat v tomto 
zákoně jeho změny v právní úpravě.  
Navíc jde navrhovaná úprava zák. 
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 117/1995 Sb. nad rámec úprav 
souvisejících se zákonem o SB, 
rozšiřuje okruh oprávněných osob pro 
dávky SSP. 
 

     39. KZPS a 
ÚZS 

1. K ČÁSTI TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky, 
Čl. IV – novelizační bod 3 

 
V návrhu je uvedeno: 
„3. V § 106 odst. 3 větě první se slova „ , doplatek na bydlení“ zrušují.“ 
 
Navrhujeme: 
Znění tohoto novelizačního bodu upravit takto: 
„3. V § 106 odst. 3 větě první se slova „pověřené obecní úřady“ a slova„ , doplatek na 
bydlení“ zrušují.“ 
 
Odůvodnění: 

Navrhujeme vypustit povinnost pověřeného obecního úřadu. Pověřené obecní úřady 
nevyplácí dávky pomoci v hmotné nouzi, nepodává se u nich žádost o příspěvek na 
živobytí nebo mimořádnou okamžitou pomoc. Nemají o nich přehled. Celý § 106 odstavec 
3 je plně v kompetenci Úřadu práce, který dané dávky vyplácí. 
 

Částečně akceptováno 
 
Věcně akceptováno, znění ustanovení 
bude aktualizováno.  

     40. KZPS a 
ÚZS 

1. K ČÁSTI PÁTÉ - Změna zákona o sociálních službách, Čl. VI - novelizační 
bod 2 

 
V návrhu je uvedeno: 
„2. V § 57 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou 
č. 74 zní: 
„(2) Pobytové služby v azylových domech jsou přednostně poskytovány osobám, kterým 
bylo krajskou pobočkou Úřadu práce vydáno rozhodnutí o jejich uznání osobou v bytové 
nouzi podle zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení74). Těmto osobám se 
pobytová sociální služba poskytuje nejdéle po dobu 6 měsíců; z důvodů hodných 
zvláštního zřetele může být poskytování této služby prodlouženo o 3 měsíce, a to pouze 
jednou. Přednostní poskytování pobytových služeb v azylových domech podle věty první 
není důvodem pro vypovězení dosavadních uzavřených smluv.  
__________________________ 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 
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74) Zákon č.    /2016 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.“. 
 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“ 
 
Navrhujeme: 
Znění tohoto novelizačního bodu upravit takto: 
„2. V § 57 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 
74 zní: 
„(2) Pobytové služby v azylových domech jsou přednostně poskytovány osobám, kterým 
bylo krajskou pobočkou Úřadu práce vydáno rozhodnutí o jejich uznání osobou v bytové 
nouzi podle zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení74). Těmto osobám se 
pobytová sociální služba poskytuje nejdéle po dobu 12měsíců; z důvodů hodných 
zvláštního zřetele může být poskytování této služby prodlouženo o 3 měsíce, a to pouze 
jednou. Přednostní poskytování pobytových služeb v azylových domech podle věty první 
není důvodem pro vypovězení dosavadních uzavřených smluv.  
__________________________ 
74) Zákon č.    /2016 Sb., o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.“. 
 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“ 
 
 
Odůvodnění: 

Vzhledem ke zkušenostem z praxe je doba 6 měsíců krátká pro adaptaci klienta a 
naplnění individuálního plánu zejména v oblasti finančního zabezpečení, řešení dluhové 
problematiky a získání sociálního bydlení. Je nezbytné zachovat určitou kapacitu AD pro 
sociální službu, pro řešení bytové nouze musí být určena pouze pevně (smluvně) určená 
část kapacity. Zajišťování kapacity pro řešení bytové nouze pak musí být samostatně 
hrazeno bez ohledu na aktuální obsazenost této kapacity, jelikož využití této kapacity 
bude v rukou obcí a kraje. 
 

     41.    SZP 

Připomínka obecná 
V rámci změn, které obsahuje výše uvedený návrh, požadujeme také změnu Občanského 
zákoníku, konkrétně ustanovení § 2301, podle kterého v případě smrti nájemce 
bezbariérového bytu musí všechny osoby, které bydlely v bytě společně s nájemcem, byt 
vyklidit bez jakékoli náhrady nejpozději do tří měsíců. Autor předmětného ustanovení, 
které se týká obecně bytů zvláštního určení, si zřejmě vůbec neuvědomil, že do této 
kategorie spadají také bezbarierové byty. Rodinní příslušníci a ostatní osoby blízké, kteří 
pečovali o nájemce bytu s těžkým zdravotním postižením, se tak dostávají do 

Vysvětleno 
 
Na základě výsledku MPŘ se nemění 
Zákon o sociálních službách, 
v souvislosti se vznikem zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
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bezvýchodné situace, protože ztrácejí nárok na jakékoli další bydlení. Je proto třeba učinit 
v kategorii bytů zvláštního určení výjimku a přiznat osobám, které bydlely v před smrtí 
nájemce s nájemcem společně a nemají žádnou možnost získání bytu, nárok na náhradní 
byt. Tento byt by mohl být v oprávněných případech přidělován jako byt sociální. 
 

bydlení se požadují pouze finanční 
prostředky (300 mil. Kč ročně) na 
rozšíření kapacity azylových domů. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6KR3UU)


	Část G obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato připomínka je zásadní.
	Smyslem DPIA není vyhodnotit soulad se zákonem o ochraně osobních údajů, neboť ten se rozumí sám sebou. Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. Je absurdní, aby v kmenovém i doprovodném zákoně bylo DPIA, když v obou předpisech se jedná o jiná zpracování osobních údajů.
	K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. Např. se jedná o §§ 11, 13, 35 odst. 2, 39 odst. 2 písm. b) kmenového zákona nebo § 100b zákona o sociálních službách. Zvlášť pečlivě musejí být vyhodnoceny §§ 23, 79 a 87.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). Např. se jedná o §§ 8 a 9 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů.
	Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít.




