
VIII. 
Vypořádání připomínek meziresortního připomínkového řízení 

 
 
Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení  
 
Přehled uplatněných zásadních připomínek:  
 
 

Č. př. Resort Připomínka Vypořádání 

1.  MMR 

Obecně: 
 
1. Požadujeme uvést, jakým způsobem bude stávající systém podpory 
sociálního bydlení navazovat na plánovaný zákon o sociálním bydlení. Dle 
programového dokumentu IROP má být v letech 2014-2020 zajištěn vznik 
5 tis. sociálních bytů. Systém podpory dle návrhu zákona o sociálním 
bydlení je jiný a hrozí zde riziko, že podpořené byty sociálního bydlení ze 
stávajících zdrojů (národní prostředky, fondy ESIF) nebudou kompatibilní s 
novou právní úpravou. Požadujeme zajistit efektivní návaznost na stávající 
formy podpory. 
 

Vysvětleno 
Systém podpory se bude řídit 
zákonem o sociálním bydlení. 
K poskytování sociálního bydlení 
dochází v samostatné působnosti 
na dobrovolné bázi, či je sociální 
bydlení poskytováno Centrem pro 
sociální bydlení  

2.  MMR 

2. Je potřeba upozornit na to, že připomínka týkající se vypuštění 
dostupných bytů, která byla ze strany MMR uplatňována od počátku 
(naposledy v rozšířeném vnitřním připomínkovém řízení), v návrhu zákona 
nebyla opět akceptována, ačkoliv na základě jednání s MPSV, které se 
konalo v rámci vypořádání VPŘ bylo objasněno, a to tak že sociální a 
dostupné byty budou ze stavebně-technického hlediska totožné, ale jejich 
režim se bude lišit pouze podle typu uživatele v závislosti na faktu, zda je či 
není poskytována sociální práce. Formou podpory tedy bude poskytnutí 
sociálního bytu v režimu sociálním nebo dostupném. V souladu s touto 
dohodou požadujeme, aby bylo upraveno v celém textu. 

Akceptováno 
Zákon nyní rozlišuje mezi sociálním 
bytem a sociálním bytem 
s povinnou sociální prací. 
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Odůvodnění:  
Stavebně a technicky se sociální a dostupný byt neliší. Liší se pouze typ 
sociálního servisu. V  sociálním bytě je povinná sociální práce a v 
dostupném bytě je dobrovolná sociální práce. Z  požadovaného vyplývá, že 
v zákoně požadujeme použití pouze pojmu sociální byt a na obci bude 
rozhodnutí, zda sociální servis bude povinný nebo dobrovolný. Potom 
může být sociální byt označen jako sociální byt v režimu sociálním nebo 
dostupném. 
 

3.  MMR 

3. Text zákona je zcela neprovázaný. Pojmy v celém zákoně jsou 
nesjednocené (např. pojem obydlí, viz 86 a prostor pro bydlení, viz § 48) a 
některé nejsou definovány. Jednotlivá ustanovení a jejich posloupnost 
nejsou logicky uspořádané (konkrétně máme na mysli část zákona, týkající 
se příspěvku na bydlení, která by měla být uvedena ve zvláštní části, 
nikoliv uprostřed části týkající se sociálního bydlení). V různých částech 
zákona jsou různě užívány pojmy obec, obecní úřad, orgány obce, obce 
s rozšířenou působností. Požadujeme, aby pojmosloví v celém zákoně bylo 
sjednoceno. Celkově je nutné zákon uvést do souladu s občanským 
zákoníkem. 
 

Akceptováno 
Části zákona jsou upraveny na 
základě podnětů připomínkových 
míst.  

4.  MMR 

4. Je zcela nejasné, jakým způsobem a jakými úkony bude krajská 
pobočka Úřadu práce „zajišťovat“ konkrétní formu podpory žadateli, pokud 
ji nezajistí obec (ubytuje takovou osobu ve své budově a nebo jí 
zprostředkuje sama byt na trhu?). 
 

Vysvětleno 
Současný návrh nepočítá 
s participací Úřadu práce (kromě 
příspěvku na bydlení), bytovou 
nouzi a formu podpory zajišťuje a) 
obec v samostatné působnosti na 
dobrovolné bázi, b) Centrum pro 
sociální bydlení. 
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5.  MMR 

5. Některé části zákona jsou pouhou deklarací – např. apel na to, aby 
dostupné a sociální byty byly „umístěny v rámci obce v místě s občanským 
vybavením pro vzdělávání … kulturním zařízením … úřadem veřejné 
správy …“ je utopií.  
 

Akceptováno 
Tento paragraf je vypuštěn. 

6.  MMR 

6. Návrh zákona pracuje s pojmem samostatné působnosti; navržené 
přísné povinnosti uložené obcím však popírají samostatnost rozhodování 
volené samosprávy (např. o obecním rozpočtu, o prioritách apod.). 
Povinnosti uložené obcím na základě tohoto zákona naplňují definici 
přenesené působnosti a nikoliv působnosti samostatné. V obecné rovině 
lze uložit zákonem, že se obce v rámci své samostatné působnosti starají, 
mimo jiné, i o sociální potřeby svých občanů, včetně potřeby bydlení. Je 
však na místě zdůraznit, že vždy na základě vlastní vůle a s přihlédnutím k 
místním specifikům. Předkládaná právní norma zavádí všeobecnou 
povinnost všem obcím a takto přímo zasahuje do práva na obecní 
samosprávu. Také institut investičních a provozních dotací, které mají být 
obcím v souvislosti s budováním nebo udržováním prostorů pro sociální 
bydlení přidělovány ze strany ústředních správních úřadů, poukazuje na 
skutečnost, že se jedná o přenesenou působnost. Formulaci o povinnosti 
obce zřídit ve své samostatné působnosti fond sociálního bydlení 
neodpovídá samostatné působnosti. Řešení, kdy zákon takto kategoricky 
ukládá obci povinnost v rámci její samostatné působnosti a její nesplnění 
tvrdě sankcionuje, může být ústavně nekonformní.  
 

Akceptováno 
Sociální bydlení bude poskytováno 
v samostatné působnosti, obcí, 
ovšem na základě dobrovolnosti. 
Dalším způsobem v případě, že se 
obec nezapojí do systému 
sociálního bydlení, je poskytování 
sociálního bydlení Centrem pro 
sociální bydlení, které bude působit 
jako záchytný systém. 

7.  MMR 

7. V celém textu zákona požadujeme nahradit slova „minimální stavebně-
technické, požární a  hygienické standardy“ slovy „minimální stavebně-
technické, požární a hygienické požadavky“. Navrhovanou změnu 
požadujeme promítnout do těchto ustanovení návrhu zákona: § 14 odst. 4 
písm. b), § 18 písm. a), § 21 písm. a), § 38 odst. 2 písm. a) a písm. e) a do 
§ 44.  
 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-4- 
 

8.  MMR 

K jednotlivým ustanovením: 
 
K § 1 
1. Požadujeme zavedenou legislativní zkratku vypustit a tuto změnu 
promítnout do celého návrhu. 
 

Vysvětleno 
Jde o běžnou praxi – obdobně je 
tato zkratka zavedena například 
v zákoně o pomoci v hmotné 
nouzi. Jedná o legislativně 
technickou připomínku.  

9.  MMR 

2. Požadujeme slova „prostřednictvím sociálního bydlení a příspěvku na 
bydlení“ nahradit slovy „ze systému sociálního bydlení.“. 
 

Vysvětleno 
Úvodní §§ zákona jsou upraveny na 
základě připomínkových míst.  
Zákon je rozdělen na dvě základní 
části – k soc. bydlení a příspěvku 
na bydlení. 

10.  MMR 
K § 2  
1. Nadpis k tomuto paragrafu požadujeme uvést v tomto znění „Systém 
sociálního bydlení“ a doplnit část týkající se sociálního bydlení. 
 

Akceptováno 

11.  MMR 

2. Požadujeme odstavec 1 uvést v tomto znění: 
„(1) Podpora ze systému sociálního bydlení (dále jen „systém“) je 
poskytována formou podpory udržení nebo zajištění bydlení, sociálního 
bytu a sociální služby podle § 3 odst. 3.“. 
 
Odůvodnění:  
Osobě, která má nárok na pomoc ze systému sociálního bydlení bude 
primárně poskytnuta pomoc při udržení stávajícího bydlení, případně 
pomoci při zajištění bydlení, a to v bytovém fondu nepodléhajícím regulaci 
podle tohoto zákona. MMR požaduje, aby zákon stanovil, že podpora ze 
systému bude poskytnuta primárně ve formě sociální práce směrované k 
udržení stávajícího bydlení nebo ve formě zprostředkování bydlení mimo 
sociální bytový fond. Řešení bytové nouze by mělo přednostně probíhat v 
bytovém fondu nepodléhajícím regulaci podle tohoto zákona. Teprve v 
případě, že poskytnutí této pomoci není dostačující pro vyřešení situace 

Vysvětleno 
Budou uvedena konkrétní 
ustanovení dle jiných zákonů. 
Odůvodnění: Fyzickým osobám 
z cílové skupiny nemůže být 
primárně poskytnuta pomoc při 
udržení stávajícího bydlení, neboť 
se většinou jedná o osoby bez 
bydlení nebo žijící v nevyhovujícím 
bydlení. Sociální pracovníci 
obecních úřadů i poskytovatelů 
sociálních služeb, např. azylových 
domů, již v současné době poskytují 
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osob v bytové nouzi, může být poskytnut sociální byt definovaný tímto 
zákonem. Vzhledem k tomu, že v současnosti je „z pohledu expertů 
pozornost k prevenci ztráty bydlení na národní úrovni slabá a na lokální 
úrovni je realizována v různé intenzitě, nesystematicky a nejednotně“ 
(Metodika a prevence ztráty bydlení, VÚPSV 2015), žádáme o zapracování 
základních principů sociální práce v oblasti prevence ztráty bydlení do 
zákona, konkrétní postupy do prováděcího předpisu. 
 

osobám bez bydlení a ohrožených 
ztrátou bydlení podporu i pomoc při 
hledání bytů na trhu, často však 
nejsou úspěšní, a to z různých 
důvodů (nedostatek volných bytů, 
diskriminace). 
Prevenci ztráty bydlení však není 
možné vykonávat pouze sociální 
prací, sociální pracovník nemůže 
donutit lidi bydlící v soukromých 
bytech ke spolupráci, nemůže jim 
vstupovat do obydlí atd., pokud 
sami nevyhledají pomoc či si 
nevyslechnou návrh na poskytnutí 
pomoci. V současné době také 
nikdo neposkytuje údaje při 
problémech s placením či příjmy 
sociálním pracovníkům, nedostávají 
ani informace od soudů atd. 
Z tohoto je zřejmé, že sociální práce 
není synonymem pro prevenci 
ztráty bydlení a je nutné v této věci 
učinit další legislativní změny mimo 
zákon o sociálním bydlení.  
Sociální práce je poskytována podle 
jiného právního předpisu, zákon č. 
108/ 2006 Sb. již dnes. A právě 
v této působnosti je posilováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-6- 
 

poskytování prevence ztráty bydlení 
v rámci metodické podpory MPSV. 
Sociální práce na obcích je však 
také prováděna v samostatné 
působnosti.  
Příspěvek na bydlení v základní 
výši je započítáván do příjmů v § 4. 

12.  MMR 

3. V odstavci 2 navrhujeme slova „v samostatné působnosti“ vypustit. 
 
Odůvodnění: Text je nadbytečný, protože platí § 8 zákona č.128/2000 Sb., 
o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 33 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Akceptováno 
Sociální bydlení bude poskytováno 
v samostatné působnosti na 
dobrovolné bázi.  
 
Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do systému 
dobrovolně, sociální bydlení je pak 
poskytováno v samostatné 
působnosti, pokud obce do systému 
nevstoupí, zajišťuje sociální bydlení 
Centrum pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 

13.  MMR 

4. Požadujeme odstavec 3 přesunout do části týkající se příspěvku na 
bydlení. 
 
Odůvodnění:  
Příspěvek na bydlení není součástí systému pomoci v bytové nouzi 
(systému sociálního bydlení), neboť na jeho poskytnutí mají nárok i osoby, 
které nejsou v bytové nouzi podle tohoto zákona. 
 

Akceptováno 
Věta první byla vypuštěna. Věta 
druhá byla přesunuta. 
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14.  MMR 

5. Požadujeme tento odstavec 4 vypustit. 
 
Odůvodnění:  
Je upraveno duplicitně ve vymezených působnostech a v pasážích o 
jednotlivých rozhodnutích. 
 

Akceptováno 

15.  MMR 

6. Navrhujeme odstavec 5 přesunout do § 10. 
 
Odůvodnění:  
Tento odstavec se do znění ustanovení věcně nehodí, neboť není určen 
pro celou cílovou skupinu.  
 

Vysvětleno 
Je upraveno na základě podnětů 
připomínkových míst. Zákon je nově 
strukturován, aby byl přehlednější a 
znění bylo zjednodušeno. 

16.  MMR 

K § 3 
1. Nadpis k tomuto paragrafu požadujeme uvést v tomto znění: „Podpora 
udržení nebo zajištění bydlení, sociální byt a sociální služba azylové 
domy“. 
 

Vysvětleno 
Fyzickým osobám z cílové skupiny 
nemůže být primárně poskytnuta 
pomoc při udržení stávajícího 
bydlení, neboť se jedná i o osoby 
bez bydlení nebo žijící 
v nevyhovujícím bydlení. Lidé 
vynakládající na bydlení více jak 40 
% spadají do skupiny, která 
vynakládá nepřiměřeně vysoké 
náklady na bydlení, i po využití 
sociální dávky na bydlení – 
příspěvku na bydlení v základní 
výši. Azylové domy nejsou do 
systému zařazeny, v rámci systému 
se požaduje pouze částka na 
navýšení kapacity této sociální 
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služby. 

17.  MMR 

2. Požadujeme vložit nový odstavec 1, který zní: „Podporou udržení nebo 
zajištění bydlení se rozumí činnosti předcházející poskytnutí sociálního 
bytu, které směřující k udržení stávajícího bydlení nebo zajištění nového 
bydlení mimo sociální bytový fond za podmínek uvedených v jiném 
zákoně.“. V souvislosti s tím požadujeme následující odstavce přečíslovat. 
 
Odůvodnění:  
Viz § 2 odst. 1. 
 

Vysvětleno 
Řada osob je bez bydlení, bydlení 
se jim soc. pracovníci snaží zajistit 
již nyní, bylo by to nadbytečné 
ustanovení. Nástroje sociálního 
začleňování jsou upraveny i např. 
v zákoně o sociálních službách, 
případně v zákoně o sociálně-
právní ochraně, ale v rámci dalších 
resortů. Oblast bydlení je jednou ze 
součástí systému. Je nutné návrh 
zákona vnímat komplexně. Úprava 
je koncipována tak, že primárně 
podporujeme dávkou bydlení na 
trhu s byty (za přiměřené náklady a 
v přiměřené kvalitě), aby se tam lidi 
udrželi a nezvětšovali okruh 
oprávněných osob v bytové nouzi. 
PnB se v základní výši započítává 
do rozhodného příjmu pro bytovou 
nouzi.  

18.  MMR 

3. Požadujeme dosavadní odstavec 2 vypustit a následující odstavce 
přečíslovat. 
 
Odůvodnění: 
Odstavec je zde nadbytečný. Jde o podmínky, které by měly být v § 33 a 
násl. V rozporu s tímto cílem návrh sice obsahuje definici pojmu „sociální 

Akceptováno 
§ 1 – 3 jsou upraveny podle 
podnětů připomínkových subjektů.  
 
Na základě připomínky MMR zákon 
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bydlení“ (§ 2 odst. 1) a jakým způsobem se zajišťuje, ale používá přitom 
pojmy „dostupný byt“ a „sociální byt“, aniž by tyto pojmy definoval.  
 

nyní rozlišuje mezi sociálním bytem 
a sociálním bytem s povinnou 
sociální prací. 

19.  MMR 

4. Do § 3 požadujeme vložit nový odstavec, který zní: 
 „(3) Sociálním bytem se rozumí byt, který splňuje minimální 

standardy vymezené v § 43 tohoto zákona a požadavky na trvalé 
bydlení stanovené zvláštními právními předpisy, je užíván k trvalému 
bydlení na základě rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu 
vyžadovaného stavebním zákonem a sloužící k sociálnímu bydlení 
podle tohoto zákona.  

 
Odůvodnění: 
Pojem „sociální byt“ je základním pojmem užívaným zákonem o sociálním 
bydlení a o příspěvku na bydlení, proto považujeme za nezbytné, aby byl 
definován v úvodních ustanoveních zákona, a to hned za definicí pojmu 
„sociální bydlení“. Sociální byt je předně byt ve smyslu stavebního zákona, 
od ostatních bytů se mimo jiné sociální byt odlišuje tím, že slouží k zajištění 
sociálního bydlení. Zároveň zákon vymezuje minimální standardy 
sociálního a dostupného bytu v § 43. Tyto pojmového znaky je nutné v 
zákoně jednoznačně vymezit.  
V „Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o sociálním bydlení 
a o příspěvku na bydlení“ je uvedeno, že úkol pro zpracování „Koncepce 
sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025 a následného zákona o 
sociálním bydlení“ byl nejprve definován vládou v Programovém 
prohlášení. V Programovém prohlášení vlády ČR z února 2014 je mezi 
sledovanými prioritami MMR příprava zákona o sociálním bydlení, který 
bude definovat standard sociálního bytu a vymezí osoby v bytové nouzi, 
které na něj mají při splnění stanovených podmínek nárok. (RIA - bod 
1.2.4.2 Naplnění programového prohlášení vlády). 

Akceptováno 
Sociální byt je definován 
v samostatném ustanovení. 
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Také v další části RIA (1.5 Popis cílového stavu) je stanoveno, že jedním 
z cílů návrhu zákona je dosáhnout stavu, kdy je jednoznačně a jasně 
definován pojem sociální bydlení a kdy jsou stanoveny technické normy 
pro sociální bydlení. 
V rozporu s tímto cílem návrh sice obsahuje definici pojmu „sociální 
bydlení“ (§ 3 odst. 1) a jakým způsobem se zajišťuje (§ 3 odst. 2), ale 
používá přitom pojmy „dostupný byt“ a „sociální byt“, aniž by tyto pojmy 
definoval.  
V souladu se všemi již dříve citovanými materiály by měl zákon o sociálním 
bydlení jasně deklarovat, že základním principem systému sociálního 
bydlení je byt, který splňuje požadavky stanovené zvláštními právními 
předpisy a je užíván na základě rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného 
stavebním zákonem. Pojem „byt“ je definován v § 3 písm. g) vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 
20/2012 Sb., jako soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který 
svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky 
na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. 
 

20.  MMR 

K § 4  
Požadujeme odstavec 3 uvést jako samostatné ustanovení do nového 
paragrafu. 
 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení věcně nepatří pod definici osoby v hmotné nouzi. 
 

Vysvětleno 
Jestliže se termín „ústavní zařízení“ 
poprvé objevuje v tomto paragrafu, 
je podle našeho názoru logické, aby 
bylo v tomto paragrafu i vysvětleno. 
Jedná se o legislativně-technickou 
připomínku.   

21.  MMR 
K § 5 
1.Požadujeme sjednotit pojmy v tomto ustanovení, konkrétně „nemovitost 
k bydlení“, „nemovitost k trvalému bydlení“ a „nemovitost“. 
 

Akceptováno 
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22.  MMR 

Požadujeme doplnit do zákona definici „nevyhovujícího bydlení“. 
 
Odůvodnění: Zákon tento pojem užívá, ale nikde nejsou uvedena 
objektivní kritéria popř. definice, co se nevyhovujícím bydlením rozumí. 
 

Akceptováno 
Nevyhovujícím bydlením se rozumí 
bydlení mimo kolaudované byty, 
rovněž se jedná o prostory, které 
nejsou užívány za účelem trvalého 
bydlení podle stavebního zákona. 
Jde o bydlení v nebytových 
prostorech, azylových domech či 
ubytovnách. Za nevyhovující 
bydlení se rovněž považuje bydlení 
v bytech, u kterých bylo po podnětu 
shledáno, že nesplňují požadavky 
na trvalé bydlení.  

23.  MMR 

K § 6 
1. V odstavci 2 požadujeme specifikovat obrat „intenzita bytové nouze“.  
 

Akceptováno 
Závažnost (tímto pojmem je 
nahrazen pojem intenzita) bytové 
nouze = posouzení závažnosti 
bytové nouze, bude probíhat podle 
prováděcího předpisu k sociální 
práci.  
 
Jde o stupeň ohrožení dané 
domácnosti bez poskytnutí podpory 
v rámci sociálního bydlení.  

24.  MMR 

2. Do odstavce 2 požadujeme doplnit do věty druhé před slova „do 
náhradní rodinné péče“ slova „do ústavního zařízení nebo“. 
 
Odůvodnění:  
Máme za to, že toto spojení z textu vypadlo, neboť takto znění odst. 2 

Akceptováno 
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nekoresponduje se zněním odst. 3. 
 

25.  MMR 

3. Požadujeme odstavec 4 vypustit. 
 
Odůvodnění:  
Máme za to, že kritéria jsou v odstavci 1 již specifikována. 
 

Akceptováno 

26.  MMR 

K § 7 
Požadujeme tento paragraf vypustit a následující přečíslovat. 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení je nadbytečné, neboť lze uvést odkaz v § 6 odst. 1 písm. c) na 
§ 11 zákona č. 117/1995 Sb. 
 

Vysvětleno 
Jedná se o běžnou praxi – 
obdobné ustanovení je například 
v zákoně o bytové nouzi. 

27.  MMR 
K § 8 
V § 8 odst. 5 požadujeme slova „může být za osobu v bytové nouzi uznána 
nejdříve“ nahradit slovy „může osoba v bytové nouzi podat novou žádost“. 

Akceptováno 
Ustanovení bylo přeformulováno a 
přesunuto do § 28. 

28.  MMR 

K § 9 
Požadujeme větu první vypustit.  
 
Odůvodnění: 
Povinnosti obce nenáleží do vymezení pojmu sociálního bytového fondu, 
nýbrž do ustanovení § 15, který se nazývá „Povinnost zřídit sociální bytový 
fond“. Navíc tato věta je již v tomto ustanovení obsažena. 
 

Akceptováno 
Ustanovení k bytovému fondu se 
zjednodušují, §15 se vyjímá. Toto 
ustanovení pouze určuje, co může 
být součástí bytového fondu. Zákon 
upravuje pouze formy výběrového 
řízení pro obce či pro Centrum pro 
sociální bydlení.  

29.  MMR 

K § 12 
1. V odstavci 1 požadujeme definovat obrat „sociálně znevýhodnění 
obyvatelé“: Tento obrat není definován ani dále v textu návrhu zákona.  
 
Odůvodnění: 

Vysvětleno 
Ustanovení § 12 je ze zákona 
vyjmuto. 
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Bez definice nelze dojít k požadovanému proporčnímu zhodnocení. 

30.  MMR 

K § 13 
Z návrhu není zřejmá forma, jakou bude individuální plán podpory vydáván, 
tj. zda se bude jednat o  rozhodnutí nebo smlouvu. S ohledem na důsledky 
neplnění individuálního plánu podpory (§ 13 odst. 3) požadujeme tuto 
formu výslovně stanovit. 

Akceptováno 
Uvedeno, že se zpracovává 
písemně – viz vypořádání 
připomínky 118. 

31.  MMR 

K § 14 
1. Působnosti obsažené v odstavci 2 písm. a) a b) patří podle 
kompetenčního zákona do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj a 
proto je požadujeme přesunout do odstavce 3. To platí i pro rozhodování 
podle písmene f), u něhož máme pochybnosti o ústavní konformnosti, a 
proto požadujeme toto písmeno vypustit. 
 

 Vysvětleno 
Tyto činnosti spadají do působnosti 
MPSV. Daný paragraf bude 
z legislativně-technického hlediska 
upraven, ve své podstatě je 
duplicitní. V § 14 (nyní § 11) jsou 
uvedeny pouze orgány bytové 
nouze. 

32.  MMR 

2. V odst. 3 požadujeme písmeno b) uvést v tomto znění: 
„b) poskytuje investiční podporu obcím a krajským pobočkám Úřadu práce 
na výstavbu a pořízení a neinvestiční podporu obcím na provoz a správu 
sociálních bytů,“. 
 

 Vysvětleno 
Daný paragraf bude z legislativně-
technického hlediska upraven, ve 
své podstatě je duplicitní. V § 14 
(nyní § 11) budou uvedeny pouze 
orgány bytové nouze. 
 
Krajské pobočky ÚP již nejsou 
součástí systému, záchytný systém 
bude zajišťovat Centrum pro 
sociální bydlení.  

33.  MMR 
3. V odst. 4 písm. b) požadujeme slova „zahájení řízení“ nahradit slovy 
„výkonu dozoru“, slovo „minimálních“ vypustit, slovo „standardů“ nahradit 
slovem „požadavků“ a slovo „bydlení“ nahradit slovem „bytu“. 

Akceptováno částečně 
Bude rovněž dáno do souladu s MV 
a MZd. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-14- 
 

Požadujeme důsledné užívání slovního spojení „standardy sociálního bytu“ 
namísto obratu „standardy sociálního bydlení“ ve smyslu § 43, který tyto 
standardy upravuje, tj. nikoli ve vazbě na stavebně technické, požární nebo 
hygienické požadavky. 
Upravený text: 

„b) dává podnět stavebnímu úřadu, Hasičskému záchrannému sboru a 
krajské hygienické stanici k zahájení řízení výkonu dozoru za 
účelem ověření minimálních stavebně-technických, požárních a 
hygienických požadavků  standardů sociálního bydlení bytu, má-li 
pochybnosti o naplnění těchto standardů požadavků,“. 

Odůvodnění: 
Smyslem tohoto ustanovení má být prověření skutečného stavu sociálního 
bytu příslušným správním orgánem. Postup věcně příslušných správních 
orgánů upravují zvláštní právní předpisy, např. § 132 až 142 stavebního 
zákona upravuje stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu, § 
31 až 38 zákona o požární ochraně upravuje státní požární dozor a § 84 
zákona o ochraně veřejného zdraví upravuje státní zdravotní dozor. Pokud 
má krajská pobočka Úřadu práce pochybnosti o naplnění stavebně-
technických, požárních a hygienických požadavků sociálního bytu, má dát 
podnět věcně příslušnému správnímu orgánu, který na základě tohoto 
podnětu věc prověří, tj. vykoná dozor. Další postup správního orgánu se 
odvíjí se od skutečně zjištěného stavu věci, správní řízení nemusí být 
vůbec zahájeno. 
Pokud zvláštní předpisy stanoví technické požadavky na byty, musí být 
splněny. Označovat je jako „minimální“ není vhodné. 
Sociální byt musí splňovat tak jako každý jiný byt stavebně-technické, 
požární a hygienické požadavky, a kromě toho standardy sociálního bytu, 
které upravuje Hlava III návrhu zákona, konkrétně § 43. Požadujeme 
důsledné užívání navrženého slovního spojení „stavebně technické, 

 
Daný paragraf je z legislativně-
technického hlediska upraven, ve 
své podstatě je duplicitní. V § 14 
(nyní § 11) jsou uvedeny pouze 
orgány bytové nouze. 
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požární a hygienické požadavky“ nikoli „standardy“ v celém návrhu zákona 
tak, aby se v praxi předcházelo výkladovým problémům. 

34.  MMR 

4. V odst. 4 písm. d) požadujeme slova „za tímto účelem dostává 
neinvestiční podporu na provoz a správu sociálních bytů“ vypustit.  
 
Odůvodnění: 
Jedná se o duplicitní část ustanovení k § 14 odst. 3 písm. b). 
 

Vysvětleno 
Daný paragraf je z legislativně-
technického hlediska upraven, ve 
své podstatě je duplicitní. V § 14 
(nyní § 11) jsou uvedeny pouze 
orgány bytové nouze. 

35.  MMR 

5. V odst. 5 písm. b) požadujeme nahradit slovo „vazbě“ slovy „uznání 
vazby“. 
 

Vysvětleno 
Daný paragraf je z legislativně-
technického hlediska upraven, ve 
své podstatě je duplicitní. V § 14 
(nyní § 11) jsou uvedeny pouze 
orgány bytové nouze  
Zákon o sociálním bydlení bude 
vázán pouze na trvalý pobyt. 

36.  MMR 

6. V odst. 5 písm. f) požadujeme na konci textu písmene doplnit slova „ , 
neinvestiční podporu na provoz a  správu, investiční podporu na výstavbu 
a pořízení“. 
 

Vysvětleno 
Daný paragraf je z legislativně-
technického hlediska upraven, ve 
své podstatě je duplicitní. V § 14 
(nyní § 11) jsou uvedeny pouze 
orgány bytové nouze. 

37.  MMR 

7. Na konci odstavce 5 požadujeme tečku nahradit čárkou a doplnit nové 
písmeno i), které zní: 
„ i) poskytuje podporu udržení nebo zprostředkování bydlení.“. 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění k § 2. 
 

Neakceptováno 
Nadbytečné. Tato podpora je 
poskytována již na základě platných 
právních předpisů prostřednictvím 
sociální práce. Zprostředkování 
bydlení je realitní činností, nikoli 
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sociální prací. To IPP bude však 
zapracována povinnost 
spolupracovat se sociálním 
pracovníkem na hledání bydlení na 
trhu s bydlením min. půl roku před 
koncem platnosti rozhodnutí o 
bytové nouzi.  

38.  MMR 

8. V odst. 6 písm. d) požadujeme slovo „bydlení“ nahradit slovy „bytu“. 
Upravený text: 
„b) provádí místní šetření za účelem ověření minimálního standardu 

sociálního bydlení bytu a v dalších případech stanovených tímto 
zákonem,“. 

Odůvodnění: 
Sociální byt musí splňovat tak jako každý jiný byt stavebně-technické, 
požární a hygienické standardy, a kromě toho požadavky sociálního bytu, 
které upravuje Hlava III návrhu zákona, konkrétně § 43. Požadujeme 
důsledné užívání tohoto slovního spojení v celém návrhu zákona tak, aby 
se v praxi předcházelo výkladovým problémům. 

Vysvětleno 
Daný paragraf je z legislativně-
technického hlediska upraven, ve 
své podstatě je duplicitní. V § 14 
(nyní § 11) jsou uvedeny pouze 
orgány bytové nouze . 

39.  MMR 

9. V odstavci 8 požadujeme slova „Krajský úřad“ nahradit slovy „Krajský 
úřad v přenesené působnosti“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Zde naopak považujeme za nezbytné zdůraznit, s odkazem na § 2 a 4 
zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, že se jedná o výkon státní správy, protože krajský úřad je 
orgánem kraje, které plní i úkoly v  samostatné působnosti kraje. 

Vysvětleno 
Daný paragraf je z legislativně-
technického hlediska upraven, ve 
své podstatě je duplicitní. V § 14 
(nyní § 11) jsou uvedeny pouze 
orgány bytové nouze. 

40.  MMR 
K § 15  
1. V odstavci 1 požadujeme slova „v rámci své samostatné působnosti“ 
vypustit z důvodu nadbytečnosti (viz zákon č. 128/2000 Sb., ve znění 

Vysvětleno 
§ 15 je ve své současné podobě ze 
zákona pro nadbytečnost vzhledem 
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pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
Požadujeme odstavce 1 a 2 uvést v tomto znění:  
„(1) Obec je povinna, není-li dále stanoveno jinak, zajistit dostatečný bytový 
fond pro účely tohoto zákona (dále jen „sociální bytový fond“). 
(2) Rozsah sociálního bytového fondu je stanoven v Plánu sociálního 
bydlení obce na základě výsledku zjišťování potřeb bydlení osob v bytové 
nouzi na území obce. Pro vznik sociálního bytového fondu může obec 
využít bytů ve svém vlastnictví nebo bytů ve vlastnictví jiných osob. Tyto 
byty musí splňovat hygienické, požární a stavebně technické standardy“. 

ke změněné konstrukci vypuštěn. 
Sociální bytový fond je nově 
zpracován úpravou § 9 a přesunut 
do této části zákona o soc. bydlení. 
V rámci zákona jsou také upraveny 
veřejné soutěže v oblasti zákona.  

41.  MMR 
2. V odst. 3 písm. a) požadujeme text za slovy „pro účely tohoto zákona“ 
vypustit pro nadbytečnost.  
 

Akceptováno 
Dosavadní znění bylo vypuštěno. 

42.  MMR 

3. Z odst. 3 písm. b) požadujeme text „pro nestátní neziskové 
organizace…v systému sociálního bydlení“ vypustit a uvést ho v novém 
písmenu.  
Odůvodnění: 
Text do ustanovení systematicky nepatří. Navrhujeme z něj udělat nové 
samostatné písmeno. Jedná se o další možnost zproštění obce povinností 
podle odstavce 2.  

 Akceptováno 
Dosavadní znění bylo vypuštěno.  

43.  MMR 

4. Máme za to, že v textu odst. 3 písm. c) a d) chybí obrat „skutečný 
pobyt“. Požadujeme do ustanovení doplnit. 
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude vázáno pouze 
na trvalý pobyt. § 15 je přepracován 
a nahrazen § 9. 

44.  MMR 

5. Požadujeme do odstavců 2 a 3 doplnit alternativu pro zřízení sociálního 
bytového fondu obcí formou „výstavby a pořízením sociálních bytů“. 
 

Vysvětleno Musí být zřejmé, že 
pokud se nepodaří byty zařídit 
stanovenými kroky, následuje 
výstavba, pořízení nebo 
rekonstrukce. Toto je ošetřeno v §, 
který definuje financování 
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sociálního bydlení.  

45.  MMR 
6. Z textu odstavce 5 není patrné, o jaké lhůty se konkrétně jedná. 
 

Vysvětleno 
§ 15 je přepracován a nahrazen § 9. 
Lhůty byly vypuštěny. 

46.  MMR 
K § 16 
Máme pochybnosti o zvolené formě rozhodování ministerstva ve věci 
zajištění sociálního bydlení a  o  ústavní konformnosti tohoto ustanovení 
vůbec. 

Akceptováno 
Sankce jsou vypuštěny.  

47.  MMR 

K § 17 
Požadujeme doplnit za slova „do systému sociálního bydlení se“ slova 
„vlastník jako“. A za slova „v rámci sociálního bydlení“ vložit slova „za 
úhradu na základě výsledků veřejné soutěže.“. 
 
Odůvodnění: 
Pojem „poskytovatel“ by mohl být v jiném slova smyslu, než „vlastník“. A 
úplatnost poskytnutí bytu do systému není v celém zákoně řešena.  
 

Akceptováno částečně 
Budou vložena slova za úhradu. 
Není nutné v oblasti nájmu atd. 
vždy realizovat veřejnou soutěž.  

48.  MMR 

K § 18 
V písmenu a) požadujeme vypustit slovo „minimální“, slovo „nebo“ nahradit 
slovem „a“ , slovo „standardy“ nahradit slovem „požadavky“ a slova „tohoto 
zákona“ nahradit slovy“ „zvláštních právních předpisůx)“.  
Poznámka pod čarou č. x) zní:  

„x)  Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

Upravený text: 

Akceptováno 
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„a)  vymezení bytů, které musí splňovat minimální stavebně-technické, 
požární nebo a hygienické standardy  požadavky podle tohoto 
zákona zvláštních právních předpisůx).“ 

Odůvodnění: 
Pokud zvláštní právní předpisy stanoví technické požadavky na byty, musí 
být splněny. Označovat je jako „minimální“ není vhodné. Stejně tak musí 
být splněny všechny požadavky na byt obsažené ve všech právních 
předpisech současně, proto je nezbytné použít spojku „a“. 
Stavebně technické, požární a hygienické požadavky na byty nestanoví 
„tento zákon“, ale zvláštní právní předpisy, jejichž demonstrativní výčet 
navrhujeme uvést v poznámce pod čarou.   

49.  MMR 

K § 18 a § 21  
Do ustanovení požadujeme za písmeno a) vložit nové písmeno b), které 
zní:  
„b) ujednání o provádění údržby bytu“. Tuto změnu požadujeme promítnout 
do označení písmen. 
Odůvodnění: 

 Údržba stavby nebo její části (např. bytu) je podle § 154 stavebního 
zákona jednou z hlavních povinností vlastníka. Jestliže existuje obava, že 
vlastníci bytů by poskytovali do systému sociálního bydlení byty 
zanedbané, nevhodné k bydlení, je nutné již ve smlouvě ošetřit plnění této 
základní povinnosti, a to tak, aby se jednalo o trvalou povinnost. Je nutné 
zajistit, aby měl byt požadované vlastnosti po celou dobu užívání, nikoli 
pouze v okamžiku uzavírání smlouvy. 

Akceptováno 
Veřejnoprávní smlouva byla 
vypuštěna. 

50.  MMR 

K § 18 a k § 21 
Do obou ustanovení požadujeme doplnit nová písmena, která znějí: 
„ x) výši platby za poskytnutí bytu do systému sociálního bydlení, 
  y) vymezení rozsahu plnění spojených s užívání sociálního bytu a s ním 
související služby, jejich rozúčtování a náhrady.“. 

Akceptováno 
Veřejnoprávní smlouva byla 
vypuštěna. 
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Odůvodnění:  
V ustanoveních chybí základní náležitosti smlouvy, které jinak nevyplývají 
z občanského zákoníku, protože se jedná o tzv. nepojmenovanou smlouvu. 

51.  MMR 

K § 20 
Požadujeme slova „v rámci své samostatné působnosti“ vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Text je nadbytečný (viz § 8 zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a § 33 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Akceptováno 
Veřejnoprávní smlouva byla 
vypuštěna. 

52.  MMR 

K § 23 
1. Odstavec 2 písm. a) požadujeme uvést v tomto znění: 
 „a) identifikační údaje o všech osobách užívající byt,“. 
 
Odůvodnění: 
Bude potřeba evidovat údaje o všech osobách, které byt užívají. Nikoliv 
pouze o nájemcích. 
 

Akceptováno  
V rejstříku sociálního bytového 
fondu mají být zaneseny údaje o 
osobách využívajících sociální byty, 
nejsou přípustné osoby, které 
nespadají do okruhu společně 
posuzovaných osob. Do zákona 
jsou zapracovány takové údaje, 
které v maximální možné míře 
umožňuje ÚOOÚ.  
 
Důvody, proč mají být v rejstříku 
všichni nájemci, jsou zdůvodněny 
v DZ a RIA. Důvodem je kontrola 
oprávněnosti využívání sociálních 
bytů a plnění povinností ze strany 
obcí vůči uspokojování potřeb osob 
v bytové nouzi. 
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53.  MMR 

2. Odstavec 2 písmeno d) požadujeme uvést v tomto znění: 
 „a) údaje o obsazenosti sociálních bytů a režimu jejich užívání,“. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o zjednodušení a upřesnění odstavce 2. 

Akceptováno 

54.  MMR 

3. V odstavci 2 požadujeme písmeno f) vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Text tohoto písmene je obsahově zahrnut v písmeni d). V souvislosti se 
změnou písmene d) se text zjednoduší a upřesní.  

Akceptováno 

55.  MMR 

K § 24 
V odstavci 3 požadujeme přesunout větu druhou do části sedmé „Sociální 
práce v oblasti sociálního bydlení“. 
 
Odůvodnění: 
Věcně text do tohoto ustanovení nepatří. 

Akceptováno 
 
Věta byla vypuštěna. 

56.  MMR 

K části čtvrté 
Požadujeme uvést název části čtvrté v tomto znění: „ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ 
ROZHODNUTÍ O BYTOVÉ NOUZI“. 
 
Odůvodnění: Nové znění je formulačně přesnější. 

Vysvětleno 
Vyřešeno novou strukturou, kdy 
jsou ustanovení o správním řízení 
pouhou hlavou IV v rámci části 
„Sociální bydlení“. 

57.  MMR 

K § 25  
 
Požadujeme návětí uvést v tomto znění: „Na vydání rozhodnutí o bytové 
nouzi má při splnění podmínek stanovených v § 4 nárok osoba, která“. 
 
Odůvodnění: Původní znění nesprávně zavádí, že Úřad práce by 
rozhodoval o konkrétní formě pomoci, která je však v pravomoci obce.  
 

Akceptováno 
 
Ustanovení bylo zcela 
přeformulováno. 

58.  MMR K § 26 
Požadujeme vypustit pro nadbytečnost a odkaz č. 18 přesunout do § 25 

Vysvětleno 
Dosavadní ustanovení § 26 (nyní § 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-22- 
 

písm. b) ke slovnímu spojení „bydliště na území České republiky“.  
 

22) je nutno zachovat. Jedná se o 
nepochopení tohoto institutu. 
Termín bydliště zde představuje 
vztah k celé České republice a 
nikoliv místní příslušnost. Obdobná 
úprava je například v zákoně o 
státní sociální podpoře. 
Sociální bydlení bude vázáno na 
trvalý pobyt o min. délce 24 měsíců. 

59.  MMR 

K § 27 
1. Požadujeme definovat obrat „skutečný pobyt“.  
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude vázáno na 
trvalý pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Definice skutečného pobytu tak 
není relevantní. 

60.  MMR 

2. V odstavci 1 požadujeme písmeno d) vypustit, neboť se podle našeho 
názoru nejedná o vazbu k obci.  
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude vázáno na 
trvalý pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Definice skutečného pobytu tudíž 
není relevantní. 

61.  MMR 

3. Odstavec 1 požadujeme rozšířit o osoby s vazbou na obec také o osoby 
soustavně pečující o dítě na základě rozhodnutí soudu. 
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude vázáno na 
trvalý pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Definice skutečného pobytu tudíž 
není relevantní. 

62.  MMR 
K hlavě II 
Nadpis hlavy druhé v části čtvrté požadujeme uvést takto: „ŘÍZENÍ“. 
 
Odůvodnění: Správní řízení upravuje správní řád. 

Akceptováno 
Nadpis byl změněn. 
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63.  MMR 

K § 29  
1. Požadujeme odstavec 1 uvést v tomto znění: 
„(1) Řízení o vydání rozhodnutí o bytové nouzi se zahajuje na žádost 
dotčené osoby u příslušné krajské pobočky Úřadu práce.“. 
 
Odůvodnění: Původní znění nesprávně zavádí, že Úřad práce by 
rozhodoval o konkrétní formě pomoci, která je však v pravomoci obce. 

Akceptováno 
Řízení však bude zahájeno u 
příslušné obce či u Centra pro 
sociální bydlení. 

64.  MMR 

2. Požadujeme odstavec 2 uvést v tomto znění: 
„(2) Řízení o zrušení platnosti rozhodnutí o bytové nouzi se zahajuje z moci 
úřední u příslušné krajské pobočky Úřadu práce.“. 
 
Odůvodnění: Původní znění nesprávně zavádí, že Úřad práce by 
rozhodoval o konkrétní formě pomoci, která je však v pravomoci obce. 
 

Vysvětleno 
Text původního odstavce 2 byl 
přeformulován (rozhodnutí bude 
odnímáno). K odnětí rozhodnutí 
bude moci dojít též na žádost 
dotčené osoby (nynější § 27 odst. 
5). 

65.  MMR 

K § 31 
Text „kde je žadatel hlášen k pobytu podle jiných právních předpisů“ 
požadujeme upřesnit tak, aby bylo zřejmé, zda se jedná o trvalý pobyt 
nebo skutečný pobyt podle § 27 tohoto návrhu zákona nebo uvést odkaz 
na zákon jiný. 
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude vázáno na 
trvalý pobyt o min. délce 24 měsíců. 

66.  MMR 

K § 33 
1. V nadpisu tohoto paragrafu požadujeme slova „o nároku na konkrétní 
formu podporu“ vypustit. 
 
Odůvodnění: Původní znění nesprávně zavádí, že Úřad práce by 
rozhodoval o konkrétní formě pomoci, která je však v pravomoci obce. 
Součástí tohoto rozhodnutí není rozhodnutí o formě podpory, ani o nároku 
na ni, který je zakotven v § 2 odst. 2. 
 

Vysvětleno 
Dosavadní § 33 bude upraven tak, 
aby reflektoval nový návrh modelu 
tzn., o vydání rozhodnutí je možné 
žádat dvěma způsoby: a) pokud 
obec vstoupí do systému SB, 
rozhoduje o bytové nouzi na 
základě podmínek zákona obec, b) 
pokud obec nevstoupí, rozhoduje o 
podmínkách bytové nouze Centrum 
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pro sociální bydlení. Obě tyto entity 
budou rozhodovat rovněž o formě 
podpory. 

67.  MMR 

2. V odstavci 1 požadujeme slova „ a o nároku na podporu formou 
sociálního bydlení nebo poskytnutím sociální služby podle § 3 odst. 3“ 
vypustit. 
 
Odůvodnění: Původní znění nesprávně zavádí, že Úřad práce by 
rozhodoval o konkrétní formě pomoci, která je však v pravomoci obce. 
 

Vysvětleno 
Dosavadní § 33 bude upraven tak, 
aby reflektoval nový návrh modelu 
tzn., o vydání rozhodnutí je možné 
žádat dvěma způsoby: a) pokud 
obec vstoupí do systému SB, 
rozhoduje o bytové nouzi na 
základě podmínek zákona obec, b) 
pokud obec nevstoupí, rozhoduje o 
podmínkách bytové nouze Centrum 
pro sociální bydlení. Obě tyto entity 
budou rozhodovat rovněž o formě 
podpory. 

68.  MMR 

3. Požadujeme v odstavci 4 vyjasnit, zda je skutečně záměrem, aby osobě 
v bytové nouzi bylo odňato rozhodnutí vydané podle odstavce 1 v případě, 
kdy společně posuzovaná osoba přestane splňovat podmínky nároku. 
Pokud to záměrem předkladatele je, požadujeme toto ustanovení vypustit.  
 
K odst. 4 
Požadujeme slova „v citovaném ustanovení“ nahradit slovy „v § 34“. 
Důvodem je vyloučení nejednoznačnosti ustanovení.  
 

Vysvětleno 
Záměrem je, aby osobě bylo 
zrušeno rozhodnutí, pokud 
společně posuzované osoby 
nesplňují nárok na poskytnutí 
pomoci v systému sociálního 
bydlení. Nárok vždy splňuje 
společná domácnost – tedy 
společně posuzované osoby – jako 
celek. 

69.  MMR K § 35 
1. V odstavci 1 požadujeme písm. a) uvést v tomto znění:  

Vysvětleno 
Viz vysvětlení k § 2.  
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„a) Podpora udržení nebo zajištění bydlení“.  
Za písmeno a) požadujeme vložit nové písmeno b), které zní: 
„b) sociální byt“.  
Stávající písmeno b) požadujeme označit jako písmeno c). 
 
Odůvodnění: Viz odůvodnění k § 2. 
 

Fyzickým osobám z cílové skupiny 
nemůže být primárně poskytnuta 
pomoc při udržení stávajícího 
bydlení, neboť se jedná o osoby 
bez bydlení nebo žijící 
v nevyhovujícím bydlení. Sociální 
pracovníci obecních úřadů i 
poskytovatelů sociálních služeb, 
např. azylových domů, již 
v současné době poskytují osobám 
bez bydlení a ohrožených ztrátou 
bydlení podporu i pomoc při hledání 
bytů na trhu, často však nejsou 
úspěšní, a to z různých důvodů 
(nedostatek volných bytů, 
diskriminace). 
Prevenci ztráty bydlení však není 
možné vykonávat pouze sociální 
prací, sociální pracovník nemůže 
donutit lidi bydlící v soukromých 
bytech ke spolupráci, nemůže jim 
vstupovat do obydlí atd., pokud 
sami nevyhledají pomoc či si 
nevyslechnou návrh na poskytnutí 
pomoci. V současné době také 
nikdo neposkytuje údaje o 
problémech s placením či příjmy 
sociálním pracovníkům, nedostávají 
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ani informace od soudů atd. 
Z tohoto je zřejmé, že sociální práce 
není synonymem pro prevenci 
ztráty bydlení a je nutné v tomto poli 
učinit další legislativní změny mimo 
zákon o sociálním bydlení.  
Sociální práce je poskytována podle 
jiného právního předpisu, zákon č. 
108/ 2006 Sb. již dnes. A právě 
v této působnosti je posilováno 
poskytování prevence ztráty bydlení 
v rámci metodické podpory MPSV. 
Sociální práce na obcích je však 
také prováděna v samostatné 
působnosti. 

70.  MMR 

2. Za odstavec 1 požadujeme vložit nový odstavec, který zní: 
 „Podporu udržení nebo zprostředkování bydlení poskytuje obec povinně 
před rozhodnutím o poskytnutí sociálního bydlení. Podpora zahrnuje 
činnosti vedoucí k udržení nebo zajištění bydlení mimo sociální bytový 
fond.“. 
 
Odůvodnění: Osobě, která má nárok na pomoc ze systému sociálního 
bydlení bude primárně poskytnuta pomoc při udržení stávajícího bydlení, 
případně pomoci při zajištění bydlení, a to v bytovém fondu nepodléhajícím 
regulaci podle tohoto zákona. MMR požaduje, aby zákon stanovil, že 
podpora ze systému bude poskytnuta primárně ve formě sociální práce 
směrované k udržení stávajícího bydlení nebo ve formě zprostředkování 
bydlení mimo sociální bytový fond. 

Vysvětleno 
Toto se již děje na základě zákona 
o sociálních službách a na základě 
zákona o pomoci v hmotné nouzi, 
jednalo by se o duplicitu, viz výše. 

71.  MMR 3. Požadujeme v odstavci 2 větu druhou vypustit. Dále doporučujeme, aby 
věta třetí byla přesunuta do ustanovení § 42 odst. 3. 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-27- 
 

 
Odůvodnění: Tato část ustanovení obsahově nepatří do vymezení forem 
podpory. Druhá věta je obsažena v § 42 odst. 3. 

72.  MMR 4. Požadujeme v odstavci 3 větu poslední vypustit pro nadbytečnost. 
 

Akceptováno 

73.  MMR 
K § 36  
2. V odstavci 1 požadujeme slova „v samostatné působnosti“ vypustit jako 
nadbytečná (viz § 8 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a § 33 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Akceptováno 

74.  MMR 

K § 37  
1. V odstavci 1 požadujeme ve větě první a čtvrté slova „v tomto typu 
smlouvy“ vypustit dále větu třetí vypustit.  
 
Odůvodnění:  
Text považujeme za nadbytečný. 

Částečně akceptováno 
Vzhledem ke kontextu musí být 
zřejmé, že právě „v tomto typu 
smlouvy“ může být pronajímatelem 
i někdo jiný než vlastník. Jinak byl 
text zpřehledněn. 

75.  MMR 2. V odstavci 1 věty poslední požadujeme slova „a okruh s ním společně 
posuzovaných osob“ vypustit. 

Akceptováno 

76.  MMR 

3. Na konci odstavce 2 požadujeme tečku nahradit čárkou a doplnit nové 
písmeno d), které zní: 
„d) výše sjednaného sociálního nájemného a plnění spojená s užíváním 
bytu.“.  
 
Odůvodnění: Je potřeba uvést do souladu s občanským zákoníkem. 

Akceptováno 

77.  MMR 
4. Požadujeme odstavec 3 uvést v tomto znění: „Není-li v tomto zákoně 
uvedeno jinak, použijí se ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu.“ 
 
Odůvodnění: Text je nadbytečný. 

Akceptováno 

78.  MMR 

K § 38  
1. V odstavci 2 písm. a) požadujeme slovo „minimální“ vypustit  a slova 
„standardy bydlení“ nahradit slovem „požadavky“. 
Upravený text: 

Akceptováno 
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„a)  zajistit, aby byt splňoval minimální stavebně-technické, požární a 
hygienické standardy požadavky. sociálního bytu,“  

Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Pokud zvláštní předpisy stanoví technické požadavky na byty, musí být 
splněny. Označovat je jako minimální není vhodné. Sociální byt musí 
splňovat tak jako každý jiný byt stavebně-technické, požární a hygienické 
požadavky, a kromě toho standardy sociálního bytu, které upravuje Hlava 
III návrhu zákona, konkrétně § 43. Požadujeme důsledné užívání 
navrženého slovního spojení „stavebně technické, požární a hygienické 
požadavky“ nikoli „standardy“ v celém návrhu zákona tak, aby se v praxi 
předcházelo výkladovým problémům. 

79.  MMR 

K odst. 2 písm. c) 
2. V odstavci 2 písm. c) požadujeme část věty za slovy „sociální nájemné“ 
vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Tento zákon nestanovuje výši sociálního nájemného. 
 

Akceptováno 

80.  MMR 

3. V odst. 2 písm. e) požadujeme slovo „kontrol“ nahradit slovem „dozoru“, 
slovo standardů slovem „požadavků“ a slovo „bydlení“ nahradit slovy 
„bytu“. 
Upravený text: 

„e)  poskytovat součinnost oprávněným osobám při realizaci kontrol 
dozoru v oblasti stavebně-technických, požárních a hygienických 
standardů požadavků sociálního bydlení nebo dostupného bytu.“ 

Odůvodnění: 
Zvláštní právní předpisy upravující postup věcně příslušných správních 
orgánů užívají termín „dozor“, např. § 132 až 142 stavebního zákona 

Akceptováno  
 
Text upraven dle připomínky.  
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upravuje stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu, § 31 až 
38 zákona o požární ochraně upravuje státní požární dozor a § 84 
zákona o ochraně veřejného zdraví upravuje státní zdravotní dozor. 
Pojem „kontrola“ by mohl podsouvat správním orgánům, že mají 
postupovat podle zákona č. 255/ 2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).  

Standardy dostupného a sociálního bytu upravuje Hlava III návrhu zákona, 
konkrétně § 43. Požadujeme důsledné užívání navrženého slovního 
spojení „stavebně technické, požární a hygienické požadavky“ nikoli 
„standardy“ v celém návrhu zákona tak, aby se v praxi předcházelo 
výkladovým problémům. 

81.  MMR 

K § 39  
Požadujeme odstavec 1 vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Je již obsažen v občanském zákoníku, není nutné zde odstavec opakovat. 
 

Vysvětleno 
Domníváme se, že zde uvedený 
text má své opodstatnění, například 
v tom smyslu, zda může osoba 
v bytové nouzi podnikat. 

82.  MMR 

K § 41 
Požadujeme slova „nabyvatelem bytu“ nahradit slovy „osoba, na kterou by 
nájem přešel“. Dále požadujeme písmeno b) vypustit. 
Odůvodnění: 
Je obsaženo v písmenu a). 

Akceptováno 

83.  MMR 

K § 41 
Požadujeme na konci odstavce tečku nahradit čákou a doplnit písmeno i), 
které zní: 
„i) výpověď z nájmu bytu podle § 2291 občanského zákoníku.“. 
 
Odůvodnění: 
Doplnění s ohledem na požadavek vypuštění odstavce 5 v § 42.  

Akceptováno 

84.  MMR K § 42  
1. Ustanovení odstavců 1 a 4 si navzájem odporují (výpovědní doba). 

Akceptováno  
Uvedeno do souladu. 
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85.  MMR 

2. Požadujeme odstavec 3 uvést v tomto znění: 
„(3) Pokud nájemce sociálního bytu odmítne poskytování sociální práce, 
bude mařit součinnost se sociálním pracovníkem, nebude plnit individuální 
plán, bude mu odňato rozhodnutí o bytové nouzi, a zanikne smlouva o 
sociálním nájmu bytu.“. 
 
Odůvodnění:  
Text „bude nájem sociálního bytu ukončen formou zrušení platnosti 
rozhodnutí“ je formulačně nesprávně. Námi navržený text je z pohledu 
občanského zákoníku a z pohledu správního řádu formulačně přesnější. 

Akceptováno 

86.  MMR 

3. Požadujeme odstavec 5 pro nadbytečnost vypustit. 
 

 Vysvětleno 
Z hlediska právní jistoty účastníků 
tohoto specifického smluvního typu, 
pokládáme toto ustanovení za 
důležité, aby nedocházelo 
k výkladovým pochybnostem. 

87.  MMR 

K § 43  
Požadujeme upravit znění § 43 tak, aby obsahově vymezoval standardy 
sociálního bytu. S ohledem na připomínku k § 3 návrhu zákona (zavedení 
definice sociálního bytu) je nezbytné na tomto místě obsahově vymezit 
standardy sociálního bytu, nikoli již sociální byt.  
§ 43 zní:  

„§ 43 
Standardy sociálního bytu 

                                               
(1) Standardem sociálního bytu v případě nové bytové výstavby jsou 
požadavky na minimální a  maximální podlahovou plochu bytu 
s ohledem na počet osob žijících v bytě podle přílohy č. 1 a  požadavky 
na minimální vnitřní vybavení tohoto bytu. 
(2) Standardem sociálního bytu v případě využití stávajícího bytového 

Akceptováno 
Je definován standard sociálního.  
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fondu jsou požadavky na minimální a maximální podlahovou plochu 
obytných místností s ohledem na počet osob žijících v bytě podle přílohy 
č. 2 a požadavky na minimální vnitřní vybavení tohoto bytu. 

      (3) Minimálním vnitřním vybavením sociálního bytu je jeho základní 
hygienické vybavení a  základní vybavení umožňující přípravu pokrmů.  
 
Odůvodnění: 
Standardy sociálního bytu, jak plyne z návrhu, mají být tvořeny požadavky 
na velikost bytu resp. obytných místností vzhledem k počtu osob v bytě 
žijících a dále požadavky na minimální vybavení tohoto bytu. Přitom se 
nemůže jednat o stavebně technické požadavky na byt, neboť ty jsou u 
sociálního bytu stejné jako u jakéhokoli jiného bytu a plynou z prováděcích 
právních předpisů ke stavebnímu zákonu, konkrétně z vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. Naopak na tomto místě již není vhodné definovat sociální 
byt, to je potřeba provést již v úvodu zákona (viz připomínka k § 3). 
Vyjmenovávat v tomto ustanovení jednotlivé zařizovací předměty 
sociálního a dostupného bytu je nevhodné a nadbytečné. Zároveň 
upozorňujeme, že pokud je sociální byt bytem, který splňuje požadavky 
stanovené zvláštními právními předpisy a je užíván na základě rozhodnutí 
nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem, musí 
mimo jiné splňovat obecné požadavky na výstavbu, tj. zejména požadavky 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen 
„TPS“), např. § 10 odst. 6 TPS stanoví, že každý byt musí mít alespoň 
jednu záchodovou mísu a jednu koupelnu.   
Minimální a maximální plocha bytu resp. jeho možná obsazenost by se 
měla vztahovat nikoli k celkové ploše bytu, ale k celkové ploše obytných 
místností, neboť plocha bytu zahrnuje též plochy chodeb, sociálního 
zařízení, skladů, komor atd. V tomto duchu je třeba upravit též přílohu 
zákona.  
Na tomto místě a též v celém zákoně upozorňujeme na úskalí používání 
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spojení „počet osob v domácnosti“, neboť jeden byt může obývat více 
domácností. Pokud v návrhu zákona míří tento termín na počet osob 
skutečně obývajících byt resp. žijících v bytě, doporučujeme toto 
jednoznačně v zákoně uvést.   

88.  MMR 

K § 44 
Požadujeme slova „dostupný nebo“ vypustit, slovo „minimálním“ vypustit, 
slova „zahájení řízení“ nahradit slovy „výkonu dozoru“ a slova 
„standardům“ nahradit slovy „požadavkům“. 
Upravený text: 

„Pokud krajská pobočka Úřadu práce nebo obecní úřad zjistí, že 
dostupný nebo sociální byt neodpovídá minimálním stavebně-
technickým standardům požadavkům, podá stavebnímu úřadu podnět k 
zahájení řízení výkonu dozoru. Přiměřeně jako ve větě první se 
postupuje v případě podání podnětu krajské hygienické stanici, pokud 
dostupný nebo sociální byt neodpovídá minimálním hygienickým 
standardům požadavkům, popřípadě Hasičskému záchrannému sboru, 
pokud takový byt neodpovídá minimálním požárním standardům 
požadavkům.“. 

Odůvodnění: 
Pokud zvláštní předpisy stanoví technické požadavky na byty, musí být 
splněny. Označovat je jako „minimální“ není vhodné. 
Sociální byt musí splňovat tak jako každý jiný byt stavebně technické, 
požární a hygienické požadavky, a kromě toho standardy sociálního bytu, 
které upravuje hlava III návrhu zákona, konkrétně § 43. Požadujeme 
důsledné užívání navrženého slovního spojení „stavebně-technické, 
požární a hygienické požadavky“ nikoli „standardy“ v celém návrhu zákona 
tak, aby se v praxi předcházelo výkladovým problémům. 
Postup věcně příslušných správních orgánů při zajišťování ochrany 
veřejných zájmů upravují zvláštní právní předpisy, např. § 132 až 142 

Akceptováno 
Upraveno dle připomínky. 
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stavebního zákona upravuje stavební dozor a zvláštní pravomoci 
stavebního úřadu, § 31 až 38 zákona o požární ochraně upravuje státní 
požární dozor a § 84 zákona o ochraně veřejného zdraví upravuje státní 
zdravotní dozor. Pokud krajská pobočka Úřadu práce zjistí, že sociální byt 
neodpovídá stavebně technickým, požárním nebo hygienickým 
požadavkům sociálního bytu, má dát podnět věcně příslušnému správnímu 
orgánu, který na základě tohoto podnětu věc prověří, tj. vykoná dozor. 
Další postup správního orgánu se odvíjí od skutečně zjištěného stavu věci, 
správní řízení nemusí být vůbec zahájeno. 

89.  MMR 

K § 48 
Do § 48 požadujeme vložit nové písmeno b), které zní: 
„b) stavby pro rodinnou rekreaci, pokud splňují požadavky na minimální 
vnitřní vybavení bytu vymezené v § 43 odst. 3 tohoto zákona“. 
Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 
Požadovanou změnu je nutné promítnout do důvodové zprávy. V celém 
zákoně je nutno provázat, aby příspěvek na bydlení mohl být poskytován 
též v případě staveb pro rodinnou rekreaci, pokud splňují požadavky na 
minimální vnitřní vybavení bytu vymezené v § 43 odst. 3.  
Zároveň požadujeme, aby příspěvek na bydlení mohl být vyplácen do 
jiného než obytného prostoru pouze na omezenou dobu – viz připomínka k 
§ 59. 

Neakceptováno 
Se stavbou pro rodinnou rekreaci 
bude nakládáno jako s ostatními 
nebytovými prostory, tzn. dávka 
bude poskytována pouze při 
vyhodnocení, že prostor nezakládá 
podmínku bytové nouze.  

90.  MMR 

K § 49 
1. V odstavci 1 požadujeme slovo „prostoru“ nahradit slovy „bytu [§ 48 
odst. 1, písm. a)]“. 
Upravený text: 

„(1) Pokud krajská pobočka Úřadu práce, která poskytuje příspěvek 
na bydlení, bude mít pochybnosti, že  byt je způsobilý pro bydlení, 
bezodkladně podá podnět na posouzení vhodnosti užívání tohoto 

Akceptováno 
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prostoru bytu [§ 48 odst. 1, písm. a)] stavebnímu úřadu, krajské 
hygienické stanici nebo Hasičskému záchrannému sboru.“ 

Odůvodnění: 
Požadujeme důsledné užívání pojmů tak, aby nevyvolávaly v praxi 
výkladové problémy. Návrh zákona v § 48 definuje „prostor pro bydlení“ 
buď jako „byt“ nebo jako „jiný než obytný prostor“.  Ustanovení § 49 odst. 1 
dopadá pouze na byt nikoli na jiný než obytný prostor, na ten dopadá 
odstavec 2 tohoto ustanovení.  

91.  MMR 

K § 53 
Požadujeme v odstavci 3 slovo „zisku“ nahradit slovem „výnosu“. 
 
Odůvodnění: 
Pojem zisk vyjadřuje výsledek hospodaření, což sem zřejmě nepatří. 

Akceptováno 

92.  MMR 

K § 54  
1. V odstavci 1 a 2 požadujeme slova „u bytů a jiných než obytných 
prostor“ nahradit slovy „prostorů pro bydlení“ a slova „bytu a jiného než 
obytného prostoru“ nahradit slovy „prostoru pro bydlení“. 

Upravený text: 
„(1) Náklady na bydlení tvoří u bytů a jiných než obytných prostor 

prostorů pro bydlení (§ 48 odst. 1) 
a)  užívaných na základě nájemní smlouvy nebo podnájemní smlouvy 

nájemné, 
b)  užívaných na základě pachtovní smlouvy pachtovné, 
c)  ve vlastnictví bytových družstev a prostorů vlastníků náklady 

srovnatelné s nájemným; náklady srovnatelné s nájemným jsou 
stanoveny zákonem za kalendářní měsíc podle počtu osob 
v domácnosti. 
(2) U všech bytů a jiných než obytných prostor prostorů pro 

Akceptováno 
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bydlení (§ 48 odst. 1) užívaných na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo 
jiného právního titulu náklady na bydlení dále tvoří  
a) náklady za plyn spotřebovaný v prostoru pro bydlení, 
b) náklady za elektřinu spotřebovanou v prostoru pro bydlení, 

c) náklady za plnění poskytované s 
užíváním bytu a jiného než obytného prostoru prostoru pro bydlení 
(§ 48 odst. 1), kterými se rozumí náklady za dodávku tepla (dálkové 
vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody 
z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, 
osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, 
odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou 
televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu,“  

Odůvodnění: 
Návrh zákona v § 48 definuje „prostor pro bydlení“ jako „byt“ nebo jako „jiný 
než obytný prostor“.  Požadujeme důsledné užívání pojmů, které jsou 
v návrhu definovány. 

93.  MMR 

K § 57 
V odstavci 2 požadujeme doplnit informaci o hladině klasifikace COICOP 
použité v názvech jednotlivých indexů spotřebitelských cen ve 
valorizačních pravidlech. 
 
Odůvodnění: 
Valorizační pravidlo v § 57 odst. 2 je neurčité, neidentifikovatelností indexů 
spotřebitelských cen, podle kterých se sleduje valorizační pravidlo. 
Například. Index spotřebitelských cen „za nájemné z bytu“ podle klasifikace 
používané v současnosti pro výpočet ISC v úrovni COICOP 2 je zároveň 
indexem za „nájemné placené nájemníky za první (hlavní) bydliště“ 
(COICOP 3) a ten je váženým průměrem dvou indexů hladiny COICOP 4 – 
indexu za „čisté nájemné placené nájemníky v nájemních bytech“ a indexu 
za „úhradu placenou v bytech bytových družstev“. Pojem nájemné z bytu 
podle této klasifikace ovšem nepostihuje vůbec vývoj „imputovaného 

Částečně akceptováno 
Informace o použité hladině 
klasifikace COICOP bude uvedena 
v důvodové zprávě, nikoli v zákoně, 
a to z důvodu, aby při případné 
změně metodiky nebylo nutné měnit 
zákon. 
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nájemného za bydlení“ (COICOP 2), tedy změny cen bydlení vlastníků. 

94.  MMR 

K § 59 odst. 4 
Požadujeme vyplácení příspěvku na bydlení osobám užívajícím jiný než 
obytný prostor časově omezit na nezbytně nutnou dobu, během které je 
možné zajistit odpovídající sociální bydlení (§ 3 odst. 1 návrhu) nebo 
provedení změny v užívání předmětného prostoru na byt (§ 126 a 127 
stavebního zákona).  Z tohoto důvodu požadujeme doplnit do § 59 nový 
odstavec, který zní:  
„Je-li příspěvek na bydlení vyplácen pro jiný než obytný prostor (§ 48 odst. 
1 písm. b)), nárok na výplatu příspěvku na bydlení zaniká nejpozději 
uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy dávka náleží. Toto ustanovení se 
nepoužije v případě vyplácení příspěvku pro „stavbu pro rodinnou 
rekreaci.“. 
Dále je nezbytné v příslušném ustanovení návrhu zákona zakotvit zásadu, 
podle které nelze vyplácet příspěvek na bydlení pro jiný než obytný prostor 
opakovaně.  
Odůvodnění: 
Podle stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému 
zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v 
kolaudačním souhlasu; pokud stavba nevyžaduje kolaudaci, lze ji užívat 
jen k účelu vymezenému v povolení stavby; užívání nebytového prostoru k 
bydlení je tak v rozporu se stavebním zákonem. Podle stavebního zákona 
se jedná o správní delikt/přestupek, za který je možné udělit pokutu do 
výše 1 000 000 Kč.   
Považujeme vyplácení příspěvku na bydlení osobám užívajícím jiný než 
obytný prostor za nesystémové. Stát by neměl podporovat stav, který je 
nezákonný. Právní úprava umožňující státem podporovat bydlení 
v prostorách k tomu neurčených a fakticky tak státem dotovat bydlení 

Vysvětleno 
Do jiného než obytného prostoru 
bude dávka vyplácena jen 
v případě, že bude vyhodnocen jako 
prostor, který nezakládá nárok na 
bytovou nouzi, tzn. prostor, který 
bude vyhodnocen, že v něm lze 
řádně bydlet. V tom případě by bylo 
nelogické do něho vyplácet dávku 
jen po omezenou dobu (půjde 
zejména o studia a ateliéry 
v novostavbách).   
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v prostorách k tomu neurčených, tedy jednání, které je v rozporu se 
stavebním zákonem, však není slučitelná se základními principy právního 
státu. Toto řešení lze podle našeho názoru ospravedlnit pouze jinými 
nezbytnými zájmy, které jsou souladu s principy sociálního státu. Takovým 
zájmem může být právě zájem státu na zajištění alespoň bydlení v jiném 
než obytném prostoru – tedy v nouzových prostorách – na nezbytně 
nutnou dobu v situaci, kdy alternativou by bylo pro danou osobu bydlení 
v ještě horších podmínkách nebo „na ulici“. Takové řešení však musí být 
časově omezené. Proto požadujeme omezit možnost vyplácení příspěvku 
na bydlení osobám obývajícím jiný než obytný prostor na dobu nezbytně 
nutnou s  tím, že je nutné vyvinout aktivitu, která povede k odstranění 
tohoto nezákonného stavu (tedy najít vhodný sociální nebo dostupný byt 
nebo změnit účel v užívání jiného než obytného prostoru na byt). Trvalé 
vyplácení příspěvku na bydlení do nebytových prostor lze akceptovat 
pouze u staveb pro  rodinnou rekreaci, pokud splňují požadavky na 
minimální vnitřní vybavení bytu vymezené v § 43 odst. 3 tohoto zákona.  

95.  MMR 

K § 60 
Požadujeme odstavec 4 vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Některá práva a povinnosti příjemce příspěvku nelze převádět na 
zvláštního příjemce – např. nemusí prokazovat příjmy. 

Vysvětleno 
Jedná se o podmínky, jak má 
zvláštní příjemce s dávkou 
nakládat. Zvláštní příjemce tímto 
není v roli žadatele o dávku a příjmy 
ani další rozhodné skutečnosti 
nepředkládá. Neustále jsou 
hodnoceny podmínky pro nárok na 
dávku u žadatele (tzn. ne u 
zvláštního příjemce).  

96.  MMR 

K § 88  
Požadujeme odstavec 7 vypustit. 
 
Odůvodnění:  
Závazné postupy pro obce by měly být obsahem prováděcích předpisů. 

Akceptováno 
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Podzákonné právní předpisy se uveřejňují ve sbírce zákonů. 

97.  MMR 

K § 90 
Požadujeme toto ustanovení vypustit. 
 
Odůvodnění:  
Věcně patří do prováděcího předpisu k ustanovení § 12, nikoliv do zákona. 

Akceptováno 
§ 12 je ze zákona vypuštěn. 

98.  MMR 

K § 91 
1. V odstavci 1 požadujeme na konci textu věty první doplnit slova „včetně 
podpory udržení nebo zprostředkování bydlení, sociální práce a sociálních 
služeb.“. 
 
Odůvodnění:  
Požadujeme komplexní vyhodnocení potřeb pro realizaci celého systému 
podpory v bytové nouzi.  
 

Vysvětleno 
Jednalo by se o nadbytečné 
ustanovení, toto je již zajištěno 
jinými právními normami (Zákon o 
sociálních službách, Zákon o 
pomoci v hmotné nouzi). 
Problematické by bylo toto 
ustanovení zvlášť v případě modelu 
přenesené působnosti, kdy by 
docházelo k dublování povinností. 

99.  MMR 

2. V odstavci 2 požadujeme větu první uvést v tomto znění: „Obsahem 
plánu je ekonomické vyhodnocení a strategie zajišťování systému 
sociálního bydlení ve všech jeho formách, rozložení sociálních bytů 
s ohledem na snižování počtu sociálně vyloučených lokalit a zamezení 
prostorové segregace.“.  
 
Odůvodnění: Plán sociálního bydlení musí obsahovat všechny formy 
podpory. 

Vysvětleno 
Ustanovení o prostorové segregaci 
byla ze znění zákona vypuštěna, 
není důvod na ně odkazovat ani 
v souvislosti s plánem. 

100.  MMR 

K části deváté: 
Požadujeme nadpis části uvést v tomto: „FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO 
BYTOVÉHO FONDU“.  
 
Odůvodnění:  

Vysvětleno 
Pod tento název nelze zařadit 
financování sociální práce. 
V současném znění návrhu by tato 
úprava nebyla systematická 
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Pod tento název lze zařadit financování celého systému sociálního bydlení 
i veřejnou podporu.  

z hlediska současného znění 
paragrafů.  

101.  MMR 

K části deváté: Financování sociálního bydlení a veřejná podpora 
 
K § 92 odst. 1 a odst 4, k § 94 odst 1 a odst 2 
Požadujeme vyžádání stanoviska Ministerstva vnitra a ÚOHS, zda se 
skutečně jedná o hospodářskou činnost a použití výše zmíněné výjimky z 
veřejné podpory je na místě, zda se předloženým návrhem nepřenášejí na 
obec činnosti spojené s výkonem veřejné moci v oblasti zajištění služby 
sociálního bydlení státem. Potom činnosti spojené s výkonem veřejné moci 
státem nebo orgány působícími v mezích svých pravomocí, nejsou z 
hlediska pravidel hospodářské soutěže činnostmi hospodářskými. Tato 
výjimka se omezuje na činnosti, které jsou nedílnou součástí výsad úřední 
moci a jsou vykonávány státem, tj. činnosti, u kterých se členský stát 
nerozhodl zavést tržní mechanismy. V této souvislosti nezáleží, zda stát 
koná přímo nebo prostřednictvím subjektu, který je součástí státní správy, 
nebo nepřímo prostřednictvím samostatného subjektu, jemuž propůjčil 
zvláštní nebo výhradní práva. V tomto případě by potom byl jediný možný 
způsob financování této činnosti obcí, a to prostřednictvím příspěvku na 
plnění úkolů v přenesené působnosti podle § 62 z. č. 128/2000 Sb. o 
obcích, resp. § 31 odst. 4 z. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. Limity 
financování by obcím byly tímto postupem stanovovány každoročně 
Zákonem o státním rozpočtu a mohl by je obsahovat i rozpočtový výhled. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Citujeme: § 92 Zajištění finančních prostředků státem - (1) Obce mají 
právní nárok na poskytnutí finančních prostředků na realizaci sociálního 
bydlení, a to formou provozní a investiční dotace prostřednictvím 
Ministerstva pro místní rozvoj a (4) Podmínky poskytování dotací podle 
odstavce 1 stanoví vláda nařízením. § 94 Služba obecného hospodářského 
zájmu - (1)Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje podporu služeb 

Vysvětleno  
Přestože vyžádání stanoviska MV a 
ÚOHS je jistě možné, je nutno vzít 
v úvahu, že ani jeden z těchto 
orgánů nemá pravomoc 
v konečném důsledku posoudit, zda 
činnosti dotčené podporou možno 
považovat za činnosti mající 
hospodářskou povahu, či nikoli, tj. 
stanovit, zda příjemce podpory je 
podnikem ve smyslu článku 107 
odst. 2 Smlouvy o fungování EU. 
Takovou pravomoc má výlučně 
Evropská komise, a to buď formou 
pre-notifikačního posuzování, nebo 
v rámci notifikačního řízení. 

Komise však již v minulosti 
mnohokrát poskytla řadu návodů, 
jak posuzovat otázku naplnění 
znaku podniku u příjemce podpory. 
Stanovila, mj. s odkazem na 
ustálenou rozhodovací praxi 
Soudního dvora EU, že za 
hospodářskou činnost nutno 
považovat jakékoli nabízení služeb 
nebo zboží, pokud u této činnosti 
existuje relevantní trh, a to bez 
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sociálního bydlení obci podle § 92 odst. 1, jako podporu služeb obecného 
hospodářského zájmu v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské 
unie 29). a (2) Na provozování sociálních a dostupných bytů získává obec 
od státu vyrovnávací platbu, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj 
prováděcím právním předpisem. 
 
Z návrhu citovaných ustanovení vyplývá závazek státu plně financovat 
nově konstruované povinnosti obcí.  

1) Návrh ustanovení bohužel neobsahuje mantinely zajišťující takové 
chování obcí, které by naplňovalo požadavky hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti.  Oproti programům MMR, které mají 
motivační charakter, dotace nejsou nárokové a obce do realizace 
projektů vkládají svoje finanční prostředky, nebudou obce v případě 
plnění povinností vyplývajících ze zákona o sociálním bydlení 
zainteresovány na jakémkoli úsporném chování. Znovu 
připomínáme např. riziko rozrůstání cílové skupiny mimo jiné i proto, 
že poskytnutí bytu není vázáno na státní občanství ani na hlášení k 
trvalému pobytu. Vzhledem k výhodnosti bydlení za regulované 
nájemné pokryté dávkovým systémem, lze očekávat nezamýšlený 
nárůst cílové skupiny a tím i mandatorních výdajů. Za financování 
takto široce a hlavně neurčitě nastaveného systému nemohou být 
jednotliví aktéři veřejné správy nuceni vést odpovědnost. 

 
2) V návrhu zákona je služba sociálního bydlení označena jako „služba 

obecného hospodářského zájmu“ a k poskytování dotací obcím se 
předpokládá využití Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o 
použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 

ohledu na právní formu 
poskytovatele této činnosti, bez 
ohledu na způsob jeho 
financování, jakož i bez ohledu na 
ziskovost či ztrátovost takové 
činnosti. 

V rámci uspokojování potřeb 
bydlení je zcela zjevné, a bylo 
Komisí též mnohokrát 
deklarováno, že takovouto činnost 
nutno posuzovat v rámci celého 
„trhu s byty“, na němž v rámci 
členského státu nabízí své služby 
jak veřejné instituce, tak i 
soukromé osoby komerčního či 
neziskového charakteru, osoby 
právnické i fyzické. Nabídka bytů 
k bydlení je tedy předmětem 
relevantního trhu a je nutno ji 
považovat za činnost 
hospodářskou. 

Přestože jde o činnost 
hospodářskou, neboť zde existuje 
relevantní trh, u bytů určených pro 
užívání specifickou cílovou 
skupinou osob v bytové nouzi jde 
typicky o nabídku služeb, kde 
existuje tržní selhání, neboť osoba 
v bytové nouzi při splnění 
podmínek § 4 ZSB nebude 
zpravidla schopna hradit tržní 
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obecného hospodářského zájmu, 2012/21/EU, které je 
nejvýznamnějším předpisem pro možnost financování sociálního 
bydlení, který stanoví podmínky, za nichž se podpora sociálního 
bydlení ve formě vyrovnávací platby považuje za slučitelnou s 
vnitřním trhem podle čl. 106 odst. 2 SFEU a je vyňata z oznamovací 
povinnosti Evropské komisi podle čl. 108 odst. 3 SFEU. Toto 
rozhodnutí stanovuje základní požadavky, kterými jsou: pověření  
podniku  k poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, 
stanovení vyrovnávací platby, kontrolu nadměrné platby a prokázání 
existence tržního selhání. Obecná doba pověření je vymezena jako 
období nepřesahující 10 let. Nicméně dobu pověření je možné 
stanovit i na delší dobu, pokud je delší doba pověření odůvodněna 
potřebou velké investice, přičemž doba pověření by neměla být delší 
než doba nutná k odpisu předmětného aktiva nezbytného k 
poskytování služby v obecném hospodářském zájmu. Délka trvání 
pověření, bude tedy v každém případě v rozporu s úkoly uloženými 
předloženým zákonem obcím, k zajištění služby obecného 
hospodářského zájmu „sociální bydlení“, které jsou obcím uloženy 
bez časového omezení. Výše vyrovnávací platby nesmí přesáhnout 
rozsah nezbytný k pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění 
závazků veřejné služby, včetně investic a přiměřeného zisku. 
Zásadním požadavkem je povinnost provádět pravidelné kontroly 
minimálně každé 3 roky (EU doporučuje ve svých stanoviscích 
jedenkrát ročně) během doby pověření a na jeho konci. V případě, 
kdy by došlo k nadměrnému vyrovnání, bude obec povinna toto 
nadměrné vyrovnání vrátit poskytovateli. S kontrolou souvisí i 
povinnost obce vykazovat v účetnictví příjmy a výdaje spojené s 
poskytováním služby obecného hospodářského zájmu odděleně od 

nájemné za odpovídající byt.  
Takováto služba potom požívá 
„výhod“ služeb obecného 
hospodářského zájmu, jak správně 
koncipuje návrh ZSB.       

Pokud jde o námitku, že za 
hospodářskou činnost nelze 
považovat činnost v rámci výkonu 
státní moci a správy, je třeba 
souhlasit, avšak bez dopadu na 
řešený případ. Komise poskytla 
výklad pojmu výkon státní moci mj. 
ve Sdělení Komise o pojmu státní 
podpora uvedeném v čl. 107 odst. 
1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (2016/C 262/01, Úř.věst. C 
262/1, 19.7.2016). Zde 
konstatovala, (čl. 22 bod 17), že 
„lze mít za to, že určitý subjekt 
vykonává veřejnou moc, jestliže 
daná činnost patří mezi základní 
funkce státu, nebo jestliže je s 
těmito funkcemi spojena svou 
povahou, svým cílem a pravidly, 
kterými se řídí. Obecně lze 
konstatovat, že činnosti, které jsou 
nedílnou součástí výsad úřední 
moci a které vykonává stát, 
nepředstavují hospodářské 
činnosti, pokud se daný členský 
stát nerozhodl zavést tržní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-42- 
 

ostatních příjmů a výdajů. Prokazování existence tržního selhání 
jako podmínky pro čerpání podpory na sociální bydlení na úrovni 
povinných obcí návrh zákona nepředpokládá.  

 

mechanismy.“ 
Zajištění bytů k sociálním účelům 
nespadá pojmově pod činnosti 
v rámci výsad úřední moci, nejde 
tedy o výkon veřejné moci či státní 
správy, kde stát vystupuje ve 
vrchnostenském postavení jako 
silnější strana. Navíc vztah mezi 
obcí a třetími osobami, které budou 
poskytovat na základě veřejné 
soutěže své kapacity k bydlení do 
bytového fondu, je typicky vztahem 
v rámci tržních mechanismů, kde 
právě obce mají možnost získávat 
kapacity na volném trhu s byty 
formou veřejné soutěže.    

102.  MMR 

K § 95 
Požadujeme doplnit ustanovení o tom, v jakém režimu mohou být 
provozovány sociální byty dočasně neobsazené osobami v bytové nouzi 
pořízené z investiční podpory poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj. 
 
Odůvodnění: 
Provozovat neobsazené sociální byty je velmi nehospodárné. 
 

Vysvětleno 
K zajištění omezení užívacího a 
dispozičního práva příjemce 
podpory s investicí pro účely služby 
SGEI bude vhodné posílit balíček 
nástrojů SGEI o zápis věcného 
práva do katastru nemovitostí 
(užívání pro účely SGEI) podle 
příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 
V případě pověření poskytovatele 
sociálního bydlení s více bytovými 
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jednotkami by bylo možno zavést 
určité procento kapacity bytů jako 
závazný ukazatel dodržení 
podmínek SGEI (např. obec obdrží 
dotaci na bytový dům, v němž bude 
20 bytových jednotek; povinnost 
obce ve smyslu omezení užívacího 
práva může být vyjádřena ke 
kapacitě např. 90% bytových 
jednotek; lze tedy připustit určitou 
nevýznamnou kapacitu, u níž 
nebude nutno trvat na dlouhodobém 
využití pro službu SGEI).     
Problematika investiční podpory v 
rámci režimu SGEI je v současné 
době konzultována pro účely 
Operačního programu Praha - pól 
růstu s Komisí. Výsledky konzultace 
bude vhodné aplikovat i na 
investiční podporu pro účely 
sociálního bydlení. 

103.  MMR 

K § 96  
Požadujeme vysvětlit ve Zvláštní části Důvodové zprávy postup, kterým 
obec odvodí „předpokládanou hodnotu veřejné zakázky“ od maximálního 
sociálního nájemného pro byty ve svém sociálním bytovém fondu podle 
ustanovení v § 40, a to tak, aby veřejná zakázka měla alespoň minimální 
šanci na naplnění. 
 
Odůvodnění: 

Vysvětleno 
S výše uvedenou změnou 
veřejných soutěží souvisí též 
nezbytná úprava § 96, kde není 
zcela zřejmý smysl odkazu na § 40 
ZSB – Sociální nájemné. § 40 
upravuje povinnost obce regulovat 
sociální nájemné, tj. nájemné mezi 
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Z textu ustanovení není výše uvedené zřejmé. 
 

obcí a finálním nájemcem bytu, 
avšak nikoli cenu, která vzejde 
z veřejné soutěže jako cena za 
nájem bytu svěřený třetí osobou do 
bytového fondu.  

Bude-li navíc aplikována právní 
úprava veřejné soutěže o 
nejvhodnější nabídku dle OZ, 
nebude aplikován ani institut 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky podle ZZVZ. 
§ 96 v tomto znění se tedy jeví jako 
nadbytečný, neboť cena za nájem 
s třetími osobami vzejde z veřejné 
soutěže a obec bude muset 
respektovat cenu v místě a čase 
obvyklou s přihlédnutím ke 
specifickým potřebám daného bytu 
– stupeň opotřebení, nezbytnost 
úprav atd. Z uvedeného důvodu lze 
doporučit stávající znění § 96 ZSB 
z textu vypustit. 

104.  MMR 

K § 98 
 
V odstavci 3 požadujeme text „§ 43 odst. 3“ vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Návaznost na připomínku k § 43.    

Akceptováno 
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105.  MMR 

K § 99 
Požadujeme zavést jednotnou účinnost, a to na 1. 1. 2020. 
 
Odůvodnění:  
Systém nemůže být realizován, aniž by byly současně se zákonem platné 
všechny související prováděcí předpis. 
 

Neakceptováno 
Postupný náběh umožňuje 
jednotlivým aktérům přípravu. Tak 
složitý systém nemůže naběhnout 
k jednomu termínu. 

106.  MMR 

K Příloze 
Požadujeme nahradit stávající přílohu přílohou č. 1 a 2. 
Příloha č. 1 k zákonu č.     /2016 Sb. 

Kategorie 
bytu 

Počet osob 

1 2 3 4 a 
více 

Velikost (v m2) 

1+kk 23-
37,9 

23-
37, 

x x 

2+kk (1+1) x 38-51,9 38-51,9 x 

3+kk (2+1) x x 52-67,9 52-
67,9 

4+kk (3+1) x x x 68-82 

 
Příloha č. 2 k zákonu č.   /2016 Sb. 

Kategorie bytu Počet 
osob 

Počet 
obytných 
místností 

Minimální a maximální  
plocha obytných místn   

Akceptováno 
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1 + kk* 1 1 16 - 24 

1** + 1*** 1 2 24 - 36 

2 + kk**** 2 2 28 - 42 

2***** + 1 3 3 32 - 48 

3 + kk 4 3 36 - 54 

3 + 1 4 4 40 - 60 

4 + kk 5 4 44 - 66 

4 + 1 5 5 48 - 72 

5 + kk 6 5 52 - 78 

5 + 1 6 6 56 - 84 

Pokud je byt užíván více osobami, než plyne z tabulky, zvětšuje se minimální 
a maximální podlažní plocha obytných místností o 8 m2 na každou další 
osobu.   

* 
** 
*** 
**** 
 
***** 

pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu 
nejméně 16 m2 
obytná místnost má nejmenší podlahovou plochu 8 m2 (jednolůžkový 
pokoj) 
kuchyň (samostatná místnost menší než 12 m2) 
kuchyňský kout (kuchyňský kout je součástí obytné místnosti – plocha 
takové obytné místnosti musí být minimálně 12 m2)  
dvoulůžkový pokoj má nejmenší podlahovou plochu 12 m2 

 

107.  MMR 
K důvodové zprávě k návrhu zákona o sociálním bydlení 
a o příspěvku na bydlení  
Str. 63 (k § 61 až 74) 

Akceptováno 
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V textu na konci stránky) zůstala věta „I zde platí, že pokud je předložení 
dokladů, které se vztahují ke standardům jiného než obytného prostoru, 
spojeno pro žadatele s těžko překonatelnou překážkou, poskytne tyto 
doklady obecný stavební úřad.“, která neodpovídá předloženému textu 
zákona. Požadujeme její vypuštění.  

108.  MMR 

K závěrečné zprávě z Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu 
zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení  
Str. 132 RIA – 6 Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do 
právního řádu 
V části „Zákon o sociálním bydlení“ požadujeme nahradit text 14. odrážky, 
ve které je chybně uvedeno: „vymezí stavebně technické standardy“, 
textem „vymezí standardy sociálního bytu“. Odůvodnění – viz připomínka č. 
8 k § 43 návrhu zákona. 

Akceptováno 
Text upraven dle připomínky.  

     109.  MLP 

1. K § 2 odst. 2 a 4 – forma pomoci 
 
Domnívám se, že z důvodů právní jistoty a vymahatelnosti nároků žadatelů 
v systému sociálního bydlení by měly být v zákoně jasně definovány formy 
pomoci, tj. na jaký typ bydlení má žadatel nárok podle své sociální situace 
(krizové bydlení v azylovém domě, sociální bydlení či dostupné bydlení). 
To platí obzvláště, pokud má o formě pomoci rozhodovat obec 
v samostatné působnosti, která by tak však neměla činit úplně volně dle 
svého uvážení bez předem stanovených kritérií. Pokud zákon bude 
vymezovat jednotlivé výše uvedené typy bydlení a stanovovat podmínky 
pro jejich získaní a užívání (včetně např. sociální práce či zvlášť 
zranitelných skupin), je nutné vymezit podmínky a zajistit, aby každý na 
základě splněných podmínek získal to, co mu náleží. Pokud však na jednu 
stranu bude zákon stanovovat podmínky pro pomoc, které pak však 
nakonec obce nebudou muset dodržet, bude celý systém zřizován de facto 
zbytečně, neboť jednotliví žadatelé se nebudou moci dovolat svých práv, 
pomoc nebude poskytována adekvátně a nebude ani zajištěno efektivní 

Vysvětleno 
Zákon stanoví jasně, které osoby 
mají nárok na pomoc a rovněž 
jednotlivé formy podpory – sociální 
byt a sociální byt s povinnou 
sociální prací. Potřeba sociální 
práce a její intenzita, což v podstatě 
znamená formu podpory i pomoci, 
nelze určit zákonem, neboť cílové 
skupiny se mohou překrývat (např. 
senior, který má zároveň duševní 
nemocnění i zdravotní postižení a je 
zároveň diskriminovaný). Konkrétní 
situace je třeba zvažovat 
individuálně, na základě znalosti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-48- 
 

využívání velmi propracovaného systému a jeho zdrojů.  
 
Proto požaduji, aby zákon rámcově vymezil, jaké osoby mají nárok na 
jakou formu pomoci a stanovil podmínky a mechanismy, které 
každému zajistí adekvátní pomoc.  
 

právě kvalifikovaných sociálních 
pracovníků. Nově se nepožaduje 
vznik nového režimu sociální služby 
azylový dům v rámci změnového 
zákona, požadují se pouze finanční 
prostředky na navýšení kapacity 
této sociální služby.  Sociální 
bydlení je poskytováno 
v samostatné působnosti na 
dobrovolné bázi, pokud se obec 
nezapojí, nastupuje záchytný 
systém v podobě Centra pro 
sociální bydlení, které zajišťuje 
posouzení bytové nouze, zajišťuje 
sociální byty i výkon sociální práce.  
Výkon sociální práce, včetně 
sociálního šetření, posuzování 
bytové nouze a stanovení 
Individuálního plánu podpory, 
budou podrobně stanoveny 
v prováděcím předpisu. 

     110.  MLP 

2. K § 3 odst. 3 – azylové domy 
 

Pokud má mít osoba v nepříznivé sociální situaci mít nárok na poskytnutí 
sociální služby azylové domy bez zbytečného odkladu, musí být přesně 
vymezeny podmínky, za jakých má tento nárok získat. Nepříznivá sociální 
situace by rovněž měla být podrobněji definována, aby bylo přesně jasné, 
jaké osoby mají nárok na místo v azylovém domě. 
 

Vysvětleno 
 Azylové domy již nejsou součástí 
systému, a tudíž dále nejsou 
součástí změnového zákona. 
Požaduje se pouze navýšení 
finančních prostředků na sociální 
službu azylový dům.   
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Požaduji v zákoně podrobně vymezit, za jakých podmínek má mít 
osoba v nepříznivé sociální situaci nárok na poskytnutí sociální 
služby azylové domy  

     111.  MLP 

3. K § 3 odst. 4  
Na zvýšenou ochranu zvlášť zranitelných osob by při zajišťování sociálního 
bydlení neměly dbát jen orgány veřejné správy, ale i samotné obce, kterým 
v zákoně přísluší klíčová role. 
Požaduji proto návrh upravit následovně: 

 
(4) Orgány veřejné správy uvedené v tomto zákoně a obce dbají při 

činnostech souvisejících se zajišťováním sociálního bydlení na zvýšenou 
ochranu zvlášť zranitelných osob podle § 6. 

Vysvětleno 
§ 1 – 3 jsou upraveny podle 
podnětů připomínkových subjektů. 
Toto proklamativní ustanovení 
nebude v zákoně obsaženo.  
 

     112.   MLP 

4. K § 4 odst. 1 – vymezení osoby v bytové nouzi 
Není jasné, proč se v návrhu vymezují dvě příjmové hranice, resp. proč se 
v písm. c) řeší příjmová situace, kdy již osoba v systému sociálního bydlení 
je. Pokud má být směřováno k tomu, že příjmová situace osob má být 
hodnocena nejen před vstupem do systému, ale i během něj, tak je nutné 
vytvářet posuzování konzistentní podle stejných kritérií. Jinak hrozí, že 
plnění obou kritérií se může vzájemně vylučovat. Mohou existovat osoby, 
které po vstupu do systému budou na nájemném vydávat méně než 20% 
příjmů, ale po vyloučení ze systému budou na něj opět vydávat více než 
40%. Taková osoba pak bude nucena „bezcílně bloumat“ mezi systémem a 
běžným trhem, aniž by se v něm mohla uchytit. Pokud má být zkoumána 
příjmová situace osob v systému, stačí k tomu bohatě kritérium 
reziduálních příjmů, které zajistí, že osoby v systému se nebudou na jeho 
úkor „obohacovat“ o peníze ušetřené na nájmu. Ustanovení by tedy mělo 
být vypuštěno 
Dále návrh definuje osobu v bytové nouzi tak, že její majetkové poměry 
vykazují znaky bytové nouze. Jednak není jasné, jak mají majetkové 
poměry (zřejmě je míněna majetková situace podle § 8) vykazovat bytovou 
nouzi a jednak se jedná o definici kruhem. Považuji proto za nutné 
ustanovení vyjasnit. 

Částečně akceptováno 
20% nákladů bydlení bylo 
stanoveno pro případy, kdy jsou již 
lidé v sociálním bytě a mají tudíž 
snížené náklady, nicméně na trhu 
s bydlením by jejich příjmy 
nestačily. Je však navrženo nové 
kritérium, které zní: Domácnosti 
žijící v sociálním bydlení mohou 
setrvat v sociálním bydlení, pokud 
jejich příjmy po uhrazení nákladů 
na bydlení nepřekračují 2 násobek 
životního minima u jednotlivce a 
1,8 násobek životního minima u 
vícečetné domácnosti podle 
Zákona č. 110/2006 Sb. Toto 
kritérium bude přesunuto do §27. 
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Požaduji ustanovení upravit následovně: 
(1) Osobou v bytové nouzi je osoba, která  

a) je bez bydlení podle § 5, popřípadě po dobu nejméně 6 kalendářních 
měsíců po sobě jdoucích užívá k zajištění svého bydlení pouze zařízení 
sociálních služeb2), ubytovací zařízení nebo ústavní zařízení, nebo 

b) sama nebo společně s osobami, se kterými je posuzována, vynakládá 
na bydlení více než 40 % započitatelných příjmů podle zákona o 
životním a existenčním minimu3), pokud zároveň těchto 40 % 
nepřekračuje výši normativních nákladů na bydlení, 

c) sama nebo společně s osobami, se kterými je posuzována, žije 
v sociálním či dostupném bytě, a vynakládá na bydlení více než 20 % 
započitatelných příjmů podle životním a existenčním minimu3), 

 a zároveň její příjem, popřípadě též s příjmem společně posuzovaných 
osob, po úhradě nákladů na bydlení, nepřesahují 1,6 násobku životního 
minima podle jiného právního předpisu4), přičemž celkové majetkové 
poměry těchto osob po zhodnocení majetkové situace podle § 8 vykazují 
znaky bytové nouze neumožňují osobě získat přiměřené bydlení a tato 
majetková a příjmová situace trvá nejméně 6 kalendářních měsíců po sobě 
jdoucích. 

 

 

     113.  MLP 

5. K § 5 – osoba bez bydlení 
 
Z definice osoby bez bydlení není úplně jasné, jak široké skupiny se má 
týkat. Z definice plyne, že má jít o osoby, které se podle důvodové zprávy 
mají „vracet do života“. Není však jasné, jak mají do definice spadat 
„klasické“ osoby bez domova, které se do „života nevracejí“ a tudíž nesplní 
současné podmínky druhé části věty první. Pokud má jít o osoby „bez 
přístřeší“, neplyne ze zákona, co je chápáno pojmem přístřeší. Definice 
přístřeší ve starém občanském zákoníku totiž do nového zákona převzata 
nebyla. Stejně tak není jasné, co je míněno pojmem „nevyhovující bydlení“ 

Částečně akceptováno 
Paragraf je upraven, pojem přístřeší 
je upraven. Nevyhovující bydlení 
definováno výše, viz připomínka 22. 
Osoby bez domova, tedy bez 
přístřeší, které požádají o 
posouzení podmínek pro vstup do 
systému, deklarují, že chtějí 

                                                 
2) § 34 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
3)  Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 
4) § 7 zákona č. 110/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-51- 
 

a jak má být bydlení posuzováno. Zákon je tak v tomto směru poměrně 
nejasný. 
Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 

§ 5 
Osoba bez bydlení 

 Osobou, která je bez bydlení, se rozumí osoba, která není 
vlastníkem, nájemcem nebo  podnájemcem nemovitosti, která je určena 
k bydlení, nevlastní družstevní podíl na nemovitosti určené k trvalému 
bydlení, ani nemá žádný jiný právní titul k užívání nemovitosti, a tudíž 
nemá nijak zajištěné bydlení. Osobou, která je bez bydlení, je rovněž 
osoba a současně je osobou, která je bez přístřeší, opouští ústavní 
zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení zdravotních služeb lůžkové 
péče, výkon trestu odnětí svobody nebo náhradní rodinnou péči podle 
jiných právních předpisů5) a nemá zajištěné bydlení ve smyslu věty 
první. Dále se osobou bez bydlení rozumí osoby, které žijí v nevyhovujícím 
bydlení, kterým je míněno…. Skutečnost, že je osoba bez bydlení, 
se prokazuje na základě provedeného sociálního šetření nebo jiným 
dokladem. 

integrovat do společnosti. Výraz a 
„současně je osobou“ je důležitý pro 
definici osob bez bydlení, bude 
zachován, vylučují se situace 
soužití s rodiči atp.  
 

                                                 
5) § 34 zákona č. 108/2006 Sb. 
   § 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, ve znění pozdějších předpisů. 
   § 8 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
   § 971 odst. 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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     114.   MLP 

6. K § 6 – osoby zvláště zranitelné 
Považuji za potřebné do výčtu zvlášť zranitelných osob pro účely bytové 
nouze zařadit také osoby, které jsou poživateli příspěvku na péči v I. stupni 
(lehká závislost). Jak vyplývá z poměrně přísně nastavených kritérií a 
metodik, na základě kterých je nárok na příspěvek na péči posuzován, 
podmínky na příspěvek v I. stupni získávají osoby s takovými zdravotními 
postiženími (pohybového aparátu, smyslová postižení apod.), která je 
zásadním způsobem limitují v nalezení vhodného pracovního uplatnění, 
což má zásadní vliv nejen na jejich celkovou sociální situaci, ale i na řešení 
jejich bytové nouze.  
 
Dále považuji za nutné rozšířit výčet trestných činů v písm. f), jejichž oběti 
jsou považovány za zvláště zranitelné osoby, o další trestné činy, jejichž 
oběti se mohou rovněž ocitnout v bytové nouzi, resp. mohu být nuceny 
opustit své dosavadní obydlí, aby se nestaly obětí těchto činů. Jde např. o 
trestné činy proti zdraví (§ 145 – 148), obchodování s lidmi (§ 168), 
znásilnění (§ 185) anebo násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci (§ 
352). Oběti těchto trestných činů sice nemusí být bytové nouzi v každém 
případě, ale mohou se vyskytnout situace, které je do ní uvrhnou (např. 
útok ze strany osoby blízké či spolužijící). Navíc vzhledem k systému 
souběhů trestných činů by skutek, který by jinak naplnil např. znaky týrání, 
byl kvalifikován jako ublížení na zdraví či znásilnění, tj. daleko závažnější, 
ale osoba by již nebyla považována za zvláště zranitelnou. 
 
Konečně vnímám jako problematické, aby se oběť diskriminace musela 
„kvalifikovat“ soudním rozsudkem. Vzhledem k tomu, že diskriminace je 
v ČR jev vysoce latentní a že na soud se obrací skutečně minimum osob, 
což potvrzuje i výzkum VOP z minulého roku, považuji za nutné, aby 
„průkazem“ pro klasifikaci zvláště zranitelné osoby bylo např. i správní 
rozhodnutí inspekčního orgánu o diskriminaci, byť by i tam samozřejmě 
osoba musela prokázat svůj statut oběti diskriminace. 
 

Vysvětleno 
Systém zvlášť zranitelných osob by 
byl zařazením osob v I. stupni velmi 
zatížen a nemohl by tak být plněn 
účel tohoto ustanovení.  
 
Pro zvlášť zranitelné osoby by se 
měl celý proces především zrychlit. 
Orgán sociálně právní ochrany dětí 
nemůže dávat stanoviska ke všem 
případům, může se vyjadřovat 
pouze k těm případům, kde byla 
nařízena sociálně právní ochrana 
dětí. K jiným případům nemá 
informace a nezabývá se jimi.  
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Dále není úplně jasné, jak bude obec vůči těmto osobám podle odst. 2 
přesně postupovat. V návrhu je uvedeno, že se těmto osobám nebude 
zpravidla přidělovat místo v azylovém domě. Není však jasně řečeno, zda 
tyto osoby nebudou azylové domy využívat vůbec a budou mít automaticky 
nárok na dostupné či sociální bydlení. Rovněž ve vazbě na sociální šetření 
podle § 11 není jasné, kdy bude přesně stanovován status zvláště 
zranitelné osoby a jaký toto bude mít vliv na její další posuzovací proces 
(bude ihned zastaven? Odpadnou některé jeho fáze?). Rovněž není jasné, 
proč má orgán sociálně-právní ochrany dětí dávat vyjádření pouze 
k tvrzením osoby o ohrožení dětí či rodiny a nikoliv ve všech případech, 
kdy se bytová nouze dotýká dětí, o čemž tento orgán zajisté musí mít 
informace. Navíc nejlepší zájem dítěte by měl být vždy zohledněn 
v každém případě. 
 
Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 
 

§ 6 
Zvlášť zranitelné osoby 

 (1) Zvlášť zranitelnými osobami jsou pro účely tohoto zákona osoby 
v bytové nouzi, pokud jde o 
a) osoby pobírající starobní důchod, popřípadě osoby, které splňují 

podmínku věku pro přiznání starobního důchodu podle jiného právního 
předpisu6), 

b) osoby, které jsou invalidní ve druhém nebo třetím stupni podle jiného 
právního předpisu7),  

c) osoby pečující o nezletilé nezaopatřené dítě, 
d) poživatele příspěvku na péči ve stupni I (lehká závislost), nebo ve 

stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) 
anebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních 
službách8), 

e) osoby pečující o osobu, která má přiznaný příspěvek na péči ve stupni II 
(středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve 
stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách8), 

f) osoby, na kterých byl spáchán některý z trestných činů proti zdraví 
podle § 145 – 148, trestný čin obchodování s lidmi podle § 168, 
znásilnění podle § 185, týrání svěřené osoby podle § 198, týrání osoby 
žijící ve společném obydlí podle § 199, násilí proti skupině obyvatel a 
proti jednotlivci podle § 352, nebezpečné vyhrožování podle § 353 

                                                 
6) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
7) § 39 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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     115.  MLP 

7. K § 8 odst. 5 – omezení možnosti opakovaně žádat o uznání 
bytové nouze 
 

Chápu důvody pro omezení opakovaného podávání žádostí. Vzhledem 
k možnosti náhlé změny životní situace však považuji lhůtu 6 měsíců, po 
které nelze opakovaně žádat o uznání bytové nouze, za příliš tvrdou. Jako 
alternativu doporučuji zvážit možnost, že ÚP může v případě zvlášť 
závažné situace o žádosti věcně rozhodnout i dříve, než po 6 měsících. 
 
Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 
 

§ 8 
Zhodnocení majetkové situace pro účely bytové nouze 

 (5) Pokud byla osobě žádost o uznání za osobu v bytové nouzi 
zamítnuta, může být za osobu v bytové nouzi uznána nejdříve po uplynutí 
6 kalendářních měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí. 
Ustanovení předchozí věty neplatí, pokud osoba v opakované žádosti 
doloží, že došlo k významnému zhoršení sociální nebo bytové 
situace, zejména ztrátě možnosti užívat dosavadní bydlení. 
 

Vysvětleno 
I s ohledem na připomínky 
požadující zpřísnění tohoto kritéria. 
Aplikuje se ustanovení podle jiných 
předpisů týkajících se sociálních 
dávek atd. 

     116.  MLP 

8. K § 11 – vymezení sociálního šetření podle účelu  
 

V § 11 je popsáno sociální šetření jako zjišťování potřeb osob  v bytové 
nouzi a je přiblížen obsah sociálního šetření pro účely vydání rozhodnutí o 
bytové nouzi (odst. 2), a pro stanovení závažnosti bytové nouze (odst. 3). 
Postupy podle §11 odst. 2 i odst. 3 však neobsahují popis toho, jak bude 
prostor posuzován z hlediska vhodnosti pro bydlení. To souvisí i s absencí 
vymezení pojmu „nevhodné bydlení“ v § 5. Tento postup by měl být věcně 
popsán ve formě samostatného odstavce. Obsahem šetření by mělo být 

Akceptováno částečně 
Zákon nově neupravuje sociální 
šetření, které realizuje obec 
v samostatné působnosti. Sociální 
šetření státní příspěvkové 
organizace je zákonem upraveno. 
Sociální šetření je zaměřené na 
klienta a zjišťování stavu 

                                                                                                                                                                                                                                           
8) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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posouzení, zda daný jiný než obytný prostor fakticky splňuje požadavky, 
které jsou nyní stanoveny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi (klíčové 
stavebně-technické parametry) a v případě prostorů pro bydlení, které jsou 
regulovány také jinými předpisy (ubytovací zařízení), také požadavky dle 
těchto předpisů (schválený provozní řád). 
 
Požaduji proto návrh upravit následovně: 
 

§ 11 
Sociální šetření 

 (1) Sociálním šetřením se pro účely tohoto zákona rozumí zjišťování 
potřeb osoby nebo skupin osob na základě sběru aktuálních informací v 
místě skutečného pobytu i mimo něj a dále zjišťování možných zdrojů 
pomoci a podpory prostřednictvím samotných osob, popřípadě i dalších 
subjektů. Cílem sociálního šetření je kvalifikované posouzení bytové nouze 
a doporučení formy podpory v oblasti bytové nouze těmto osobám. 
 (2) Sociálním šetřením pro účely vydání rozhodnutí o bytové nouzi 
se rozumí, úkon, který provádí sociální pracovník příslušné krajské 
pobočky Úřadu práce, které je podkladem pro vydání rozhodnutí. 
Sociálním šetřením se rozumí zjišťování bytové nouze zejména 
zhodnocení současného bydlení osoby, právního titulu k bydlení, který 
opravňuje osobu nebo domácnost obývat daný prostor, nutnosti řešení 
bytové nouze na základě sběru aktuálních informací v místě skutečného 
pobytu i mimo něj a dále zjišťování možných zdrojů pomoci a podpory 
prostřednictvím samotných osob, popřípadě i dalších subjektů. Cílem 
tohoto sociálního šetření je kvalifikované stanovení, zda se osoba nachází 
v bytové nouzi. 
  (3) Sociálním šetření pro stanovení závažnosti bytové nouze, se 
rozumí úkon, který provádí sociální pracovník příslušného obecního úřadu. 
Účelem tohoto sociálního šetření je stanovení a zhodnocení závažnosti a 
míry bytové nouze. Sociální šetření se zaměří zejména na zhodnocení 
celkové sociální situace osoby včetně zhodnocení kompetencí bydlet 

příslušného prostoru pro bydlení. 
Rovněž se nekoná sociální šetření 
pro účely vydání rozhodnutí o 
bytové nouzi nebo pro stanovení její 
závažnosti, ale za účelem 
posouzení nepříznivé situace – 
výstupem může být doporučení 
formy podpory. Posouzení, zda je 
jiný než obytný prostor vhodný 
k bydlení, je rovněž součástí 
posouzení bytové nouze, protože i 
tato samotná podmínka může určit, 
zda se osoba v bytové nouzi 
nachází nebo nenachází. 
Upřesňující postupy k určení této 
podmínky budou součástí 
prováděcího právního předpisu.   
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samostatně bez povinnosti výkonu sociální práce, dále na zhodnocení 
současného bydlení osoby a sociální prostředí, na nutnost řešení bytové 
nouze, na ohrožení života a zdraví osob nebo domácnosti a na to, zda se 
jedná o zvlášť zranitelnou osobu podle § 6. Výsledkem tohoto sociálního 
šetření je doporučení obci na konkrétní formu podpory ze systému.  
 (4) Sociálním šetřením pro vyhodnocení, zda je jiný než obytný 
prostor vhodný pro bydlení, se rozumí úkon, který provádí sociální 
pracovník příslušné krajské pobočky Úřadu práce, které je podkladem 
pro vydání rozhodnutí. Sociálním šetřením se rozumí zjišťování stavu 
příslušného prostoru pro bydlení, zejména to, zda má povahu 
samostatně vymezeného uzamykatelného prostoru s minimálně 
jednou pobytovou místností, který svou polohou, velikostí a 
stavebním uspořádáním splňuje požadavky k tomu, aby se v něm 
zdržovaly a bydlely osoby, a neomezený přístup k pitné vodě. Pro 
vymezení jiného než obytného prostoru se použijí § 3 písm. i), § 8, § 
10 odst. 5 a 6, § 11, § 38, § 44 odst. 1 písm. a) a § 44 odst. 1 věta druhá 
vyhlášky o technických požadavcích na stavby75), ve znění účinném 
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně. K posouzení 
skutečností podle druhé a třetí věty může být využito přizvané osoby 
podle zvláštního právního předpisu1. 
 
 (4) (5) Obsah sociálního šetření pro účely kvalifikovaného posouzení 
bytové nouze, a doporučení formy podpory, stanoví prováděcí právní 
předpis ministerstva. 

     117.  MLP 

9. K § 12 – územní koncentrace a rezidenční segregace 
 
Jakkoliv tato ustanovení velice vítám, považuji za důležité zajistit v praxi 
jejich provádění a především vymahatelnost. Považuji proto za nutné 
vymezit 

a) podmínky, za kterých mohou sociální byty existovat v územních 

Vysvětleno 
Ustanovení § 12 je ze zákona 
vyjmuto na základě připomínek. 
 

                                                 
1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)  
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koncentracích a postupy, které budou na tento jev reagovat 
z hlediska sociální práce, plánování sociálního bydlení a celkového 
územního rozvoje 

b) řešení situace, pokud se sociální byt a jeho nájemci ocitnou v oblasti 
rezidenční segregace, a související další postupy směřující 
k zajištění sociálního bydlení těmto nájemníkům mimo rezidenční 
segregaci a ke zřízení sociálního bydlení mimo rezidenční segregaci 

 
Požaduji ustanovení v tomto směru doplnit např. o ustanovení, které 
stanoví, že v případě, kdy se sociální nebo dostupné byty nachází 
v lokalitě rezidenční segregace, bude nejpozději po 3 letech od 
zjištění tohoto stavu vyřazen z rejstříku sociálních bytů. Obec nebo 
příslušná krajská pobočka úřadu práce zajistí nájemníků těchto bytů 
náhradní bydlení v odpovídající formě mimo lokalitu rezidenční 
segregace. 
 

     118.  MLP 

10. K § 13 – individuální plán podpory 
U individuálního plánu podpory postrádám vymezení jeho cíle, kterým by 
v případě bytové nouze mělo být zajištění bydlení osobě na běžném trhu, 
resp. sociální práce s touto osobou směřující k získání schopností 
umožňujících získaní a udržení samostatného běžného bydlení.  
 
Z návrhu rovněž není zřejmé, v jaký moment bude obecní úřad zahajovat 
sociální práci s domácností v bytové nouzi. V § 13 není tento moment 
stanoven, naopak § 55 předpokládá aktivní spolupráci příjemce příspěvku 
na bydlení se sociálním pracovníkem. Moment zahájení sociální práce by 
měl proto být stanoven explicitně. Z věcného hlediska považuji za 
nejvhodnější takovou úpravu, kdy po provedení sociálního šetření podle 
§11 odst. 3 zahájí obecní úřad sociální práci s těmi osobami v bytové 
nouzi, které doporučil pro zajištění pomoci formou sociálního bytu.  
 
Požaduji proto do návrhu doplnit cíle individuálního plánu podpory ve 

Vysvětleno  
Sociální bydlení bude poskytováno 
v samostatné působnosti, přičemž 
obce do systému vstupují 
dobrovolně. Zahájení soc. práce - 
obec rozhoduje o poskytnutí 
sociálního bydlení, poté je v případě 
umístění do sociálního bytu 
zahájena činnost sociální práce. 
Předpokládá se, že do systému 
sociálního bydlení budou vstupovat 
osoby, pro které bude podpora ze 
strany sociálního pracovníka 
sekundární (typicky např. senior 
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výše uvedeném smyslu. Rovněž požaduji doplnit úpravu zahájení 
sociální práce s osobou v bytové nouzi: 
 

§ 13 
Individuální plán podpory 

(1) Individuální plán podpory společně s osobou písemně 
vypracovává sociální pracovník obecního úřadu podle místa pobytu osoby, 
která má nárok na podporu ze systému ve formě sociálního bytu, 
na základě rozhodnutí obce s ohledem na její osobní cíle a možnosti 
řešení její nepříznivé sociální situace. Pokud místně příslušný obecní úřad 
nemá sociálního pracovníka, požádá o zpracování individuálního plánu 
podpory pověřený obecní úřad, v jehož územním obvodu se nachází na 
základě veřejnoprávní smlouvy.   

(2) Cílem individuálního plánu je, aby osoba plnila všechny 
povinnosti spojené s nájmem bytu, zejména pravidelně platila nájem a 
náklady služeb spojených s užíváním bytu, nepoškozovala byt nebo 
dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, nezpůsobovala 
jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které 
v domě bydlí a neužívala neoprávněně byt jiným způsobem nebo 
k jiným účelům, než bylo ujednáno. Obsahem individuálního plánu 
podpory je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění 
jednotlivých opatření k řešení nepříznivé sociální situace a bytové nouze. 
Při dojednávání obsahu individuálního plánu podpory se vychází z 
konkrétní sociální situace, zejména v příjmové a majetkové oblasti, 
dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností osoby 
nalézt si vlastní bydlení, popřípadě získat sociální bydlení ve formě 
dostupného bytu. Osoba je povinna poskytnout součinnost sociálnímu 
pracovníkovi obecního úřadu podle odstavce 1 při vypracování 
individuálního plánu podpory, jeho aktualizaci, vyhodnocování a 
naplňování, a to v termínech stanovených sociálním pracovníkem 
obecního úřadu a plnit podmínky v něm stanovené. 

(3) Neplnění individuálního plánu podpory je důvodem pro zrušení 

vynakládající na náklady na bydlení 
více jak 40 % příjmu, jehož situace 
bude poskytnutím sociálního 
bydlení zcela vyřešena). 
Dále je nutné uvést, že vyhledávání 
osob, které jsou sociálně vyloučeny 
či soc. vyloučením ohroženy je 
základní činností sociálního 
pracovníka úřadu již dnes, tj. je jeho 
povinností mu nabízet spolupráci, 
jakmile se o takové osobě dozví. A 
dále je nutné uvést, že princip 
sociální práce je založen na 
principu spolupráce a jejího 
dobrovolného přijetí ze strany 
klienta (mimo podpory sociální 
práce v rámci poskytnutí sociálního 
bytu s povinnou sociální prací, která 
je stanovena tímto zákonem).  
 
Zároveň ustanovení, které dle 
návrhu na úpravu obci nezakládá 
povinnost, ale pouze možnost 
sociální práce, není nijak závazné, 
a proto se jeví návrh odst. 4 
nadbytečným. Viz též připomínka 
70 
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platnosti rozhodnutí o tom, že je osoba osobou v bytové nouzi. Podnět 
Úřadu práce České republiky pro zrušení platnosti rozhodnutí podle věty 
první podává obecní úřad.  

(4) S osobou, které bylo vydáno rozhodnutí podle § 33, ale obec 
ještě podle § 36 nerozhodla o přidělení konkrétní formy podpory, a 
s osobami s ní společně posuzovanými, může sociální pracovník 
obecního úřadu provádět sociální práci zejména za účelem udržení 
motivace a aktivity klienta, prevence zhoršení sociální situace a 
přípravy na změnu bytové situace v souvislosti se získáním konkrétní 
formy podpory. 

(5) Obsah a tvorbu individuálního plánu stanoví prováděcí právní 
předpis ministerstva. 
 

Pokud by bylo přistoupeno na 
navrhovaný způsob úpravy cíle 
individuálního plánu podpory (odst. 
2), nedocházelo by ke skutečné 
podpoře formou činností sociální 
práce, ale sociální pracovník by byl 
postaven do role „kontrolora“ 
užívání bytu, což není cílem 
ustanovení ani zákona a není ani 
v souladu s principy sociální práce. 
Dále je nutné respektovat, že 
situace osob, které se nachází 
v bytové nouzi a je jim poskytnuto 
sociální bydlení, tj. včetně podpory 
formou činností sociální práce, 
nelze tuto formu podpory zužovat 
pouze na podporu směrem 
k povinnostem nájemníka bytu, ale 
z hlediska komplexního přístupu 
sociální práce je nutné, aby 
podpora směřovala ke všem 
oblastem, které způsobují, 
prohlubují nebo navazují na 
nepříznivou sociální situaci 
spojenou s bydlením, což plně 
obsahuje návrh předkladatele viz 
„Obsahem individuálního plánu 
podpory je zejména stanovení 
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postupu a časového harmonogramu 
plnění jednotlivých opatření k řešení 
nepříznivé sociální situace a bytové 
nouze.“ 
 
Individuální plán podpory má 
odrážet skutečné potřeby a měl by 
tudíž být nastaven individuálně. 
Vypracovávat ho bude sociální 
pracovník kvalifikovaný v souladu 
se zákonem 108, což je zárukou 
toho, aby plán byl motivační a 
realistický zároveň. Nicméně 
sociální pracovník bude s klientem 
řešit a předcházet problémy 
související s užíváním bytu a 
preventivně působit v oblasti 
bydlení. Rovněž bude součástí 
plánu i podpora při hledání bydlení 
na trhu s bydlením. 
 
Navrhujeme úpravu odst. 1 
následovně: 
Individuální plán podpory společně 
s osobou písemně 
vypracovávámístně příslušný orgán 
v bytové nouzi. 
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     119.  MLP 

11. K § 26 a 27 – bydliště, skutečný pobyt a vazba k obci 
 
Návrh obsahuje celkem 3 pojmy místní příslušnosti osoby (vedle 
evidenčních pojmů trvalého pobytu) – bydliště, skutečný pobyt a vazbu 
k obci. Bydliště je definováno podle zákona o pomoci v hmotné nouzi jako 
místo, kde se osoba dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou 
činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde 
soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné 
významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá 
sepětí této osoby s tímto místem. Skutečný pobyt v zákoně definován není. 
Definice vazby k obci pak někdy rozvádí, někdy spíše duplikuje definici 
bydliště. Přitom však samotný text zákona používá pojem bydliště pouze 
ve vztahu k ČR jako celku jako kritérium pro samotný vstup do systému a 
pro nárok na plnění z něj. Používá především pojem skutečný pobyt 
(celkem 10x) a naopak vazbu na obec pouze 3x, z toho 2x v její samotné 
definici v § 27. Toto vnímám jako podstatný problém, neboť zákon by měl 
pojmy, které používá, definovat, a nerozebírat naopak pojmy, které vůbec 
neužívá a navíc jsou obsahově de facto stejné. 
 
Kritéria vazby na obec jsou navíc někdy zmatečná až nejasná. Jaký je 
např. rozdíl mezi bydlením v katastru obce a žitím v obci? Z definice rovněž 
není zřejmé, zda jde o alternativní nebo kumulativní znaky (z odst. 1 lze 
dovozovat spíše alternativnost a demonstrativní výčet, z odst. 2 naopak 
spíše kumulativnost). Splnění všech znaků zároveň je pro většinu osob 
nemožné (např. výkon výdělečné činnosti pro ekonomicky neaktivní osoby, 
školní docházka nezaopatřených dětí apod.). Mělo by proto být upřesněno, 
že klíčové je splnění alespoň jednoho znaku, přičemž zásadní je bydliště 
na katastru obce. Pokud bude nadále potřeba tento pojem, doporučuji 
využít jeho definici podle poslední, nyní projednávané novely zákona o 
pomoci v hmotné nouzi. (sněmovní tisk č. 783). 
 
Požaduji proto uvedený nedostatek napravit a definovat v zákoně 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude vázáno na 
trvalý pobyt o min. délce 24 měsíců. 
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skutečný pobyt. Vazbu k obci pak požaduji využívat pouze, pokud 
k tomu bude reálná potřeba. Pokud tomu tak bude, navrhuji její 
převzetí z poslední novely zákona o pomoci v hmotné nouzi 
(sněmovní tisk č. 783). 

     120.    MLP 

12. K § 31 a 63 – místní příslušnost úřadů práce pro správní řízení 
 

Správní řízení o uznání osoby za osobu v bytové nouzi bude provádět úřad 
práce místně příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele. V rámci 
řízení bude provádět sociální šetření podle § 11 které v odst. 2 zahrnuje 
také zjišťování v místě skutečného bydliště žadatele (tj. včetně možnosti 
terénního šetření). Z tohoto hlediska považuji za vhodné, aby se místní 
příslušnost ÚP stanovila podle skutečného pobytu žadatele, kde je 
nejsnadnější provedení terénního šetření. Alternativně lze rovněž uvažovat 
o vymezení místní příslušnosti podle § 67 zákona o pomoci v hmotné 
nouzi. To samé platí pro místní příslušnost v řízení o příspěvku na bydlení 
podle § 63. 
 
Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 
 

§ 31 
Místní příslušnost 

  Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí místem, kde 
je žadatel hlášen k pobytu podle jiných právních předpisů má žadatel 
bydliště ve smyslu zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
 

§ 63 
Místní příslušnost 

 Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí místem 
bydliště žadatele či místem, kde se nachází prostor pro bydlení nebo 
pobytové zařízení sociálních služeb, které užívá osoba žádající o dávku. 
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude vázáno na 
trvalý pobyt o min. délce 24 měsíců, 
v novém modelu nefigurují úřady 
práce (jen v souvislosti 
s příspěvkem na bydlení).   
 
 
 
Místní příslušnosti pro příspěvek na 
bydlení je pak nutné vázat na místo, 
kde se nachází prostor pro bydlení . 
Je proto pro jednoznačnost 
stanovena příslušná krajská 
pobočka ÚP a zároveň je zajištěno,  
aby si oprávněná osoba vyřizovala 
veškerá jednání k příspěvku na 
bydlení v místě, kde deklaruje, že 
skutečně bydlí (což nemusí být vždy 
v souladu s deklarovaným trvalým 
pobytem). Je nutné si uvědomit, že 
příspěvek na bydlení bude moci být 
poskytnut i osobám, které nemusí 
žádat a být v bytové nouzi. 
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     121.    MLP 

13. K § 33 odst. 2 – rozhodování o bytové nouzi 
 
Není jasné, proč se opakované dvouroční hodnocení bytové nouze u osob 
zvlášť zranitelných nebude provádět jen u starobních nebo invalidních 
důchodců. Pokud se má sledovat jejich čistě bytová a sociální situace, není 
důvod předpokládat, že tyto osoby nemohou svou situaci zlepšit a vrátit se 
do běžného bydlení. Pokud se naopak předpokládá, že tyto osoby 
vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci již na běžný 
bytový trh směřovány nebudou, tak to samé lze konstatovat i o poživatelích 
příspěvku na péči a osobách o ně pečujících či osobách s duševním 
onemocněním. Pokud navíc u těchto osob dojde k významnému zlepšení 
zdravotního stavu a tudíž i k posílení sociálních schopností, přestanou 
naplňovat znaky uvedené skupiny a tudíž i znaky zvlášť zranitelné osoby 
jako takové. Pokud je však jejich stav konstantní, není důvod k nim 
přistupovat jinak.  
 
Požaduji proto rozšířit kategorii osob, které nebudou pravidelně 
posuzována bytová nouze, i o osoby závislé na péči a osoby o ně 
pečující stejně jako osoby s duševním onemocněním. Navrhuji 
následující znění: 
 

§ 33 
Rozhodnutí o bytové nouzi osoby a nárok na konkrétní 

formu podpory  
… 
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 se vydává na dobu neurčitou, a to 

s podmínkou, že po dvou letech ode dne nabytí právní moci rozhodnutí a 
poté vždy každé následující dva roky se z moci úřední provede opakované 
zhodnocení, zda osoba naplňuje podmínky § 4. Opakované zhodnocení 
situace podle věty první se neprovede u osob, které jsou pokládány 
za zvlášť zranitelné osoby podle § 6 odst. 1 písm. a), nebo b), d), e) a i).  
 

Vysvětleno 
Dané ustanovení využívá zaběhlé 
úpravy v sociální legislativě. U 
starobních důchodců a rovněž lidí 
se zdravotním postižením, pro které 
je uplatňována výjimka, zpravidla 
nedojde ke změně ekonomické či 
sociální situace, protože se zvyšuje 
věk a velmi často i dochází ke 
změně zdravotního stavu. Pokud 
však ke změně dojde, i tito lidé jsou 
povinni změnu situace nahlásit.  
Rozhodnutí se mění z doby neurčité 
na dobu určitou na dva roky. 
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     122.    MLP 

14. K § 33 odst. 3 – realizace nároku na podporu 
 
Domnívám se, že pro skutečnou realizaci pomoci je nutné jednoznačně 
vymezit místní působnost odpovědné obce. Za nejpraktičtější v tomto 
směru považuji jako základní kritérium skutečný pobyt (případně vazbu na 
obec), neboť ten vyjadřuje skutečné sepjetí a místní zakořeněnost osoby. 
Teprve pokud nebude osoba mít nikde skutečný pobyt, bude moci žádat 
v místě svého pobytu trvalého. 
 
 
Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 
 

(3) Osoba, které bylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 1 je 
povinna do 30 kalendářních dní ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí písemně informovat příslušnou obec, ve které má skutečný 
nebo trvalý pobyt, o svém uznání za osobu v bytové nouzi a zároveň jí 
podat žádost o přidělení konkrétní podpory formou sociálního bydlení 
nebo poskytnutím sociální služby podle § 3 odst. 3, pokud jí v tom nebrání 
objektivní překážky, jinak rozhodnutí pozbývá platnosti. Pokud osoba 
nesplňuje podmínky skutečného pobytu v obci nebo tento skutečný pobyt 
nelze zjistit, je příslušná obec, ve které je osoba hlášena k trvalému 
pobytu. Dobu platnosti rozhodnutí může na odůvodněnou žádost osoby 
podle věty první podanou před jejím uplynutím krajská pobočka Úřadu 
práce prodloužit. Podáním žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí se 
staví běh lhůty doby platnosti rozhodnutí. Žádost se podává ve formě 
předepsané obcí. Obec musí učinit záznam, kopii záznamu předá osobě 
v bytové nouzi a informaci poskytne krajské pobočce Úřadu práce. 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude vázáno na 
trvalý pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Volba trvalého pobytu byla učiněna 
na základě podnětů připomínkových 
míst, která kritizovala jednak řadu 
negativ, které přináší skutečný 
pobyt a rovněž z toho důvodu, že 
skutečný pobyt není možné řešit ve 
speciální právní normě, ale spíše 
systémově – tzn. v rámci definice 
evidence osob ze strany MV ČR. 

     123.    MLP 

15. K § 35 – formy podpory v oblasti bytové nouze 
 

Jako klíčovou část zákona vnímám fázi, kdy obec dostane žádost a bude 
poskytovat konkrétní podporu. Zákon by zde měl definovat jednak formy 
podpory a jednak podmínky pro jejich získání. Formy podpory jsou sice 

Vysvětleno 
Potřebnost sociální práce musí být 
stanovena individuálně. Škálu 
situací a lidských osudů nelze 
zachytit v zákoně, řada osob bude 
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vymezeny v odst. 1 § 35 jako sociální bydlení v podobě dostupných a 
sociálních bytů a jako sociální služba azylového domu, nicméně již nikde 
není stanoveno, jaké osoby mají nárok na jaké formy podpory. Určité 
podmínky azylových domů jsou sice upraveny v § 3 odst. 3, ale ani z nich 
nelze dle mého názoru úplně vyčíst nárok takovýchto osob na místo 
v azylovém domě, resp. by pak toto ustanovení systematicky patřilo právě 
do § 35. Pro sociální a dostupné bydlení pak však žádné podmínky 
vymezeny nejsou a oba typy bydlení jsou pouze rozlišeny tím, že 
v sociálním bydlení je povinnost sociální práce s klientem, resp. povinnost 
klienta spolupracovat se sociálním pracovníkem, která je u dostupného 
bytu dobrovolná. Naprosto však chybí ustanovení o tom, které osoby mají 
nárok na získání dostupného bytu a které naopak na sociální byt.  
 
Vzhledem k výše uvedenému rozlišení sociálních a dostupných bytů se lze 
domnívat, že rozlišovací kritéria by měla spočívat především v sociální (a 
nikoliv naopak jen příjmové) situaci žadatele či žadatelů – v jejich 
schopnosti získat a hlavně udržet si bydlení na běžném trhu a zvládat další 
běžné životní situace – zaměstnání, finanční soběstačnost, péče o zdraví, 
každodenní život, péče o děti apod. Zákon by však měl alespoň v základní 
formě tato kritéria obsahovat, aby jednak bylo jasně vymezeno, jak mají být 
jednotlivé typy bytů v systému využívány a co mají od něj žadatelé čekat. 
Vymezení kritérií tak přispěje k transparentnosti systému a k jeho 
efektivnímu využívání. Podle těchto kritérií pak obec bude rozhodovat o 
konkrétní formě pomoci podle § 36 odst. 1 a vydávat předmětné 
rozhodnutí, jehož forma však v návrhu rovněž není, resp. je max. implicitně 
předpokládána. 
 
Požaduji proto do návrhu doplnit kritéria pro přidělování jednotlivých 
forem pomoci ze systému sociálního bydlení. Rovněž požaduji do 
návrhu doplnit, jak a v jaké podobě bude obec rozhodovat o konkrétní 
formě pomoci žadateli. 

spadat do více cílových skupin. 
Azylové domy nově nespadají do 
systému sociálního bydlení. 
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     124.    MLP 

16. K § 36 odst. 4 – nakládání s osobními údaji 
 
Na jednu stranu lze ocenit, že se návrh snaží dbát na ochranu cti a lidské 
důstojnosti žadatelů. Bez bližšího rozvedení a zřejmě i aplikačního 
upřesnění však toto ustanovení zůstává dosti nejasné a zřejmě i těžko 
aplikovatelné. Měly by být proto nejen rozvedeny údaje, kterých se má 
ochrana týkat, ale i situace, kdy jejich zjištění hrozí, a především postupy, 
které by na základě zákazu měly být vyloučeny. 
 
Požaduji proto ustanovení doplnit ve výše uvedeném smyslu.  

Vysvětleno 
Nakládání s citlivými a osobními 
údaji upravuje Zákon o ochraně 
osobních údajů. Předmětné 
ustanovení bylo proto vypuštěno. 

     125.    MLP 

17. K § 37 odst. 1 – smlouva o sociálním bytě 
 
Domnívám se, že nájemcem bytu je v souladu s občanským zákoníkem 
buď 1 osoba, nebo několik osob ve společném nájmu. Nájemcem tedy 
nemůže být žadatel a okruh s ním společně posuzovaných dalších osob. Ti 
mohou být jen společnými nájemci. 
 
Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 
 

§ 37 
Obsah smlouvy 

(1) Smlouvou o sociálním nájmu bytu se pronajímatel zavazuje 
přenechat nájemci byt, který je zařazen do sociálního bytového fondu 
v příslušné obci, a nájemce se zavazuje platit mu za to sociální nájemné. 
Pronajímatelem je v tomto typu smlouvy vždy obec, ve kterém má nájemce 
skutečný nebo trvalý pobyt, popřípadě krajská pobočka Úřadu práce podle 
§ 36 odst. 3. Pronajímatelem v tomto typu smlouvy nemůže být obec, 
popřípadě jiný právní subjekt, které byt pouze poskytly do sociálního 
bytového fondu podle smlouvy nebo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
bytu do systému sociálního bydlení, a to i když zůstávají vlastníkem 
předmětného bytu. Nájemcem je v tomto typu smlouvy vždy osoba, 
která získala rozhodnutím (§ 33) nárok na podporu formou sociálního 

Akceptováno 
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bydlení a okruh s ním společně posuzovaných osob. Osoba a okruh s ní 
společně posuzovaných osob jsou společnými nájemci. 

     126.    MLP 

18. K § 38 odst. 1 – práva a povinnosti pronajímatele 
 
V souladu s výše uvedeným považuji především za nutné, aby bylo jasně 
stanoveno, za jakých podmínek může obec odmítnout poskytnout sociální 
bydlení, tj. že je řádně zjištěno a odůvodněno, že bydlení vůbec nemá. 
Pokud jde o porušení podmínek ze strany nájemce, tak na jednu stranu lze 
chápat, že z toho je nutné vyvodit nějaké důsledky. Na druhou stranu 
osoba, která měla problémy udržet se v sociálním bydlení, bude mít 
pravděpodobně ještě větší problémy udržet se v běžném bydlení. Bydlet se 
tedy spíše nenaučí a problém přetrvá. Logičtějším řešením by pak bylo 
využít jednak stupňový charakter systému, tj. jako sankci zavést přesun 
z vyššího do nižšího stupně za podmínky zintenzivnění sociální práce a 
případného zvýšení v ní obsažených povinností a jako poslední sankci 
zavést ztrátu statutu osoby v bytové nouzi. 
 
Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 
 

§ 38 
Práva a povinnosti pronajímatele 

 (1) Pronajímatel má právo odmítnout uzavření smlouvy o sociálním 
nájmu bytu pouze tehdy, pokud nemá dostatečný sociální bytový fond k 
poskytnutí sociálního bydlení, ani se mu tento fond nepodařilo v dostatečné 
míře zajistit (§ 15) a bylo v tomto směru vydáno rozhodnutí podle § 16 
odst. 1či pokud v jejím sociálním bytovém fondu nejsou momentálně 
k dispozici volné byty v odpovídající formě. V tom případě se 
postupuje podle § 36 odst. 3 (a násl.). 
 (2) Pokud pronajímatel osobě, která žádá o podporu formou 
sociálního bydlení prostřednictvím sociálního nebo dostupného bytu, 
vypověděl v posledních 6 měsících před touto žádostí smlouvu 
o poskytnutí sociálního nájmu bytu z důvodu porušování povinností 

Vysvětleno 
V rámci nového systému je vstup ze 
strany obcí do systému dobrovolný, 
obce nemusí poskytnout byt např. 
z důvodu zadlužení obci.  
 
Nárok na sociální službu není 
v zákoně o sociálních službách 
zakotven. 
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vyplývajících ze smlouvy, má tato osoba nárok na uzavření smlouvy 
k sociální službě podle § 3 odst. 3 v případě, že jí byla vypovězena 
smlouva k sociálnímu nebo dostupnému bytu. S osobou uzavřen 
individuální plán podpory podle § 13 směřující k jejímu opětovnému 
návratu do sociálního bydlení. 

     127.    MLP 

19. K § 39 odst. 2 – povinnosti nájemce 
Lze souhlasit s povinnosti nájemce vpustit do bytu sociální pracovníky 
obce, která mu poskytla sociální byt. Méně už je však jasné, co je míněno 
dalšími úřady podle písm. e). Pokud jde o úřady, které jsou obecně 
oprávněny vstupovat za určitých podmínek do obydlí (např. orgány ochrany 
veřejného zdraví), je ustanovení pouze deklaratorní a víceméně zbytečné. 
Pokud má jít o úřady, které budou oprávněny vstupovat jen do sociálních 
bytů, považuji za nutné tyto úřady blíže specifikovat a jejich oprávnění 
náležitě odůvodnit, mj. i s ohledem na čl. 12 Listiny základních práv a 
svobod. 
Požaduji tedy úřady uvedené v písm. e) odůvodnit anebo písm. e) 
vypustit. 

Akceptováno 
Jinými úřady jsou myšleny Stavební 
úřady, hygienické stanice či 
zaměstnanci obecních úřadů. 
Doplněno do zákona. 
 

 

     128.    MLP 

20. K § 40 – sociální nájemné 
Aby sociální nájemné skutečně plnilo svou funkci a nedocházelo ke 
stejným problémům při stanovování nájmů hrazených ze sociálních dávek 
jako v současnosti s byznysem s chudobou na ubytovnách, považuji za 
nutné stanovit v prováděcím právním předpisu parametry výpočtu 
sociálního nájemného včetně jeho maximální hodnoty v souladu s místně 
obvyklými náklady bydlení, resp. jejich vymezeným snížením. 
Požaduji proto v návrhu doplnit zmocnění k vydání nařízení vlády 
stanovující maximální výše sociálního nájemného v souladu 
s místními poměry, nad kterou by nájemné nemohlo být stanoveno 
ani zvýšeno. 

Akceptováno 
Zmocnění k vydání nařízení vlády 
bylo doplněno. 
Tato otázka byla velmi intenzivně 
projednávána s Min. financí, které 
má tuto oblast v gesci a uvedený 
způsob je legislativně správný a 
jediný možný.  

     129.    MLP 

21. K § 41 – výjimky z nájmu bytu podle občanského zákoníku 
 
Domnívám se, že kromě uvedených věcí by měly být z právní úpravy 
nájmu bytu v sociálním bydlení vyloučeny i např. výjimky z kvalitativních 

Akceptováno 
Ustanovení o jistině bylo upřesněno 
tak, aby nebylo pochyb, že se tento 
institut obsažený v občanském 
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standardů bytu (§ 2236 odst. 1 věta poslední, § 2242 odst. 2), hrazení 
nákladů běžné údržby a drobných oprav v bytu nájemcem (§ 2257 odst. 2). 
Tyto věci by měly být upraveny zákonem specificky v právech a 
povinnostech obou stran. Specificky by mělo být upraveno rovněž 
zvyšování nájemného. 
 
Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 
 

§ 41 
Nepoužití některých ustanovení občanského zákoníku 

 Pro smlouvu o sociálním nájmu bytu se nepoužijí ustanovení 
občanského zákoníku o  

a) možnosti pronajímat k obývání jiný než obytný prostor podle § 
2236 odst. 1 věty poslední občanského zákoníku či byt, který 
není způsobilý k obývání podle § 2242 odst. 2 občanského 
zákoníku 

b) přechodu nájmu bytu, ledaže by nabyvatelem bytu byla osoba 
společně posuzovaná s dosavadním nájemcem, 

c) přechodu nájmu bytu v důsledku smrti zůstavitele, ledaže by 
nabyvatelem bytu byla osoba společně posuzovaná se zůstavitelem, 

d) společném nájmu bytu, ledaže by všechny osoby, se kterými je 
uzavírán společný nájem bytu, byly osobami v bytové nouzi, 

e) sjednání jistoty podle § 2254 občanského zákoníku,  
f) podnájmu bytu podle § 2274 a následujících ustanovení občanského 

zákoníku, 
g) přistoupení další osoby na straně nájemce, ledaže by se jednalo o 

osobu v bytové nouzi, 
h) prodloužení smlouvy o nájmu bytu podle § 2285 občanského 

zákoníku, 
i) výpovědi z nájmu bytu podle § 2288 odst. 2 občanského zákoníku. 

zákoníku nepoužije. 
 

     130.    MLP 22. K § 42 odst. 4 – ukončení sociálního nájmu 
 

 Vysvětleno 
Je samozřejmé, že pokud konkrétní 
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Jako problematickou vnímám situaci, kdy má být sociální nájem bytu 
ukončen z důvodu vyčlenění bytu ze systému sociálního bydlení. Tato 
situace by měla být zákonem náležitě upravena, aby nedocházelo k újmě 
na straně nájemce. Navrhuji proto, aby vyjmutí bytu ze systému sociálního 
bydlení bylo sice důvodem pro zánik smlouvy, ale stejně jako při zrušení 
rozhodnutí o nároku na podporu formou sociálního bydlení končil sociální 
nájem prvním dnem třetího následujícího měsíce. Během této doby by 
měla obec zajistit osobě náhradní sociální bydlení. 
 
Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 
 

§ 42 
 

Ukončení smlouvy o sociálním nájmu bytu a výpovědní doba 
 
(4) Sociální nájem bytu zaniká prvním dnem třetího měsíce 

následujícího po dni, kdy bylo osobě v bytové nouzi pravomocně zrušeno 
rozhodnutí o nároku na podporu formou sociálního bydlení. Sociální 
nájem bytu rovněž zaniká prvním dnem třetího měsíce následujícího 
po dni, kdy byt přestal být součástí sociálního bytového fondu 
uvedeného fondu. V tomto období je obec v souladu s tímto zákonem 
povinna zajistit nájemci nové sociální bydlení ve stejné formě. Nájem 
nezaniká, dokud není náhradní bydlení zajištěno. 
 

byt přestane být součástí sociálního 
bytového fondu bez přičinění 
nájemce, musí mu systém 
sociálního bydlení automaticky 
zajistit adekvátní náhradu, neboť je i 
nadále osobou v bytové nouzi. 
 
 
  

     131.    MLP 

23. K § 43 – standardy dostupného a sociálního bytu 
 
Návrh detailněji definuje pouze sociální byt, nikoliv však dostupný byt. 
Podle důvodové zprávy (?) má dostupný byt být de facto běžným bytem na 
trhu splňujícím stavební a jiné zákonné podmínky. Domnívám se nicméně, 
že přesto by i dostupný byt měl být definován alespoň tímto základním 
způsobem, aby bylo jasné, že musí tyto podmínky v praxi splňovat.  
 

Akceptováno 
Sociální byty mají jednotný 
standard. Označení se liší pouze 
podle potřeb osoby/domácnosti, 
která má sociální nájemní smlouvu.  
 
Ustanovení bude upraveno 
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Příloha č. 1 k zákonu stanovuje velikostní limity sociálních bytů z hlediska 
jejich typologie a přípustné obsazenosti. Vzhledem k rozmanitosti typologií 
a velikostí (zejména staršího) bytového fondu i k možným změnám v počtu 
členů domácnosti by mělo být umožněno ve zvlášť odůvodněných 
případech tyto limity překračovat (např. z důvodu specifické prostorové 
typologie bytu, nebo po omezenou dobu v případě zvýšení nebo snížení 
počtu členů domácnosti). Určitá míra flexibility umožní využití širšího 
spektra bytů pro systém sociálního bydlení bez negativních dopadů na 
kvalitu sociálního bydlení. Do § 43 by mělo být doplněno, že 
v odůvodněných případech je možné postupovat odlišně s tím, že 
podrobnosti upraví prováděcí předpis. 
 
Požaduji proto do návrhu doplnit i základní definici dostupného bytu 
a možné výjimky a podmínky u sociálních bytů. Navrhuji následující 
řešení: 
 

§ 43 
Standardy dostupného a sociálního bytu 

 
(1) Sociálním bytem a dostupným bytem se rozumí byt se 

základním vybavením bez nábytku a je vybaven umyvadlem, sprchou nebo 
vanou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou a troubou. 

(2) Minimální a maximální plocha sociálního bytu a dostupného 
bytu se řídí počtem osob v domácnosti podle přílohy k tomuto zákonu. 

(3) Další standardy dostupných a sociálních bytů stanoví prováděcí 
právní předpis Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

v souladu s návrhem MMR. 
 
Rozdílem je povinnost či 
dobrovolnost sociální práce. 
Výhodou stejných technických 
standardů je i prostupnost systému 
a možnost využívat byty bez 
omezení. 

     132.    MLP 

24. K § 44 – problémy s byty 
Podle návrhu mají obecní úřady či krajské pobočky ÚP dávat podněty 
příslušným orgánům v případě, že byty v sociálním bydlení přestanou 
splňovat zákonné podmínky užívání. Tato úprava však plyne již ze 
stavebních, hygienických či požárních předpisů a v této holé podobě je 

Vysvětleno 
Bude přeformulováno dle 
připomínky MMR, s tím, že text 
poslední věty navržené MLP bude 
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podle mne zbytečná. Naopak opět absentuje řešení situace nájemce 
takového bytu. 
 
Požaduji proto návrh doplnit následovně: 
 

§ 44 
Podnět stavebnímu úřadu, Hasičskému záchrannému sboru a krajské 

hygienické stanici  
 

Byt neodpovídající standardům 
 Pokud krajská pobočka Úřadu práce nebo obecní úřad zjistí, že 
dostupný nebo sociální byt neodpovídá minimálním stavebně-technickým 
standardům, podá stavebnímu úřadu podnět k zahájení řízení. Přiměřeně 
jako ve větě první se postupuje v případě podání podnětu krajské 
hygienické stanici, pokud dostupný nebo sociální byt neodpovídá 
minimálním hygienickým standardům, popřípadě Hasičskému 
záchrannému sboru, pokud takový byt neodpovídá minimálním požárním 
standardům. Nájemci takového bytu jsou obec či krajská pobočka 
Úřadu práce povinny bezodkladně zajistit nové bydlení v odpovídající 
formě.  
 

doplněn ve znění „Nájemci 
takového bytu jsou obec či Centrum 
pro sociální bydlení povinny 
bezodkladně zajistit jiné bydlení 
v odpovídající formě, pokud 
zhoršený stav sám nezavinil.“ 
 
Pokud zvláštní předpisy stanoví 
technické požadavky na byty, musí 
být splněny. Označovat je jako 
„minimální“ není vhodné. 
Stavební zákon a jeho prováděcí 
předpisy nepoužívají spojení 
technické standardy, ale technické 
požadavky; viz § 2 odst. 2 písm. e), 
§ 12 odst. 3, § 130 odst. 1, § 169 a 
§ 194 stavebního zákona, vyhláška 
č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, vyhlášky č. 
398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.  
Postup věcně příslušných správních 
orgánů při zajišťování ochrany 
veřejných zájmů upravují zvláštní 
právní předpisy. Pokud sociální byt 
neodpovídá stavebně technickým, 
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požárním nebo hygienickým 
požadavkům sociálního bytu, je dán 
podnět věcně příslušnému 
správnímu orgánu, který na základě 
tohoto podnětu věc prověří, tj. 
vykoná dozor. Další postup 
správního orgánu se odvíjí od 
skutečně zjištěného stavu věci, 
správní řízení nemusí být vůbec 
zahájeno. 

     133.    MLP 

25. K § 46 odst. 2 – podmínky nároku na příspěvek na bydlení 
 
Především není jasné, proč by všechny osoby měly splňovat podmínky 
hmotné nouze (v návrhu jde o podmínky prakticky analogické). Tato 
formulace totiž není obsahově shodná se společným posuzováním podle § 
3 odst. 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi, který mluví pouze o společném 
posuzování osob. Společně posuzované osoby tedy ovlivňují celkový 
příjem posuzovaný pro účely hmotné nouze a následné dávky, ale 
neovlivňují samotný „vstup“ do systému a možnost posouzení, pouze jeho 
výsledek. Navíc by návrh neumožňoval pružné posuzování okruhu osob 
podle § 3 odst. 3 a 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Celý systém by tak 
byl zbytečně přísný a rigidní. 
 
Rovněž není jasná formulace, proč všechny uvedené osoby (včetně dětí či 
např. osob s duševním postižením a seniorů) mají usilovat o zvýšení příjmů 
vlastním přičiněním a proč se toto zrovna např. u nich má složitě zkoumat. 
V systému hmotné nouze se zkoumá, zda osoba vyvíjí výdělečnou činnost 
s výjimkou stanovených případů (např. právě děti a senioři) podle § 3 odst. 
1 zákona, je vedena v evidenci uchazečů u zaměstnání a spolupracuje na 
své pracovní integraci podle § 3 odst. 2 či právě se snaží zvýšit si příjem 
vlastním přičiněním podle § 3 odst. 3. Ze vzájemného vztahu těchto 

Vysvětleno 
Nejde o splnění podmínek hmotné 
nouze (ve vztahu k příjmu), ale jde 
o splnění podmínek testování 
majetku, snahy zvýšit si příjem 
vlastním přičiněním, tj. uplatněním 
pohledávek a nároků u všech 
společně posuzovaných osob, 
nejen u žadatele o dávku. Jinak by 
mohlo docházet ke spekulativnímu 
převodu majetku na některou ze 
společně posuzovaných osob (např. 
na děti) a žadatel by deklaroval 
nemajetnost. To není úmyslem 
předkladatele. 
Proto není nutné měnit dikci 
ustanovení. 
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ustanovení plyne, že u osob uvedených jako výjimky v § 3 odst. 1 písm. a) 
body 1 – 10 se uplatnění vlastního majetku nezkoumá. Nevidím tedy 
důvod, proč by se tak podle návrhu u příspěvku na bydlení činit mělo. 
 
Požaduji proto návrh upravit následovně: 
 

(2) Další podmínkou pro nárok na příspěvek na bydlení je 
skutečnost, že osoba a osoba s ní společně posuzovaná je v  pracovním 
nebo obdobném vztahu a má z těchto vztahů v rozhodném období příjem, 
je osobou samostatně výdělečně činnou, nebo je vedena v evidenci 
uchazečů o zaměstnání, a zároveň prokazatelně projevuje snahu zvýšit 
si příjem vlastním přičiněním (§ 51) s výjimkou osoby, která je: 

1. zaměstnancem, jemuž zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, odměnu 
za práci nebo jejich náhradu v termínu jejich splatnosti, 

2. starší 68 let, 
3. invalidní ve třetím stupni, 
4. poživatelem dávek důchodového pojištění, 
5. poživatelem dávek nemocenského pojištění, 
6. osobou práce neschopnou z důvodu, který by byl u pojištěnce 

pojištěného podle zákona o nemocenském pojištění důvodem 
pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní 
neschopnosti, za předpokladu, že dodržuje léčebný režim, 

7. rodičem celodenně, osobně a řádně pečujícím alespoň o 1 dítě a z 
důvodu této péče pobírajícím rodičovský příspěvek,  

8. osobou osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci 
jiné osoby ve stupni I nebo osobou osobně pečující o osobu závislou 
na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve 
stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), a to za 
předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči pro osobu závislou na 
pomoci jiné osoby byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči 
příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc; je-li 
pečujících osob více, lze toto ustanovení použít pouze u jedné z nich, 
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a to té, která byla určena jejich písemnou dohodou, a nedohodnou-li 
se, nelze toto ustanovení použít vůbec, 

9. poživatelem příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), 
nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná 
závislost) nebo 

10. nezaopatřeným dítětem, 
a) a zároveň prokazatelně projevuje snahu zvýšit si příjem vlastním 

přičiněním (§ 51). 

     134.    MLP 

26. K § 48 a následujícím - dávky na bydlení do jiných než obytných 
prostorů 
 

Nově koncipovaný příspěvek na bydlení bude při splnění daných podmínek 
nárokový ve všech prostorech pro bydlení, tedy i v prostorech, které jsou 
nyní považovány za substandardní. V případě shodných nákladů na 
bydlení bude výše dávky stejná v bytech i v jiných než obytných 
prostorech. Tato úprava jde proti trendu posledních dvou let, kdy je 
omezován byznys s chudobou v ubytovacích zařízeních a jiných než 
obytných prostorech. V důsledku nebude dávkový systém vytvářet žádný 
stimul pro přechod z ubytoven do sociálního bydlení, tj. bude konzervovat 
současný „dvojí trh“.  
Požaduji proto následující úpravy:  

(i) uzákonit výslovnou povinnost sociální práce s těmito osobami 
směřující k získání sociálního, resp. běžného bydlení 

(ii) podmínit výplatu příspěvku na bydlení v prostorech podle § 48. 
odst. 1, písm. b) tím, že žadatel podal žádost o uznání za osobu 
v bytové nouzi,  

(iii) omezit maximální délku, po kterou je příspěvek na 
bydlení v těchto prostorech vyplácen, nejvýše do zajištění 
sociálního/dostupného bytu,    

(iv) zachovat omezení maximální výše dávky (snížení normativních 
nákladů). 

Vysvětleno  
Do jiného než obytného prostoru 
bude dávka vyplácena jen 
v případě, že bude vyhodnocen jako 
prostor, který nezakládá nárok na 
bytovou nouzi (protože bude i 
přesto vhodný pro bydlení) – tzn. 
osoba musí podat žádost o bytovou 
nouzi. V tom případě by bylo 
nelogické do něho vyplácet dávku 
jen po omezenou dobu (půjde 
zejména o studia a ateliéry 
v novostavbách). 
Pokud v těchto prostorech budou žít 
osoby, které mají kompetence 
k samostatnému bydlení není 
důvod, proč by měly mít v zákoně 
zakotvenou povinnost sociální 
práce. 
Toto ustanovení se netýká případů 
řešených v přechodných  
opatřeních, kdy bude prolongován 
nárok na dávku v substadardních 
formách bydlení po zákonem 
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stanovenou max. dobu, aby se 
těmto osobám mohlo zajistit sociální 
bydlení.  

     135.    MLP 

27. K § 48 odst. 2 – pobytová zařízení sociálních služeb 
 
V definici pobytových zařízení sociálních služeb, která mají být považována 
za prostory pro bydlení, dle mého názoru některé služby podle zákona o 
sociálních službách chybějí. Jde např. o centra sociálně rehabilitačních 
služeb (§ 34 odst. 1 písm. q) či a zařízení následné péče (§ 34 odst. 1 
písm. t). Naopak není jasné, co je míněno pojmem „zdravotnické zařízení 
lůžkové péče“, neboť zákon o sociálních službách sice tento pojem 
využívá, ale nejde o specifický typ sociální služby, ale o prostředí, ve 
kterém se poskytují sociální služby. 
 
Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 
 

(2) Pobytovými zařízeními sociálních služeb se pro účely části šesté 
tohoto zákona rozumí domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním 
postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, dům na půl 
cesty, terapeutická komunita, centra sociálně rehabilitačních služeb, 
zařízení následné péče zdravotnické zařízení lůžkové péče nebo azylový 
dům podle zákona o sociálních službách. Za prostor pro bydlení lze 
považovat rovněž zdravotnické zařízení lůžkové péče ve smyslu 
zákona o zdravotních službách. 

Částečně akceptováno 
Text bude upraven – dávka bude 
náležet pouze do „registrovaných 
zařízení sociálních služeb podle 
zvláštního právního předpisu 
poskytující ubytování“. Rozšiřování 
na další zdravotnická zařízení se 
nepředpokládá. 

     136.    MLP 

28. K § 48 a 49 – posouzení vhodnosti užívání prostoru pro bydlení 
 
Podle § 48 se má zjišťovat sociálním šetřením podle § 11, zda prostor 
vyhovuje pro bydlení. Samotné posouzení je poté upraveno v § 49. Zde 
však nejsou vymezena žádná kritéria pro toto posuzováni, ale pouze, 
stejně jako v § 44, jsou popsány postupy při zjištění problémů, které navíc 
plynou již z dalších předpisů. Bez jasných kritérií však bude moci 
posuzování těžko probíhat. Stejně tak nebude jasné, co konkrétně a jak má 

Akceptováno 
Bude upraveno v prováděcím 
právním předpisu k § 9.  
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uživatel prostor podle § 68 odst. 2 dokládat a prokazovat, aby dávku získal. 
Lze se v tomto směru ostatně inspirovat současnou úpravou § 33a a 33b a 
následně § 72 odst. 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi.  
Požaduji proto v návrhu vymezit, podle jakých kritérií bude vhodnost 
prostorů pro bydlení posuzována a jak bude prokazován žadatelem o 
dávku.  

     137.    MLP 

29. K § 50 odst. 1 písm. d) – společně posuzované osoby 
 
Podle návrhu se mají za společně posuzované osoby považovat i osoby, 
které společně užívají prostor v pobytovém zařízení sociálních služeb, 
s výjimkou osob, které prokáží, že se nepodílejí na úhradě nákladů 
společných potřeb. Na rozdíl od manželů či rodičů a dětí však u osob 
žijících v 1 prostoru v zařízení sociálních služeb nelze předpokládat, že 
spolu tvoří určité sociální a ekonomické životni společenství, které by mj. 
společně uhrazovalo své životní náklady. Jde většinou naopak o plně 
samožijící osoby uhrazující své náklady každý zvlášť. Proto bude u nich 
podmínka nepodílení se na úhradě společných potřeb splněna téměř vždy 
a prokazování tohoto faktu bude pro ně nepřiměřenou zátěží.  
 
Požaduji proto z návrhu písmeno d) vypustit. 

Částečně akceptováno 
Důkazní prostředky budou na 
žadateli, nikoli na osobách, které 
s ním nehospodaří. Informace o 
všech osobách užívajících stejný 
prostor v zařízení sociálních služeb 
a o jejich příslušnosti do okruhu 
společně posuzovaných osob jsou 
však rozhodující pro stanovení 
nároku a výše dávky. Proto je nelze 
zcela vypustit. 

     138.    MLP 

30. K § 51 odst. 4 – využití majetku 
 
Ustanovení nedává smysl. Prodejem by měl být využíván majetek, který 
lze postihnout výkonem rozhodnutí. Občanský soudní řád přitom definuje 
věci, které výkonem postihnout nelze, nikoliv ty, které výkonem postihnout 
lze (viz § 322).  
 
Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 
 

(4) Využitím majetku se rozumí prodej nebo jiné využití takového 
majetku, který nepatří mezi věci, které nejsou postižitelné výkonem 
rozhodnutí podle občanského soudního řádu.  

Akceptováno  
Text bude přeformulován na: 
Využitím majetku se rozumí prodej 
nebo jiné využití takového majetku, 
který patří mezi věci, které jsou 
postižitelné výkonem rozhodnutí 
podle občanského soudního řádu. 
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     139.    MLP 

31. K § 54 – obsah nákladů na bydlení 
 
V odst. 1 písm. c) se mluví o vlastnictví prostorů vlastníků, což je pojem 
právně naprosto nejasný (zřejmě jsou míněna společenství vlastníků 
jednotek).   
 
Dále považuji za nutné, aby náklady na bydlení pro účely stanovení 
příspěvku na bydlení v nájemních bytech zahrnuly náklady na běžnou 
údržbu a drobné opravy, jejichž zajištění je podle občanského zákoníku 
povinností nájemníka ve věcném a finančním vymezení podle nařízená 
vlády č. 308/2015, a to až do výše 100 Kč za m2 podlahové plochy bytu. 
Ročně se může jednat o významné částky, zároveň je neplnění této 
povinnosti důvodem pro výpověď nájmu bytu. Z věcného hlediska se jedná 
o náklad srovnatelný s nájemným pro vlastnické nebo družstevní bydlení.  
 
 
Požaduji proto ustanovení upravit následovně:  

 
§ 54 

Obsah nákladů na bydlení 
(1) Náklady na bydlení tvoří u bytů a jiných než obytných prostor (§ 

48 odst. 1) 
a) užívaných na základě nájemní smlouvy nebo podnájemní smlouvy 

nájemné, 
b) užívaných na základě pachtovní smlouvy pachtovné, 
c) ve vlastnictví bytových družstev a prostorů společenství vlastníků 

jednotek náklady srovnatelné s nájemným; náklady srovnatelné s 
nájemným jsou stanoveny zákonem za kalendářní měsíc podle počtu 
osob v domácnosti. 

 (2) U všech bytů a jiných než obytných prostor (§ 48 odst. 1) 
užívaných na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu 
náklady na bydlení dále tvoří  

Vysvětleno 
Pojem vlastník znamená jakoukoli 
fyzickou či právnickou osobu 
vlastnící prostor pro bydlení. Nejde 
tedy pouze o SVJ. 
 
Náklady na běžnou údržbu nejsou 
zahrnuty v uznatelných nákladech 
na bydlení pro jejich složité 
prokazování a vyúčtování - šlo by o 
administrativně náročný úkon, 
pokud by se připustil u všech 
žadatelů o dávku. 
 
Pokud by šlo o osoby, které by tyto 
náklady  nebyly schopny objektivně 
uhradit, lze využít institut 
mimořádné okamžité pomoci. 
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a) náklady za plyn spotřebovaný v prostoru pro bydlení, 
b) náklady za elektřinu spotřebovanou v prostoru pro bydlení, 
c)  náklady za plnění poskytované s užíváním bytu a jiného než obytného 

prostoru (§ 48 odst. 1), kterými se rozumí náklady za dodávku tepla 
(dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku 
vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, 
osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, 
odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní 
a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu,  

d) náklady za pevná paliva, pokud jsou využívána k vaření nebo vytápění; 
náklady za pevná paliva jsou stanoveny zákonem za kalendářní měsíc 
podle počtu osob v domácnosti, 

e) náklady za propan butan, pokud je využíván k vaření nebo vytápění; 
náklady za propan butan jsou stanoveny zákonem za kalendářní měsíc 
podle počtu osob v domácnosti 

f) náklady na běžnou údržbu a drobné opravy, jejichž zajištění je 
podle občanského zákoníku povinností nájemníka ve věcném a 
finančním vymezení podle jiného právního předpisu. 

     140.    MLP 

32. K § 66 odst. 2 – zastupování 
 
V odst. 2 je řešena pouze situace zastupování členem domácnosti podle 
občanského zákoníku. Nejsou však zmíněny další situace jako jsou 
nápomoc při rozhodování či zastupování při omezení svéprávnosti.  
 
Požaduji proto buď ustanovení upravit obecně odkazem na podpůrná 
opatření podle občanského zákoníku anebo vypustit a odkázat na 
použití úpravy správního řádu, na který by ostatně v celém návrhu 
mělo být rovněž odkázáno.  

Vysvětleno 
Doplňuje se pouze možnost 
zastoupení oprávněné osoby 
zastupujícím členem domácnosti, 
pokud o této formě zastoupení bylo 
soudem rozhodnuto. Podle 
ustanovení § 49 odst. 1 
občanského zákoníku může 
zletilého, kterému brání duševní 
porucha samostatně právně jednat 
a který nemá jiného zástupce, 
zastupovat jeho potomek, předek, 
sourozenec, manžel nebo partner, 
popřípadě osoba, která se 
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zastoupeným žila před vznikem 
zastoupení ve společné 
domácnosti alespoň tři roky. Ke 
vzniku zastoupení se vyžaduje 
schválení soudu. Zastoupení 
členem domácnosti je 
hmotněprávním institutem 
upraveným v občanském 
zákoníku, z nějž nelze automaticky 
dovozovat procesní zastoupení. 
Tento institut tedy není druhem 
úplného zákonného zastoupení ve 
smyslu ustanovení § 31 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Platí, 
že účastník správního řízení může 
být zastoupen členem domácnosti 
pouze v řízení, ve kterém 
zastupování účastníka řízení 
členem domácnosti připouští 
zvláštní zákon a lze tedy dovodit, 
že pokud zákonodárce toto 
oprávnění výslovně nezakotvil do 
zvláštního předpisu, nelze tento 
institut bez dalšího použít ve 
správním řízení. 
Ač z výkladu občanského zákoníku 
vyplývá, že zastupující člen 
domácnosti má možnost podat za 
oprávněnou osobu žádost o 
přiznání dávek pomoci v hmotné 
nouzi, státní sociální podpory a 
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sociálního zabezpečení, 
považujeme za vhodné zavést 
přímo do zvláštního právního 
předpisu možnost zastupování 
oprávněné osoby členem 
domácnosti pro celé řízení o 
dávkách v případech, kdy bylo o 
takovéto formě zastoupení soudem 
rozhodnuto. 

     141.    MLP 

33. K § 91 – plánování sociálního bydlení 
 

Plán sociálního bydlení obce podle § 91 zpracovává „příslušná obec“. Mělo 
by být upraveno, jaká obec bude příslušná v případech zajištění sociálního 
bydlení podle § 15, odst. 3, písmeno c) a d), tj. založení svazku obcí a 
veřejnoprávní smlouva s jinou obcí. Z hlediska jednoduchosti zpracování 
doporučuji upravit, že je v těchto případech zpracováván jeden plán 
společný pro více obcí. Měl by proto být doplněn nový paragraf, který 
stanoví obsahové náležitosti smlouvy o svazku obcí (obdobně, jako 
v případě veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi), které by měly upravit mj. 
právě způsob vydávání a schvalování plánu sociálního bydlení pro obce ve 
svazku. 
 
Požaduji proto návrh v uvedeném smyslu doplnit. 

Vysvětleno 
Místní příslušnost se řídí jen trvalým 
pobytem. Plán zpracovává obec i 
Centrum. 

     142.    MLP 

34. K § 93 – financování výkonu sociální práce 
 
Parametry financování sociální práce prostřednictvím nárokové účelové 
dotace v § 93 jsou zmatečné. Podmínkou financování úvazku 1,0 dle 
písmena a) je stanovený celkový počet osob a navíc určitý počet osob „s 
potřebou intenzivnější podpory“. Toto ustanovení vede k výkladovým 
problémům – počet osob „s potřebou intenzivnější podpory“ může být 
dosažen i v případech podle bodu b) a c). Není jasné, zda jde o počet 
nových rozhodnutí za rok, nebo o celkový počet osob s rozhodnutím o 

Vysvětleno 
Předmětné ustanovení bylo 
z návrhu zákona vypuštěno. 
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bytové nouzi. Z hlediska věcného považuji za vhodnou jednotkou pro 
stanovení počtu sociálních pracovníků domácnost, která je z hlediska 
bydlení funkční jednotka. Základní nárokové financování by mělo mít co 
nejjednodušší parametry, tedy průměrný počet domácností, které měly 
v daném roce platné rozhodnutí o bytové nouzi. Případné odlišnosti 
v potřebné intenzitě podpory lze řešit ve specifických případech pomocí 
financování sociálních služeb nebo nenárokovou dotací. 
 
Požaduji proto ustanovení přeformulovat následovně: 

§ 93 
Účelová dotace na výkon sociální práce a na zajištění 
povinností sociální práce v sociálních bytech 

Nároková účelová dotace na výkon sociální práce se rozděluje 
na základě maximálního počtu případů bytové nouze v rozsahu  

0,25 úvazku sociálního pracovníka na každých započatých 10 
domácností 59 osob za rok, které mají rozhodnutí o bytové nouzi. 

     143.    MLP 

35. K § 97 odst. 6 - přechodné ustanovení k rezidenční segregaci 
 

Podmínky pro vymezování územních koncentrací a rezidenční segregace 
se mají na stávající budovy uplatňovat až od roku 2033. Není zřejmý smysl 
tohoto ustanovení – vymezení územních koncentrací a lokalit rezidenční 
segregace bude na úrovni základních sídelních jednotek, nikoliv na úrovni 
jednotlivých objektů. Na této úrovni nelze odlišit domy podle roku 
kolaudace. Přechodné ustanovení může znamenat, že do roku 2033 bude 
vznikat sociální bydlení segregovaně a poté bude s nemalými finančními 
náklady řešena desegregace.  
 
Požaduji proto to přechodné ustanovení vypustit. 

Vysvětleno 
Ustanovení § 12 je ze zákona 
vyjmuto. 

     144.   MV 

Obecně:   
1. Návrh zákona vykazuje zásadní legislativní nedostatky, které bohužel 

nebyly v mezidobí od rozšířeného vnitroresortního připomínkového 
řízení odstraněny. Tyto nedostatky (zejména např. v úpravě procesních 

Akceptováno 
Legislativní nedostatky jsou na 
základě MPŘ odstraněny, zákon byl 
rovněž upraven z hlediska 
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ustanovení, vymezení kompetencí jednotlivých orgánů veřejné správy, 
odkazech na právní úpravu obsaženou v jiných právních předpisech, 
ve velmi složitě pojatých definicích pojmů) však způsobují, že je návrh 
na mnoha místech nejasný a nesrozumitelný. K nejasnosti a 
nesrozumitelnosti navrhované právní úpravy do velké míry přispívá 
i nedostatečně zpracovaná zvláštní část důvodové zprávy, která 
navrhovanou právní úpravu povětšinou v podstatě vůbec 
neodůvodňuje. Požadujeme zvláštní část důvodové zprávy doplnit tak, 
aby odpovídala požadavkům stanoveným v čl. 9 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády. 

srozumitelnosti. 

     145.   MV 

2. Návrh zákona obsahuje řadu zmocňovacích ustanovení, která však 
nejsou dostatečně určitá – často se na prováděcí právní předpis 
odkazuje, pokud jde o „stanovení podrobností“ nebo přímo o 
„stanovení obsahu“ nebo „doporučení“, aniž by základní právní úpravu 
obsahoval zákon. Prováděcí právní předpis přitom nemůže regulovat 
takové právní vztahy, které alespoň v základních rysech neupravuje 
zákon, a zároveň nemůže obsahovat takovou právní úpravu, která 
svým obsahem a právními účinky zákon neprovádí, ale doplňuje, čímž 
by se dostával do rozporu s čl. 78 a čl. 79 odst. 3 Ústavy. Uvedená 
připomínka se týká např. § 11 odst. 4, § 12 odst. 4, § 13 odst. 4, § 43 
odst. 3. V této souvislosti je též nepřijatelné a nedůvodné, aby pro 
některá zmocňovací ustanovení bylo nastaveno pozdější nabytí 
účinnosti, jak je navrhováno v § 99.  

 

Vysvětleno 
Součástí návrhu zákona je i 
struktura a předběžný obsah 
prováděcích předpisů dle 
legislativních pravidel vlády. 
Prováděcí předpisy stanoví 
konkrétní postupy pro provádění 
daných ustanovení. Prováděcí 
předpisy byly konkretizovány a 
zároveň byl snížen počet celkových 
prováděcích předpisů. 

     146.   MV 

3. Návrh zákona upravuje jednak samostatnou působnost obcí, jednak 
přenesenou působnosti obcí (resp. obecních úřadů). V této souvislosti 
je třeba upozornit na ustanovení § 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého pokud 
zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o 
přenesenou působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou 
působnost. Je tedy nezbytné tam, kde má jít o přenesenou působnost 
obce, výslovně to v textu zákona (nepostačí uvedení v důvodové 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je poskytováno 
v samostatné působnosti na 
dobrovolné bázi, pokud se obec 
nezapojí, nastupuje záchytný 
systém v podobě státní organizace 
Centrum sociálního bydlení, která 
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zprávě) uvést. Naopak tam, kde jde o samostatnou působnost obce, je 
výslovné uvedení, že jde o samostatnou působnost, nadbytečné a 
je třeba jej vypustit.  

 

zajišťuje posouzení bytové nouze, 
zajišťuje sociální byty i sociální 
práci.  Tím dochází k vyřešení 
problémů se samostatnou a 
přenesenou působností. 

     147.   MV 

4. Text návrhu zákona vykazuje vysokou míru nejednotnosti použitého 
pojmosloví, která výrazně přispívá k nejasnosti právní úpravy. Např. 
pro rozhodnutí Úřadu práce České republiky (resp. krajské pobočky 
Úřadu práce) jsou v textu zákona použity tyto pojmy: „rozhodnutí o 
nároku osoby v bytové nouzi na podporu ze systému“ (§ 2 odst. 4), 
„rozhodnutí o uznání osobou v bytové nouzi“ (§ 6 odst. 2), „rozhodnutí 
o vstupu do systému sociálního bydlení“ (§ 8 odst. 1), „rozhodnutí o 
bytové nouzi“ (§ 11 odst. 2), „rozhodnutí, že je osoba v bytové nouzi“ (§ 
29 odst. 2), „rozhodnutí o uznání osobou v bytové nouzi a o nároku na 
podporu formou sociálního bydlení nebo poskytnutím sociální služby 
podle § 3 odst. 3“ (§ 33 odst. 1). Text dále např. používá pojmy 
„podpora“ a „pomoc“ ve stejném kontextu, aniž by bylo zřejmé, zda jde 
o jedno a totéž či nikoliv. Požadujeme v souladu s čl. 40 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády pojmosloví sjednotit.  

Akceptováno 
Došlo ke sjednocení pojmů dle 
legislativních pravidel vlády. 
Text zákona byl sjednocen a 
zjednodušen. 

     148.   MV 

K § 2:    
1. Ustanovení odstavce 1 uvádí, že „o konkrétní formě pomoci osobě, 

která má nárok na podporu ze systému, rozhoduje obec v samostatné 
působnosti“. To vyvolává dojem, že obec povede správní řízení, jehož 
výsledkem je rozhodnutí o konkrétní formě pomoci, o které však 
rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce (viz např. § 33 odst. 1) a obec 
již pouze na základě tohoto rozhodnutí uzavírá s osobou smlouvu 
o sociálním nájmu bytu, nebo poskytne sociální službu azylové domy. 
Požadujeme uvedené vyjasnit, popř. s ohledem na to, že se 
domníváme, že v daném případě nejde o správní rozhodování obce, 
přeformulovat druhou větu a využít namísto slova „rozhoduje“ například 
slovo „přiděluje“, „určuje“ nebo „volí“. Upravit je pak nutno i navazující 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je poskytováno 
v samostatné působnosti na 
dobrovolné bázi, pokud se obec 
nezapojí, nastupuje záchytný 
systém v podobě státní příspěvkové 
organizace, která zajišťuje 
posouzení bytové nouze, zajišťuje 
sociální byty i sociální práci.  O 
bytové nouzi a formě podpory 
rozhoduje a) obec, která dobrovolně 
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ustanovení (například § 36 odst. 1). 
 

vstoupí do systému, b) Centrum pro 
sociální bydlení v módu záchytného 
systému. 

     149.   MV 

2. Podle § 1 má zákon upravovat poskytování pomoci fyzickým osobám 
prostřednictvím sociálního bydlení a příspěvku na bydlení. Z § 2 odst. 1 
pak vyplývá, že podpora ze systému pomoci v bytové nouzi je 
poskytována sociálního bydlení nebo formou sociální služby podle § 3 
odst. 3. Z § 1 a 2 tak lze dovodit, že příspěvek na bydlení není součástí 
systému pomoci v bytové nouzi. Pak je ale sporné, zda by o něm mělo 
být pojednáváno v § 2. Přestože oproti verzi ve vnitroresortním 
připomínkovém došlo ke změně názvu § 2 (původně nadpis zněl 
„Podpora ze systému pomoci v bytové nouzi“), stále lze z kontextu 
úpravy nabýt dojem, že § 2 pojednává o formě podpory ze systému 
pomoci v bytové nouzi. Tedy pokud příspěvek na bydlení není součástí 
tohoto systému, pak by neměl být upraven v § 2.  

Akceptováno 
Upraveno dle připomínek MV a 
dalších subjektů. 
Struktura i názvy jednotlivých 
ustanovení byly změněny.  

     150.   MV 

K § 4, k § 8 a § 25:    
1. Ustanovení § 4 stanoví podmínky, při jejichž splnění je osoba 

„osobou v bytové nouzi“. V § 8 pak jsou stanoveny další podmínky 
pro „uznání osoby osobou v bytové nouzi“. Dále návrh v ustanovení 
§ 25 stanoví podmínky, za nichž je osoba v bytové nouzi 
„oprávněnou osobou v bytové nouzi“. Tento stav (status) však ještě 
stále neznamená, že by tato osoba měla nárok na jakoukoliv 
podporu – to je teprve předmětem správního řízení, přičemž v rámci 
tohoto řízení se zároveň rozhoduje o tom, zda osoba v bytové nouzi 
je či není. Uvedenou konstrukci považujeme za složitou a 
nepřehlednou. Požadujeme vymezení podmínek, za nichž je osoba 
považována za osobu v bytové nouzi a je jí přiznán nárok na 
podporu ze systému pomoci v bytové nouzi, výrazně zpřehlednit a 
vyjasnit.  

Částečně akceptováno 
Podmínky jsou jasně definovány, § 
8 vymezuje podmínky posouzení 
majetkové situace.  
 
Pojmy jsou sjednoceny a 
ustanovení zákona jsou 
přeformulována.  

     151.   MV 
2. Samotnou definici osoby v bytové nouzi v § 4 odst. 1 považujeme za 

do značné míry zmatečnou, když „osobou v bytové nouzi je osoba 
…přičemž celkové majetkové poměry … vykazují znaky bytové 

Akceptováno 
Upraveno dle připomínky 112. 
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nouze“. 

     152.   MV 

K § 6 odst. 1 písm. j):  
Ustanovení požadujeme precizovat, např. vztáhnout rozhodnutí 

o porušení práv osoby na rovné zacházení nebo o diskriminaci na oblast 
sociálního zabezpečení, neboť v navrhované podobě by např. rozhodnutí 
o diskriminaci v zaměstnání z důvodu pohlaví činilo z dotčené osoby 
automaticky zranitelnou osobu pro účely zákona o sociálním bydlení 
s právem na přednostní vyřízení žádosti, přitom z hlediska sociálního 
zabezpečení nemusí u této osoby k žádné diskriminaci docházet.  

Akceptováno 
Ustanovení precizováno dle 
připomínky 114 (MLP) a 529 (VOP). 
Rovněž doplněno, že se specificky 
jedná o oblast bydlení/ sociálního 
zabezpečení.  

     153.   MV 

K § 6 odst. 2:  
 Toto ustanovení upravuje povinnost obce rozhodnout o přidělení 
konkrétní formy podpory bez zbytečného odkladu v případě, že je 
„žadatelem o vydání rozhodnutí o uznání osobou v bytové nouzi“ dále 
specifikovaná osoba. Obec ale „nepřiděluje podporu“ ve fázi, kdy teprve 
probíhá řízení u krajské pobočky Úřadu práce, ale až v případě, že je 
osobě krajskou pobočkou Úřadu práce vydáno rozhodnutí a tato osoba 
následně příslušnou obec požádá o přidělení konkrétní podpory (viz § 33). 
Požadujeme naznačené rozpory v procesu vyjasnit. Opět upozorňujeme na 
nejednotnost použitého pojmosloví.  
 

Vysvětleno 
Pokud se v rámci posuzování 
bytové nouze prokáže, že jde o 
zvlášť zranitelnou osobu, má 
rozhodovat místně příslušná obec či 
Centrum pro sociální bydlení o 
formě podpory  bez zbytečného 
odkladu. Úřad práce již není 
součástí systému sociálního bydlení 
(jen v souvislosti s příspěvkem na 
bydlení).  .  

     154.   MV 

K § 8:    
1. V § 8 odst. 5 se hovoří o žádosti o uznání osoby za osobu v bytové 

nouzi. Jedná se však zřejmě o tutéž žádost jako v § 2 odst. 4, tedy o 
žádost o podporu ze systému. Jde totiž pořád o jedno řízení, nelze 
proto používat pro žádost, kterou se toto řízení zahajuje, různá 
označení, neboť to pak vyvolává dojem, že se vede více typů řízení. 

Akceptováno 
§ 8 byl upřesněn, ustanovení 
odstavce 5 bylo vypuštěno. 

     155.   MV 
2. Ustanovení odstavce 2 považujeme za problematické z hlediska 

výkladu (těžko si lze představit žadatele, který nevlastní žádný movitý 
majetek, potažmo jen takový, co slouží ke zvyšování jeho příjmu) a 

Vysvětleno 
Ustanovení je upraveno podle 
připomínky 532, tato připomínka 
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v podstatě za nadbytečné, neboť posuzuje-li se ve smyslu odstavce 1 
celková majetková situace žadatele a odstavec 3 navíc zdůrazňuje, že 
žadatel musí prokázat, že si nemůže zvýšit příjem vlastním přičiněním 
podle § 51, jsou dle našeho názoru klíčové požadavky odstavce 2 již 
pokryty. 

 

v upraveném písmenu  c) bude 
rozšířena o návrh připomínky 745: 
... nebo k k uspokojení základních 
životních, kulturních, vzdělávacích a 
sociálních potřeb. 

     156.   MV 

K § 9, § 14 odst. 5 písm. g), § 15 odst. 2 a odst. 3 písm. b) a d), hlavy II 
a III a § 37 odst. 1 – ke smlouvě o poskytnutí bytu do systému 
sociálního bydlení:    
1. K povaze smlouvy o zajištění sociálního bydlení (jejímž obsahem není 

v podstatě nic jiného než to, že subjekt, který je vlastníkem bytu, 
poskytne tento byt obci do sociálního bytového fondu) jsme se 
vyjadřovali již v rámci rozšířeného vnitroresortního připomínkového 
řízení. Opět k otázce eventuální povahy smlouvy uzavírané v této 
souvislosti mezi obcemi jakožto smlouvy veřejnoprávní uvádíme, že za 
podstatný považujeme obsah smlouvy, tedy zřízení užívacího práva 
obce k nemovitosti jiného vlastníka. Bez ohledu na to, je-li vlastníkem 
nemovitosti soukromá osoba nebo veřejnoprávní korporace, je povaha 
smlouvy táž – byt se přenechává obci jako uživateli. Obec následně 
bude s nájemcem uzavírat nájemní smlouvu. Není možné právní 
povahu smluvního vztahu určovat toliko s ohledem na postavení druhé 
smluvní strany (tedy v zásadě vycházet z mylného předpokladu, že 
pokud uzavírají smlouvu dvě obce, tedy veřejnoprávní korporace, půjde 
vždy o smlouvu veřejnoprávní a naopak, pokud obec kontrahuje se 
subjektem práva soukromého, půjde nutně vždy o smlouvu 
soukromoprávní). Předmětná smlouva bude buď smlouvou 
soukromoprávní, nebo smlouvou veřejnoprávní, není však možné, aby 
totožný závazek podléhal dvěma právním režimům (včetně 
navazujících konotací jako např. způsob přezkumu apod.). Pokud by se 
předkladatel rozhodl, že převažují v daném smluvním vztahu prvky 
veřejnoprávní je na místě upozornit, že bude zároveň nutno v návrhu 
upravit speciální ustanovení k § 169 správního řádu zakládající 

Akceptováno 
Upraveno, jde o majetkoprávní 
záležitost, běžný nájem. Jedná se o 
soukromoprávní smlouvu.  
 
Ustanovení upravující zajištění 
sociálního bytového fondu 
prostřednictvím veřejnoprávní 
smlouvy (dosavadní ustanovení § 
20 až 22) byla vypuštěna. 
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kompetenci pro řešení sporů z veřejnoprávních smluv. Bez speciální 
úpravy by zřejmě předmětná kompetence připadla ve smyslu 
ustanovení § 169 odst. 1 písm. b) správního řádu na krajské úřady, což 
se nejeví jako příliš vhodné, s ohledem na ustanovení § 14 odst. 9 
návrhu (rozsah svěřených kompetencí krajskému úřadu pro oblast 
sociálního bydlení). Nabízí se tak určení Ministerstva práce a sociálních 
věcí jako orgánu kompetentního pro řešení sporů z předmětných 
veřejnoprávních smluv. 

     157.   MV 

2. Zároveň si dovolujeme upozornit, že návrh v předmětných 
ustanoveních pracuje s několika verzemi označení subjektů, se kterými 
je možno smlouvu o zařazení bytu do systému sociálního bydlení 
uzavřít. Objevují se pojmy „jiný právní subjekt“ (§ 9 návrhu), „jiná osoba 
nebo právnická osoba“ [§ 14 odst. 5 písm. g) návrhu] či „poskytovatel“ 
(§ 17 návrhu). V ustanovení § 15 odst. 2 návrhu se z množiny „jiných 
právních subjektů“ vynořuje dobrovolný svazek obcí [navíc v užití 
„svazek obcí“ což je legislativní zkratka pro dobrovolný svazek obcí 
užitá pro účely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)]. Je 
nutné v této souvislosti návrh terminologicky sjednotit a uvádět jednotně 
„fyzické a právnické osoby“ (máme za to, že tomuto nebrání ani 
předkladatelem použitá legislativní zkratka „osoba“ ve smyslu 
ustanovení § 1 návrhu, neboť ta je použita toliko pro fyzické osoby, 
kterým je dle předmětného zákona poskytnuta pomoc, což rozhodně 
není fyzická osoba, která by mohla na základě smlouvy poskytnout byt 
obci pro jeho zařazení do systému sociálního bydlení). Ohledně 
dobrovolného svazku obcí je možno jej, pro jeho specifickou povahu 
v rámci množiny právnických osob, vytknout mimo, avšak tedy též v 
ustanovení, kde se bude poprvé v textu zákona dávat obcím předmětná 
možnost smluvně zajistit byty do systému sociálního bydlení (tedy v 
současném ustanovení § 9 návrhu). 

Akceptováno   
Pojmy jsou upraveny a zpřesněny. 
Řada problematických ustanovení 
byla vypuštěna. 

     158.   MV 
K § 10 odst. 2:  

Toto ustanovení předjímá možnost, aby obecní úřad [v jehož 
přenesené působnosti je zajištění sociální práce – viz § 14, přičemž návrh 

Vysvětleno 
Předmětná ustanovení byla 
zpřehledněna a zjednodušena. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-89- 
 

zákona na jiných místech předpokládá, že každá obec má sociálního 
pracovníka zařazeného ve svém obecním úřadu – viz např. § 11 odst. 3, § 
14 odst. 6 písm. e)] uzavřel smlouvu o výkonu sociální práce 
s poskytovatelem sociálních služeb. Považujeme za pochybné, aby 
působnost obecního úřadu - výkon státní správy - byla smlouvou 
přenesena na jiný subjekt.  

Dále upozorňujeme na to, že obecní úřad je orgánem obce bez 
právní subjektivity (tu má právě jen obec jakožto územní samosprávný 
celek).  

 

     159.   MV 

K § 12:  
 Definice „územní koncentrace“ a „rezidenční segregace“ v tomto 
ustanovení uvedené považujeme za vágní a nejasné. Vyvolává totiž celou 
řadu otázek, jako např.: Co je „skupina sociálně znevýhodněných 
obyvatel“? Kdo určí, kteří obyvatelé jsou sociálně znevýhodnění? Územní 
koncentrace = základní sídelní jednotka? Kdo zhodnotí, zda je zajištěna 
dopravní obslužnost a dostupnost veřejných služeb a podle jakých kritérií? 
Co to vlastně je „veřejná služba“? Ze zákona to není jasné, ale podrobnosti 
má stanovit prováděcí právní předpis, přičemž ten však nemůže definovat 
právní pojem použitý v zákoně (viz obecná připomínka č. 2). Navíc máme 
za to, že místní podmínky panující v některých obcích mohou dokonce 
naprosto znemožňovat splnění požadavků zákona, resp. požadavků 
prováděcích předpisů k němu. Možnost výjimky v § 12 odst. 1 „v případech 
zvláštního zřetele hodných“ není nijak vysvětlena ani v textu zákona ani v 
důvodové zprávě  

Vysvětleno 
Ustanovení § 12 je ze zákona 
vyjmuto. 

     160.   MV 

K § 13 odst. 1:        
1. Působnost musí být zákonem svěřena orgánu veřejné správy (v tomto 

případě obecnímu úřadu příslušnému podle místa pobytu osoby, která 
má nárok na podporu ze systému), nikoliv přímo sociálnímu 
pracovníkovi obecního úřadu, který je zaměstnancem obce. Tato 
příslušnost je zároveň vázána na místo pobytu osoby, není však zřejmé 
jaký, neboť návrh na jiných místech rozlišuje bydliště, skutečný pobyt 
(resp. vazbu ke konkrétní obci, která pokud je naplněna, je dán v obci 

Akceptováno 
Příslušnost je určena podle místa 
trvalého pobytu. Sociální bydlení 
bude vázáno pouze na trvalý pobyt 
a bude poskytováno v samostatné 
působnosti na principu 
dobrovolnosti. Obce vstupují do 
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skutečný pobyt) a trvalý pobyt. 
 

systému dobrovolně, sociální 
bydlení je pak poskytováno 
v samostatné působnosti, pokud 
obce do systému nevstoupí, 
zajišťuje sociální bydlení Centrum 
pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 

     161.   MV 

2. Ustanovení stanoví postup pro případ, že „obecní úřad nemá sociálního 
pracovníka“ [návrh zákona však přitom na jiných místech předpokládá, 
že každá obec sociálního pracovníka zařazeného ve svém obecním 
úřadu má – viz např. § 11 odst. 3, § 14 odst. 6 písm. e)]. V takovém 
případě obecní úřad požádá o zpracování individuálního plánu podpory 
pověřený obecní úřad. Obecně je tento přesun působnosti poněkud 
nestandardní. Má pověřený obecní úřad povinnost žádosti vyhovět 
(předpokládá se uzavření veřejnoprávní smlouvy, k tomu je ale třeba 
vůle obou stran)? Jak je to s následnou aktualizací, vyhodnocováním a 
naplňováním individuálního plánu podpory (viz § 13 odst. 2) v situaci, 
kdy obecní úřad nemá sociálního pracovníka? Navíc pověřený obecní 
úřad není ve smyslu § 14 orgánem pomoci v bytové nouzi.  
Stran těchto praktických otázek považujeme za nutné zdůraznit, že 
obecní úřad nemá právní subjektivitu, a proto by měla být smluvní 
stranou veřejnoprávní smlouvy obec. Navíc je otázkou, zda je taková 
úprava nutná, když již obecní zřízení v § 63 odst. 1 umožňuje uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat 
přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro orgány jiné 
obce. Ustanovení je nadto formulováno poněkud nešťastně, neboť 
může být vykládáno tak, že by měla být uzavírána veřejnoprávní 
smlouva o vypracování každého individuálního plánu podpory zvlášť. 

Vysvětleno 
Pozn. viz vypořádání připomínky 
118 
 
Sociální práci vykonávají v obcích 
sociální pracovníci, sociální 
pracovníci státní příspěvkové 
organizace, případně je realizována 
prostřednictvím poskytovatelů 
sociálních služeb na základě 
výběrového řízení obce či státní 
příspěvkové organizace směrem 
k poskytovatelům sociálních služeb 
a následně uzavřené smlouvy. 

     162.   MV 
3. Výkon sociální práce má být financován pomocí účelové dotace – bude 

možné tyto finanční prostředky převést na jinou obec, která poskytla 
služby sociálního pracovníka, nebo bude moci o dotaci žádat přímo tato 

Vysvětleno 
Sociální práci vykonávají v obcích 
sociální pracovníci, sociální 
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jiná obec?  
 

pracovníci státní příspěvkové 
organizace, případně je realizována 
prostřednictvím poskytovatelů 
sociálních služeb na základě 
výběrového řízení obce či státní 
příspěvkové organizace směrem 
k poskytovatelům sociálních služeb 
a následně uzavřené smlouvy. O 
dotaci bude žádat ta obec, která se 
do systému dobrovolně zapojí. 

     163.   MV 

K § 14 odst. 2 písm. b) :  
Ustanovení zakládající Ministerstvu práce a sociálních věcí 

dozorovou kompetenci nad výkonem samosprávy obcí v oblasti sociálního 
bydlení je třeba podle našeho názoru konstruovat ve stejném duchu, jako 
výkon dozoru a kontroly v zákoně o obcích. Ten v hlavách VI a VII rozlišuje 
dozor a kontrolu, přičemž zjednodušeně řečeno dozor představuje 
přezkum zákonnosti aktů (obecně závazných vyhlášek, nařízení, usnesení, 
rozhodnutí a jiných opatření) orgánů obcí (bez ohledu na povahu 
působnosti obce), zatímco kontrola je chápána jako mechanismus 
přezkumu zákonnosti samotných postupů orgánů obcí. Zároveň je třeba 
poukázat na to, že s ohledem na ustanovení § 14 odst. 7 návrhu je (oproti 
verzi zaslané do rozšířeného vnitrorezortního připomínkového řízení) 
počítáno se zařazením úkolů do samostatné působnosti krajů. Ponechání 
navrhovaného znění by došlo na úseku „dohledu“ nad výkonem 
samostatné působnosti k paradoxní a zjevně nechtěné situaci, kdy by 
dozorové kompetence vykonávalo Ministerstvo práce a sociálních věci 
a kompetence kontrolní (které z povahy věci často předcházejí aplikaci 
dozorových oprávnění) by vykonávalo Ministerstvo vnitra. Takový systém 
považujeme za nevhodný a požadujeme ustanovení upravit. 

Zároveň máme za to, že s ohledem na to, že i obce a kraje budou 
v režimu návrhu postupovat při některých úkonech podle správního řádu, je 

Akceptováno 
Budou upřesněny kompetence 
MPSV v oblasti dohledu a kontroly. 
 
Správní řízení a nadřazené orgány 
jsou upraveny dle jednotlivých 
ustanovení. 
 
Vztahy mezi jednotlivými orgány 
v bytové nouzi byly postaveny na 
obdobném principu, jako jsou podle 
stávajících úprav vztahy mezi 
MPSV a krajskými pobočkami ÚP.  
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nutné explicitně upravit i otázku nadřízeného orgánu.  
Podle našeho názoru je tedy na místě ustanovení legislativně 

zpřesnit a stanovit, že Ministerstvo práce a sociálních věcí 1. „vykonává 
kontrolu a dozor nad výkonem samosprávy obcí a krajů v oblasti sociálního 
bydlení v rámci působnosti tohoto zákona“ a 2. „vykonává působnost 
nadřízeného správního orgánu obcí a krajů při postupech podle tohoto 
zákona“.  

     164.   MV 

K § 14 odst. 4 písm. b), § 44 a § 49 odst. 1:  
Hasičský záchranný sbor České republiky posuzuje v rámci výkonu 

státního požárního dozoru mimo jiné dokumentaci a projektovou 
dokumentaci nově navrhovaných staveb, které vyžadují ohlášení či 
stavební povolení, případně posuzuje dokumentaci ke změně v užívání 
stávajících staveb, a to v rozsahu požárně bezpečnostního řešení. Zákon 
o požární ochraně však neobsahuje žádné ustanovení, na základě kterého 
by bylo možné reagovat na podnět příslušného orgánu státní správy 
a zahájit řízení za účelem ověření dodržování požárních standardů v již 
realizovaných stavbách, resp. bytech sociálního bydlení. Proto požadujeme 
vypustit úpravu týkající se Hasičského záchranného sboru. Krom 
uvedeného upozorňujeme, že správné označení je „Hasičský záchranný 
sbor České republiky“. 

Vysvětleno 
§ 15 je přepracován a nahrazen § 9. 
Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do systému 
dobrovolně, sociální bydlení je pak 
poskytováno v samostatné 
působnosti, pokud obce do systému 
nevstoupí, zajišťuje sociální bydlení 
Centrum pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 

     165.   MV 

K § 14 odst. 6 a 8:    
 V uvedeném ustanovení se podává výčet kompetencí obecního 
úřadu. S ohledem na princip daný ustanovením § 8 zákona o obcích a § 4 
zákona o krajích požadujeme, aby bylo v předmětném ustanovení 
uvedeno, že obecní a krajský úřad dané kompetence vykonává 
v přenesené působnosti, jak lze vyčíst z úmyslu předkladatele podaného 
v rámci zvláštní části důvodové zprávy k předmětnému ustanovení (str. 
60).  

Vysvětleno 
Sociální práce v rámci obce je 
poskytována v samostatné 
působnosti. 

     166.   MV 

K § 15 odst. 1:  
 Obcím se stanoví povinnost v samostatné působnosti zřídit sociální 
bytový fond o takové kapacitě, která „odpovídá potřebám osob, které mají 
nárok na podporu v systému sociálního bydlení“. Počet vyčleněných bytů 

Vysvětleno 
§ 15 je přepracován a nahrazen § 9. 
Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
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pro účely sociálního bytového fondu je stanoven Plánem sociálního bydlení 
obce a zároveň „na základě počtu skutečně vydaných rozhodnutí na území 
obce“, přičemž formulace „vydává na území obce“ je poměrně nejasná. Ve 
výsledku je stanovení povinnosti obce zřídit sociální bytový fond (a 
zejména pak stanovení přesného rozsahu této povinnosti) nejasné. 
Přičteme-li k tomu kumulativní výčet podmínek, za nichž se obec může 
zprostit povinnosti zřídit sociální bytový fond (viz § 15 odst. 3 a 4), zdá se 
být uložení předmětné povinnosti obcím v rámci samostatné působnosti 
neúnosné.  

rovinách. Obce vstupují do systému 
dobrovolně, sociální bydlení je pak 
poskytováno v samostatné 
působnosti, pokud obce do systému 
nevstoupí, zajišťuje sociální bydlení 
Centrum pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 

     167.   MV 

K § 15 odst. 2:  
 Obec má povinnost vyčlenit určitý počet bytů jako „byty dostupné“ 
nebo „sociální“. Tuto kategorizaci bytů návrh zákona používá i na jiných 
místech [viz např. § 23 odst. 2 písm. f)], přičemž však nikde nedefinuje, co 
se dostupným a sociálním bytem rozumí – v § 43 jsou stanoveny standardy 
sociálního a dostupného bytu (ovšem velmi vágně, navíc s odkazem na 
prováděcí právní předpis), samotná definice sociálního a dostupného bytu 
však chybí. Považujeme přitom za nezbytné ji do zákona doplnit. 

Akceptováno 
Pojem sociální byt je definován. 

     168.   MV 

K § 15 odst. 3:  
 Část věty „neeviduje žádnou osobu s rozhodnutím o bytové nouzi 
s potřebou dostupného nebo sociálního bytu, která má na území dané 
obce skutečný pobyt delší než 6 měsíců, popřípadě trvalý pobyt“ 
považujeme za nadbytečnou. Předmětná skutečnost je vyjádřena již 
v samotné formulaci povinnosti obce v § 15 odst. 1 („který odpovídá 
potřebám osob, které mají nárok na podporu v systému sociálního bydlení 
formou sociálního nebo dostupného bytu“) ve spojení s § 15 odst. 2.  
 Použití slov „zajistili místo obce povinnost dostatečného počtu bytů 
v systému sociálního bydlení“ v § 15 odst. 3 písm. b) je nepřesné. 
Povinnost zůstává i v případě, že do systému sociálního bydlení poskytne 
byt jiný subjekt, stále obci. Požadujeme ustanovení v tomto smyslu upravit.   
 Pro zproštění povinnosti zřídit sociální bytový fond stačí založit 
s jinými osobami svazek obcí za účelem zajištění sociálního bydlení pro 
osoby s trvalým pobytem na jejím území (zde nehraje roli skutečný 

Vysvětleno 
§ 15 je přepracován a nahrazen § 9. 

Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do 
systému dobrovolně, sociální 
bydlení je pak poskytováno 
v samostatné působnosti, pokud 
obce do systému nevstoupí, 
zajišťuje sociální bydlení Centrum 
pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 
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pobyt?), aniž by bylo rozhodné, že svazek obcí skutečně sociální bydlení 
zajišťuje? Stejně tak by mělo postačit pouze podnikat aktivní kroky 
k uzavření příslušné smlouvy, což je velmi obtížně vyhodnotitelné. Stejně 
tak není vysvětleno, proč písm. d) hovoří pouze o veřejnoprávní smlouvě 
s jinou obcí a nepočítá s možností zajištění potřebného bytu od jiných 
osob.  

     169.   MV 

K ustanovení § 15 odst. 4 návrhu: 
Uvedené ustanovení „kategorizuje“ obce za účelem stanovení 

pravidel pro prověřování možného naplnění výjimky pro plnění povinnosti 
podle ustanovení § 15 odst. 2 návrhu. Dochází tak k nastavení různé 
úrovně obcí pro plnění povinností spadajících do samostatné působnosti 
obcí, které jsou si při výkonu samosprávy dle Ústavy České republiky 
rovny. Ministerstvo vnitra a priori nevylučuje takovouto možnost, avšak je 
třeba, jak bylo avizováno i na jednání konaném dne 6. září 2016 nastavená 
kritéria objektivně zdůvodnit, aby se nejevila jako nahodilá. V tomto ohledu 
však důvodová zpráva nepřináší příliš indicií, proč byly zvoleny předmětné 
„dělící“ hranice. Takováto skutečnost pak může zpochybnit ústavnost 
navrženého přístupu. Požadujeme v důvodové zprávě precizněji rozvést, 
na základě jakých kritérií došlo ke stanovení hranic počtu obyvatel v 
daném ustanovení. 

Otázkou ale zůstává i funkčnost navrženého řešení, není například 
vůbec zřejmé, co by mělo v praxi znamenat, že nebude zkoumána 
podmínka podle odst. 3 písm. a), tedy že obec nemá žádné disponibilní 
byty. 

Vysvětleno 
§ 15 je přepracován a nahrazen § 9. 
 

     170.   MV 

K § 15 odst. 5:  
 Ustanovení je nejasné. Jakou lhůtu má zákonodárce na mysli, když 
hovoří o uplynutí „poslední lhůty“? Co konkrétně má obec povinnost sdělit 
ministerstvu vzhledem ke slovu „toto“? Co má obec ve sdělení odůvodnit? 
Požadujeme, aby stanovení povinnosti obci tímto ustanovením bylo 
jednoznačné. 

Vysvětleno 
§ 15 je přepracován a nahrazen § 9. 

 

     171.   MV K § 16:    
1. Výkon samostatné působnosti je primárně právem územního 

Vysvětleno 
Sankce jsou ze zákona vypuštěny. 
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samosprávného celku. Byť se obecně připouští, aby zákon územním 
samosprávným celkům i v samostatné působnosti ukládal povinnosti 
provádět nebo zabezpečovat určité činnosti, je otázkou, jestli je možné 
případné neplnění těchto povinností – nevykonávání samostatné 
působnosti územního samosprávného celku – označit za správní delikt. 
Přinejmenším stanovení skutkových podstat správních deliktů 
(spočívajících v podstatě v rozhodnutí ministerstva) je v této podobě 
nepřijatelné. Opakovaně k této otázce uvádíme následující:  
- Podle Ústavy ČR platí, že se obcím zaručuje právo na samosprávu 

(viz čl. 8 Ústavy ČR) a že stát může zasahovat do činnosti obcí 
v samostatné působnosti, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen 
způsobem stanoveným zákonem (čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR).  

- V souladu s Ústavou ČR platí princip, že všechny obce mají stejný 
rozsah samosprávy bez ohledu na jejich schopnost dané úkoly 
v rámci samostatné působnosti skutečně plnit. 

- Obci může být zákonem svěřena povinnost spadající do její 
samostatné působnosti. Obec by si však v rámci své samostatné 
působnosti měla sama rozhodnout, jak tuto působnost bude 
zajišťovat, např. s ohledem na svůj rozpočet; pokud občané obce 
nebudou spokojeni s tím, jak obec plní své úkoly v oblasti 
samostatné působnosti, mají právo zvolit si v následujících volbách 
jiné zastupitele obce.  

Podle našeho názoru zůstává dosud obecně nedořešena problematika 
zavazovat obce na základě zákona povinnými úkoly v oblasti 
samostatné působnosti s tím, aby plnění těchto povinností bylo 
garantováno a vynuceno ze strany státu, např. právě konstrukcí 
skutkových podstat správních deliktů s peněžními sankcemi. V 
podstatě i koncepce jakési „obligatorní“ samosprávy, tj. povinných 
úkolů přenášených státem na obecní samosprávu, resp. způsobů jejich 
plnění, je taktéž velmi diskutabilní, má-li být samospráva výrazem 
práva a schopnosti spravovat na svou odpovědnost podstatnou část 
věcí veřejných. Ačkoliv je nám známo, že § 22a zákona č. 250/2000 

Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně. 
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Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obsahuje správní 
delikty, za něž je možno obci uložit pokutu, konstrukce správních 
deliktů včetně pokut za řádné neplnění povinností uložených obci 
v samostatné působnosti je pro nás sporná, navíc v podobě uvedené v 
§ 16 návrhu zákona o sociálním bydlení nepřijatelná. V rámci jednání 
o problematice správních deliktů a pokut za ně bylo ze strany 
Ministerstva práce a sociálních věcí řečeno, že se návrhem zákona 
usiluje o to, aby obce skutečně splnily uložené povinnosti v samostatné 
působnosti v oblasti sociálního bydlení a jako garance vynutitelnosti 
mají sloužit pokuty při spáchání vymezených správních deliktů. Jedním 
z důvodů má být skutečnost, že obec dostane od státu na oblast 
sociálního bydlení dotaci, tudíž stát musí mít nějaký nástroj, aby obec 
konala, jak jí zákon ukládá. Podle našeho názoru jsou v tomto ohledu 
směšovány dvě různé věci. První, jak již bylo shora řečeno, je sporná 
problematika ukládání sankcí obcím za neplnění povinností 
v samostatné působnosti. Druhou je okruh dotací, kde se domníváme, 
že již dnes jsou nastaveny právní nástroje poskytování dotací a 
následné kontroly, zda byly skutečně použity ke stanovenému účelu. 
Poskytování dotací (byť nárokových) obcím tudíž nepovažujeme za 
argument pro podrobení obcí správnímu trestání v předmětné oblasti. 

     172.   MV 

2. Pokud však bude zvolena varianta, kdy obce budou odpovědné za 
správní delikt, nebudou-li řádně plnit povinnosti spadající do jejich 
samostatné působnosti, musejí být skutkové podstaty těchto správních 
deliktů formulovány jednoznačně ve vztahu ke konkrétně vymezeným 
druhům jednání. Nelze si vystačit s obecnými odkazy na soubor 
povinností v konkrétních paragrafech (zde upozorňujeme, že například 
§ 12 vůbec povinnosti adresované obcím neobsahuje). Identifikaci 
skutkových podstat, které zasluhují sankci, však musí provést 
předkladatel. Formulace skutkových podstat pak bude muset obstát 
v testu přiměřenosti v duchu čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR. Ze znění 
§ 16 navíc vyplývá, že ministerstvo nejdříve rozhodne o tom, že obec 
nenaplnila svou povinnost, a teprve tímto rozhodnutím je založena 

Vysvětleno 
Sankce jsou ze zákona vypuštěny. 
Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně 
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deliktní odpovědnost obce (pak by zřejmě následovalo řízení o 
správním deliktu, kde však již bude minimální prostor pro posouzení 
skutkového stavu). To je konstrukce z hlediska ústavnosti i zásad 
správního trestání naprosto nepřijatelná. Odpovědnost ze správní delikt 
vyplývá přímo z porušení právního předpisu, nikoli až z deklaratorního 
rozhodnutí správního orgánu, které by předcházelo řízení o správním 
deliktu. V řízení o správním deliktu se pak posuzuje skutkový stav a 
dochází k subsumpci pod právní normu a ke stanovení sankce. 
Preexistence deklaratorního rozhodnutí o neplnění právní povinnosti 
obce je bezúčelná. 

     173.   MV 

3. Co se týče odstupňování výše sankce podle počtu osob, jimž nebyl 
poskytnut sociální byt, mohlo by se jednat o kritérium, podle něhož by 
správní orgán stanovoval výši pokuty v zákonem stanoveném rozmezí, 
a to i bez návodu v zákoně. K výslovnému uvedení tohoto kritéria 
v zákoně tudíž nevidíme důvod. 

Akceptováno 
Sankce jsou ze zákona vypuštěny. 
Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně. 

     174.   MV 

4. V neposlední řadě zásadně nesouhlasíme ani s tím, aby byly přestupky 
obce upraveny v § 16. Odstavce 3 až 6 je nutné přeformulovat 
v souladu s legislativní technikou tvorby skutkových podstat přestupků a 
zařadit systematicky k ostatním přestupkům, tj.  do hlavy VIII. 

 

Vysvětleno 
Sankce jsou ze zákona vypuštěny. 
Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně. 
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     175.   MV 

K hlavě III:  
 Návrh rozlišuje v závislosti na tom, kdo je druhou smluvní stranou 
smlouvy o poskytnutí bytu do systému sociálního bydlení, smlouvu 
v režimu občanského zákoníku a veřejnoprávní smlouvu uzavíranou 
v samostatné působnosti obcemi na obou stranách. Podle našeho názoru, 
vyjádřeného již výše, nemá „veřejnoprávní smlouva“ podle hlavy III 
skutečně povahu veřejnoprávní smlouvy – tedy smlouvy uzavírané 
vzájemně veřejnoprávními korporacemi (obcemi), pokud vykonávají 
zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné 
správy, za účelem plnění svých úkolů (viz § 160 správního řádu). Podle 
našeho názoru ze strany obce, která byt jiné obci poskytuje, nelze v této 
souvislosti o výkonu působnosti v oblasti veřejné správy mluvit – jde o 
nakládání s majetkem obce, které nemá povahu výkonu veřejné správy, a 
v tomto ohledu zřejmě obec vystupuje jako jakýkoliv jiný vlastník bytu. 
Neshledáváme tedy důvod pro to, aby návrh rozlišoval povahu smlouvy 
podle toho, zda byt poskytuje obec nebo jiný vlastník. 

Vysvětleno 
Sankce jsou ze zákona vypuštěny. 
Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně. 
 

     176.   MV 

K § 23:   
1. Požadujeme výslovně uvést, že rejstřík sociálního bytového fondu je 

informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo 
pro místní rozvoj. V odstavci 2 je nutné konkretizovat, jaké identifikační 
údaje o nájemnících v sociálních nebo dostupných bytech a údaje o 
dostupných a sociálních bytech jsou v rejstříku vedeny. 

Částečně akceptováno 
Správcem rejstříku bude MPSV. 

     177.   MV 

2. V odst. 2 písm. c) se hovoří o bytech zvláštního určení, a to bez 
dalších souvislostí a vysvětlení. Je třeba alespoň v důvodové zprávě 
vyjasnit vazbu na § 2300 občanského zákoníku. 

 

Akceptováno 
V DZ je vysvětleno, jde o důležitý 
typ bytu, který je zásadní pro lidi 
s postižením a hraje také roli 
v rámci dotačních řízení. 

     178.   MV 

3. V odstavci 3 není zřejmé, co je míněno tím, že je rejstřík „propojen“ s 
jednotným informačním systémem práce a sociálních věcí včetně 
jednotlivých informačních systémů, které tento systém tvoří, a 
s evidencí katastru nemovitostí. Znamená to, že je jeho součástí, nebo 

Akceptováno 
Je uvedeno pouze v RIA a DZ. 
Paragrafové znění bylo ohledně 
poskytování údajů do systému 
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že využívá údaje v nich vedené? Technické otázky vedení těchto 
informačních systémů není třeba upravovat přímo v textu zákona. 

upřesněno. 

     179.   MV 

4. Odstavec 4 je nadbytečnou deklarací, neboť jeho obsah vyplývá ze 
zákona č. 101/2000 Sb., který se pochopitelně použije sám o sobě. 

 

 Vysvětleno 
 
Nevidíme zásadní problém v tom, 
je-li při takto citlivé činnosti 
zdůrazněna ochrana osobních 
údajů. 

     180.   MV 

K § 24:  
1. Návrh zakládá oprávnění (mimo jiné) obecního úřadu nahlížet do 

rejstříku sociálního bytového fondu, přičemž podle odstavce třetího 
předmětného ustanovení mohou vkládat údaje (zřejmě v rozsahu 
ustanovení § 23 odst. 2 návrhu). Je však na místě upozornit, 
že povinnost poskytovat údaje do rejstříku je dána ve smyslu 
ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) návrhu obci (v samostatné 
působnosti), což ostatně koresponduje s výčtem zapisovaných údajů 
podle ustanovení § 23 odst. 2 návrhu, které primárně směřují za obcí 
jako „poskytovatelem“ sociálního bydlení. Máme tedy za to, že 
předmětné ustanovení by mělo primárně obsahovat právo obce 
nahlížet do rejstříku, neboť by bylo zvláštní, pokud by obec údaje do 
rejstříku zapisovala, ale nemohla do něj nahlížet. 

Částečně akceptováno 
Byl upřesněn jak okruh 
oprávněných míst, tak i způsob 
poskytování informací z rejstříku. 
 

     181.   MV 

2. Ustanovení podle našeho názoru upravuje uživatele rejstříku ve smyslu 
§ 2 písm. e) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění aktuálně 
projednávané novely obsažené ve sněmovním tisku č. 852. V souladu 
s terminologií zákona č. 365/2000 Sb. proto doporučujeme hovořit 
o zapisování údajů a využívání údajů.  

 Vysvětleno 
 
Tento tisk nebyl dosud (leden 2017) 
schválen ani Poslaneckou 
sněmovnou, zatím se tedy nejedná 
o relevantní součást právního řádu. 

     182.   MV 
3. Ačkoli nadpis a odst. 1 hovoří jen o nahlížení do rejstříku, odst. 2 a 3 

umožňují určitým subjektům údaje i vkládat. Je proto třeba vyjasnit, kdo 
může vkládat jaké údaje.  

 

Částečně akceptováno 
Předmětná ustanovení byla 
upřesněna. 
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     183.   MV 
4. Konstatování v odst. 2 až 4, že nahlížet do rejstříku lze pouze 

v souvislosti s konkrétním případem, považujeme za nadbytečné, 
neboť vyplývá z obecných principů ochrany osobních údajů. 

Akceptováno 

     184.   MV 

K § 27:  
1. Toto ustanovení definuje (poměrně nešťastně) pojem „vazba k obci“. 

Není však vůbec zřejmé, z jakého důvodu tak činí, když v celém návrhu 
zákona s tímto pojmem pracuje pouze § 14 odst. 5 písm. b), což je ale 
jen kompetenční ustanovení. Obci není v souvislosti s vazbou osoby 
k obci stanovena žádná povinnost. Navrhujeme ustanovení vypustit. 
Naopak skutečný pobyt, o němž se hovoří na řadě míst návrhu, není 
v tomto ustanovení vlastně vůbec definován. 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude vázáno na 
trvalý pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Vyjasňování je tedy vzhledem 
k aktuálnímu textu návrhu zákona 
již nerelevantní. 

     185.   MV 

2. Vedle výše uvedeného upozorňujeme na řadu nejasných formulací 
obsažených v tomto ustanovení. Např.: Jaký je rozdíl mezi „bydlí na 
území katastru obce“ a „žije v této obci“? Ke které obci má vazbu 
osoba, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání u krajské 
pobočky Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se zdržuje? Které 
zdravotní důvody odůvodňují pobyt v obci a které již ne (nebo 
jakékoliv)? Ustanovení požadujeme vyjasnit.  
Je třeba si též uvědomit, že obcí, které budou tyto podmínky splňovat, 
může být v konkrétním případě i více. To by ostatně mohlo zájemce o 
sociální bydlení vést k vyhledávání obcí, které budou při zajišťování 
sociálního bydlení nejaktivnější a nejúspěšnější – s tím spojená zátěž 
by však mohla být pro takové obce významným demotivujícím 
faktorem.  
Přestože při předchozím jednání bylo avizováno, že bude zvoleno 
řešení použité v novele zákona o hmotné nouzi (sněmovní tisk č. 783), 
nynější návrh se od něj v mnoha ohledech výrazně odchyluje.  

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude vázáno na 
trvalý pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Vyjasňování je tedy vzhledem 
k aktuálnímu textu návrhu zákona 
již nerelevantní. 

     186.   MV 

K § 31:  
 Požadujeme vyjasnit, jaký typ pobytu se má v tomto ustanovení na 
mysli. 
 

Akceptováno 
Jde o trvalý pobyt -viz nynější znění 
§ 26.  
Jsou stanovena rovněž kritéria 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-101- 
 

určení tohoto trvalého pobytu. 
K tomu viz nynější ustanovení § 21 
odst. 1. 

     187.   MV 

K § 33 odst. 2 a 3:    
 Upozorňujeme, že v odstavci 3 se pojednává o možnosti prodloužit 

platnost rozhodnutí na základě žádosti, přitom v odstavci 2 je uvedeno, že 
rozhodnutí se vydává na dobu neurčitou. Požadujeme tedy věty „Dobu 
platnosti rozhodnutí může na odůvodněnou žádost osoby podle věty první 
podanou před jejím uplynutím krajská pobočka Úřadu práce prodloužit. 
Podáním žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí se staví běh lhůty doby 
platnosti rozhodnutí.“ vypustit, jak bylo ostatně dohodnuto při řešení 
připomínky v rámci rozšířeného vnitrorezortního připomínkového řízení. 
 

Vysvětleno 
Na základě připomínek je 
rozhodnutí vydáváno na dobu 
určitou dvou let, je možné požádat o 
setrvání v systému sociálního 
bydlení, pokud jsou plněny 
podmínky podpory, tedy i 
Individuální plán podpory. 
Ustanovení je revidováno a 
upraveno. 

     188.   MV 
 V odstavci 2 je zmatečná formulace „Rozhodnutí … se vydává 

…s podmínkou…“, neboť jde o podmínku zákonnou, nikoli o podmínku 
obsaženou v samotném rozhodnutí. 

Akceptováno 
Ustanovení bylo zcela 
přeformulováno. 

     189.   MV 

 Obecně však s úpravou rozhodnutí na dobu neurčitou zásadně 
nesouhlasíme. Za vhodnější považujeme vydání rozhodnutí o bytové 
nouze na určitou dobu, konkrétně na 2 roky s možností prodloužení o další 
2 roky po přezkoumání životní situace a rovněž blíže specifikovat podobu 
individuálních plánů, jejichž plnění by mělo být podmínkou pro udržení 
sociálního bytu. Rozhodnutí na dobu neurčitou a vágní podmínky, za nichž 
může být toto rozhodnutí zrušeno, můžou mít demotivující vliv na aktivitu 
klientů systému při řešení jejich nevyhovující sociální situace. 
 

Akceptováno 
Rozhodnutí bude vydáváno na dobu 
určitou dvou let, je možné požádat o 
setrvání v systému sociálního 
bydlení, pokud jsou plněny 
podmínky podpory, tedy i 
Individuální plán podpory.  
Podoba Individuálního plánu 
podpory je uvedena v návrhu 
prováděcího předpisu. 

     190.   MV 
K § 33 odst. 3:  

 Podle navrhovaného ustanovení rozhodnutí o bytové nouzi osoby a o 
nároku na podporu pozbývá (ze zákona) platnosti, jestliže osoba do 30 

Vysvětleno 
V novém modelu se žádá buď u 
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kalendářních dní ode dne oznámení rozhodnutí písemně neinformovala 
příslušnou obec, ve které má skutečný trvalý pobyt, o svém uznání za 
osobu v bytové nouzi a zároveň nepodala žádost o přidělení konkrétní 
podpory. Domníváme se, že by informování příslušné obce mělo být 
učiněno přímo krajskou pobočkou Úřadu práce – a to i s ohledem na 
účelnost právní úpravy, potřebu sociální práce s osobami v bytové nouzi a 
eliminaci situací, kdy již v počátku procesu osoba v bytové nouzi 
z formálních důvodů ze systému vypadne. 

příslušné obce, nebo u Centra pro 
sociální bydlení, proto není uvedená 
připomínka relevantní. 

     191.   MV 

 Konstrukci se zrušováním rozhodnutí považujeme za nevhodnou. Jde o to, 
že zrušení rozhodnutí zpravidla přichází v úvahu pro jeho nezákonnost. 
V případě, kdy se v mezidobí změnily okolnosti rozhodné pro přiznání 
podpory, například pokud osoba přestala být osobou v bytové nouzi, bylo 
by vhodnější vydat nové rozhodnutí (např. o zastavení podpory ze 
systému), namísto rušení původního rozhodnutí. V opačném případě by 
mělo být alespoň stanoveno, k jakému okamžiku se ruší účinky původního 
rozhodnutí.  

Akceptováno 
Nová konstrukce je směřována k 
„odnětí rozhodnutí“. 

     192.   MV 

 Kromě toho upozorňujeme na to, že procesní úprava je v tomto ustanovení 
(podobně jako v celé řadě jiných ustanovení) zcela nedostatečná a 
nejasná. Podle první věty má osoba v bytové nouzi informovat obec, ve 
které má skutečný nebo trvalý pobyt, není však určeno, kterou přednostně. 
Dále se však hovoří jen o obci skutečného pobytu. Požadujeme ustanovení 
přepracovat tak, aby procesní postup byl jak pro žadatele, tak pro obec 
srozumitelný. 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců. 

     193.   MV 

 Zmatečné a nepřijatelné jsou i dvě poslední věty, není zřejmé, proč by 
formu žádosti měla předepisovat obec – administrativní stránka věci by 
měla být s ohledem na adresáty právní úpravy co možná nejjednodušší a 
standardizovaná. V poslední větě pak chybí určení, o čem by předmětný 
záznam měl být učiněn. 

Vysvětleno 
Úřad práce není v novém modelu 
zapojen (jen v souvislosti 
s příspěvkem na bydlení), 
připomínka je proto nerelevantní. 

     194.   MV 
K § 35 odst. 2:  

 Kromě ne příliš šťastné terminologie, kdy by se mělo spíše směřovat ke 
zrušení rozhodnutí, nikoliv ke zrušení jeho platnosti, je třeba upozornit, že 

Akceptováno 
Zpřesněno. 
Nová konstrukce je směřována k 
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návrh počítá se zrušením ex lege. Je však třeba si uvědomit, že hodnocení 
(ne)součinnosti osoby může být posuzována subjektivním prizmatem a 
absence regulérního řízení způsobuje značnou problematičnost 
navrhovaného řešení. Též není zcela jasné, které rozhodnutí se má ex 
lege rušit, avšak s ohledem na poslední větu předmětného odstavce se 
zřejmě jedná rozhodnutí obce podle ustanovení § 36 odst. 1 návrhu, neboť 
zrušení rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce podle § 33 odst. 1 návrhu 
má být iniciováno až žádostí obce příslušné krajské pobočce Úřadu práce 
(k problematice příslušnosti viz připomínka k ustanovení § 36 návrhu). 

„odnětí rozhodnutí“. 
 

 

     195.   MV 

 Obecní úřad v případě, kdy oprávněná osoba odmítne spolupracovat se 
sociálním pracovníkem, či maří součinnost s ním, nemůže podávat žádost 
o ukončení podpory v systému sociálního bydlení. V úvahu připadá podání 
podnětu 

Vysvětleno 
Nepodává se podnět, celé řízení 
probíhá na obci, nebo v rámci 
Centra pro sociální bydlení.   

     196.   MV 

K § 36:    
 Obecně považujeme za nutné uvést, že přechod povinnosti zajistit 

konkrétní formu podpory žadateli z obce na krajskou pobočku Úřadu práce 
není upraven tak, aby právní úprava mohla být jednoznačně interpretována 
a v praxi aplikována. Vzniká řada otázek, např. ohledně formy rozhodování 
obce o konkrétní formě podpory, co přesně obsahuje pojem „zajištění 
podpory“ (zdali je to rozhodnutí o přidělení bytu, uzavření smlouvy 
o sociálním nájmu bytu, nastěhování osoby do bytu), kdo posoudí, zda 
obec podporu zajistila či nikoliv (má-li v případě nezajištění podpory obcí 
přejít tato povinnost přímo ze zákona), jakým způsobem obec „odmítá“ 
zajištění podpory, jak se krajská pobočka Úřadu práce dozví, že na ni 
povinnost přešla, jak je povinnost obce zajistit konkrétní formu podpory, 
zejména s ohledem na následný přechod této povinnosti ze zákona na 
krajskou pobočku Úřadu práce provázána s úpravou možnosti 
pronajímatele (obce) odmítnout uzavření smlouvy a sociálním nájmu bytu 
podle § 38. Tyto problémy požadujeme objasnit, neboť v podobě, v jaké je 
návrh předkládán, je dle našeho názoru úprava neaplikovatelná. 
 

Vysvětleno 
Záchytný systém je nově upraven 
tak, aby vyhovoval novému systému 
sociálního bydlení. Nově se jedná o 
§ 29. 
 
Záchytný systém je realizován pro 
všechny obce v ČR, ze zapojených 
obcí se pracuje pouze 
s odmítnutými uchazeči. Sociální 
bydlení je vázáno na trvalý pobyt 
v délce 24 měsíců, sociální bydlení 
se zajišťuje přednostně na území 
obce s trvalým pobytem. Lhůta pro 
poskytnutí bydlení 36 měsíců. 
Ostatní podmínky jsou shodné 
s poskytováním sociálního bydlení 
obcí. Centrum pro sociální bydlení 
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má pobočky na úrovni všech krajů. 
 
Centrum pro sociální bydlení 
provádí tyto aktivity:  

- prověřuje příslušnost 
k cílové skupině a 
doporučuje formu podpory, 
tzv. rozhodnutí o bytové 
nouzi (Dle konzultace 
s legislativním odborem se 
rozhoduje ve správním 
řízení, odvolací orgán 
MPSV.) 

- spolupracuje s organizacemi 
ministerstva práce a 
sociálních věcí, specificky 
při řešení konkrétních 
případů bytové nouze  

- vyhledává poskytovatele 
sociálního bydlení, je 
příjemcem investičních 
dotací na sociální bydlení 
(může pořizovat, 
rekonstruovat či budovat 
bytové fond) 

- spolupracuje s obcemi při 
realizaci a zajišťování 
sociálního bydlení 

- realizuje sociální práci (má 
své sociální pracovníky), 
nebo najímá poskytovatele 
sociálních služeb (finance 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-105- 
 

v rámci příspěvku 
poskytovatele) 

 
Pro záchytný systém se definuje 
sociální šetření, využívá se 
ustanovení § 11 odstavce 2 a 3 
v upravené verzi. Centrum pro 
sociální bydlení bude metodicky 
vedeno MPSV, předpokládá se 
dodržování principu prevence 
rezidenční segregace a 
odstraňování sociálně vyloučených 
lokalit.  

     197.   MV 

 Odstavec 3 zavádí případný přenos povinnosti zajistit podporu na krajskou 
pobočku Úřadu práce. Zde vyvstává několik aplikačních problémů. Zákon 
je s ohledem na ustanovení § 26 a 27 návrhu vázán, co se týká příslušnosti 
obce, na tzv. skutečný pobyt (de facto na adresu bydliště ve smyslu 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), který se nemusí, a dá se 
předpokládat, že ani často nebude, shodovat s adresou trvalého pobytu 
osoby (adresa trvalého pobytu se „dostává do hry“ až v případě, kdy nelze 
skutečný pobyt zjistit – viz ustanovení § 33 odst. 3 návrhu). Avšak místní 
příslušnost krajské pobočky Úřadu práce je vázána na evidenční institut 
trvalého pobytu, alespoň jak lze dovodit z ustanovení § 31 návrhu. Může 
tak nastat situace, kdy konkrétní formu pomoci bude za obec, kde má 
osoba skutečný pobyt, zajišťovat krajské pobočka Úřadu práce nacházející 
se v úplně jiném kraji. Takový model bude v praxi stěží efektivně fungovat. 
Nadto není ani uvedeno, jakým způsobem bude ze strany krajské pobočky 
Úřadu práce pomoc bezodkladně zajišťována. 

Vysvětleno 
Záchytný systém nově neposkytuje 
úřad práce, ale Centrum pro 
sociální bydlení. 
 
 
 
 

 

     198.   MV 

 V odstavci čtvrtém je uvedeno, že orgány obce se nemohou seznámit s 
údaji, které se dotýkají cti a lidské důstojnosti osoby, o které je 
rozhodováno. Podle našeho názoru je již samotný fakt, že osoba žádá o 
podporu ze systému sociálního bydlení informací, která může mít atributy 

Vysvětleno 
Nakládání s citlivými a osobními 
údaji upravuje Zákon o ochraně 
osobních údajů. Předmětné 
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údaje dotýkajícího se lidské důstojnosti a cti. Jak pak mají orgány obce 
reálně rozhodovat o nejvhodnější konkrétní formě pomoci, když je jim 
návrhem znemožněno seznamovat se (pravděpodobně) s velkou částí 
údajů o osobě, které jsou pro dané rozhodování podstatné (srov. 
ustanovení § 36 odst. 1 návrhu a tam uvedená kritéria pro rozhodování, 
které mohou být jako celek označena za údaje dotýkající se cti a lidské 
důstojnosti). Předmětné ustanovení považujeme za aplikačně 
nerealizovatelné a požadujeme ho vypustit bez náhrady.  

ustanovení bylo proto vypuštěno. 

     199.   MV 

K § 39 odst. 1:    
 Domníváme se, že možnost v bytě podnikat se neslučuje se sociálním 

bydlením – potřebou bydlet, nikoli podnikat a takové ustanovení by mohlo 
vyvolat v budoucnu problémy. Nemluvě o problematickém výkladu pojmu 
„zvýšené zatížení“. 

Vysvětleno  
Možnost podnikání je pro 
obyvatele sociálního bytu naopak 
nezbytná k tomu, aby řešili svojí 
nepříznivou sociální situaci. 

     200.   MV 

2. Je otázkou, zda právo chovat v sociálním bytě zvíře (zvířata) skutečně 
musí být výslovně zakotveno v tomto zákoně, obdobně by mohlo být 
stanovena i řada dalších atributů bydlení, což nepovažujeme za 
žádoucí. Ostatně jde o parafrázi § 2258 občanského zákoníku, který by 
se ale měl s ohledem na § 41 na tento druh nájmu použít.  

 

Vysvětleno  
Není důvodu, aby byla v tomto 
ohledu právní úprava odchylná od 
občanského zákoníku. Z hlediska 
právní jistoty adresátů však 
pokládáme za vhodné to výslovně 
uvést i v zákoně o sociálním 
bydlení a o příspěvku na bydlení.    

     201.   MV 

K § 39 odst. 2 písm. f):  
 Není zřejmý důvod stanovení povinnosti nájemce přihlásit se v bytě 
k trvalému pobytu. Právní řád obecně povinnost přihlásit se k trvalému 
pobytu na nějakém konkrétním místě neupravuje. Požadujeme ustanovení 
buď vypustit, nebo řádně odůvodnit.  
 

Vysvětleno  
Klient sociálního bydlení získává 
výhodu, je důležité, aby se stal 
plnohodnotným občanem a obec ho 
měla ve své evidenci. Trvalý pobyt 
je rovněž důležitý i z hlediska řešení 
řady sociálních problémů a 
stabilizaci sociálního postavení. 
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     202.   MV 

K § 40:  
 Máme pochybnost o vhodnosti (účelnosti) úpravy, která pro 
stanovení nejvyšší přípustné částky sociálního nájemného pro byty 
v sociálním bytovém fondu obce předpokládá formu nařízení obce. 
Adresátem tohoto nařízení by byla v podstatě pouze samotná obec, která 
ho vydává. Z jakého důvodu má obec v přenesené působnosti zavazovat 
samu sebe v samostatné působnosti?  
 

Vysvětleno  
Dané ustanovení je konzultováno a 
odsouhlaseno MF ČR, odborem 
cenotvorby, které ustanovení samo 
navrhlo a podílí se i na způsobu 
metodiky. Rovněž byla dosažena 
dohoda se SMS a SMO. Cílem 
sociálního nájemného je zabránit 
čerpání vysokých částek ze státního 
rozpočtu. Jde o to, aby nájem 
odpovídal cenám v místě obvyklým 
a zároveň sociální situaci lidí 
v sociálním bydlení.  

     203.   MV 

K § 42 odst. 2:    
 1. Z návrhu není zcela zřejmé, jak naložit s osobou, které byla dána 

výpověď z nájmu sociálního bytu (návrh vylučuje v ustanovení § 41 jen 
některé důvody možného dání výpovědi z nájmu bytu podle občanského 
zákoníku) avšak rozhodnutí o nároku na podporu formou sociálního 
bydlení nebylo zrušeno. Požadujeme uvedené objasnit. 
 

Vysvětleno 
Mohou nastat soukromoprávní 
situace, které sice nebudou mít 
bezprostřední vliv na poskytování 
forem podpory ze systému 
sociálního bydlení, 
v soukromoprávní oblasti však 
budou představovat relevantní 
důvod výpovědi z konkrétního 
bytu. 
Je samozřejmé, že pokud 
konkrétní byt přestane být součástí 
sociálního bytového fondu bez 
přičinění nájemce, musí mu 
systém sociálního bydlení 
automaticky zajistit adekvátní 
náhradu, neboť je i nadále osobou 
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v bytové nouzi. 

     204.   MV 

2. V souvislosti s uvedeným považujeme za nutné zohlednit, že 
v případě výpovědi dle občanského zákoníku může jít o závažné 
porušování smlouvy, přičemž zákon neobsahuje pro tyto případy vhodné 
řešení. Za takové situace klient nepozbyde přiznaný nárok na poskytnutí 
sociálního bydlení a po uplynutí šesti měsíců se může opětovně dožadovat 
přidělení bytu. Taková úprava dle našeho názoru nekoresponduje 
s přísnějším postupem v případě neposkytování součinnosti úřadu popř. 
nespolupracování se sociálním pracovníkem, kdy může dojít ke zrušení 
rozhodnutí. Přinejmenším považujeme za vhodné prodloužit dobu, po které 
lze opakovaně žádat o zajištění bytu. 

Vysvětleno  
Zákon o SB stanoví podmínky 
výpovědi dle tohoto zákona na 
základě smlouvy o sociálním nájmu. 
  

     205.   MV 

K § 77:  
První věta v § 77 je nadbytečná. Obecné právní předpisy vztahující 

se na kontrolu se uplatní samy o sobě v rozsahu, v němž zákon o 
sociálním bydlení neupraví speciální pravidla. Zejména jde o zákon č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Druhá věta rovněž nadbytečně 
upravuje oprávnění kontrolních pracovníků, která lze dovodit z jejich vztahu 
ke kontrolnímu orgánu a in concreto z kontrolního řádu. Na místě však je 
vymezit působnost kontrolních orgánů. Nikoli tedy zaměstnanců, nýbrž 
správních úřadů – který správní úřad, koho a v jakém rozsahu kontroluje. 
Pokud jde o vymezení kontrolovaných osob, nelze mezi ně zařadit orgány 
územních samosprávných celků. Ustanovení požadujeme přepracovat. 

Akceptováno 
Ustanovení bylo přepracováno:  
„Krajské pobočky Úřadu práce a 
ministerstvo mají oprávnění 
kontrolovat u státních orgánů, obcí 
a krajů a jejich orgánů a dalších 
osob nebo právnických osob 
plnění povinností uložených tímto 
zákonem.“   
 

     206.   MV 

K § 80:  
Ustanovení požadujeme přepracovat, neboť neodpovídá aktuální 

koncepci tvorby ustanovení upravujících využívání údajů ze základních 
registrů a podobných informačních systémů. Předkladatel zjevně použil 
zastaralý vzor, což dokládá i odst. 3 písm. h) hovořící o „zbavení nebo 
omezení způsobilosti k právním úkonům“ – aktuální terminologie pracuje 
s výrazem „omezení svéprávnosti.“ Požadujeme proto ustanovení 
přepracovat, přičemž se lze inspirovat např. § 109 zákona č. 250/2016 Sb.  

Akceptováno 
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     207.   MV 

K § 83:  
1. Nepovažujeme za vhodné v ustanovení o přestupcích používat slovo 

osoba s ohledem na legislativní zkratku zavedenou v § 1, neboť takové 
označení může být matoucí z hlediska označení subjektu přestupku. 

Vysvětleno 
Z textu je patrné, o jakou osobu se 
může jednat, neboť v ustanovení je 
přímá odvolávka na § 74.  

     208.   MV 2. V odstavci 1 požadujeme nahradit slova „povinnost zachovávat 
mlčenlivost“ slovy „povinnost mlčenlivosti“. 

Akceptováno 

     209.   MV 
3. V odstavci 2 požadujeme vypustit slova „podle § 75 a 76“ a na konec 

skutkové podstaty doplnit slova „podle § 75 nebo § 76“. Obdobnou 
úpravu požadujeme provést též v § 84 odst. 1.  

Vysvětleno 
V konečném znění byl použit pouze 
odkaz na jeden §.  

     210.   MV 4. V odstavci 3 požadujeme nahradit slovo „a“ slovem „nebo“. Akceptováno 

     211.   MV 

K § 84:  
1. V odstavci 2 požadujeme nahradit slova „se uloží pokuta“ slovy „lze 

uložit pokutu“. Vzhledem k tomu, že přestupky fyzických i právnických 
osob se budou řídit stejnou obecnou úpravou, není pro takové rozlišení 
již důvod. 

Akceptováno 

     212.   MV 

2. Nevidíme dostatečný důvod pro odlišně stanovenou pokutu v případě 
právnické osoby, když objektivní stránka je totožná s přestupkem 
fyzické osoby, za který lze uložit pokutu v poloviční sazbě. Zde 
upozorňujeme na usnesení vlády, které bylo přijato k návrhu zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých 
přestupcích (sněmovní tisk 929), ve kterém vláda zavazuje členy vlády 
k jednotnému přístupu k hranicím sazeb pokut za přestupky tak, aby v 
jednotlivých zákonech nebyly hranice sazeb pokut za přestupky pro 
fyzické osoby neodůvodněně nižší než hranice sazeb pokut za 
přestupky pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby. 

Vysvětleno 
Při určení výše pokut se vychází ze 
současných právních norem v 
dávkových systémů, které výši 
pokut stanovují obdobně (tzn. 
rozdílně u právnických a fyzických 
osobách).  

     213.   MV 
3. S ohledem na požadované sjednocení horních hranic sazeb pokut se 

domníváme, že by bylo možné sloučit § 83 a 84 do jednoho ustanovení. 
Rovněž je třeba v této souvislosti zvážit, zda se přestupku nemůže 
dopustit též podnikající fyzická osoba (stávající právní úprava v zákoně 

Vysvětleno 
Viz vysvětlení v připomínce č. 212.  
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o státní sociální podpoře s tím počítá). 

     214.   MV 

K § 85:  
Požadujeme vypustit odstavce 1, 2, 4 a 5 a zároveň zrušit označení 

odstavce 3 a upravit nadpis § 85 tak, aby zněl „Příslušnost“. Odstavce 1 a 
2 obsahují duplicitní úpravu k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich. Odstavec 4 pak představuje nepřípustnou 
odchylku od obecné úpravy promlčecích dob. Konečně odstavec 5 je 
duplicitní k úpravě v rozpočtových pravidlech. 

Akceptováno 

     215.   MV 

K § 88 odst. 2:  
 Toto ustanovení předjímá možnost, aby obecní úřad [v jehož 
přenesené působnosti je zajištění sociální práce – viz § 14, přičemž návrh 
zákona na jiných místech předpokládá, že každá obec má sociálního 
pracovníka zařazeného ve svém obecním úřadu – viz např. § 11 odst. 3, § 
14 odst. 6 písm. e)] vykonával činnosti sociální práce prostřednictvím 
sociálních pracovníků dalších subjektů. Považujeme za pochybné, aby 
působnost obecního úřadu - výkon státní správy - byla přenášena na jiný 
subjekt. Viz též připomínku k § 10 odst. 2. 
 

Vysvětleno 
Činnosti sociální práce jsou 

realizovány v samostatné 
působnosti obcí, činnosti sociální 
práce dále vykonává podle tohoto 
zákona Centrum pro sociální 
bydlení prostřednictvím svých 
sociálních pracovníků. Jak obce, 
tak Centrum pro sociální bydlení 
mohou činnosti sociální práce 
v sociálním bydlení také zajistit 
prostřednictvím smluvního vztahu 
s dalšími subjekty. V rámci výkonu 
sociální práce jinými subjekty u 
Centra pro sociální bydlení 
vykonávají tyto třetí organizace 
sociální práci v rámci podpory 
osob v bytové nouzi při plnění 
Individuálního plánu podpory.  
Na výkon činností sociální práce 
v sociálním bydlení mohou obce 
žádat dotaci dle tohoto zákona. 
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     216.   MV 

K § 88 odst. 4:  
 Výkon činností sociální práce je působností, která je svěřena 
obecním úřadům všech obcí (tzv. jedničková působnost). Není tedy důvod 
vyjmenovávat v ustanovení i obecní úřady obcí s rozšířenou působností a 
pověřené obecní úřady. Kromě toho považujeme celé ustanovení za 
nadbytečné – možnost uzavřít veřejnoprávní smlouvu, jakož i obsah 
veřejnoprávní smlouvy, upravuje § 63 zákona o obcích.  
 

Vysvětleno 
Činnosti sociální práce jsou 
realizovány v samostatné 
působnosti obcí, činnosti sociální 
práce dále vykonává Centrum pro 
sociální bydlení prostřednictvím 
svých sociálních pracovníků. Jak 
obce, tak Centrum pro sociální 
bydlení mohou činnosti sociální 
práce v sociálním bydlení také 
nasmlouvávat prostřednictvím 
poskytovatelů sociálních služeb.  
Na výkon činností sociální práce 
v sociálním bydlení mohou obce 
žádat dotaci dle tohoto zákona. 

     217.   MV 

K § 88 odst. 7:  
 „Další poskytovatele sociálního bydlení“ nemůže věstník 
ministerstva „zavazovat“. Pokud jde o obecní úřady, upozorňujeme na 
ustanovení § 61 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, podle kterého se orgány 
obce při výkonu přenesené působnosti v ostatních případech, než při 
vydávání nařízení obce, řídí zákony a jinými právními předpisy a též 
usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (tato usnesení 
a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou 
zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních 
správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a 
orgány obcí) a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými 
při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona. Podle § 61 
odst. 3 zákona o obcích metodickou a odbornou pomoc při výkonu 
přenesené působnosti vykonává vůči orgánům obcí krajský úřad.  

Akceptováno  
Ustanovení bylo vypuštěno. 
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     218.   MV 

K § 91:  
 Vzhledem k tomu, že Plán sociálního bydlení obce je zásadním 
dokumentem z hlediska povinnosti obce zřídit dostatečný sociální bytový 
fond, považujeme ustanovení § 91 upravující samotný plán za 
nedostatečné. Stanovení náležitostí plánu zákonem je v podstatě 
nahrazeno stanovením povinnosti obce zpracovat plán na tiskopisu 
předepsaném ministerstvem. S ohledem na to, že zpracování plánu 
sociálního bydlení je samostatnou působností obce, nelze souhlasit se 
stanovením povinnosti obci prostřednictvím tiskopisu předepsaného 
ministerstvem bez zakotvení alespoň základních rysů povinnosti zákonem. 

Akceptováno 
Paragraf nově upravuje tvorbu 
plánu sociálního bydlení pro obce i 
Centrem pro sociální bydlení. 

     219.   MV 

K § 92 odst. 1:  
Požadujeme za slova „sociálního bydlení“ doplnit slova „v plné výši“, 

aby i přímo text zákona obsahoval záruku, že financování bude zajištěno 
nejen pouze částečné. V návaznosti na to je třeba doplnit i text důvodové 
zprávy.  
 

Vysvětleno 
Obce budou vstupovat do systému 
sociálního bydlení dobrovolně a 
budou se předem rozhodovat, zda 
chtějí využit benefitů systému 
sociálního bydlení, tzn. finančních 
prostředků na sociální práci a na 
investice a provoz sociálních bytů.  
Nově doplněno, že obec, která 
vstoupí do systému sociálního 
bydlení, naplňuje povinnosti vzešlé 
ze zákona na základě množství 
poskytnutých finančních prostředků 
na sociální práci a na investice a 
provoz sociálních bytů. 

     220.   MV 

K § 92 odst. 2:  
1. Obecní úřad, tedy pouhý orgán obce nemůže být způsobilým 

příjemcem dotace, resp., nositelem nároku na její poskytnutí. 
V postavení příjemce dotace může se nacházeti toliko právní subjekt, 
tedy v tomto případě obec. 

Akceptováno 
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     221.   MV 

2. Rovněž upozorňujeme na skutečnost, že výkon přenesené působnosti 
je zde navrhováno financovat systémem účelových dotací, což bude 
dle našeho mínění vyvolávat na obou stranách dodatečnou 
administrativní zátěž. Jako vhodné se jeví zaneseni dodatečných 
prostředků do příspěvku na přenesenou působnost a financování této 
agendy prostřednictvím paušálních plateb odvozených od počtu 
řešených případů a to vždy zpětně. Tomuto způsobu je možné dostat 
za předpokladu sběru relevantních dat a získání dodatečných 
finančních prostředků na přenesenou působnost vyčleněných ze 
státního rozpočtu.  

 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude nově 
poskytováno v samostatné 
působnosti a na dobrovolné bázi, 
pokud obec nevstoupí do systému, 
bude zajišťovat sociální bydlení 
Centrum pro sociální bydlení. 
Bydlení obce poskytují 
v samostatné působnosti, 
v přenesené působnosti není 
možné zajistit vlastnictví bytů. 
Rovněž by vznikal konflikt mezi 
samostatnou a přenesenou 
působností. 

     222.   MV 

K § 92 odst. 4:  
Nařízení vlády, které by mělo upravit podmínky poskytování dotace, 

se musí rovněž pohybovat v mezích zákona. K tomu je zapotřebí, aby 
zákon nějaké meze stanovil. Považujeme za nezbytné stanovit zákonem 
alespoň základní kritéria poskytování dotací na realizaci sociálního bydlení. 

Vysvětleno 
Kritéria budou specifikována 
v rámci dotačního řízení. 

 

     223.   MV 

K § 93:  
Ustanovení je velmi nejasné. Není zřejmé, jakým způsobem se 

stanovení maximálního počtu případů na sociálního pracovníka má 
promítnout do poskytování dotace. Bude se dotace poskytovat podle počtu 
případů, pouze však do výše maximálního počtu případů stanoveného na 
jednoho sociálního pracovníka? To by muselo být v zákoně výslovně 
vyjádřeno. 
 

Vysvětleno 
Ano, na jednoho sociálního 
pracovníka je přípustný pouze 
zákonem stanovený počet případů 
bytové nouze, tedy počtu 
rozhodnutí o bytové nouzi. Pokud 
bude počet překročen, bude mít 
obecní úřad nárok na dalšího 
sociálního pracovníka podle daného 
počtu případů bytové nouze. 
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     224.   MV 

K § 94:  
Zákon počítá s tzv. vyrovnávací platbou nad stanovenou normu 

sociálního nájemného dle velikosti bytu a počtu klientů v něm (viz § 96). 
Stávající bytový fond však nabízí spíše velké byty než ty „normované“. 
Není zřejmé, kdo a z čeho bude tento rozdíl mezi regulovaným sociálním 
a možným tržním nájemným spojeným s dostupnými byty hradit. Přitom ve 
zprávě RIA se s těmito náklady nepočítá.  

Z legislativního hlediska pak opět považujeme za nepřijatelné, aby 
veškerá právní úprava této platby byla obsažena pouze v prováděcím 
právním předpisu. 

Vysvětleno 
Bytové jednotky budou stanoveny 
v určitém rozmezí, většina bytového 
fondu nejsou velké byty, většinu 
tvoří dvojpokojové byty, větších bytů 
je nedostatek.  
Financování bude rozhodnuto na 
politické úrovni. 

 

     225.   MV 

K § 96:  
Zákon počítá s tím, že obce budou organizovat na získání bytů do 
sociálního bytového fondu veřejnou soutěž. Chybí však bližší ustanovení, 
která by podobu takové soutěže specifikovala. Není zřejmé, jak budou 
zajišťovány srovnatelné standardy současných bytů tak, aby veřejná 
soutěž na jejich pořízení byla v souladu s podmínkami zákona o veřejných 
zakázkách. S ohledem na právní jistotu obcí a dalších subjektů zapojených 
do systému sociálního bydlení požadujeme úpravu doplnit. 

Akceptováno 
Podoba veřejné soutěže je 
upřesněna jako „Veřejná soutěž o 
nejvhodnější nabídku“. V této 
souvislosti se jeví § jako 
nadbytečný. Ustanovení bylo 
z textu návrhu zákona vypuštěno.  
 

     226.   MV 

K § 97:   
1. S přechodným ustanovením v odstavci 1 nemůžeme souhlasit, 

neboť by znamenalo, že by proběhlo řízení o přestupku obce, ale 
sankci (terminologií zákona č. 250/2016 Sb. „správní trest“) by 
nebylo možné po dobu tří let uložit. Pokud překladatel hodlá zavést 
přechodné období, v němž by obce za neplnění svých povinností 
nemohly být postihovány (což považujeme z hlediska zajištění 
fungování systému sociálního bydlení za problematické), měl by tak 
učinit odložením účinnosti celých příslušných sankčních ustanovení, 
tedy skutkových podstat přestupků. 

Vysvětleno 
Sankce jsou ze zákona odstraněny.  
 

     227.   MV 
2. Odstavec 6 je formulován zavádějícím způsobem, neboť úprava 

rezidenční segregace a územní koncentrace se týká obcí, resp. 
sídelních jednotek, nikoli konkrétních staveb. De facto odložená 
účinnost je pak navrhována pro stavby zkolaudované „nejdříve 

Vysvětleno 
Ustanovení § 12 je ze zákona 
vyjmuto. 
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dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“ – není však jasné, jak by mělo 
být přistupováno ke stávajícím stavbám. 

     228.   MV 

K Závěrečné zprávě z Hodnocení dopadů regulace (RIA):    
1. Problematika sociálního bydlení byla projednávána na jednání Rady 

vlády pro veřejnou správu, která k této věci přijala usnesení č. 7/15, 
které doporučuje zavést „legislativní opatření ve věci sociálního bydlení 
pouze v případě adekvátního zajištění financování předpokládaných 
úkolů v plné výši na všech úrovních veřejné správy“. Z předloženého 
legislativního materiálu (resp. přímo z textu zákona) není nadále 
zřejmé, zda bude opravdu zajištěno adekvátní financování naprosto 
všech předpokládaných úkolů v plné výši na všech úrovních veřejné 
správy. Usnesení nebylo tedy tímto návrhem naplněno. 

 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude poskytováno 
v samostatné působnosti obcí, vždy 
na jejich dobrovolném rozhodnutí. 
Adekvátně k tomu budou 
poskytovány dotace na provoz a 
investice ze strany MMR a na 
sociální práci ze strany MPSV. 
Obce budou povinny plnit své 
povinnosti pouze na základě financí 
z uvedených dotací. Pokud obec 
nevstoupí do systému, nahrazuje 
její roli stát ve formě záchytného 
systému. 

     229.   MV 

2. Zákon definuje širokou cílovou skupinu (§ 4, § 5, § 6 a § 25, zahrnující 
azylanty a cizince bez trvalého pobytu na území ČR), chybí ale bližší 
představa o přesném počtu lidí, kteří budou do systému sociálního 
bydlení skutečně zařazeni. Zástupci ministerstva práce a sociálních 
věcí prezentovali na semináři 27. září 2016 pořádaném Asociací 
nestátních neziskových organizací číslo 389 tisíc osob (včetně dětí), 
což je ale zhruba o 100 000 osob méně, než rezort uváděl dříve. I při 
tomto počtu bude naplnění potřeb takto velké skupiny vyžadovat 
obrovské administrativní, technické a finanční náklady a bude mít 
dopad do fungování samospráv. Je také otázkou, zda zvolený jednotný 
model pomoci bude dostatečně reflektovat odlišné potřeby různých 
skupin lidí v takto široce pojaté cílové skupině zákona. Hrozí, že systém 
nebude dlouhodobě udržitelný.  

Vysvětleno 
Cílová skupina byla v tomto ohledu 
přepracována. 
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     230.   MV 

3. Zákon spoléhá na financování z evropských dotací, ty jsou však velmi 
přísně vázány pouze na byty se sociální prací, se kterou se nepočítá 
v dostupných bytech (§ 35 odst. 3), stejně tak u skupiny osob zvlášť 
zranitelných (§ 6 odst. 2); a výhled v jejich čerpání nepokrývá potřeby 
systému sociálního bydlení v horizontu desítek let. 

 

Vysvětleno 
S tímto se ani nepočítá, maximální 
počet bytů v rámci IROP může být 5 
tisíc bytů. Jde pouze o příspěvek do 
systému. Počítá se spíše 
s národními zdroji. 

     231.   MV 

4. Zpráva RIA dopady zákona na rozpočty územních samosprávných 
celků jako neutrální (str. 115), vzhledem k tomu, že zákon obsahuje 
záruku plného financování (zejména skrze vyrovnávací platbu), mají 
územní samosprávné celky sociální bydlení financovat nad rámec 
požadavků pouze dobrovolně. Zdali tento předpoklad bude naplněn, 
není zřejmé. Zákon postrádá výslovné záruky – viz připomínka k § 92 
odst. 1. 

 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude poskytováno 
v samostatné působnosti obcí, vždy 
na jejich dobrovolném rozhodnutí. 
Adekvátně k tomu budou 
poskytovány dotace na provoz a 
investice ze strany MPSV. Obce 
budou povinny plnit své povinnosti 
pouze na základě financí 
z uvedených dotací. Pokud obec 
nevstoupí do systému, nahrazuje 
její roli stát ve formě záchytného 
systému. 

     232.   MV 

5. Na str. 131 zprávy RIA je zmíněna odpovědnost újezdních úřadů za 
výkon sociální práce. Máme za to, že ke dni 1. ledna 2016, tj. s 
účinností zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o 
stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), zanikla 
nutnost vykonávat sociální práci na území vojenských újezdů, neboť na 
současném oproti minulosti zmenšeném územní vojenských újezdů již 
nepobývají žádné civilní fyzické osoby, osoby vojenské pak zde pouze 
vykonávají povolání. Předložený text návrhu zákona se ostatně o 
působnosti újezdních úřadů nezmiňuje. 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-117- 
 

 

     233.   MV 

6. Účelová dotace na výkon sociální práce - Závěrečná zpráva se nijak 
nevyjadřuje k možnosti použít k financování výkonu sociální práce 
vykonávané obecním úřadem v přenesené působnosti namísto účelové 
dotace na výkon sociální práce příspěvek na výkon přenesené 
působnosti. Ministerstvo vnitra se domnívá, že v případě výkonu této 
přenesené působnosti by bylo možné využít stejný postup, jako je 
používán v případě veřejného opatrovnictví. Počet řešených případů 
bude Ministerstvu práce a sociálních věcí znám (viz § 93). Důvodová 
zpráva rovněž neřeší náklady na vzdělávání sociálních pracovníků. 
Ministerstvo vnitra znovu zdůrazňuje, že jde o výkon sociální práce jako 
správní činnosti v přenesené působnosti sociálním pracovníkem – 
kvalifikovaným úředníkem územního samosprávného celku se zvláštní 
odbornou způsobilostí „v sociálních službách“. Obecní úřad zde 
vykonává dle zákona přenesenou působnost. 

Neakceptováno 
Dotační prostředky jsou pro výkon 
sociální práce vhodnější, i z toho 
důvodu, že podpora při plnění 
individuálního plánu podpory může 
být poskytována i poskytovateli 
sociálních služeb, nejen sociálními 
pracovníky obecních úřadů. 

    234.  MF 

Obecně  
 
S předloženým návrhem Návrhu zákona o sociálním bydlení a 
příspěvku na bydlení vyslovujeme zásadní nesouhlas. 
 
Návrh zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení byl předložen 
Ministerstvu financí již v rámci rozšířeného vnitřního připomínkového řízení 
v rámci MPSV, kdy Ministerstvo financí uplatnilo řadu zásadních 
připomínek obecně k pojetí zákona, tak i mnoho konkrétních k jednotlivým 
paragrafům. Musíme však konstatovat, že řada z nich nebyla akceptována, 
a to včetně připomínek, které neměly věcný charakter, nýbrž směřovaly k 
opravě legislativních technických nedostatků. Naše zásadní připomínky 
přetrvávají. 
 
• Návrh zákona nenaplňuje Programové prohlášení vlády. Nesplňuje 

vytyčené cíle, oproti stávajícímu stavu s jistotou pouze zvyšuje 

Vysvětleno 
V rámci MPŘ byla zpřesněna a 
zjednodušena struktura a samotné 
znění zákona o sociálním bydlení. 
 
Návrh zákona o SB definuje sociální 
bydlení, standardy SB i oprávněné 
osoby, rovněž zpřísňuje podmínky 
pro čerpání příspěvku na bydlení.  
 
Návrh zákona doprovází návrh 
struktury prováděcích předpisů dle 
legislativních pravidel vlády. Rovněž 
byl snížen počet prováděcích 
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administrativní náročnost všech zapojených, vyžaduje nárůst 
zaměstnanců státních úřadů i samospráv v řádu tisíců nových míst, 
přesto je reálné, že řešení skrze dávku/dávky bude dále převažovat. 

• Návrh zákona je velice nedostatečně zpracován, jeho text je velice 
rozsáhlý, nepřehledný, jednotlivé části jsou zcela neprovázané, a tím se 
stává nesrozumitelný. 

• V zákoně chybí jasné definování pojmů a vymezení vzájemného vztahu 
jednotlivých institutů, používání pojmů je nedůsledné. Přitom jde o 
pojmy, na které jsou vázány jak povinnosti obcí, tak nároky žadatelů. 
Mimo jiné se jedná např. o pojmy „sociální bydlení, podpora formou 
sociálního bydlení, systém pomoci v bytové nouzi a jeho formy 
sociálního bydlení, sociální služba, systém podpory v bytové nouzi, 
příspěvek na bydlení, oblast pomoci v bytové nouzi“. Tato skutečnost 
zvyšuje nepřehlednost už tak chaotického textu. 

• Zákon je nevyvážený, část šestá věnovaná příspěvku na bydlení je 
podstatně propracovanější než klíčová témata sociálního bydlení. 
V případě sociálního bydlení jsou jednoznačněji upraveny doprovodné 
administrativní postupy než věcné řešení pro osoby v bytové nouzi.  

• Řešení sociálního bydlení bude zásadně dáno až prováděcími 
předpisy, které nejsou součástí návrhu. Bez znalosti těchto 
prováděcích předpisů nelze s návrhem zákona vyslovit souhlas. 
Jedná se o tyto prováděcí předpisy: 
- Prováděcí předpis k provádění sociálního šetření pro účely 

rozhodnutí o uznání osoby v bytové nouzi a nároku na podporu 
z tohoto systému pro sociální pracovníky na úřadech práce 

- Prováděcí předpis pro stanovení závažnosti bytové nouze pro 
sociální pracovníky na obecních úřadech (zahrnující návod na 
provádění sociálního šetření v oblasti bytové nouze, kritéria pro 
posuzování zvlášť zranitelných osob, obsah a tvorbu individuálního 
plánu) 

- Prováděcí předpis o rezidenční segregaci a územní 
koncentraci 

předpisů souvisejících se zákonem 
o sociálním bydlení a o příspěvku 
na bydlení. 
 
Financování sociálního bydlení je 
dopracováno. Financování bude 
zajištěno v souvislosti se změnou 
na dobrovolnost v rámci samostatné 
působnosti formou dotací, které 
plně odpovídají tomuto způsobu 
zajištění sociálního bydlení.  
 
Náklady vypočtené v rámci 
důvodové zprávy budou 
formulovány v rámci zákonů o 
státním rozpočtu v odpovídajících 
letech, a to ať už dojde k jejich 
částečnému či úplnému nalezení 
v existujících kapitolách či 
nárokováním nad jejich rámec.  
 
Studie dopadů počítá i 
v konzervativních scénářích 
s navrhovanými personálními a 
administrativními náklady. 
 
Audity efektivity jsou pravidelnou 
součástí agend jednotlivých 
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- Prováděcí předpis pro stavebně technické standardy 
- Nařízení vlády pro poskytování provozních a investičních 

dotací 
- Prováděcí předpis o podmínkách poskytnutí vyrovnávací 

platby za služby obecného hospodářského zájmu 
- Nařízení vlády o normativních nákladech na bydlení. 

• Z pozice Ministerstva financí nelze akceptovat, aby financování 
sociálního bydlení bylo v rámci zákona řešeno jedním paragrafem, 
s odkazem na nařízení vlády, které ještě nebylo zpracováno.  

Návrh zákona neposiluje práva měst a obcí, naopak, ukládá jim nereálné 
povinnosti, kterých se sice mohou zprostit, ale za cenu neúměrně zvýšené 
administrativy a stálé nejistoty z hrozby postihu. 

ministerstev a výkon zákona nelze 
okamžitě zajistit ze současných 
personálních a platových limitů 
vzhledem ke zpožděnému dopadu 
zákona či k potenciálnímu snížení 
personálních a administrativních 
dopadů zákona na různé 
organizační složky státní správy. 
 
Výkon sociální práce včetně 
nákladů zmíněných organizačních 
složek je zahrnut v celkových 
nákladech. 
 
MPSV předložilo v souladu 
legislativními pravidly teze nařízení 
vlády. V současné době nelze 
vyjádřit číselně normativní náklady 
na bydlení platné pro rok 2020, 
neboť MPSV nemá k dispozici 
podkladové materiály, které by tento 
propočet umožňovaly. 

    235.  MF 

K části I. Návrh usnesení vlády 
Čl. I bod 2 a 3 a k čl. II bod 2 a 3 – 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 
Jelikož se jedná o zcela novou 
právní normu a proto, že je důležité 
i následně upravit rozpočtové 
výhledy a zajistit finanční krytí, je 
nutné již v počátku jasně určit, jak a 
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Viz dále připomínky k Důvodové zprávě. z jakých zdrojů mají být aktivity 
financovány.  

    236.  MF 

K části III. Návrh zákona 
 
K § 36, odst.3 
Povinnost pro Krajskou pobočku Úřadu práce je nerealizovatelná, jediná 
možnost sociálního bydlení je veřejná soutěž pro vlastníky bytů a bytových 
domů. Není zjevné, oč atraktivnější budou podmínky veřejné soutěže 
vyhlášené Krajskou pobočkou Úřadu práce než podmínky vyhlašované 
obcí, aby přilákaly vlastníky. Správa sociálního bytového fondu ani sociální 
práce ze strany Krajské pobočky Úřadu práce není návrhem zákona vůbec 
řešena. 

Vysvětleno 
Záchytný systém nově realizuje 
Centrum pro sociální bydlení, které 
působí na úrovni všech krajů, 
v celém rozsahu tzn.  poskytuje 
sociální bydlení i sociální práci. Viz 
výše.  

    237.  MF 

K § 38 odst. 2 písm. c) 
Text odstavce je nutno upravit, neboť nájemné je cena za službu a ceny 
mohou v souladu s cenovými předpisy stanovit pouze cenové orgány. Jako 
možnou úpravu doporučujeme např. text: "požadovat sociální nájemné za 
sociální bydlení pouze ve výši určené postupem uvedeným v tomto 
zákoně". 

Částečně akceptováno 
Předmětná část textu byla 
vypuštěna. 

    238.  MF 

K § 92 
Zásadně nesouhlasíme se zněním tohoto ustanovení. Nelze akceptovat, 
aby tak složitá problematika, jako je financování sociálního bydlení, byla 
popsána v jednom paragrafu zákona s odkazem na prováděcí předpis, 
který ještě neexistuje. 
V textu ustanovení postrádáme stanovení hranic (limitů) pro poskytování 
dotací. Vzhledem k povaze státního rozpočtu je nutné rozpočtovat 
dopředu, obce tudíž budou muset naplánovat velikost bytového fondu tak, 
aby měly jistotu, že budou mít dostatek bytů (prostředků) pro všechny 
žadatele. Podle našeho názoru to povede ke zbytečnému nadhodnocení 
potřeb, a tudíž k zbytečnému držení velkého bytového fondu, který pak 
bude zvyšovat náklady na opatření sociálního bydlení. Důsledně 
požadujeme do zákona vtělit omezení těchto dotací (např. dotace se 
neposkytne např. při dosažení určitého počtu sociálních bytů na např. 100 

Vysvětleno 
S odkazem na připomínku 235 
souhlasíme. Dotační prostředky se 
výrazně snižují oproti minulému 
návrhu. Upozorňujeme, že žádné 
dotace ze státního rozpočtu tito 
limity nemají a přitom jejich výše je 
exponenciálně vyšší, viz např. 
Zákon č. 211/2000 Sb. 
Zákon o Státním fondu rozvoje 
bydlení a o změně zákona č. 
171/1991 Sb., o působnosti orgánů 
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obyvatel). 
Pokud jde o odstavec 1, je třeba ho upravit tak, že jde o dotace ze státního 
rozpočtu poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj a že jde o dotace 
provozní a dotace na programy podle § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb.  

České republiky ve věcech převodů 
majetku státu na jiné osoby a o 
Fondu národního majetku České 
republiky, ve znění pozdějších 
předpisů SFRB také poskytuje 
dotace na základě tohoto zákona a 
následně pak nařízením vlády, které 
také v zákoně nijak upraveno není. 
Požadujeme po MF, aby se ke 
všem resortům chovalo 
nediskriminačně a rovně.  

    239.  MF 

K § 93 
Způsob rozdělování účelové dotace na sociální práci považujeme za 
nejasný. Požadujeme např. vyjasnit, co se stane v případě, kdy příslušných 
osob bude více než 170. 
 
 

Vysvětleno 
Ustanovení § 93 bylo vypuštěno. 
V tomto případě bude možné 
požádat o dalšího sociálního 
pracovníka, respektive výši úvazku 
na základě relevantního počtu 
případů bytové nouze.  
§§ upraveny na základě 
vznesených připomínek. 

    240.  MF 
K § 95 
Toto ustanovení je velice nesrozumitelné a v této podobě ho nelze 
akceptovat. 
 

Vysvětleno 
Je nutné, aby byla zajištěna 
udržitelnost veřejné investice. 

    241.  MF 

K části IV. Důvodová zpráva 
 
Obecně 
Důvodová zpráva je extrémně stručná (na rozdíl od RIA) a nedostatečně 
vysvětluje jednotlivé paragrafy nového zákona. Jedná se o zcela nový 

Akceptováno 
Upraveno, DZ doplněna. 
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zákon, který dosud v právním řádu ČR neexistuje, týká se budoucí práce 
několika institucí a dalších subjektů, a proto by jeho odůvodnění mělo být 
dostatečně obsažné, jasné a vysvětlující, aby mohlo sloužit jako budoucí 
výkladový pramen. 

    242.  MF 

K předpokládanému hospodářskému a finančnímu dopadu 
Navrhovaný systém sociálního bydlení v plné míře zatěžuje státní 
rozpočet. V materiálu se přiznává, že za současný ne zcela vyhovující stav 
mohou částečně i obce, které situaci záměrně neřeší. V poslední době 
došlo k několika změnám v rozpočtovém určení daní ve prospěch krajů, 
resp. obcí. Od 1. 1. 2017 dochází ke změně u DPH a DPFO, což by mělo 
obcím přinést 0,9 mld. Kč. Je v zájmu obcí problematiku sociálního bydlení 
řešit, proto by i část nákladů měla přejít na ně. 
 
Z materiálu vyplývá, že navrhovaná právní úprava bude mít dopad na 
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. V této souvislosti je nutno 
upozornit, že se jedná o nové výdaje, které nejsou ve střednědobém 
výhledu zabezpečeny. Pokud jde o dopady do státního rozpočtu (548 mil. 
Kč v roce 2018, 2,7 mld. v roce 2019, 4,3 mld. Kč od roku 2020), pak je 
třeba, aby si je příslušné organizační složky státu zajistily při přípravě 
příslušných rozpočtových dokumentů. Pokud jde o rok 2017 (2,7 mld. Kč), 
předpokládáme, že příslušné prostředky budou přednostně zabezpečeny v 
rámci rozpočtů dotčených kapitol potřebnými rozpočtovými přesuny.  
 
V rámci materiálu jsou uvedeny náklady na systém sociálního bydlení 
administrativního rázu týkající se realizace samotného systému sociálního 
bydlení, a to na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu pro 
místní rozvoj, Ministerstvu financí a na úřadech práce. Jsme tohoto názoru, 
že při takto velké administrativní náročnosti se ztrácí jakákoliv efektivita 
daného systému. 
Zásadně nesouhlasíme s dopady do parametrů v personální oblasti 
státního rozpočtu v souvislosti s možným přijetím návrhu Zákona o 
sociálním bydlení a příspěvku na bydlení. Uvedené je potřeba zabezpečit v 

Vysvětleno 
Náklady vypočtené v rámci 
důvodové zprávy budou 
formulovány v rámci zákonů o 
státním rozpočtu v odpovídajících 
letech a to ať už dojde k jejich 
částečnému či úplnému nalezení 
v existujících kapitolách či 
nárokováním nad jejich rámec.  
 
Studie dopadů počítá i 
v konzervativních scénářích 
s navrhovanými personálními a 
administrativními náklady. 
 
Audity efektivity jsou pravidelnou 
součástí agend jednotlivých 
ministerstev a výkon zákona nelze 
okamžitě zajistit ze současných 
personálních a platových limitů 
vzhledem ke zpožděnému dopadu 
zákona či k potenciálnímu snížení 
personálních a administrativních 
dopadů zákona na různé 
organizační složky státní správy. 
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rámci dosavadních limitů, a to zejména na vrub agend přirozeně 
utlumujících se, dlouhodobě neobsazených míst či prostřednictvím snahy o 
celkové zefektivnění vnitřních, případně vnějších personálních procesů, 
což by mělo být doprovázeno provedením personálních auditů s cílem 
nalezení duplicitních činností, oblastí předimenzovaných či oblastí 
s rezervami ve využitelnosti pracovní doby. 
Protože materiál neobsahuje informace o zhodnocení využitelnosti 
vlastních personálních možností a zároveň jeho schválením nesmí být 
předurčeno navýšení rozpočtových limitů a personálních kapacit, 
požadujeme do relevantních částí dokumentů uvést, že všechny 
personální dopady budou zajištěny v rámci stávajících personálních a 
platových limitů státního rozpočtu. 
 
Dále materiál uvádí, že stěžejním nákladem jsou finanční prostředky 
určené na výkon sociální práce ve výši 800 mil. Kč. Městům a obcím 
vznikne možnost získat 1 626 sociálních pracovníků na provádění agendy 
sociálního bydlení. Zásadně nesouhlasíme s  navýšením jakéhokoliv 
dotačního titulu pro výkon sociální práce.  Materiál m.j nevyčísluje dopady 
na jednotlivé dotčené úřady – obce, obce s rozšířenou působností, 
stavební úřady, krajské úřady…. Náš nesouhlas odůvodňujeme mj. tím, že 
obce musí agendu sociální práce vykonávat ze zákona již nyní. 

 
Výkon sociální práce včetně 
nákladů zmíněných organizačních 
složek je zahrnut v celkových 
nákladech. 

    243.  MF 

K části V. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
 
Obecně k RIA 
Podle našeho názoru celý text Hodnocení dopadů regulace (RIA) je 
obhajobou navrhované varianty řešení, neobsahuje kritické zhodnocení a 
porovnání jednotlivých variant. Text je nedůsledný, ne vždy koresponduje 
s řešením v zákoně, uvádí nepodložená tvrzení. Navrhované finanční 
mechanismy nejsou udržitelné. Nástroje nejsou provázány, neprovázanost 
je naopak velká slabina zákona, ve fázi, kdy klíčové otázky závisí na 
prováděcích předpisech, jejichž obsah není znám, nelze o provázanosti 
hovořit. 

Vysvětleno 
Text byl již upraven na základě 
připomínek v rozšířeném vnitřním 
připomínkovém řízení, nyní opět, 
byla doplněna rizika.  
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    244.  MF 

K části 3.2.  Náklady 
Vyčíslení přínosů a nákladů je značně diskutabilní a spekulativní. V 
některých případech jsou náklady přemrštěné, např. průměrné náklady na 
nově vzniklé pracovní místo ve výši 777 420 Kč (tzn. cca 47 tisíc Kč 
hrubého měsíčně, tato částka se nám jeví jako neúměrná), zajištění 2 typů 
softwaru s celkovou částkou 0,1 mld. Kč a 10 milionů na údržbu ročně, 
náklady na cenové mapy za 10 milionů apod. Na druhé straně vyčíslení 
úspor je zcela nevěrohodné. Výpočty vychází ze zastaralých dat, dnes je 
situace např. na trhu práce jiná, míra nezaměstnanosti mnohem nižší, než 
je uvedeno v materiálu (v materiálu je navíc zjevně chyba, kdy se 
odvolávají na ČSÚ, ale míra nezaměstnanosti z 2Q2015 je patrně z 
MPSV). Značně pochybná je i argumentace o úsporách v souvislosti s 
náklady na jednoho dlouhodobě nezaměstnaného. Sociální bydlení samo o 
sobě těžko vyřeší problémy trhu práce s dlouhodobě nezaměstnanými, v 
nejlepším případě může řešení pouze napomoci, ale nikoliv samo o sobě. 
Zásadně tak nesouhlasíme s interpretací výpočtů jako konzervativní 
variantou. 
 
Návrh, dle našeho názoru, má i několik skrytých nákladů. Jako náklad 
nového systému se uvádí od roku 2020 4,3 mld. Kč, a to především jako 
investiční a provozní dotace, tato částka je ale brána následně v konstantní 
výši. Není tedy patrně zohledněn ani předpoklad změny struktury obyvatel, 
o kterém sám materiál mluví. Co víc, dojde-li k vybydlení bytových jednotek 
(což je v řadě případů i na základě reálných zkušeností velmi 
pravděpodobné) a nutné následné rekonstrukci, náklady ponese patrně 
státní rozpočet. Navíc chybí srovnání výše nové dávky s tou stávající, resp. 
vyčíslení nové dávky chybí. 
 
Náklady systému samozřejmě závisí i na počtu lidí, kteří jím projdou a jak 
dlouho v něm budou. Zde máme pochybnosti o hladkosti přechodu ze 
sociálního bydlení na volný trh, protože takový přechod může dost výrazně 
snížit kvalitu života (přesun do horšího bydlení za tržních podmínek). To 

Vysvětleno 
Náklady na vzniklé pracovní místo 
vycházejí z celkových nákladů 
včetně zajištění administrativního 
fungování. Míra nezaměstnanosti 
referovaná ve studii dopadů 
odpovídá dle autorů více 
strukturální a dlouhodobé míře 
nezaměstnanosti, než je míra 
současná vlivem vychýlení 
hospodářského cyklu. Sociální 
bydlení není jedinou součástí 
zákona. Dopady na zaměstnanost 
jsou v souladu s tvrzením MF, že 
„sociální bydlení samo o sobě těžko 
vyřeší problémy trhu práce 
s dlouhodobě nezaměstnanými“ 
podpořeny koordinovanou sociální 
prací, která by měla napomoci 
kombinaci získání bydlení 
s celkovou sociální a hospodářskou 
integrací daných domácností. Část 
populace, která vstupuje do 
systému SB, u které je 
předpokládaná integrace na trh 
práce přitom v konzervativním 
modelu vychází v řádu procent 
z celkového počtu (viz původní 
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může vést nejen k nárůstu nákladů jako takových (další skrytý náklad), ale i 
lidi výrazně demotivovat ke zlepšení své příjmové situace, která ve 
výsledku povede ke snížení kvality života. Záviset bude také na tom, jak 
bude snadné (obtížné) získat dostupné bydlení. 
 
Vyčíslení návrhu je i zmatečné. Na jednu stranu se v materiálu (správně) 
tvrdí, že dochází ke zneužívání současného systému, a i proto je nutná 
změna. Tato změna však vede k nárůstu nákladů systému a jeho 
dlouhodobé úspory jsou jen těžko uchopitelné. Na straně 112 v RIA se 
píše, že v dlouhém období by měl být systém fiskálně efektivnější, na str. 
91 zase, že systém si v dlouhém období klade za cíl rozpočtovou 
neutralitu. K tomu přispívá i to, že mezi základními cíli navrhované úpravy 
není zefektivnění systému a snížení jeho nákladů. Celý návrh tak vypadá 
z hlediska dopadů značně nevěrohodně. 
 

Závěrečná zpráva RIA, Tab. 23) a 
to přestože se u daných osob 
ohrožení bytovou nouzí považuje za 
vážnou a často jedinou překážku 
sociální integrace. Variantu tedy 
považujeme za velice konzervativní. 
 
Náklady po roce 2020 jsou 
považovány za konstantní 
vzhledem k vyššímu poskytnutí 
investičních prostředků v prvních 
letech a snižující se schopnosti obcí 
využít financování pro účely 
jednorázové investice, jakož i 
věcně-politicky stanovenému 
omezení objemu na celkové 
prostředky. Další investice včetně 
nákladů na zmíněné vybydlení jsou 
zahrnuty v nákladech celého 
systému i vyrovnávací platby 
v podobě amortizace, vyšších než 
běžných nákladů na běžné opravy a 
vyšší než běžné rizikové přirážky. 
Tvrzení se tedy nezakládá na 
pravdě. 
 
Závěrečná zpráva RIA nepočítá u 
všech domácností s plynulým 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-126- 
 

přechodem na tržní podmínky, 
avšak považuje velikost skupiny 
v bytové nouzi za konstantní, a tedy 
počet lidí, kteří ji vyřeší v tržním 
prostředí za stejnou, jako počet lidí, 
kteří se v tržním prostředí ocitnou 
v bytové nouzi. Tento předpoklad 
vychází ze současné situace, ve 
které by v případě uspokojivé 
hospodářské situace nemělo 
docházet k výraznému zvýšení 
počtu osob, které se budou 
v tržních podmínkách nacházet 
v bytové nouzi. 
 
Základním cílem zákona je 
rozpočtová neutralita, studie 
dopadů však došla k závěrům, že i 
v konzervativním modelu dochází 
k zefektivnění v této oblasti 
z hlediska výdajů na státní 
rozpočet. Tato tvrzení tedy nejsou 
v rozporu (jedna je cílem, druhá je 
výsledkem hodnocení dopadů daná 
vstupními parametry a objemovým 
omezením nákladů). Cíl celkové 
neutrality při popisovaném zlepšení 
situace v této oblasti přitom 
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považujeme nehledě na výsledky 
hodnocení za více než dostatečný. 

    245.  MF 

K části 2 Návrh variant řešení, str.55 a 77, resp. str. 79 a 131 
Na str. 77 v odstavci začínajícím „Ministerstvo financí …“ je uveden návrh 
MF, aby obce v přenesené působnosti rozhodovaly o výši maximálního 
nájemného v sociálních bytech. Takto je formulován i § 40 návrhu zákona.  
S tímto textem je v rozporu tabulka na str. 55, kde je uvedeno, že 
„Ministerstvo financí je odpovědné za stanovení výše sociálního 
nájemného v rámci systému sociálního bydlení“. 
Toto tvrzení není pravdivé, Ministerstvo financí vydá cenové rozhodnutí, 
které umožní obcím stanovit maximální výši nájemného v sociálních 
bytech. Požadujeme úpravu tabulky na str. 55 v tomto smyslu.   
Obdobná připomínka platí i pro text uvedený na str. 79 a str. 131. 

Akceptováno 

    246.  MF 

K části 4.6. B (str. 128) 
V této části předkladatel konstatuje, že navrhovaná právní úprava nemá 
negativní dopad na činnost územních samosprávných celků. K tomu 
uvádíme:  
Bereme na vědomí záměr předkladatele ohledně garantované úhrady 
provozních, investičních prostředků a prostředků na sociální práci formou 
účelových zdrojů z resortů MMR a MPSV, přesto výše uvedené tvrzení 
považujeme za nedůvodně optimistické, neboť pomíjí některé důležité 
skutečnosti: 

• potřeba zdrojů se bude odvíjet od faktického stavu (reálného 
množství) kapacit pro sociální bydlení, a to zase do značné míry od 
stavebně-technických standardů, které budou upřesněny v 
prováděcím předpise,  

• ani finanční stránka není dosud dořešena (bude zpracován 
prováděcí předpis, na jehož základě budou stanoveny podmínky 
poskytování provozních a investičních dotací), 

• obce budou muset kromě finanční stránky řešit přípravu a realizaci 
stavby, veřejné zakázky, z čehož vyplývá, že budou muset 
potlačovat priority, na které nebudou mít již kapacity. 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude poskytováno 
v samostatné působnosti obcí, vždy 
na jejich dobrovolném rozhodnutí. 
Adekvátně k tomu budou 
poskytovány dotace na provoz a 
investice ze strany MMR a na 
sociální práci ze strany MPSV. 
Obce budou povinny plnit své 
povinnosti pouze na základě financí 
z uvedených dotací. Pokud obec 
nevstoupí do systému, nahrazuje 
její roli stát ve formě záchytného 
systému. Finanční prostředky na 
provoz atd. jsou řešeny v rámci 
dotace na provoz. 
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Bez znalosti skutečného rozsahu problému a bez jednoznačného řešení 
jeho finanční stránky (např. rozsah spoluúčasti) by, dle našeho názoru, 
mohlo vzniknout enormní riziko pro obce jako subjekty příslušné k zajištění 
dostatečného obecního fondu sociálního bydlení. 
 
Materiál také neposkytuje ucelený přehled o nových povinnostech 
samospráv (v samostatné a přenesené působnosti), ani jak budou řešeny.  

• Na str. 112 RIA (tabulka 30) jsou dopady na „správa systému - 
orgány státní správy“ vyčísleny na cca 537,4 mil. Kč - z tabulky ale 
nevyplývá, zda jde o dopady pouze pro centrální úroveň; částka 
není komentována, specifikována z hlediska zdrojů úhrady, ani 
nefiguruje v Důvodové zprávě. 

• Obec stanoví maximální sociální nájemné „nařízením“(§ 40).  
• Na str. 63 RIA předkladatel konstatuje, že „Pokrytí nákladů na nové 

investice (výstavba, pořízení, rekonstrukce) a provoz sociálních bytů 
– tedy i zajištění personálu pro fungování bytů v systému sociálního 
bydlení je obsaženo v provozních a investičních dotacích, které mají 
být poskytovány MMR a jsou ve výši 3 mld. Kč ročně.“, ale např. 
ohledně dopadů hodnocení kvality nebytového prostoru a bytu při 
zpochybnění jeho způsobilosti k trvalému bydlení (str. 50 Důvodové 
zprávy a str. 56 RIA) se předkladatel nevyjadřuje. K uvedenému 
proto především sdělujeme, že pro rok 2017 se pro obce a kraje 
navrhuje 5 % navýšení celkového objemu příspěvku na výkon 
státní správy. Valorizace příspěvku o 5 % je navržena rovněž v 
rámci střednědobých výdajových rámců (2018-2019), s dalšími 
eventuálními nárůsty nad citovanou úroveň valorizace nelze 
souhlasit. 

 
V RIA jsou tyto položky popsány, 
nicméně položky byly dále 
specifikovány. 
 
 
 
 
 

    247.  MF 

K Shrnutí závěrečné RIA, bod 3.4. Dopady na územní samosprávné celky 
(str. 6-7, RIA) 
Ačkoli uvedené spadá do části „3. Agregované dopady návrhu zákona“, 
žádné konkrétní dopady na územní samosprávné celky se zde neuvádějí, 
resp. předkladatel nekonstatuje ani to, že žádný dopad na obce, obecní 

Akceptováno 
Upraveno. 
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úřady, kraje ani krajské úřady se nepředpokládá. Namísto toho zde 
rozsáhle obhajuje samotný koncept sociálního bydlení, což do části 
agregovaných dopadů zjevně nepatří (identická výkladová pasáž je přitom 
uvedena také na str. 129 RIA).  
 

    248.  MF 

K části VII. Prováděcí předpisy k zákonu o sociálním bydlení a o 
příspěvku na bydlení 
 
K části V. Podmínky poskytování provozních a investičních dotací 
Nechápeme, resp. zásadně nesouhlasíme se závěrečným konstatováním 
předkladatele, že „V případě, že se bude jednat o příspěvek, jak je ve 
vypořádání připomínek navrhováno, půjde zjevně o nárokový příspěvek ze 
státního rozpočtu na plnění úkolů vyplývajících ze zákona o sociálním 
bydlení v přenesené působnosti obcemi, ve smyslu § 62 z. č. 128/2000 
Sb., o obcích, resp. analogického ustanovení v zákonu o hl. městě Praze. 
Podpora pořízení sociálního bytu bude v tomto případě upravena 
samostatným prováděcím právním předpisem o podpoře formou 
vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu.“  
 
Není zřejmé, co je míněno konstatováním „jak je ve vypořádání připomínek 
navrhováno,“ k navazujícímu textu však uvádíme:  
V případě, že zajištění existence a provozu sociálního fondu obcí má být 
jejich samostatnou působností, v žádném případě nelze souhlasit 
s tvrzením předchozího odstavce, který se vztahuje k přenesené 
působnosti.  
Pozn.: S textem uvedeného odstavce bychom nesouhlasili, ani pokud by 
šlo o přenesenou působnost, neboť samo konstatování, že určitá agenda 
je přenesenou působností, nezakládá automatický nárok na její 100 % 
úhradu státem. Výše příspěvku na výkon státní správy (resp. možnost jeho 
navýšení) vychází ze situace státního rozpočtu, ne vždy je přitom vhodné 
použít formu úhrady příspěvkem na výkon státní správy (zdůrazňujeme, že 
pro roky 2017-2019 se pro obce a kraje navrhuje 5 % navýšení celkového 

Vysvětleno/ částečně 
akceptováno 
Sociální bydlení bude poskytováno 
v samostatné působnosti obcí, vždy 
na jejich dobrovolném rozhodnutí. 
Adekvátně k tomu budou 
poskytovány dotace na provoz a 
investice ze strany MMR a na 
sociální práci ze strany MPSV. 
Obce budou povinny plnit své 
povinnosti pouze na základě financí 
z uvedených dotací. Pokud obec 
nevstoupí do systému, nahrazuje 
její roli stát ve formě záchytného 
systému. Finanční prostředky na 
provoz atd. jsou řešeny v rámci 
dotace na provoz. 
 
Text je upraven. 
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objemu příspěvku, s dalšími eventuálními nárůsty nad citovanou úroveň 
valorizace celkového objemu příspěvku by nebylo možné souhlasit). 

 

    249.  MSp. 

1. Obecně k návrhu zákona 
Konstatujeme, že předkládaný návrh nesplňuje jeden ze základních 
požadavků na návrhy právních předpisů, vyjádřený v čl. 2 odst. 2 písm. d) 
Legislativních pravidel vlády, jelikož není koncipován přehledně a 
formulován jednoznačně, srozumitelně, jazykově a stylisticky bezvadně. 
V oblasti terminologické nepřesnosti, která ovšem vede až 
k nesrozumitelnosti návrhu, upozorňujeme např. na nevyjasněný vztah 
mezi legislativní zkratkou „systém“ a pojmem „systém sociálního bydlení“, 
přičemž obojí je někdy navíc nahrazováno slovem „oblast“. Dále 
poukazujeme na skutečnost, že pro rozhodnutí týkající se bytové nouze 
osoby je v návrhu používáno mnoho různých označení, což vede adresáta 
normy k pochybám, zda předkladatel míní stále ten samý individuální 
správní akt, anebo má na mysli různé typy rozhodnutí. 
Některé paragrafy obsažené v návrhu jsou zcela nepřehledné a není 
možné je rozumně vyložit. Mezi takové patří např. § 11 o sociálním šetření, 
kde nejsou jednoznačně vymezeny jeho dva základní typy, s nimiž návrh 
dále pracuje, dále § 12 o územní koncentraci a rezidenční segregaci, kde 
jsou nesrozumitelným způsobem vyjádřena početní kritéria jejich určení, 
nebo § 16 o přestupcích, které jsou zde upraveny v naprostém nesouladu 
se zásadami konstrukce ustanovení upravujících tento typ deliktů (s tím 
souvisí i přechodné ustanovení § 97 odst. 1). 
Návrh taktéž obsahuje celou řadu ustanovení nenormativního charakteru 
(např. formulace, že dostupné a sociální byty „by měly být zpravidla“, 
obsažená v § 90) a používá vyjadřovací prostředky, jejichž výskyt je v 
textu právního předpisu s ohledem na nutnost jeho přesnosti zcela 
nevhodný (např. výrazy v závorkách, dvojtečky, zkratka cca, slovo 
„eventuálně“, apod.). 
Vzhledem ke shora uvedenému požadujeme komplexní přepracování 
předkládaného návrhu tak, aby byl způsobilý stát se organickou součástí 

Akceptováno 
Pojmy vyjasněny a jednotlivá 
ustanovení provázána. Zákon je 
zjednodušen na základě vyjednané 
podoby s připomínkovými místy. 
 
§ 90 bude z návrhu zákona vyjmut.  
 
Návrh zákona je přepracován podle 
legislativních pravidel vlády.  
 
Ustanovení § 12 je ze zákona 
vyjmuto, toto téma se bude řešit 
metodicky na úrovni dotací a 
působení státní organizace. 
 
§ 16 je ze zákona vyjmut. 
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právního řádu. 

    250.  MSp. 

2. K § 5 
a) Po rekodifikaci soukromého práva z roku 2012 již není užíváno pojmu 
„nemovitost“, nýbrž „nemovitá věc“, pročež doporučujeme provést náležitou 
opravu terminologie. 
b) Není zřejmé, z jakého důvodu zde nebyly zohledněny instituty 
zabezpečovací detence a vazby, pročež požadujeme buď jejich doplnění, 
anebo vysvětlení jejich nezahrnutí do návrhu. Tato připomínka platí i pro 
některá další ustanovení návrhu – např. § 6 odst. 1 písm. g).  

a) Akceptováno 
b) Vysvětleno: Je obsaženo 
v písmenu g). 
 
 

    251.  MSp. 

3. K § 6 odst. 1 písm. f) 
a) Máme za to, že u vypočtených trestných činů předkladatel opominul do 
normativního textu zapracovat podmínku, že byly tyto spáchány 
v souvislosti s bydlením v konkrétním domě nebo bytě, pročež celé 
ustanovení pozbývá smyslu, jelikož umožňuje zahrnout mezi zvlášť 
zranitelné osoby libovolnou oběť některého z uvedených trestných činů, 
což zřejmě nebylo úmyslem předkladatele. Z toho důvodu požadujeme 
doplnit vazbu na společné bydlení. 

Neakceptováno 
Ustanovení souvisí s ochranou 
obětí a zvýšeným standardem 
zajištění bezpečí pro tyto osoby, 
nelze akceptovat i v souvislosti 
s požadavky na rozšíření od MLP. 
 

    252.  MSp. 

b) Není zřejmé, z jakého důvodu byla pro vymezení zvlášť zranitelné osoby 
zvolena kumulace podmínek spočívající v tom, že byl na dané osobě 
spáchán některý z vymezených trestných činů a zároveň musí být tato 
osoba obětí podle zákona o obětech trestných činů. Podle § 2 odst. 2 
zákona o obětech trestných činů se obětí rozumí fyzická osoba, které bylo 
nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková 
nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem 
obohatil. Je tedy nadbytečné stanovovat, aby osoba, na které byl spáchán 
trestný čin, zároveň musela být obětí ve smyslu uvedeného zákona. Z toho 
důvodu požadujeme slova „a která je obětí podle zákona o obětech 
trestných činů,“ vypustit. 

Neakceptováno 
Odkazujeme na oběti domácího 
násilí a dalších trestných činů, např. 
obchodu s lidmi atd., nelze 
akceptovat i s ohledem na 
připomínky MLP. 
Na tuto oblast upozorňují i vládní 
výbory a orgány EU či dalších 
mezinárodních organizací. 
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    253.  MSp. 

c) Formulaci „popřípadě též další osoby, které jako oběti domácího násilí 
musely opustit jejich dosavadní byt“ považujeme za značně vágní. Není 
totiž jasné, jaký je pro účely návrhu přesný obsah pojmu „domácí násilí“, 
kdo a jak bude splnění této podmínky posuzovat a na co míří slova „muset 
opustit svůj dosavadní byt“ (a proč pouze byt). Zde odkazujeme na § 751 
občanského zákoníku a na § 44 zákona o Policii České republiky – je to 
právě agresor, kterého je možno z bytu vykázat. Vzhledem k tomu, že by 
formulace normativního textu měla být s ohledem na stabilitu rozhodovací 
praxe přesná a určitá, požadujeme shora uvedenou formulaci vypustit. 

Akceptováno 
 

    254.  MSp. 

4. K § 6 odst. 1 písm. h) 
Není zřejmé, z jakého důvodu nebyly do ustanovení zahrnuty osoby, jež by 
měly být v následujících 6 měsících propuštěny z výkonu trestu odnětí 
svobody, pročež požadujeme buď jejich doplnění, anebo vysvětlení jejich 
nezahrnutí do návrhu.  
 

Vysvětleno 
Jsou zařazeny již v písmenu g). 
Bezprostředně po propuštění: 
specifikováno v rozmezí do 12 
měsíců od propuštění. 

    255.  MSp. 

5. K § 6 odst. 4, § 11 odst. 4, § 12 odst. 4, § 13 odst. 4 a § 99 
Považujeme za nadbytečné, aby byla posouvána účinnost ustanovení § 6 
odst. 4, § 11 odst. 4, § 12 odst. 4 a § 13 odst. 4. Pokud by chtěl 
předkladatel skutečně odložit účinnost zmocnění k vydání předmětných 
vyhlášek MPSV, musel by pracovat s ustanovením § 98 odst. 2, které má 
charakter zmocňovacího ustanovení. Domníváme se nicméně, že jde ze 
strany předkladatele o omyl, jelikož podle tezí prováděcích předpisů 
k návrhu chce, aby předmětné vyhlášky k 1. lednu 2018, resp. k 1. červnu 
2018 nabyly účinnosti, k čemuž bude nezbytně potřeba, aby zmocnění 
k jejich vydání bylo účinné dříve. Z toho důvodu požadujeme z § 99 
vypustit dělenou účinnost týkající se § 6 odst. 4, § 11 odst. 4, § 12 odst. 4 a 
§ 13 odst. 4. 

Vysvětleno 
Pokládáme za logické, aby byla 
jednotlivá ustanovení zákona 
naplněna ihned po nabytí účinnosti. 
Vzhledem k tomu, že systém 
sociálního bydlení bude nabíhat 
postupně, nelze zajistit jednotnou 
účinnost. 
Účinnosti se velmi zjednodušily 
podle současného návrhu.  

    256.  MSp. 

7. K § 9 a § 14 odst. 5 písm. g) 
a) Tato ustanovení odkazují na „smlouvu o zajištění sociálního bydlení 
podle občanského zákoníku“, resp. na „smlouvu o poskytnutí bytu do 
systému sociálního bydlení“ (doporučujeme sjednocení terminologie). 
Takovou smlouvu ovšem občanský zákoník neupravuje (§ 1840 

Akceptováno 
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občanského zákoníku ji sice zmiňuje, ale neupravuje), pročež požadujeme 
vypuštění slov „podle občanského zákoníku“. 

    257.  MSp. 

b) Konstatujeme, že konstrukce, kdy je nejprve uvedena jedna varianta, a 
poté s použitím slova „popřípadě“ varianta druhá, naznačuje, že varianta 
první je základní a teprve v situaci, kdy jí nemůže být užito, nastupuje 
podpůrně varianta druhá. V předmětných ustanoveních se tímto způsobem 
hovoří o veřejnoprávní a soukromoprávní smlouvě, přičemž jejich pořadí je 
v rámci nastíněného schématu v obou případech opačné. Požadujeme 
tedy vyjasnit, jaký je vztah veřejnoprávní a soukromoprávní smlouvy 
v daném kontextu, tj. zda stojí naroveň, anebo má být jedna z nich 
upřednostněna a která. 

Akceptováno 
Upraveno v souladu s připomínkami 
MV. 
Veřejnoprávní smlouva (dosavadní 
ustanovení § 20 až 22) byla 
z návrhu zákona vypuštěna. 

    258.  MSp. 

8. K § 13 odst. 3, § 14 odst. 4 písm. a), § 29 odst. 2, § 34 odst. 5 a § 35 
odst. 2 
V těchto ustanoveních předkladatel počítá se „zrušením platnosti 
rozhodnutí“, což je ovšem z procesního hlediska nesprávné vyjádření, 
jelikož zrušeno může být rozhodnutí jako takové, nikoli však jeho „platnost“, 
protože existence „neplatného rozhodnutí“ nemá z logiky věci žádný smysl. 
Z toho důvodu požadujeme patřičné přeformulování těchto ustanovení. 

Akceptováno 
Používá se termín odnětí 
rozhodnutí. 

    259.  MSp. 

13. K § 39 odst. 1 
Toto ustanovení považujeme za nadbytečné, protože je duplicitní vůči 
právní úpravě obsažené v občanském zákoníku, která dopadá na nájemní 
vztahy automaticky (její aplikace není vyloučena navrhovaným 
ustanovením § 41). Z toho důvodu požadujeme ustanovení vypustit. 
 

 Neakceptováno 
Z hlediska právní jistoty nájemců u 
specifického smluvního typu je 
vhodné, aby byla výslovně 
definována také jejich práva a 
nikoliv jen povinnosti. 
Jedná se o příklady z praxe, kdy je 
nutné specificky upravit nájemní 
vztah nebo způsob vystěhování. 
V tomto případě se jedná o 
specifický nájemní vztah, plní se 
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závazek státu, nikoliv běžný tržní 
nájemní vztah.  

    260.  MSp. 

14. K § 39 odst. 2 písm. e) 
Formulaci „pověřenému pracovníkovi dalších úřadů“ považujeme za příliš 
širokou, pročež doporučujeme předmětnou povinnost nájemce zpřesnit, 
aby bylo jednoznačné, komu musí v souvislosti s kontrolou plnění 
povinností stanovených návrhem umožnit vstup do bytu. 

Akceptováno 
Jinými úřady jsou myšleny Stavební 
úřady, hygienické stanice či 
zaměstnanci obecních úřadů. 
Doplněno do zákona. 

    261.  MSp. 

17. K § 42 
V prvním odstavci se stanoví, že je platnost smlouvy o sociálním nájmu 
bytu omezena platností rozhodnutí o nároku na podporu formou sociálního 
bydlení v tom smyslu, že je smlouva o sociálním nájmu bytu automaticky 
ukončena k témuž dni, k jakému bylo pravomocně zrušeno rozhodnutí 
o nároku na podporu formou sociálního bydlení. Podle odstavce 4 ale 
sociální nájem bytu zaniká prvním dnem třetího měsíce následujícího po 
dni, kdy bylo pravomocně zrušeno rozhodnutí o nároku na podporu formou 
sociálního bydlení. Tato dvě ustanovení jsou ve zjevném rozporu, který 
požadujeme odstranit, přičemž upřednostňujeme tříměsíční dobu, aby si 
nájemce mohl najít nové bydlení. 
Dále odstavec 2 stanoví, že výpovědí ze sociálního nájmu bytu podle 
občanského zákoníku není ovlivněna platnost rozhodnutí o nároku na 
podporu formou sociálního bydlení, přičemž odstavec 5 stanoví, že sociální 
nájem bytu lze ukončit také podle ustanovení občanského zákoníku (s 
aplikačními výlukami § 2285 a § 2288 odst. 2 občanského zákoníku). 
Požadujeme, aby byl vyjasněn vztah mezi výpovědí ze sociálního nájmu 
bytu podle občanského zákoníku a zrušením rozhodnutí o nároku na 
podporu formou sociálního bydlení – kdy se bude používat který institut a 
co bude mít přednost, pokud budou aplikovány oba zároveň 
(upozorňujeme přitom na rozdílnost doručení soukromoprávní výpovědi 
z nájmu a správního rozhodnutí). 

Akceptováno 
Uvedeno do souladu.  
 
Výpověď a vystěhování z bytu jsou 
specificky upraveny tímto zákonem. 
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    262.  MSp. 

25. K § 97 odst. 3 
 
Konstatujeme, že znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, nejsou novelizována 
návrhem zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, nýbrž 
souběžně předkládaným návrhem zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení, pročež požadujeme u jejich citací nahradit slova „ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“ slovy „ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. …/2016 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a 
o příspěvku na bydlení“. 

Vysvětleno 
Vzhledem k tomu, že se přechodná 
ustanovení vztahují přímo 
k ustanovením zákona o sociálním 
bydlení a o příspěvku na bydlení, 
pokládáme za vhodné, aby se 
odkazovalo na tento zákon.   

    263.  MSp. 

26. K § 98 odst. 1 
Konstatujeme, že je nadbytečné opakovat v tomto ustanovení, navíc 
nepřesně a odchylně, co vláda stanoví nařízením, jelikož toto je již určeno 
v § 56, 57 a § 92 odst. 4. Z toho důvodu požadujeme nahradit navrhované 
znění § 98 odst. 1 např. takto: 
„(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 56, 57 a § 92 odst. 4.“. 

Vysvětleno 
Použité zmocnění je podle našeho 
názoru v souladu s Legislativními 
pravidly vlády. 
 
 

    264.  MSp. 

27. K obecné části důvodové zprávy k části B (odůvodnění hlavních 
principů návrhu) 
V bodě „Nově se stanovují tři kategorie normativních nákladů na bydlení…“ 
(str. 50) jsou ve třetím podbodu mezi právní tituly k bydlení zařazeny 
výprosy a výpůjčky, avšak jejich zařazení zde se nikterak neodráží v textu 
návrhu. Nadto považujeme za problematické, stanovit normativní náklady 
na bydlení ke smlouvám, které jsou bezúplatné, pročež požadujeme 
výprosu a výpůjčku z textu důvodové zprávy vypustit. 

Částečně akceptováno 
Text bude upraven tak, aby bylo 
zřetelné, že bude existovat více 
typů normativních nákladů 
v závislosti na právním titulu užívání 
prostoru pro bydlení. 
U výpros a výpůjček jde skutečně o 
smlouvy, které jsou bezúplatné – 
pokud jde o přenechání prostoru k 
využívání, ale ostatní náklady na 
bydlení (energie, vodné stočné, 
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odvoz odpadu atd.) se hradí i 
v těchto smluvních vztazích. Proto 
budou stanoveny samostatné 
normativní náklady pro tyto 
smlouvy, aby odrážely pouze 
náklady, které se v těchto právních 
vztazích hradí. 

    265.  MSp. 

28. K obecné části důvodové zprávy k části E (soulad 
s mezinárodními smlouvami) 
Poslední odstavec této části věnovaný Evropské úmluvě o lidských 
právech (dále jen „Úmluva“) považujeme za poněkud zavádějící. 
Zdůrazňujeme, že právo na bydlení v Úmluvě zakotveno není, a to ani ve 
světle relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva (dále jen 
„Soud“). Je sice pravda, že problematika adekvátního bydlení může 
příležitostně vyvolat otázky na poli všech předkladatelem citovaných článků 
Úmluvy, ale je tomu tak pouze ve specifických případech, a nikoli v tom 
smyslu, že by z těchto článků jednotlivě či v jejich souhrnu vyplývalo 
každému jednotlivci právo na bydlení. 
Předkladatel není přesný ani ohledně konkrétně zmíněného případu 
Marzari proti Itálii  
[č. 36448/97, rozhodnutí Soudu (nikoli Komise) ze dne 4. května 1999]. 
Soud zajisté použil předkladatelem uvedenou větu, ale důležitá jsou i 
slova, která nejsou v přeloženém úryvku reprodukována, a sice že 
k takovému porušení může dojít „za určitých okolností“. V uvedené věci 
byla stížnost odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost, takže takové 
okolnosti nenastaly. Ostatně v řadě případů týkajících se bydlení Soud ani 
nedospěl k závěru o porušení Úmluvy.  
Některé kauzy však vyústily v takový závěr a lze dokonce poukázat na 
případy vedené proti České republice, konkrétně Wallová a Walla proti 
České republice (č. 23848/04, rozsudek ze dne 26. října 2006) a Havelka a 

Akceptováno  
Text upraven.  
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ostatní proti České republice (č. 23499/06, rozsudek ze dne 21. června 
2007), v nichž byla nedostatečná pomoc státních úřadů rodičům nezletilých 
dětí, kteří nebyli s to opatřit si adekvátní bydlení, důvodem k odebrání dětí. 
Informace o těchto případech by bylo vhodné doplnit. 
Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby překladatel důvodovou zprávu 
v této oblasti zpřesnil a doplnil relevantní judikaturu Soudu. 

    266.  MO 

K materiálu jako celku  
 

1. Požadujeme do materiálu dopracovat návrhy řešení, kterými bude 
eliminováno riziko jeho zneužívání a jeho demotivační charakter. 
 

Odůvodnění: Nastavený systém může mít demotivační charakter pro 
pořízení vlastního bydlení a pro placení tržního nájemného. Pokud v 
jednom domě bude vícero jednotek s odlišným režimem, a to se sníženým 
a tržním nájemným, hrozí riziko, že nájemci v bytě s tržním nájemným s 
málo odlišným (vyšším) příjmem se budou vědomě snažit o získání 
sociálního bydlení. Tyto skutečnosti mohou ovlivnit obce, a to zvýšenou 
poptávkou po sociálním bydlení.  
 

Vysvětleno 
Návrh zákona již obsahuje 
motivační ustanovení, např. 
zavedení podmínky povinné 
sociální práce a plnění 
individuálního plánu podpory a 
zpřísňuje podmínky pro získání 
příspěvku na bydlení v nadstavbové 
výši oproti současné situaci mimo 
bydlení v bytech a v nevyhovujícím 
bydlení. V návrhu prováděcího 
předpisu IPP jsou specifikovány 
jeho náležitosti. Porušování IPP 
může vést i k odejmutí rozhodnutí. 
Součástí IPP je i spolupráce 
sociálního pracovníka a klienta při 
hledání bydlení na běžném trhu 
s bydlením. 

    267.  MO 

2. Požadujeme do materiálu zapracovat informaci, jestli na sociální byt 
bude mít nárok i nájemce, který bude mít např. v obecním bytě negativní 
platební morálku.  
 

Odůvodnění: V případě, že nájemce nebude řádně plnit své 

Vysvětleno 
Pokud splní takový člověk základní 
podmínky vymezené v § 4 a 8, bude 
mít nárok. Nicméně bude muset 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-138- 
 

povinnosti v oblasti bydlení, a obec mu následně zajistí (sociální) bydlení 
dle návrhu zákona, může mít tato skutečnost opět demotivační charakter 
pro nájemce, kteří svůj nájem řádně platí. Hrozí zde riziko, že obce 
nebudou jakkoliv vymáhat nedoplatky u těchto nájemců, protože z důvodu 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti se jim to nevyplatí. Do těchto bytů 
nebude do budoucna investováno a budou chátrat. 
 

spolupracovat na vytvoření 
individuálního plánu podpory a plnit 
ho, ten může obsahovat i práci 
s dluhovou zátěží. Sociální bydlení 
bude poskytováno v samostatné 
působnosti, obce budou do systému 
vstupovat dobrovolně. Obce mohou 
nově odmítnout osoby, které mají 
vůči obci dluh v oblasti bydlení. Tyto 
osoby se budou moci obrátit na 
Centrum pro sociální bydlení . 

    268.  MO 

3. Požadujeme do materiálu zapracovat informaci, jak se bude postupovat 
v případě úmyslného vstupu do systému osob z jiných členských států 
Evropské unie.  

Odůvodnění: V takovém případě obce budou muset vynakládat 
dodatečné finanční prostředky k zajištění sociálního bydlení pro osoby, 
které se ocitly v systému nikoliv na základě své nezaviněné situace, ale 
úmyslně. 
 

Akceptováno 
Podmínky upraveny v § 25, 
podmínky jsou nastaveny tak, že 
úmyslný vstup není možný. Bude 
probíhat zhodnocení zátěže 
sociálního systému, který je 
pojistkou proti těmto případům. 
Ustanovení dosavadního § 25 (nyní 
§ 21) bylo navíc zcela 
přeformulováno a je vázáno na 
podmínku trvalého pobytu.  

    269.  MO 
4. Požadujeme definovat pojmy dostupný byt a sociální byt. 
Odůvodnění: V návrhu zákona jsou používány pojmy dostupný byt a 

sociální byt, návrh zákona však neobsahuje jejich definici a není tak 
zřejmé, co tyto pojmy zahrnují a jaký je mezi nimi vztah a rozdíl.  

Akceptováno 

    270.  MO 
K § 33 odst. 4 
 
 Požadujeme větu „popřípadě přestala splňovat podmínky uvedené 

Akceptováno 
Ustanovení bylo přeformulováno. 
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v citovaném ustanovení“ vypustit nebo nahradit přesnější formulací. 
 
 Odůvodnění: Z formulace není zřejmé, které citované ustanovení je 
míněno. Zřejmě to má být § 34, ten však upravuje povinnosti a 
odpovědnost a nestanoví podmínky. 

    271.  MZd. 

K § 6 odst. 1 písm. i) 
 
Podle § 6 odst. 1 písm. i) se duševní onemocnění má dokládat lékařským 
posudkem, lékařskou zprávou nebo propouštěcí zprávou. Mezi těmito 
doklady jsou však podstatné rozdíly, a to z hlediska jejich obsahu i účelu. 

Je proto třeba jednoznačně vymezit doklad, kterým se bude dokládat 
duševní onemocnění pro účely navrhovaného zákona; přitom musí být 
chráněny citlivé osobní údaje o dotčených osobách. V této souvislosti je 
třeba též vymezit vztah návrhu zákona k zákonu č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a 
k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

Nadto upozorňujeme, že nelze duševní onemocnění definovat pomocí 
odkazu na Mezinárodní klasifikaci nemocí slovy „MKN-10“. Požadujeme 
upřesnit, na jaké diagnózy, popř. na jakou část zmíněné klasifikace, má 
dané ustanovení odkazovat, aby bylo zřejmé, o jaká duševní onemocnění 
se jedná. 

Odůvodnění: 

Lékařský posudek se vydává v rámci posudkové péče na základě 
posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti. Podle zákona č. 
373/2011 Sb. o lékařský posudek žádá posuzovaná osoba nebo jiná 

Akceptováno 
Doklady podle zdravotnických 
předpisů byly vypuštěny. 
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k tomu oprávněná osoba (viz § 42 odst. 1). 

Pokud pro účely navrhovaného zákona má platit jiný postup, než stanoví 
zákon č. 373/2011 Sb., musí být v návrhu zákona stanoveno, kdo je 
oprávněn o lékařský posudek požádat a který poskytovatel zdravotních 
služeb je příslušný k vydání posudku, popřípadě též, kdo je posuzujícím 
lékařem (jinak bude platit § 42 zákona č. 373/2011 Sb.). V lékařském 
posudku nesmí být uvedena diagnóza, pokud zákon nestanoví jinak 
(ochrana citlivých osobních údajů o pacientovi). Proti lékařskému posudku 
podle zákona č. 373/2011 Sb. lze podat návrh na přezkoumání. 

Lékařskou zprávu (zprávu o poskytnutých zdravotních službách) 
zpracovává ošetřující lékař. Zpráva obsahuje údaje o zdravotním stavu 
pacienta, výsledky vyšetření atd. (jde o citlivé osobní údaje o pacientovi). 
Lékařská zpráva je určena pro potřeby zdravotní péče nebo pro posouzení 
zdravotního stavu, a to zdravotnickými pracovníky. 

Totéž platí pro propouštěcí zprávu, která je určena pro zajištění návaznosti 
zdravotní péče. 

    272.  MZd. 

K § 13 odst. 2  

Z ustanovení není zřejmý způsob doložení zdravotního stavu. Požadujeme 
ustanovení doplnit. 

Odůvodnění: 

Viz předchozí připomínka. 

Vysvětleno 
Bude doloženo kvalifikovaným 
stanoviskem sociálního pracovníka 
(viz připomínka k § 6 č. 342) na 
základě doložení jiným dokladem či 
vyjádřením žadatele o sociální byt. 

    273.  MZd. K § 14 odst. 4 písm. b), § 44 a 49 odst. 1 Neakceptováno 
Upraveno dle připomínek MMR v § 
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Požadujeme z uvedených ustanovení vypustit krajské hygienické stanice. 
V souvislosti s tím také požadujeme, aby byl zcela vágní pojem „hygienický 
standard“ uvedený v návrhu alespoň rámcově vymezen, má-li být jednou z 
podmínek pro začlenění bytu do systému sociálního bydlení. 
Odůvodnění: 

Krajská hygienická stanice je orgán ochrany veřejného zdraví, jehož 
kompetence jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Lze dovozovat, že hygienické standardy stanovené pro účely začlenění 
bytu do systému sociálního bydlení nelze považovat za hygienické 
požadavky ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví. Závady, které 
obvykle omezují užívání bytu a veřejností jsou obecně považovány za 
„hygienické“, např. plíseň na vnitřním povrchu zdí, nefunkční kanalizace, 
vodovod nebo vytápění, jsou závadami stavebně-technickými, nikoli 
hygienickými. 
 
Vzhledem k výše uvedenému kontrola a řízení týkající se hygienických 
standardů pro účely návrhu zákona nenáleží krajským hygienickým 
stanicím. 
 

43 a 44.  

Sociální byt musí splňovat tak jako 
každý jiný byt stavebně technické, 
požární a hygienické požadavky, a 
kromě toho standardy sociálního 
bytu, které upravuje zákon o 
sociálním bydlení. Požadujeme 
důsledné užívání navrženého 
slovního spojení „stavebně-
technické, požární a hygienické 
požadavky“ nikoli „standardy“ 
v celém návrhu zákona tak, aby se 
v praxi předcházelo výkladovým 
problémům. 
Postup věcně příslušných správních 
orgánů při zajišťování ochrany 
veřejných zájmů upravují zvláštní 
právní předpisy, např. § 132 až 142 
stavebního zákona upravuje 
stavební dozor a zvláštní pravomoci 
stavebního úřadu, § 31 až 38 
zákona o požární ochraně upravuje 
státní požární dozor a § 84 zákona 
o ochraně veřejného zdraví 
upravuje státní zdravotní dozor. 
Pokud sociální byt neodpovídá 
stavebně technickým, požárním 
nebo hygienickým požadavkům 
sociálního bytu, bude podán podnět 
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věcně příslušnému správnímu 
orgánu, který na základě tohoto 
podnětu věc prověří, tj. vykoná 
dozor. Další postup správního 
orgánu se odvíjí od skutečně 
zjištěného stavu věci, správní řízení 
nemusí být vůbec zahájeno. 
 
Je tedy nezbytné, aby v případech, 
které spadají do kompetence 
orgánu veřejného zdraví, tj. 
hygienických stanic, bylo možné 
tyto orgány požádat o součinnost při 
vyhodnocení prostoru pro bydlení 

    274.  MZd. 

K § 18 písm. a), § 43 odst. 3 a § 98 odst. 3 
 
Je třeba upřesnit zmocnění k úpravě standardů bytů vyhláškou a tyto 
standardy alespoň rámcově vymezit v návrhu zákona. V rámci § 43 odst. 3 
není vůbec zřejmé, o jaké „další“ standardy jde. Půjde například o 
„minimální stavebně-technické standardy“ uvedené v navazujícím 
ustanovení § 44 návrhu? 
 
Odůvodnění: 
Není jasné, zda zmocnění pro Ministerstvo pro místní rozvoj stanovit podle 
§ 98 odst. 3 k provedení § 43 odst. 3 vyhláškou „další standardy 
dostupných a sociálních bytů“, zahrnuje standardy uvedené v § 18 písm. 
a). 

Vysvětleno 
Upraveno v souladu s návrhem 
MMR, který již požadavek na 
úpravu dalších standardů 
v prováděcím právním předpisu 
neobsahuje. 
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    275.  MZd. 

K § 27 odst. 1 písm. g)  
 
Není zřejmé, co se rozumí „pobytem v obci ze zdravotních důvodů“ a 
jakým způsobem bude existence těchto důvodů prokazována. Rovněž ani 
důvodová zpráva neobsahuje bližší vysvětlení. Požadujeme úpravu 
upřesnit. Zároveň upozorňujeme, že je nezbytné v § 27 odst. 1 buď vypustit 
slovo „zejména“ v úvodní části ustanovení, nebo slovo „zejména“ ponechat 
a vypustit písmeno h) daného ustanovení. 

Odůvodnění: 
Dotčené ustanovení má sloužit pro prokázání „vazby k obci“, tj. nebude-li 
připadat v úvahu jiná relevantní skutečnost, musí „pobyt ze zdravotních 
důvodů“ trvat nepřetržitě alespoň po dobu 6 měsíců. Z návrhu není zřejmé, 
na jaké situace uvedené ustanovení míří. 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Volba trvalého pobytu byla učiněna 
na základě podnětů připomínkových 
míst, která kritizovala jednak řadu 
negativ, která přináší skutečný 
pobyt, a rovněž z toho důvodu, že 
skutečný pobyt není možné řešit ve 
speciální právní normě, ale spíše 
systémově – tzn. v rámci definice 
evidence osob ze strany MV ČR. 

    276.  MZd. 

K § 46 odst. 2 písm. a) bod 6 
 
Není zřejmé, jakým dokladem má být doložena pracovní neschopnost pro 
účely posouzení nároku na příspěvek na bydlení. Požadujeme ustanovení 
doplnit. 

Odůvodnění: 

Vydání lékařského posudku podle § 45 odst. 3 písm. a) zákona 
č. 372/2011 Sb. se vztahuje pouze na případy součinnosti s Úřadem práce 
ČR při zprostředkování zaměstnání. 

Akceptováno 
Text byl přeformulován. Je použit 
text z ustanovení zákona o pomoci 
v hmotné nouzi, což je pro 
současnou praxi dostačující.   

    277.  MZd. 
K § 49 

Úprava posouzení vhodnosti užívání prostoru pro bydlení je vágní a měla 
by být upřesněna. Navíc není zřejmý vztah navrhovaného § 49 odst. 1 s § 

Vysvětleno 
Text bude upraven – půjde o 
posouzení prostoru v souladu se 
zvláštními právními předpisy. 
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49 odst. 2. V odstavci 2 uvedená formulace „mít pochybnosti, že konkrétní 
prostor přestal být způsobilý,“ jinými slovy znamená, že zde je podezření, 
že konkrétní prostor začal být způsobilý, což  pravděpodobně neodpovídá 
záměru předkladatele. 
Odůvodnění: 

Pro přehodnocení způsobilosti prostoru pro bydlení nelze považovat za 
dostačující pouhou pochybnost krajské pobočky Úřadu práce o této 
způsobilosti prostoru. 

Krajská pobočka ÚP bude dávat 
podněty příslušným orgánům a na 
základě jejich vyhodnocení daného 
prostoru bude postupovat dále, tzn. 
případně rozhodovat o odejmutí 
dávky. 

    278.  MZd. 

K § 51 odst. 2 písm. b) 
Upozorňujeme, že zákon o veřejném zdravotním pojištění nezná 
„prostředky zdravotnické techniky“. Tento pojem požadujeme nahradit 
pojmem „zdravotnické prostředky“. 
Odůvodnění: 

Jedná se o aktualizaci dotčené terminologie tak, aby nevznikaly 
pochybnosti, jakého okruhu zdravotnických prostředků se daná úprava 
týká. 

Akceptováno 

    279.  MZd. 

K § 68 odst. 1 písm. h) 
Požadujeme stanovit, jakým dokladem se bude prokazovat zdravotní stav 
žadatele a společně posuzovaných osob pro účely posouzení nároku na 
dávku. 

Odůvodnění: 

Obdobně jako u předchozích připomínek je i zde třeba jednoznačně 
vymezit doklad, kterým se bude prokazovat zdravotní stav žadatele a 
společně posuzovaných osob. 

Vysvětleno 
Tak jako dosud se zdravotní stav 
ohledně invalidity bude prokazovat 
stanovisky nebo posudky LPS. 
Potvrzení pracovní neschopnosti viz 
připomínka 276. 
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    280.  MZd. 

K ustanovení § 76 odst. 2 
Navrhované ustanovení § 76 odst. 2 požadujeme pro jeho zmatečnost 
vypustit. 
Odůvodnění: 
 
Dotčené ustanovení je zmatečné a není z něj zřejmé, čeho zamýšlí 
předkladatel dosáhnout, pokud jde o poskytování údajů týkajících se 
zdravotního stavu. Ani v důvodové zprávě k návrhu zákona není formulace 
zvolená v § 76 odst. 2 vysvětlena. 
 
Ustanovení § 76 odst. 1 stanoví povinnosti různých subjektů a orgánů 
sdělovat krajské pobočce Úřadu práce údaje rozhodné pro nárok na dávku, 
její výši nebo výplatu. 
 
Ustanovení § 76 odst. 2 v navrženém znění stanoví, že jde-li o údaje 
o zdravotním stavu (a nejde o případy posouzení dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu podle zákona o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení), platí o úhradě zdravotních výkonů poskytovaných 
poskytovateli zdravotních služeb zákon o veřejném zdravotním pojištění. 
V uvedeném odstavci je tak směšována oblast předávání osobních údajů 
o zdravotním stavu s otázkou úhrady zdravotních výkonů (resp. 
zdravotních služeb). 
 
Pokud je cílem zmíněného ustanovení řešit předávání údajů o zdravotním 
stavu pojištěnců, je nezbytné upozornit, že zákon č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na který je v daném 
ustanovení odkazováno, neobsahuje žádné ustanovení, které by 

Akceptováno 
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poskytovatele zdravotních služeb nebo zdravotní pojišťovny opravňovalo 
k předávání takových údajů (tím spíše to platí o předávání informací o tom, 
jaké zdravotní služby byly za pojištěnce hrazeny).  
 
Požadujeme tedy, aby předkladatel dané ustanovení vypustil. Pokud 
předkladatel vysvětlí původně zamýšlený smysl daného ustanovení, je 
možné diskutovat o jeho přeformulování, a to takovým způsobem, 
aby z něj bylo zřejmé, jaké údaje jsou vyloučeny z obecného režimu 
předávání krajské pobočce Úřadu práce, a jakým režimem se jejich 
předávání případně řídí. Zároveň je nutné, aby takto stanovený postup byl 
nejen v souladu s právními předpisy, které upravují veřejné zdravotní 
pojištění, ale také s právními předpisy upravujícími oblast ochrany 
osobních údajů. 

    281.  MPO 

1. K § 92 – 96 návrhu zákona – požadujeme blíže vysvětlit § 92 odst. 
1, podle něhož obce mají právní nárok na poskytnutí finančních 
prostředků na realizaci sociálního bydlení, a to formou provozní a 
investiční dotace prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. 
Požadujeme zejména doplnit odhadovanou výši poskytovaných 
finančních prostředků, výčet zúčtovatelných nákladů, postup při 
hodnocení žádostí a při vlastním uvolňování finančních prostředků. 
Odůvodnění: domníváme se, že s ohledem na právní jistotu na 
straně obcí a také dalších subjektů, které budou zajišťovat 
odpovídající počet sociálních bytů, je nutné tento nárok alespoň 
rámcově kvantifikovat. Tento požadavek zdůvodňujeme také tím, že 
podle předkládací zprávy má být účelem předkládaného návrhu 
zákona rovněž stanovení finančních mechanismů pro rozvoj 
sociálního bydlení v České republice. 

Vysvětleno 
V rámci návrhu zákona o sociálním 
bydlení a o příspěvku na bydlení se 
počítá s 3 mld. Kč na investiční a 
provozní dotace. Upřesnění k počtu 
bytů atd. je součástí RIA.  
 
 

    282.  MPO 
2. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA), ke kapitole 

3.2.13 – v prvním odstavci se konstatuje, že „Identifikované náklady 
obsahovaly 3 mld. Kč ročně na oblast investičních dotací do 

Vysvětleno 
Citovaný odstavec uvádí náklady, 
které byly na systém sociálního 
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sociálního bydlení a 1,3 mld. Kč na výkon sociální práce spojené 
s provozem sociálních bytů“. V druhém odstavci se naproti tomu 
konstatuje, že „Hlavní náklady systému sociálního bydlení jsou 
směřovány do provozních a investičních dotací, a tedy do rozvoje 
fondu sociálních a dostupných bytů, jedná se o 3 mld. Kč ročně…“. 
Také v důvodové zprávě se ve druhém odstavci na str. 56 uvádí, že 
„Zákon o sociálním bydlení přináší 3 mld. Kč ročně na investiční a 
provozní dotace do oblasti sociálního bydlení…“. Požadujeme tento 
rozpor odstranit. Odůvodnění: jde o odstranění rozporu v textu. 

bydlení schváleny již v Koncepci 
sociálního bydlení ČR 2015 – 2025. 

    283.  MPO 

K prováděcím předpisům k zákonu o sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení – v části V požadujeme blíže charakterizovat předpokládaný obsah 
prováděcího předpisu, na jehož základě bude obcím poskytována úhrada 
nákladů spojená s pořízením a provozem sociálních bytů. Odůvodnění: 
návrh prováděcího předpisu je zcela nekonkrétní. 

Akceptováno 
Návrh prováděcího předpisu je v 
příloze 
 

   284.  
Místopř. 
vlády 
pro vědu 

1. Obecně k návrhu zákona – Návrh zákona nepamatuje na situaci, kdy 
nájemce dostane výpověď a byt neopustí a nevyklidí (následně tak vznikají 
náklady nejen na soudní výlohy). Rovněž není řešena situace, kdy 
nájemce dostane výpověď z důvodu hrubého porušení svých povinností 
vyplývajících z nájmu a přitom neztrácí nárok na sociální bydlení – obec 
má pak povinnost zajistit nájemci jiný sociální byt. V této souvislosti dále 
poukazujeme na to, že do hodnocení nákladů nejsou dostatečně 
promítnuty náklady na opravy bytů a jejich vybavení, respektive jsou 
podceněny náklady na amortizaci. Tento problém pak nabývá na intenzitě 
v případě, kdy je vyloučeno požadovat jistotu podle občanského zákoníku. 
Je pochopitelné, že v rámci sociálního bydlení je zvolen „měkčí“ přístup v 
případě ukončení smlouvy o nájmu sociálního bytu, nicméně je vhodné 
některé pojistky jejího rychlejšího ukončení zachovat (zejména pokud 
pronajímatel nemůže požadovat jistotu). Poněkud kazuistickou a 
nadbytečnou spatřujeme úpravu spočívající v započítávání nákladů na 
úklid společných prostor v domě a na vybavení bytu společnou televizní a 

Částečně akceptováno 
Do zákona o sociálním bydlení a o 
příspěvku na bydlení je doplněna 
lhůta 15 dnů pro realizaci vyklizení. 
 
Pokud nájemce dostane výpověď 
z konkrétního bytu z čistě 
soukromoprávních důvodů, aniž by 
přestal být osobou v bytové nouzi, 
má logicky automatický nárok na 
zajištění dalšího sociálního bytu. 
 
Návrh zákona nově upravuje a 
zjednodušuje vystěhování ze 
sociálního bytu. Rovněž jsou 
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rozhlasovou anténou do nezbytných nákladů na bydlení (§ 54). upravena ustanovení k ukončení 
smlouvy o sociálním nájmu. 
 
Navíc jsou tyto náklady uvedeny 
v nákladových položkách 
neobsazenost a riziková přirážka, 
které jsou empiricky odvozené od 
existujících případů a které jsou 
vyšší než v běžném bytovém fondu. 
Hrubé porušení je přitom i důvodem 
odejmutí celkového nároku. Míra 
amortizace je empiricky odvozena 
od bytů použitých pro podobné 
účely a částečně kompenzována i o 
vyšší náklady na běžné opravy. Ony 
kazuistické položky jsou součástí 
jiných právních předpisů a tímto 
zaručujeme soulad. 
 
Rovněž u příspěvku na bydlení je  
text upraven na situace po skončení 
nájmu po dobu na vyklizení bytu 
(pokud bude stanovena). Obsah 
nákladů na bydlení pro účely 
příspěvku na bydlení vychází ze 
současné praxe a nebude na něm 
nic měněno. 
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   285.  
Místopř. 
vlády 
pro vědu 

2. K § 9 a 15 – Požadujeme stanovit, že se předmětné povinnosti netýkají 
obcí do 2000 obyvatel. 

Odůvodnění: 

Stávající úpravu pokládáme za příliš složitou. Malé obce dle našeho 
názoru nemají dostatečné kapacity na zajištění dané agendy. 

 

Vysvětleno 
Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do systému 
dobrovolně v rámci samostatné 
působnosti, tzn., že každá obec si 
bude moct dobrovolně zvolit, zda 
vstoupí, či ne. Pokud obce do 
systému nevstoupí, zajišťuje 
sociální bydlení Centrum pro 
sociální bydlení v tzv. záchytném 
systému. 

   286.  
Místopř. 
vlády 
pro vědu 

3. K § 39 – Požadujeme odstavec 1 upravit následovně: 
„(1) Nájemce 
a) má právo na řádné užívání bytu v souladu se smlouvou, 
b) může s písemným souhlasem pronajímatele v bytě pracovat i podnikat; 
pronajímatel souhlas udělí, nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo 
dům, 
c) může s písemným souhlasem pronajímatele chovat v bytě zvíře; 
pronajímatel souhlas udělí, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním 
obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. 
Pronajímatel souhlas podle písm. b) a c) odejme, pokud nejsou splněny 
podmínky pro jeho udělení.“  
Odůvodnění: 
Jedná se o rizikové faktory, které mohou zhoršit situaci v sociálních 
bytových domech, a dle našeho názoru by je měli mít pronajímatelé pod 
kontrolou. 

 Vysvětleno 
 
Odchylnou úpravu od občanského 
zákoníku by bylo třeba odůvodnit. 
Mohla by totiž vést k nedůvodné 
diskriminaci osob využívající systém 
sociálního bydlení. 
 
Rovněž je v zákonu definováno, že 
není přípustná jistota (kauce) dle 
zákona o sociálním bydlení. 
 
Odchylná úprava je v textu 
navržena.  

   287.  Místopř. 
vlády 

4. K § 47 – Požadujeme dané ustanovení upravit. 
Odůvodnění: 

Od připomínky bylo odstoupeno 
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pro vědu Vzhledem k rozšířené práci na černo u nízkopříjmových skupin 
obyvatelstva se posuzování příjmů jeví jako rizikové. 

   288.  
Místopř. 
vlády 
pro vědu 

5. K § 58 – Požadujeme dané ustanovení upravit. 
Odůvodnění: 
Dle našeho názoru nemají být posuzovány proměnné skutečnosti, ale výše 
příspěvku na bydlení má být stanovena taxativně – na maximálně polovině 
stávající horní hranice příspěvku na bydlení (resp. doplatku na bydlení) 
nebo taxativní částkou na odstupňované škále podle průměrné nákladové 
hladiny v dané oblasti. 

Vysvětleno 
Paušální částka příspěvku na 
bydlení, tak jak bylo požadováno 
v upřesnění připomínky by vedla 
k situaci, kdy by se podle zákona 
mohla vyžadovat pouze základní 
podmínky (např. x % příjmu nestačí 
k úhradě nákladů na bydlení) a 
dávka by náležela v paušální výši 
dle velikosti obce. To by v praxi 
znamenalo, že některé domácnosti 
by dostaly finanční příspěvek od 
státu ve výši, kterou nepotřebují, a 
jiným domácnostem by tento 
finanční příspěvek nepokryl jejich 
potřeby. Podobná úprava dávky 
byla před rokem 2007, kdy nárok na 
dávku vznikal pouhým testováním 
příjmu. Po zavedení testu příjmu a 
nákladů na bydlení se ukázalo, že 
2/3 původních příjemců pobírali 
dávku zcela neoprávněně nebo ve 
zbytečně vysoké výši. 

   289.  
Místopř. 
vlády 
pro vědu 

6. K § 83 – Požadujeme dané ustanovení upravit. 
Odůvodnění: 
Pokuta za přestupek se v případě nízkopříjmových skupin obyvatelstva míjí 
účinkem. Sankci v podobě ztráty nároku na sociální dávku a sociální byt 

Vysvětleno 
Žadatelé a příjemci příspěvku na 
bydlení nejsou jen osoby s nízkými 
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pokládáme za vhodnější řešení. příjmy a vzhledem k administrativní 
náročnosti této dávky je nutné 
ponechat i možnost udělení pokuty 
pro nespolupráci s ÚP ČR. 

   290.  MZe 

1. Zákon považujeme za potřebný, avšak u takto zásadního zákona 
nepovažujeme za vhodné zkrácené připomínkové řízení. 

 

Vysvětleno 
Návrh zákona o sociálním bydlení 
prošel již rozšířeným vnitřním 
připomínkovým řízením, které bylo 
otevřené nejen pro spolugestory ale 
i pro MF, MV, VOP, SMS a SMO. 

   291.  MZe 

2. Požadujeme doplnit kategorii startovacích bytů pro mladé rodiny. Zákon 
se zaměřuje na příliš úzce sociálně vymezené skupiny. Zákon tak 
nemůže v této podobě naplnit požadavky, které jsou na něj kladeny v 
připravované koncepci rodinné politiky ministerstva práce a sociálních 
věcí, jež si klade za cíl zajistit funkci startovacích bytů univerzálně pro 
mladé rodiny, nejenom tedy pro specificky ohrožené skupiny. V tomto 
smyslu tak v zákoně absentuje podpora mladých rodin.  

 

Vysvětleno 
Zákon je zaměřen i na rodiny 
s dětmi, viz Zvlášť ohrožené 
skupiny. Zákon nově zmiňuje i 
rodiny s nezaopatřenými dětmi, 
nejen osoby pečující o 
nezaopatřené děti.  

   292.  MZe 

3. Standardy dostupného a sociálního bytu definující minimální  
a maximální plochu sociálního bytu, které se řídí počtem osob  
v domácnosti podle přílohy k tomuto zákonu, ve své škále končí 
kategorií „4 a více“ osob v domácnosti – diskriminují tak rodiny s více 
dětmi, které patří mezi kategorie nejvíce ohrožené chudobou. 
Požadujeme kategorie rozšířit a zohlednit tak potřeby rodin s více 
dětmi. 

 

Akceptováno částečně 
Zákon o sociálním bydlení prioritně 
počítá s využitím stávajícího 
bytového fondu. Proto v rámci 
připomínkového řízení uplatnilo 
MMR připomínku k § 43, kdy 
doplnilo původní tabulku (příloha č. 
1) o novou tabulku (příloha č. 2), 
která se váže k využití stávajícího 
bytového fondu a akcentuje potřeby 
vícečetných domácností. Tabulka 
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původní je určena pouze pro novou 
bytovou výstavbu. 

   293.  MZe 

4. Nedostatky v definovaných standardech lze rozšířit i na další cílové 
skupiny. Zákon totiž vůbec mezi jednotlivými cílovými skupinami 
nerozlišuje. Zcela jiné potřeby, pokud se jedná o bydlení, mají lidé žijící 
bez přístřeší, lidé v současné době žijící na ubytovnách, jiné mají 
senioři a zase jiné mladé rodiny, které jsou si v současné době i přes 
napjatý rozpočet domácnost schopné s pomocí stávajících dávek 
udržet standardní bydlení. Lze pochybovat, že by se tito lidé chtěli 
stěhovat do sociálních bytů spolu s problémovými nájemníky, s nimiž 
budou muset spolupracovat sociální pracovníci. Požadujeme definovat 
standardy s ohledem na konkrétní cílové skupiny. 

 

Vysvětleno  
O rozložení a podobě sociálního 
bydlení na území obce mají 
rozhodovat samotné obce, které do 
systému vstoupí, či Centrum pro 
sociální bydlení (na základě 
metodického vedení MPSV), 
předpokládá se, že budou brát 
v úvahu cílové skupiny a jejich 
potřeby. 
I z tohoto důvodu jsou v zákoně 
uváděny sociální byty a sociální 
byty s povinnou sociální prací, pro 
různé potřeby svých obyvatel. Nelze 
paušálně stanovit, že některá cílová 
skupina (např. senioři) nebude a 
priori potřebovat podporu a pomoc 
sociálního pracovníka nebo naopak, 
že některá cílová skupina ji bude 
potřebovat vždy. Takový přístup je 
proti hodnotám sociální práce, vždy 
záleží na konkrétní situaci 
jednotlivých osob. 

   294.  MZe 
5. Z nedostatečně definovaných kategorií rovněž vyplývá důsledek, že 

zákon obecně nedostatečně nastavuje  plošné a další normativy na 
sociální byty pro různé cílové kategorie a rovněž není zřejmé, jak bude 

Vysvětleno 
Sociální nájemné je rozebráno 
v Hodnocení dopadů regulace. 
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následně vypadat výpočet vyrovnávacího příspěvku mezi sníženým 
sociálním nájemným a ekonomickým (komerčním) nájemným.  

 

Samotné podoby bytů budou 
stanoveny obcemi i s ohledem na 
jejich potřeby.  
Zákon se omezuje na stanovení 
hranic jednotlivých normativů 
v podobě kompozic a metráží 
v kontextu počtu členů jednotlivých 
domácností. Na základě odborného 
hodnocení v rámci pracovní skupiny 
standardy byl tento přístup 
uvažován a obecně hodnocen jako 
dostatečný a to i pro kategorické 
případy výše zmíněné. 

   295.  MZe 

6. Umístění obyvatel, jež vyžadují sociální program, do nemovitostí, kde 
jsou „sociálně etablovaní“ obyvatelé, bude působit kontroverzně. Vzniká 
tak riziko snížení kvality jejich bydlení a zároveň zákonitě dojde k 
poklesu cen nemovitostí, kde budou umístěny sociální byty. V tomto 
smyslu zákon vůbec neřeší zajištění standardů kvality sociálních 
programů ani žádné systémy případných kompenzací v nastavení vůči 
ostatním sociálně etablovaným obyvatelům. 

 

Vysvětleno 
Naopak zákon reaguje na tyto 
situace, zpřísňuje podmínky pro 
získání příspěvku na bydlení 
v nadstavbové výši a zavádí 
povinnou sociální práci pro sociální 
byty, což zvyšuje úspěšnost 
procesu integrace. Sociální práce 
musí být poskytována na základě 
zákona o sociálních službách. Jiná 
je nepřípustná. 

   296.  MZe 

7. Zákon nevyváženě ukládá povinnosti a sankce obcím, aniž by přesněji 
specifikoval povinnosti státu. Jedná se při tom fakticky o výkon 
přenesené působnosti, který by měl být správně kryt mandatorními 
výdaji státu. Není jasně specifikován ekonomický model zajištění bytů 
ať již výstavbou nebo najímáním a je více než pravděpodobné, že 

Akceptováno 
Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do systému 
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takovou velkou potřebu nezajistí ani jeden z těchto způsobů. 
 

dobrovolně, sociální bydlení je pak 
poskytováno v samostatné 
působnosti. Pokud obce do systému 
nevstoupí, zajišťuje sociální bydlení 
Centrum pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. Sankce jsou 
ze zákona vyjmuty. 

   297.  MZe 

8. Nejsou dostatečně řešeny možné dopady nežádoucích motivací pro 
vstup do systému dalších obyvatel, kteří se svým příjmem pohybují v  
blízkosti splnění definovaných podmínek. V důsledku toho lze patrně 
předpokládat výrazné navýšení počtu uživatelů systému a s výraznými 
dopady do růstu nákladů financování systému. 

 

Vysvětleno    
Naopak zákon reaguje na tyto 
situace, zpřísňuje podmínky pro 
získání příspěvku na bydlení 
v nadstavbové výši a zavádí 
povinnou sociální práci pro sociální 
byty. Rozmístění sociálního bydlení 
navíc bude v kompetenci obce.  
Preventivně pro tyto situace působí 
podmínka zpracování individuálního 
plánu podpory a jeho dodržování. 

   298.  MZe 

9. Zákon neřeší, jak a z čeho budou hrazeny náklady na realizaci celého 
systému, náklady na administrativu s ním spojenou (IT, zvýšené 
personálními nároky apod.).  

 

Vysvětleno 
Viz Hodnocení dopadů regulace, 
celkové náklady systému sociálního 
bydlení. Vstup do systému je 
dobrovolný, obce mohou žádat o 
finanční prostředky na investice a 
na provoz. Tento způsob 
financování plně odpovídá 
zvolenému systému sociálního 
bydlení. 
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   299.  MZe 

10. K § 12 
V souvislosti s § 15 odst. 3 d) požadujeme do § 12 doplnit kritérium 
výše nezaměstnanosti. 

 

Vysvětleno 
Ustanovení § 12 je ze zákona 
vyjmuto. Rezidenční segregace 
bude řešena na úrovni dotací či 
prostřednictvím metodického vedení 
MPSV. 

   300.  MZe 

11. K § 13 
Individuální plán podpory neobsahuje dostatečně motivační prvky 
ohledně potřebného úsilí o zapojení do pracovního trhu a získání 
finanční samostatnosti. Vznikne tak nepropustnost systému, v němž nic 
nenutí uživatele z toho systému vystupovat. Vytvoří se tím masa lidí, 
kteří si zvyknou bydlet na účet státu v pohodlí a bez rizika. 

 

Vysvětleno  
Motivaci zajišťuje Individuální plán 
podpory, který v případě neplnění 
může znamenat i odejmutí 
rozhodnutí o bytové nouzi. 
Individuální plán podpory bude 
zpracován společně se sociálním 
pracovníkem s odbornými 
kvalifikačními předpoklady (viz 
zákon 108/2006 Sb.), lze tedy 
předpokládat, že bude adekvátně 
motivační a zpracován v souladu 
s cíli sociální práce – viz vypořádání 
připomínky 118. Podmínka 
spolupráce se sociálním  
pracovníkem a Individuální plán 
podpory reagují právě na 
současnou nevyhovující situaci. 
Nedodržování ustanovení v IPP 
může být důvodem pro odebrání 
rozhodnutí. Součástí IPP může být i 
spolupráce se sociálním 
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pracovníkem při hledání bydlení na 
trhu. 

   301.  MZe 
12. K § 15 odst. 4 

Požadujeme úplně vyjmout z povinnosti zřizovat sociální bytový fond 
obce do 2 000 obyvatel. 

 

Vysvětleno 
Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně. 

   302.  MZe 
13. K § 39 odst. 2 

Požadujeme doplnit povinnost nájemce hradit drobné opravy a údržbu 
bytu. 

Akceptováno 

   303.  MZe 

14. Požadujeme revidovat odhad celkového počtu potenciálních žadatelů. 
Odůvodnění: Náklady na bydlení jsou normovány Ministerstvem práce  
a sociálních věcí. V současné době v Praze pro jednu osobu tvoří  
7 731 Kč, po přičtení 5 456 Kč se dostáváme na příjem 13 187 Kč 
čistého (asi 15 500 Kč hrubého). Uvedený odhad v materiálu se nám 
jeví jako nedostatečný. 

 

   304.  MZe 
 

15. Požadujeme revidovat korupční potenciál předložených opatření. 
 

Akceptováno 
Revidováno a doplněno. 

   305.  MZe 

 
16. Požadujeme doplnit odhad celkového počtu nových bytů a odhad 

celkových nákladů na jejich výstavbu. 
 

Vysvětleno 
Celkový odhad je uveden 
v Závěrečné studii RIA. 
Jde o nový systém, potřeba se 
ukáže v praxi systému. Podle 
zkušeností z dotačních programů 
lze očekávat, že největší zájem 
bude o rekonstrukce a nová 
výstavba bude zaujímat nejmenší 
podíl. Rozdíly budou také mezi 
městy na základě podoby realitního 
trhu. Ve větších městech lze 
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očekávat zásadnější novou 
výstavbu, která může být levnější 
než např. pořizování bytů. Rovněž 
budou rozdíly mezi městy s větším 
a menším počtem obecních bytů. 
 
Počet bytů, které budou využívány 
pro potřeby zákona o sociálním 
bydlení, lze stanovit až podle 
výsledků jednání Koaliční rady, 
která určí rozsah konečné cílové 
skupiny. Vzhledem k tomu, že 
systém prioritně uvažuje s využitím 
stávajícího bytového fondu obcí, 
případně s využitím bytového fondu 
jiných subjektů, mohly by být 
hypoteticky náklady na výstavbu 
nových bytů nulové. Na druhou 
stranu je však nutno uvažovat s tím, 
že stávající bytový fond obcí bude 
pro potřeby zákona o sociálním 
bydlení využíván minimálně, 
případně se nachází 
v nevyhovujících lokalitách. Totéž 
často platí i pro bytový fond jiných 
subjektů. Vyjdeme-li z předpokladu, 
že byty bude nutno postavit, 
přičemž pořizovací náklady na 1 
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průměrný byt v BD v ČR podle ČSÚ 
jsou 1 600 tis. Kč bez DPH a bez 
ceny pozemku, pak na každých 
10 000 b.j. v BD (v případě využití 
obecních pozemků) by se jednalo o 
19,4 mld. Kč. 

   306.  MZe 17. Požadujeme doplnit předpokládané dopady na trh s nemovitostmi. 
 

Akceptováno 
Doplněno 

   307.  MK 

K § 14 odst. 6 písm. f) a § 15 odst. 3 písm. b 
Navrhujeme zpřesnit dikci ustanovení obsahujících sousloví „církevní 
organizace“ tak, aby odpovídala terminologii zákona o církvích a 
náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Podle tohoto 
zákona mohou být registrovány/evidovány odlišné typy právnických osob, 
přičemž se může jednat o registrované církve a náboženské společnosti, o 
svazy církví a náboženských společností a o evidované právnické osoby 
založené registrovanou církví a náboženskou společností.   
Proto požadujeme nahrazení slovního spojení „církevní organizace“ slovy 
„registrované církve a náboženské společnosti, svazy církví a 
náboženských společností a evidované právnické osoby založené 
registrovanou církví a náboženskou společností“.  
Jako další možné řešení se jeví zavedení legislativní zkratky “církevní 
organizace“ pro tyto tři typy právnických osob. 
V návaznosti na toto zpřesnění pak bude nutné upravit znění důvodové 
zprávy (část IV. materiálu) a Hodnocení dopadů právní regulace (RIA) 
(část V. materiálu). 
 

Akceptováno 
Dotyčný paragraf je z legislativně-
technického hlediska upraven, ve 
své podstatě je duplicitní. Jjsou 
uvedeny pouze orgány bytové 
nouze. 
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   308.  MŽP 

1. K části F obecné části důvodové zprávy a kapitole 4.3 závěrečné 
zprávy z hodnocení dopadů RIA 

Zásadně nesouhlasíme s tvrzením, že navrhovaná právní úprava bude mít 
sekundární pozitivní dopady na životní prostředí. 
1) V rámci hodnocení dopadů navrhované regulace na životní prostředí je 
zcela irelevantní částka, kterou bude MMR prostřednictvím dotací na fond 
sociálního bydlení poskytovat. Tato částka navíc není vlastním návrhem 
zákona garantována.  
2) Není zcela jasné, co měl předkladatel na mysli „sociální dimenzí 
životního prostředí“. Odborná literatura s tímto pojmem nepracuje, sociální 
dimenze bývá popisována toliko ve vztahu k udržitelnému rozvoji coby 
jednomu z ústředních principů životního prostředí. 
3) Byť zlepšování bytového fondu může zřejmě za určitých okolností 
k ochraně životního prostředí nepatrně přispět, postrádáme v hodnocení 
dopadů regulace konkrétní data, která by pozitivní hodnocení návrhu 
zákona ve vztahu k životnímu prostředí ospravedlňovala. Poskytování 
provozních a investičních dotací není v návrhu zákona podmiňováno 
dosažením příznivého hodnocení energetické náročnosti budov, v nichž se 
budou sociální byty nacházet, jejich využitím na např. zateplení budov, ani 
na přijetí jiných opatření, která by snižovala jejich energetickou náročnost 
(výměna oken, používané zdroje tepla atd.). Z toho důvodu považujeme 
tvrzení předkladatele za nadsazený, nepodložený, a tudíž zavádějící 
odhad.  
Z uvedených důvodů požadujeme přepracování uvedené části závěrečné 
zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) a odpovídající části důvodové 
zprávy tak, aby uváděla, že navrhovaná právní úprava nebude mít žádné 
dopady ve vztahu k životnímu prostředí, neboť pro tvrzení, že navrhovaná 
právní úprava bude mít sekundární pozitivní dopady na životní prostředí, 
neuvádí předkladatel žádné přesvědčivé argumenty a souvislost mezi 
předmětem navrhované právní úpravy a problematikou životního prostředí 
není zřejmá. 
 

Akceptováno 
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   309. VÚV 

1. Obecně: Zpráva RIA (str. 83) uvádí: Ohraničení disponibilního příjmu 
rodiny na úroveň 1,2 až 1,5 násobku životního minima rodiny by se 
dotklo cca 10 - 14 % příjemců současného příspěvku na bydlení (cca 
22,5 - 31,8 tis. domácností), kteří by nárok na dávku ztratili. V těchto 
případech však jde o rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení v nízké 
měsíční výši (většinou pouze v řádech několika sta Kč) a jejich příjem 
dostačuje ke krytí celých nákladů na bydlení bez spoluúčasti státu. 

 
Předkládaná právní úprava vytváří tedy jednu novou dávku na bydlení 
určenou nízkopříjmovým domácnostem bez movitého či nemovitého 
majetku. Nové nastavení podmínek na dávku, tak jak je předpokládá 
předkládaný zákon, se dotkne velkého množství domácností (viz výše 
uvedená citace ze zprávy RIA), které takto mohou přijít o zdroje na 
pokrytí nákladů na bydlení. Zpřísněné podmínky tak mohou vehnat 
tisíce domácnosti do hmotné nouze. S tímto záměrem nemůžeme 
souhlasit. Proto požadujeme podmínky pro přiznání nově navržené 
dávky upravit tak, aby nebyla spojena s majetkovým a sociální 
testem poměrů, neboť tento test pokládáme za koncepčně nevhodný 
pro řešení situace dostupného bydlení. 

Neakceptováno 
Pokud by nebyla posuzována 
majetková a sociální situace 
žadatelů o dávku, docházelo by 
k neadekvátnímu nárůstu  
vyplácených dávek do domácností, 
které si své bydlení mohou zajistit 
jinak.  
 
Tato úprava vychází ze současné 
praxe příspěvku na bydlení, kdy je 
možné, aby o tuto dávku žádala 
např. i osoba, která vlastní další 
nemovitosti určené k bydlení, 
z nichž nepřiznává žádný příjem 
nebo osoba, která má na svém 
účtu/účtech prokazatelně vysoký 
majetek, který však není pro 
přiznání současného příspěvku na 
bydlení rozhodující. 

   310. VÚV 
2. K § 4 odst. 1 písm. a) - Požadujeme vložit slova „zařízení služeb 

lůžkové péče, nebo je v náhradní rodinné péči“. Cílem je reagovat 
na situace, kdy osoba je dosud ve zdravotnickém zařízení či náhradní 
rodinné péči a hledá bydlení, ale to pro ni není dostupné. 

Akceptováno 
Ustanovení bylo doplněno. 

   311. VÚV 

3. K § 4 odst. 1 písm. c) – Požadujeme zrušit. Není zřejmé, proč materiál 
obsahuje dvě příjmové hranice. Domníváme se, že by mělo existovat 
pouze jedno kritérium. V navrženém znění se kritéria mohou vylučovat. 

 

Vysvětleno 
Ustanovení je přesunuto do jiného 
paragrafu. Definice nahrazena 
jinou Domácnosti žijící v sociálním 
bydlení mohou setrvat v sociálním 
bydlení, pokud jejich příjmy po 
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uhrazení nákladů na bydlení 
nepřekračují 2 násobek životního 
minima u jednotlivce a 1,8 násobek 
životního minima u vícečetné 
domácnosti podle Zákona č. 
110/2006 Sb. Toto kritérium bude 
přesunuto do původního § 33 (nyní 
§ 27). 

Toto ustanovení je zařazeno, aby 
lidé ze sociálních bytů nevypadávali 
v situaci, kdy nejsou schopni hradit 
komerční náklady. Přesunuto do 
původního §33 (nyní § 27).  

   312. VÚV 

4. K § 6 - Požadujeme doplnit nové písmeno obsahující kategorii 
nezaopatřených dětí, neboť ne všechny nezaopatřené děti spadají do 
kategorie vymezené v § 6 odst. 1 písm c) (např. nezaopatřené zletilé 
děti). 

 

Vysvětleno 
Nezaopatřené zletilé děti mohou 
být součástí cílové skupiny, pokud 
splní podmínky. Nicméně nesplňují 
kritéria zranitelnosti.  

   313. VÚV 

5. K § 13 odst. 3 - Požadujeme nahradit slovo „je“ slovy „může být“. 
Individuální plán podpory je dokument, který vydává obecní úřad, 
a osoba v bytové nouzi nemá možnost samostatné obrany proti němu, 
pokud by např. obsahoval nereálné požadavky či pokud osoba nesplní 
požadavky. Požadujeme proto zakotvit možnost uvážení ÚP, zda 
na základě konkrétních informací zruší platnost rozhodnutí o uznání 
osoby v bytové nouzi. 

 

Akceptováno 
Principiálně ustanovení 
dosavadního § 13 (nyní § 10) 
předpokládá participaci osoby při 
zpracování a plnění individuálního 
plánu, popsaný model odpovídá 
mocenskému přístupu, který je pro 
sociální práci neadekvátní – viz 
vypořádání připomínky 118. Nově 
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v rámci systému nefigurují úřady 
práce (jen v souvislosti 
s příspěvkem na bydlení). 

   314. VÚV 

6. K § 40 – Požadujeme doplnit zmocnění k vydání nařízení vlády 
stanovující maximální výše sociálního nájemného v souladu s místními 
poměry, nad kterou by nájemné nemohlo být stanoveno ani zvýšeno. 

 

Vysvětleno 
Dané ustanovení je diskutováno 
s MF ČR a byla zvolena varianta, 
která je legislativně možná. Zároveň 
bude stanovena metodika pro 
stanovení sociálního nájemného 
v obci. Sociální nájemné bude vždy 
v souladu s místními poměry, proto 
se vztahuje k obcím. 

   315. VÚV 

7. K § 51 – Požadujeme za písmeno g) doplnit písmeno h), které zní: „h) 
majetku v případech, kdy by jeho prodej stačil na úhradu základních 
životních potřeb a nákladů na bydlení společně posuzovaných osob 
po dobu kratší, než půl roku.“ Domníváme se, že cílem zákona není, 
aby lidé museli prodávat vlastní majetek, přestože jim prostředky 
z prodeje nepostačí na dlouhodobější úhradu nákladů na bydlení. 

Částečně akceptováno  
Text zákona nebude změněn, 
požadovaná skutečnost bude 
ošetřena metodicky, obdobně jako 
je tomu dnes v doplatku na bydlení 

   316. VÚV 

8. K § 55 – Požadujeme vypustit odstavec 5. Jsme toho názoru, že 
snížení nákladů na bydlení má být řešeno poskytnutím bydlení, nikoliv 
snížením dávek, pokud příjemce dávek bydlení z objektivních důvodů 
získat nemůže. 

Vysvětleno 
Příjemce dávky o celou dávku 
nepřijde, časově omezená bude 
pouze nadstavbová výše dávky – tj. 
úhrada do vyšších částek než jsou 
průměrné výše v rámci ČR (toto 
opatření přesunuto do přechodných 
ustanovení). Tato doba by měla být 
dostatečně dlouhá na to (36 
měsíců), aby takováto osoba byla 
saturována v systému sociálního 
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bydlení. Po časovém omezení 
dávky by této osobě náležel 
příspěvek na bydlení v základní 
výši.  

   317. VÚV 

9. K § 75 odst. 4 – Požadujeme tento odstavec upravit. Je zcela 
nepřiměřeným opatřením, pokud by žadatel o dávku, který 
z nejrůznějších důvodů nedoplní žádost o dávku a jemuž proto byla 
žádost zamítnuta nebo dávka nepřiznána, neměl mít další tři měsíce 
nárok na dávku, když by se mu dodatečně nezbytné doklady podařilo 
získat. 

Vysvětleno 
Opatření vychází z dosavadní 
praxe, kdy liknavý přístup žadatelů 
znásobuje administrativní náročnost 
řízení o dávku. Přitom žadatel je 
vždy písemně upozorněn, že pokud 
nedodá potřebné informace bude 
mu žádost zamítnuta (u příjemce 
dávka odejmuta). 

  318. OKOM 
Předkladatel k návrhu nepřiložil srovnávací tabulku ke směrnicím 
2004/38/ES, 2003/109/ES, 2005/71/ES, 2009/50/ES a 2011/98/EU. 
 

Akceptováno  
Důvodová zpráva doplněna. 

  319. OKOM 
Předkladatel rovněž neuvedl v důvodové zprávě všechny relevantní 
předpisy EU, jak je uvádíme v seznamu níže. 
 

Akceptováno 
Důvodová zpráva doplněna. 

  320. OKOM 

V rozporu s tím, co uvádí předkladatel v důvodové zprávě, návrh 
zapracovává právo EU. Vzhledem k tomu, že § 25 a § 45 obsahují 
transpoziční úpravu vůči čl. 24 směrnice 2004/38/ES a vůči čl. 11 a čl. 21 
odst. 1 směrnice 2003/109/ES, požadujeme příslušnou úpravu vykázat 
jako implementační pomocí podtrhávání, celexových čísel a rozdílové 
tabulky. Máme také za to, že by materiál měl být doplněn i o další 
transpoziční úpravu, kterou bude nutné vykázat jako implementační – viz 
připomínku k § 25 a § 45 níže. 

Akceptováno 
Důvodová zpráva doplněna. 
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  321. OKOM 

K § 15 odst. 3 písm. b) návrhu: 
V důvodové zprávě chybí zdůvodnění ospravedlňující diskriminační 

jednání obce při zadávání zakázky: z účasti na veřejné soutěži zřejmě mají 
být vyloučeny jiné obce (nevlastní-li byt/dům v katastrálním území 
zadavatele) či vlastníci bytů a bytových domů mimo katastrální území 
obce; v případě nestátních neziskových organizací, církevních organizací 
atd. se ale už obdobné kritérium (vlastní/nevlastní byt/dům v katastrálním 
území obce) neuplatní. Požadujeme řádně odůvodnit, nebo přeformulovat 
tak, aby se obcím nedovolovala diskriminace při zadávání zakázky. 

Vysvětleno  
§ 15 je upraven a nahrazen.  
Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně 
 

  322. OKOM 

K § 25 a § 45 návrhu: 
Ustanovení je nutno provázat, resp. přizpůsobit požadavkům, které 
vyplývají z příslušných ustanovení předpisů EU v oblasti práva na rovné 
zacházení. 

1. Občané EU a jejich rodinní příslušníci 
Ustanovení § 25 a § 45 se nám jeví být nedostatečně provázané, 

resp. i v rozporu s nařízením (EU) č. 492/2011 o volném pohybu 
pracovníků. V návrhu není k tomuto přímo použitelnému předpisu EU 
náležitě přihlédnuto, a práva z tohoto předpisu EU jsou tudíž adresátům 
vnitrostátního právního předpisu v podstatě zastřena.  

Obdobně to platí o rozporu § 25 a § 45 s čl. 49 SFEU. Návrh 
v podstatě podřizuje osoby, které mají právo na stejné sociální výhody 
podle čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 492/2011 resp. obdobné právo na 
základě čl. 49 SFEU, požadavku na trvalý pobyt a dále požadavku na 
bydliště. Tyto požadavky je nutno považovat za diskriminační na základě 
státní příslušnosti, a jako takové je lze považovat za přípustné jenom 
v případě, že jsou objektivně zdůvodnitelné a jsou proporcionální. 
Důvodová zpráva neobsahuje v tomhle směru žádné zdůvodnění.  

Také je nutno konstatovat, že § 25 a § 45 netransponují správně čl. 
24 směrnice 2004/38/EU o právu občanů Unie a jejich rodinných 
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. 
Zaměstnaným osobám, osobám samostatně výdělečně činným a osobám 

Vysvětleno 
Ustanovení dosavadního původního 
§ 25 bylo zcela přepracováno a 
navázáno výhradně na trvalý pobyt. 
 
Ohledně příspěvku na bydlení 
bude důvodová zpráva doplněna o 
zdůvodnění trvání na podmínce 
bydliště u uvedených osob. 
 
Z charakteru dávkového systému, 
kdy je dávka poskytována na území 
ČR, je jen těžko představitelné, že 
bychom poskytovali dávku do 
sociálního bydlení někomu, kdo na 
území ČR vlastně není, tudíž 
sociální bydlení nepotřebuje. 
 
 
 
 
Objektivní odůvodnění požadavku 
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ponechávajícím si takové postavení a jejich rodinným příslušníkům je 
nutné, jak plyne z čl. 24 odst. 2 směrnice 2004/38/ES, sociální pomoc 
poskytnout za podmínek rovného zacházení i v období prvních 3 měsíců 
pobytu. Objektivní odůvodnění požadavku být hlášen na území po dobu 
delší než 3 měsíce (resp. požadavku trvalého pobytu) a požadavku na 
bydliště na území ČR a zdůvodnění, pokud jde o proporcionalitu těchto 
požadavků, v důvodové zprávě chybí. Nutno také podotknout, že výše 
uvedené požadavky na trvalý pobyt a bydliště nestanoví ve vztahu 
k zmiňovaným osobám ani § 3 odst. 2 zákona o státní sociální podpoře (ve 
kterém je t.č. upraven příspěvek na bydlení). 

S ohledem na výše uvedené je návrh nutné upravit tak, aby do 
okruhu oprávněných osob podle § 25 a § 45 spadaly i osoby, jejichž nárok 
vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropské unie o volném pohybu 
pracovníků a osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné, osoby 
ponechávajícími si takové postavení a jejich rodinné příslušníky mající 
právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie, a to navíc aniž by 
se u těchto osob požadovalo bydliště na území ČR. Doplněnou úpravu je 
nutné vykázat jako implementační. Je možno se inspirovat § 3 odst. 2 
písm. l) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 

K § 25 a § 45 rovněž uvádíme, že právo na rovné zacházení podle 
čl. 18 SFEU a čl. 24 směrnice 2004/38/ES naopak nebrání, v případě osob 
jiných, než jsou zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a 
osoby zachovávající si takové postavení a jejich rodinní příslušníci, tomu, 
aby předpisy členských států upravující poskytování sociální pomoci resp. 
sociální ochrany, stanovily požadavky, které sledují to, aby daná osoba, 
má-li být příjemcem takové ochrany, měla k hostitelskému členskému státu 
opravdové pouto (opravdový vztah). Je proto možné a vhodné upravit vůči 
občanům jiných členských států, kteří nejsou na území ČR hospodářsky 
činní, přísnější podmínky, než jenom bydliště a být hlášen alespoň po dobu 
3 měsíců na území ČR, pokud půjde o podmínky, kterými se vymezuje 
opravdové pouto k ČR jako hostitelskému členskému státu, a to např. 
s využitím odkazu na úpravu posuzování neodůvodnitelné zátěže v zákoně 

být hlášen na území po dobu delší 
než 3 měsíce (resp. požadavku 
trvalého pobytu) a požadavku na 
bydliště na území ČR a 
zdůvodnění, pokud jde o 
proporcionalitu těchto požadavků, 
v důvodové zprávě chybí. Nutno 
také podotknout, že výše uvedené 
požadavky na trvalý pobyt a 
bydliště nestanoví ve vztahu k 
zmiňovaným osobám ani § 3 odst. 
2 zákona o státní sociální podpoře 
(ve kterém je t. č. upraven 
příspěvek na bydlení). Okruh 
oprávněných osob bude upraven 
dle zákona č. 117/1995 Sb., o 
státní soc. podpoře 
 
 
 
 
Okruh oprávněných osob bude 
upraven tak, že posouzení 
neodůvodnitelné zátěže pro účely 
příspěvku na bydlení bude přímo 
podmínkou oprávněnosti – tedy 
nárokovou podmínkou pro dávku.  
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o pomoci v hmotné nouzi. 

  323. OKOM 

2. Státní příslušníci třetích zemí s právem na rovné zacházení na 
základě sekundárního práva EU 

Dále uvádíme, že návrh nevymezuje některé kategorie státních 
příslušníků třetích zemí, kterým sekundární právo EU přiznává právo na 
rovné zacházení v oblasti přístupu ke zboží a službám a k nabídce výrobků 
a služeb určených pro veřejnost, včetně postupů pro získání bydlení, jako 
kategorie oprávněných osob. Konkrétně zmiňujeme výzkumné pracovníky 
a jejich rodinné příslušníky podle směrnice 2005/71/ES, držitele modré 
karty podle směrnice 2009/50/ES a pracovníky ze třetích zemí uvedené 
v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) směrnice 2011/98/EU. Předkladatel tak 
v podstatě podřídil, bez náležitého zdůvodnění, tyto kategorie osob 
požadavku trvalého pobytu, což se nám nejeví být v souladu s příslušnými 
ustanoveními sekundárního práva EU, uvedenými ve výčtu předpisů EU 
shora. Požadujeme navrhovanou úpravu v tomto ohledu náležitě 
zdůvodnit, nebo doplnit do § 25 a do § 45 kategorie státních příslušníků 
třetích zemí, kterým sekundární právo EU přiznává právo na rovné 
zacházení v oblasti přístupu ke zboží a službám a k nabídce výrobků a 
služeb určených pro veřejnost, včetně postupů pro získání bydlení. 

Vysvětleno 
Viz připomínka č. 322 
 
SMĚRNICE O VÝZKUMNÍCÍCH 
(SMĚRNICE RADY 2005/71/ES) 
zaručuje v článku 12 (c) nárok na 
stejné zacházení jako u státních 
příslušníků daného státu pokud jde 
o odvětví koordinovaných dávek 
sociálního zabezpečení podle 
definice v Nařízení. 
Nekoordinované dávky sociální 
pomoci a podpory ani dávky 
týkající se bydlení nejsou 
výslovně zmiňovány. Zároveň je 
v Preambuli stanoveno, že 
Směrnice by neměla udělovat více 
práv, než je již stanoveno ve 
stávajících právních předpisech 
Společenství v oblasti sociálního 
zabezpečení státních příslušníků 
třetích zemí. Směrnice nehovoří o 
nekoordinovaných dávkách ani 
dávkách mimo odvětví sociálního 
zabezpečení. Dle našeho názoru z 
textu směrnice nevyplývá 
povinnost zařadit výzkumníky 
mezi oprávněné osoby, pokud 
jde o dávku na bydlení či osoby s 
možností využít sociálního bydlení. 
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MODRÉ KARTY – Směrnice o 
podmínkách pro vstup a pobyt 
státních příslušníků třetích zemí 
za účelem výkonu zaměstnání 
vyžadujícího vysokou kvalifikaci 
(SMĚRNICE RADY 2009/50/ES)  
zaručuje v článku 14 odst. 1 (c) 
nárok na rovné zacházení jako u 
státních příslušníků daného státu 
pokud jde o odvětví sociálního 
zabezpečení pokryté Nařízením, 
tedy koordinované dávky. 
Sociální podpora/pomoc ve 
směrnici není zmiňována. V 
článku 14(g) je stanoven rovný 
přístup k postupům pro získání 
bydlení, avšak v odstavci 2 
tohoto článku je možnost rovné 
zacházení v této oblasti omezit. 
Dle našeho názoru z textu 
směrnice nevyplývá povinnost 
zařadit držitele modrých karet 
mezi oprávněné osoby, pokud 
jde o dávku na bydlení či osoby s 
možností využít sociálního bydlení. 
 
SMĚRNICE O JEDNOTNÉM 
POVOLENÍ K POBYTU A PRÁCI 
– Jednotné povolení (SMĚRNICE 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 
RADY 2011/98/EU) 
obsahuje ustanovení o rovném 
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přístupu k dávkám, které 
podléhají koordinaci ve smyslu 
Nařízení 883/04, což dávky na 
bydlení nejsou. O jiných druzích 
dávek se  text nezmiňuje a je 
otázkou, zda zvažovanou dávku na 
bydlení lze podřadit pod „zboží 
nebo služby včetně postupů pro 
získání bydlení“ (čl. 12 odst. 1 písm 
g)). Nicméně, i kdyby tomu tak bylo, 
směrnice sice stanoví rovný přístup 
k postupům pro získání bydlení, 
nicméně ponechává členským 
státům možnost zúžit rozsah 
rovného zacházení omezením na 
osoby ze třetích zemí, které jsou 
zaměstnány nebo přímo obecně 
omezit dotčeným osobám přístup 
k bydlení. Tzn., pokud bude 
vytvořena nová dávka a také 
systém sociálního bydlení, 
domníváme se, že držitelé 
jednotného povolení mohou být 
vyňati z okruhu oprávněných 
osob.   

  324. OKOM 
3. Rodinní příslušníci dlouhodobých rezidentů EU 

Pokud jde o zacházení s rodinným příslušníkem dlouhodobého 
rezidenta jiného členského státu (který sám není dlouhodobým 

Vysvětleno 
Viz připomínka č. 322 
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rezidentem), uvádíme, že takovému rodinnému příslušníkovi náleží právo 
na rovné zacházení v rozsahu stanoveném směrnicí 2003/86/ES o 
sloučení rodiny. Stejným předpisem EU řídí i právo na rovné zacházení 
v případě rodinného příslušníka dlouhodobého rezidenta EU ve státě, který 
dlouhodobému rezidentovi EU tento status udělil.  

Právo na rovné zacházení podle směrnice 2003/86/ES se 
nevztahuje na oblast sociálního zabezpečení, sociální pomoci a sociální 
ochrany ani na oblast přístupu ke zboží a službám a k nabídce výrobků a 
služeb určených pro veřejnost, včetně postupů pro získání bydlení. Návrh 
tudíž jde v tomto ohledu nad rámec příslušných směrnic, když rodinného 
příslušníka dlouhodobého rezidenta jiného členského státu zahrnuje mezi 
oprávněné osoby.  

Dále uvádíme, že je nutné, aby ohledně zahrnutí rodinných 
příslušníků dlouhodobých rezidentů jiných členských států do okruhu 
oprávněných osob předkladatel vyjasnil svůj záměr. Návrh totiž do okruhu 
oprávněných osob zahrnuje, za podmínky, že v ČR mají bydliště, jednak 
rodinné příslušníky dlouhodobého rezidenta jiného členského státu, kteří 
v ČR pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydaného 
podle § 42c zákona o pobytu cizinců, jednak rodinné příslušníky 
dlouhodobého rezidenta jiného členského státu, kteří v ČR pobývají na 
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, a dále i 
rodinné příslušníky (zde už ale není jasné, koho každého lze považovat za 
rodinného příslušníka), kteří - aniž by žili v ČR s dlouhodobým rezidentem 
jiného členského státu - pobývají v ČR na základě jakéhokoliv jiného 
povolení k dlouhodobému pobytu. V tomto směru je potřebné návrh i 
důvodovou zprávu upřesnit a v důvodové zprávě uvést důvody pro 
navrhovanou úpravu. 

Nadto uvádíme, že je-li do okruhu oprávněných osob zahrnut 
rodinný příslušník dlouhodobého rezidenta jiného členského státu, je těžko 
představitelné, aby nebyl zahrnut i rodinný příslušník cizince, kterému 
postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU přiznala ČR, a kterému 

U oprávněných osob pro účely  
příspěvku na bydlení budou rodinní 
příslušníci z okruhu oprávněných 
osob vyňati.  
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(myslí se rodinný příslušník) bylo vydáno rozhodnutí o dlouhodobém 
pobytu za účelem sloučení rodiny.  

V poznámce pod čarou č. 16 je nutné slovo „evropského“ nahradit 
slovem „Evropského“. 

  325. OKOM 

K § 68 návrhu: 

V prvním odstavci je nutno za slova „rodné číslo žadatele“ doplnit spojení 
„bylo-li přiděleno“ a důvodovou zprávu doplnit o vysvětlení, zda občanům 
členských států EU bude jako doklad stačit cestovní pas či zda musí pro 
tyto případy žádat o potvrzení o přechodném pobytu dle zákona o pobytu 
cizinců.  

Akceptováno částečně. 
Důvodová zpráva doplněna ve 
smyslu připomínky. 

  326. OKOM 

K § 88 odst. 4 návrhu: 
Postrádáme zdůvodnění, proč se navrhovaným ustanovením 

vylučuje veřejná soutěž na zajištění sociální práce (viz odst. 2 na konci – 
provádění sociální práce prostřednictvím sociálních pracovníků dalších 
subjektů). Zadání této služby obcí jiné obci nejde považovat za typ zadání, 
na které by se vztahovala tzv. in-house výjimka. Ani svěření činnosti 
sociální práce do přenesené působnosti obce tuto činnost nevyjímá 
automaticky ze soutěžních pravidel, neboť nejde o výkon moci veřejné. 
Jeví se nám, že obec by měla postupovat buď podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, který plně implementoval obecnou zadávací směrnici 
2014/24/EU, případně by mezi sebou mohly obce uzavřít smlouvu o 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí 
Komise 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu. Požadujeme vysvětlit, případně návrh 
přeformulovat. 
 

Vysvětleno 
Ustanovení vychází ze zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, část 
pátá. Za výkon moci veřejné je 
předkladatelem považován, jelikož 
výkon činností sociální práce 
obecními úřady obcí s rozšířenou 
působností je dán zákonem č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách 
a aktuální návrh novely výkon 
činností sociální práce rozšiřuje 
také na obecní úřady obcí 
pověřených.  
Výkon činností sociální práce na 
obecních úřadech má přesně 
stanovené podmínky včetně plnění 
vyhlášky č. 332/2013 Sb., to jiné 
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subjekty nemají a ani mít nemohou. 
Záznamy  SP v elektronické podobě 
jsou vymezeny platnými právními 
předpisy, které jsou zkomunikovány 
s ÚOOÚ – není možné je rozšířit na 
jiné subjekty. 

  327. OKOM 

K § 94 návrhu: 
Financování návrhu v části deváté se z velké části týká pravidel o 

poskytování veřejné podpory, konkrétně v podobě vyrovnávací platby za 
služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) tak, jak je stanoveno v čl. 
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a následně rozvedeno v 
dalších právních předpisech, z nichž na navrhované situace bude dopadat 
zejména výše uvedené rozhodnutí 2012/21/EU, případně Rámec 2012/C 
8/03.  

Důvodová zpráva uvádí jak článek 106 odst. 2 Smlouvy, tak 
rozhodnutí 2012/21/EU, nicméně návrh sám toto plně nereflektuje. 
Minimálně je nutno do § 94 doplnit chybějící odkaz na rozhodnutí 
2012/21/EU. Naopak odkaz na pouhý obecný čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování EU nepovažujeme za vhodný.  

Zároveň však vyvstávají pochybnosti o existenci a správnosti 
„pověření“ dle rozhodnutí 2012/21/EU, potažmo vůbec o použitelnosti 
rozhodnutí na tento typ závazku. Pověření má být závazný akt nebo více 
aktů, které v souhrnu obsahují všechny náležitosti požadované 
rozhodnutím, jako jsou odkaz na ně, jednoznačnost pověření, tj. kdo a čím 
se pověřuje, náplň a trvání závazku, popis kompenzačního mechanismu, 
atd. V případě, že stát nebude jednotlivě s každou obcí uzavírat smlouvu o 
poskytování SOHZ a pověřením má být dle všeho samotný zákon ve 
spojitosti s vyhláškou MMR, jsou zde minimálně dva zásadní nedostatky. 
Vzhledem k chybějícímu odkazu v zákoně není splněna náležitost první, 
tedy odkaz na rozhodnutí 2012/21/EU. Závažnější však je chybějící údaj o 
trvání závazku. Podle rozhodnutí se dá postupovat jen, pokud je délka 

Vysvětleno 
Odkaz na čl. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie je zcela 
na místě. Jedná se o odkaz na 
základní právní dokument, který je 
součástí primárního práva EU a 
který představuje právní základ 
výjimky financování podniků 
poskytujících služby obecného 
hospodářského zájmu.  
Odkazy na další právní akty 
orgánů EU v oblasti veřejné 
podpory, které jsou již součástí 
sekundárního práva EU, jsou 
v textu ZSB nadbytečné, neboť 
konkrétní forma podpory závisí na 
konkrétní situaci. V daném případě 
lze pro financování služeb 
obecného hospodářského zájmu 
využít 3 formy podpory (přestože 
DZ zmiňuje pouze jednu z nich), a 
to (i) speciální podporu de minimis 
(SGEI) podle Nařízení Komise 
(EU) č. 360/2012 ze dne 25. 4. 
2012 o použití článků 107 a 108 
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pověření na maximálně deset let. Výjimka velké investice k umoření během 
delšího období se v tomto případě nejeví jako použitelná. Pověření obcí 
službou sociálního bydlení na neurčito v podstatě vylučuje možnost 
postupu podle rozhodnutí a zproštění povinnosti notifikace veřejné podpory 
Komisi a vyvstává zde povinnost postupovat podle Rámce, tedy celý návrh 
zákona notifikovat jako program podpory Evropské komisi. O ničem 
takovém se však překladatel nezmiňuje, naopak to v části D zvláštní části 
důvodové zprávy v podstatě vylučuje. 

Další pochybností, která vyvstává, je popis kompenzačního 
mechanismu v pověřovacím aktu. Ten musí zahrnovat nejen parametr pro 
výpočet, ale i popis kontrolního mechanismu a přezkoumání vyrovnávací 
platby. Nic takového návrh zákona neobsahuje a prováděcí předpis MMR 
má stanovit pouze samotný parametr pro výpočet, jak vyplývá z dikce § 94 
odst. 2 návrhu. 

 
V současné podobě tedy navržený systém financování neodpovídá 
právu EU.  

 

Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis 
udílenou podnikům poskytujícím 
služby obecného hospodářského 
zájmu, Úř. věst. L 114, 26. 4. 2012, 
dále (ii) podporu slučitelnou 
s vnitřním trhem bez předchozí 
notifikace Komisi podle  
Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 
2011 o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytování 
služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU,  Úř. věst.  L 7, 
11. 1. 2012), a konečně podporu 
slučitelnou s vnitřním trhem s 
předchozí notifikací Komisi podle 
Sdělení Komise Rámec EU pro 
státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby (2012/C 8/03, Úř 
věst. C 8/15, 11.2.2012).  
Pokud bude aplikováno Rozhodnutí 
Komise 2012/21/EU, potom 
náležitosti Pověření (v připomínce 
vytýkané chybějící údaje) musí být 
uvedeny v konkrétních aktech 
podpory (dotace, příspěvky) nikoli 
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v zákoně samotném. Přestože není 
zcela vyloučeno, aby tyto náležitosti 
byly obsaženy přímo v zákoně, 
nelze takovýto postup doporučit, 
neboť je nezbytné zachovat 
dostatečnou míru flexibility a 
možnosti operativně reagovat na 
jednotlivé případy podpor. Rámcová 
úprava, jak je navržena v návrhu 
ZSB, zcela odpovídá požadavkům 
přímo použitelné právní úpravy EU, 
a musí být doplněna konkrétními 
akty podpory obsahující všechny 
obligatorní náležitosti. 

  328. OKOM 
K § 25, § 45 a § 79 návrhu „ 
Nutno nahradit pojem „Evropská společenství“ pojmem „Evropská unie“. 

Akceptováno 

  329. Hl. m. 
Praha 

K § 2 odst. 2: 
Navrhujeme na konci textu věty druhé doplnit slova „na základě 
provedeného sociálního šetření a zhodnocení situace“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o činnost, kterou musí učinit obecní úřad, jako činnost v 
přenesené působnosti, aby obec mohla rozhodnout v samostatné 
působnosti. V daném případě je nutné striktně rozlišovat mezi výkonem 
přenesené a samostatné působnosti obce. 

Vysvětleno 
Toto je nově upraveno. Sociální 
šetření i majetkový a příjmový test 
je součástí systému a projde jím 
každá osoby, která zažádá . 

  330. Hl. m. 
Praha 

K § 2 odst. 4: 
Navrhujeme za slova „Úřad práce České republiky rozhoduje“ vložit slova 
„na základě doporučení nebo stanoviska obce“. 
Odůvodnění: 
Obec je tím subjektem, který provádí šetření, pomáhá s vypracováním 

Vysvětleno 
Úřady práce již na systému 
sociálního bydlení neparticipují (jen 
v souvislosti s příspěvkem na 
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individuálního plánu podpory,  
a tudíž by měla mít spolurozhodovací právo o rozhodnutí ke statutu osoby. 
 

bydlení). Zákon je na základě 
vypořádání připomínek koncipován 
ve dvou rovinách. Obce vstupují do 
systému dobrovolně, sociální 
bydlení je pak poskytováno 
v samostatné působnosti, pokud 
obce do systému nevstoupí, 
zajišťuje sociální bydlení Centrum 
pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 

  331. Hl. m. 
Praha 

K § 8:  
Navrhujeme doplnit odstavec 6, který zní: 
„(6) Žadatel o uznání osobou v bytové nouzi je povinen prokázat, že se v 
bytové nouzi ocitl nikoli vlastní vinou.“. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné zabránit stavu, kdy se osoba např. účelově zbavila 
svého nemovitého a movitého majetku a tímto způsobem se dostala do 
bytové nouze. 
 

Vysvětleno 
Tato kritéria nelze dostatečně 
posoudit. Navíc bude zvažována 
majetková situace žadatelů, vedle 
jejich příjmů. V sociálním šetření se 
posuzuje aktuální situace a 
možnost využití majetku.  
Vlastní zapojení bude posuzováno 
při prodlužování rozhodnutí o 
bytové nouzi, kdy je plnění 
Individuálního plánu podpory 
rozhodující pro setrvání v sociálním 
bydlení. 

  332. Hl. m. 
Praha 

K § 24: 
- Navrhujeme v odstavci 1 na konci písm. d) tečku nahradit čárkou a doplnit 
písmeno e), které zní: 
„e) krajské úřady.“. 
Odůvodnění: 
Nelze vynechat pravomoci krajského úřadu pro přenesenou působnost, 

Akceptováno 
Vždy v souvislosti s konkrétním 
případem. 
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jakožto metodického a kontrolního orgánu obecních úřadů. 

  333. Hl. m. 
Praha 

- Navrhujeme doplnit odstavec 5, který zní: 
   „(5) Krajské úřady mohou nahlížet do všech částí rejstříku, avšak vždy 
pouze v souvislosti s konkrétním případem, který posuzují.“. 
Odůvodnění: 
Nelze vynechat pravomoci krajského úřadu pro přenesenou působnost, 
jakožto metodického a kontrolního orgánu obecních úřadů. 

Částečně akceptováno 
Viz vypořádání připomínky 332 
Způsob poskytování informací  
z rejstříku byl upraven. 
Upraveno také v souvislosti 
s připomínkou MV 182. 

  334. Hl. m. 
Praha 

K § 26: 
Navrhujeme slova „zákona o pomoci v hmotné nouzi18)“ nahradit textem „§ 
27“ a poznámku pod čarou č. 18 zrušit. 
Odůvodnění: 
Místní příslušnost k řešení bytové situace nelze slučovat s pojmem bydliště 
podle zákona o hmotné nouzi, neboť řešení bytové situace by se mělo 
výlučně vázat pouze k místu trvalého bydliště nebo dlouhodobého 
zaměstnání. 

Vysvětleno, upraveno jinak 
Definice bydliště podle zákona o 
pomoci v hmotné nouzi se váže 
k mezinárodnímu a nikoliv 
k místnímu aspektu. Obdobný 
odkaz obsahuje například zákon o 
státní sociální podpoře. 

  335. Hl. m. 
Praha 

K § 27: 
V odstavci 1 navrhujeme zrušit písmena a), b), e) a f), dosavadní písmena 
c), d), g) a h) označit jako písmena a) až d) a u písmene d) slova „až g)“ 
nahradit slovy „až c)“. 
Odůvodnění: 
Místní příslušnost k řešení bytové situace se musí výlučně vázat pouze k 
místu trvalého bydliště nebo dlouhodobého zaměstnání, nikoliv k místu, 
kde na území České republiky osoba bydlí. Výjimkou by mohlo být pouze 
zmíněné soustavné dlouhodobé zaměstnání, 
nikoli však pobyt v azylovém zařízení nebo návštěva vzdělávací instituce. 
Prioritou by měla být zásada, že o osobu podle navrhované právní úpravy 
se má prioritně postarat ta obec, na jejímž území má daná osoba trvalý 
pobyt nebo je dlouhodobě zaměstnána nebo pro jiné významné důvody.  
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Volba trvalého pobytu byla učiněna 
na základě podnětů připomínkových 
míst, která kritizovala jednak řadu 
negativ, která přináší skutečný 
pobyt, a rovněž z toho důvodu, že 
skutečný pobyt není možné řešit ve 
speciální právní normě, ale spíše 
systémově – tzn. v rámci definice 
evidence osob ze strany MV ČR. 
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  336. Hl. m. 
Praha 

K § 31: 
Navrhujeme text nahradit textem: „Místní příslušnost krajské pobočky 
Úřadu práce se řídí místem, kde má žadatel bydliště podle § 26.“. 
Odůvodnění: 
Jedná se o sjednocení místní příslušnosti obce a místní příslušnosti 
krajské pobočky Úřadu práce. 

Vysvětleno 
Úřady práce již na systému 
sociálního bydlení neparticipují (jen 
v souvislosti s příspěvkem na 
bydlení). 

  337. Hl. m. 
Praha 

K § 33: 
- Navrhujeme na konci odstavce 1 doplnit větu „Před vydáním rozhodnutí si 
krajská pobočka Úřadu práce od obce vyžádá stanovisko k uznání dané 
osoby osobou v bytové nouzi a k uznání nároku dané osoby na podporu 
formou sociálního bydlení nebo poskytnutí sociální služby.“. 
Odůvodnění: 
Obec je tím subjektem, který provádí šetření, pomáhá s vypracováním 
individuálního plánu podpory, a tudíž by měla mít spolurozhodovací právo 
o rozhodnutí ve věci statutu osoby. 
 

Vysvětleno 
Úřady práce již na systému 
sociálního bydlení neparticipují (jen 
v souvislosti s příspěvkem na 
bydlení). 

  338. Hl. m. 
Praha 

- Navrhujeme doplnit odstavec 5, který zní: „Po vydání rozhodnutí o uznání 
osoby osobou v bytové nouzi a o nároku na podporu formou sociálního 
bydlení nebo poskytnutí sociální služby, písemně informuje krajská 
pobočka Úřadu práce obec, ve které bude osoba podávat žádost o 
podporu formou sociálního bydlení nebo poskytnutí sociální služby.“. 
Odůvodnění: 
Považujeme za nutné, aby se obec mohla připravit na situaci založenou 
rozhodnutím, a to vzhledem k nutnosti zajistit výkon rozhodnutí personálně 
a věcně ve smyslu § 9 a 10 návrhu zákona. 

Vysvětleno 
Úřady práce již na systému 
sociálního bydlení neparticipují (jen 
v souvislosti s příspěvkem na 
bydlení). 

  339. Hl. m. 
Praha 

K § 80: 
V odstavci 1 úvodní větě navrhujeme doplnit slova „a obecním úřadům“. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k povinnosti obecního úřadu podle § 14 odst. 6 návrhu zákona je 
nezbytné, aby obecní úřad měl k dispozici informace poskytované v dané 
záležitosti Ministerstvem vnitra a Policii České republiky. 

Neakceptováno 
Toto ustanovení upravuje předávání 
údajů potřebných pouze v rámci 
řízení o nároku na příspěvek na 
bydlení. V tomto řízení obecní úřady 
nejsou kompetentními orgány. 
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  340.  KV kraj 

K § 2 odst. 2)  
Nárok na podporu ze systému má osoba v bytové nouzi, která splní 
podmínky stanovené tímto zákonem. O konkrétní formě pomoci osobě, 
která má nárok na podporu ze systému, rozhoduje obec v samostatné 
působnosti.   
 
1. Rozhodování obce v samostatné působnosti může znamenat zdlouhavý 
proces, neboť bude pravděpodobně rozhodovat rada obce. 
2.  Jak bude upravena možnost nesouhlasu občana s rozhodnutím?   
 

Vysvětleno 
1. Zákon je na základě 

vypořádání připomínek 
koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do 
systému dobrovolně, sociální 
bydlení je pak poskytováno 
v samostatné působnosti, 
pokud obce do systému 
nevstoupí, zajišťuje sociální 
bydlení Centrum pro sociální 
bydlení v tzv. záchytném 
systému. 

2. Občan bude mít možnost 
odvolání v klasickém 
správním řízení 

  341.  KV kraj 

K § 2 odst. 2) a 4) zákona 
 
4) Úřad práce České republiky rozhoduje o nároku osoby na příspěvek 
na bydlení a o nároku osoby v bytové nouzi na podporu ze systému.    

 
2) O konkrétní formě pomoci osobě, která má nárok na podporu 
ze systému, rozhoduje obec v samostatné působnosti.   
 
O nároku na podporu ze systému pomoci v bytové nouzi rozhoduje ÚP. 
Podpora ze systému pomoci v bytové nouzi je poskytována i formou 
sociální služby.  
O formě pomoci (tedy zda bude poskytnuta formou soc.služby) rozhoduje 
obec v samostatné působnosti 
 

Akceptováno 
Speciální režim sociální služby 
azylový dům již není součástí 
systému sociálního bydlení a 
neupravuje ho změnový zákon 
k zákonu o sociálních službách. 
Pouze se žádají finanční prostředky 
na rozšíření kapacity sociální služby 
azylový dům. 
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Toto je v rozporu se zákonem o sociálních službách, neboť sociální služby 
jsou poskytovány na základě dvoustranného smluvního ujednání mezi 
osobou a poskytovatelem sociální služby, na základě posouzení nepříznivé 
sociální situace ze strany poskytovatele sociální služby, nikoli na základě 
rozhodnutí o nároku osoby tzv. v bytové nouzi na poskytnutí sociální 
služby. 

  342.  KV kraj 

K § 6 odst. 1 písm. i) 
(1) Zvlášť zranitelnými osobami jsou pro účely tohoto zákona osoby v 
bytové nouzi, pokud jde o: 
i) osoby s duševním onemocněním; za duševně nemocné se považují 
osoby, kterým byla na základě vyšetření ošetřujícím lékařem nebo 
specialistou diagnostikována akutní nebo chronické duševní onemocnění 
dle MKN-10, které je doloženo písemným posudkem nebo lékařskou 
zprávou, případně propouštěcí zprávou ze zdravotnického zařízení, v 
případě poskytování sociální služby je dokladem smlouva podle § 91 
zákona o sociálních službách. 
 
Považujeme za vyloučené, aby tyto osoby musely dokládat svou situaci 
lékařskými posudky (navíc není zřejmé, kdo bude tyto odborné lékařské 
zprávy s mnoha citlivými údaji shromažďovat, vyhodnocovat a ukládat).  
Jedná se o citlivé osobní údaje a jejich shromažďování a zpracování 
z hlediska potřeb tohoto zákona nepovažujeme za opodstatněné.   
Tato skupina osob je obecně dlouhodobě stigmatizována. Navrhovaný 
postup považujeme tedy nejen za protizákonný, ale i neetický.  
Zranitelnost osoby v bytové nouzi může vyhodnotit zkušený sociální 
pracovník ve spolupráci s klientem, popř. se sociálními službami.  
Zároveň není srozumitelné, proč by měla smlouvu o poskytování sociální 
služby dokladovat, že se jedná o zvláště zranitelnou osobu. Ve smlouvách 
není specifikována diagnóza, navíc osoby s duševním onemocněním 
využívají mnoha různých služeb, aniž by to svědčilo o jejich „zvláštní 
zranitelnosti“ (např. sociálně terapeutické dílny, podpora samostatn. 

Akceptováno 
Ustanovení bylo upraveno. 
Posouzení situace se odvíjí od 
znalosti konkrétního případu 
sociálním pracovníkem. 
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bydlení ap.). 

  343.  KV kraj 

K § 10 odst. 2) 
V případě, že dojde k uzavření smlouvy o výkonu sociální práce mezi 
obecním úřadem a poskytovatelem sociálních služeb, tato smlouva 
obsahuje….. 
Tuto variantu považujeme za nepřípustnou, ať již s ohledem na zásadně 
rozdílné kompetence a poslání sociálních pracovníků poskytovatelů a ve 
veřejné správě, ale také s ohledem na shromažďování údajů o osobách, 
jejich ukládání a zpracovávání (zejména přístupy do  JIS). 
 

Vysvětleno 
Sociální práci vykonávají v obcích 
sociální pracovníci v samostatné 
působnosti, případně je realizována 
prostřednictvím poskytovatelů 
sociálních služeb na základě 
smlouvy. Návrh reaguje na 
zkušenosti z obcí, které často 
spolupracují s neziskovými 
organizacemi a dalšími 
poskytovateli sociálních služeb 
(dobrá praxe). 

  344.  KV kraj 

K § 11 odst. 1) 
Sociální šetření 
Není zřejmé, kdo provádí sociální šetření dle odst.1.  
Celý § 11 není provázán s § 14 (ani terminologicky, ani kompetenčně). 
 

Vysvětleno 
Systém je zjednodušen, proběhne 
jen jedno sociální šetření, Úřad 
práce nově není součástí systému. 
Úřady práce již na systému 
sociálního bydlení participují jen 
v souvislosti s příspěvkem na 
bydlení. 
Viz vypořádání připomínky 116 

  345.  KV kraj 

K § 14 odst. 6 písm. f):  
zajišťuje výkon sociální práce a spolupracuje s ministerstvem, krajskou 
pobočkou Úřadu práce, poskytovateli sociálních služeb nebo nestátními 
neziskovými organizacemi, církevními organizacemi nebo příspěvkovými 
organizacemi vybranými na základě výběrového řízení a poskytující 
vybrané činnosti sociálního bydlení na základě smluvního vztahu. 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze a 
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Není zřejmé, k jakému účelu je míněna spolupráce s uvedenými subjekty, 
které mají poskytovat „vybrané činnosti sociálního bydlení“ na „základě 
smluvního vztahu“. 
Zcela nesrozumitelné je ustanovení o podmínce výběrového řízení těchto 
subjektů. Kdo bude VŘ provádět? za jakým účelem? kvůli spolupráci 
v rámci výkonu sociální práce? 

jednotlivé kompetence v příslušných 
§§. 
  

  346.  KV kraj 

K § 14 odst. odst. 7 písm. b): 
Kraj: 
spolupracuje s obecními úřady a ostatními poskytovateli sociálních služeb 
poskytnutí sociální služby azylové bydlení,… 
Obecní úřady nemohou být poskytovateli sociálních služeb.  
Sociální služba „azylové bydlení“ neexistuje. 
 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze a 
jednotlivé kompetence v příslušných 
§ dle navržené úpravy, tato 
kompetence bude vyjmuta. 
Speciální režim sociální služby 
azylový dům se nově neupravuje. 

   
  347.  
 

Plzeňský 
kraj 

1. § 5 je nutné přesně definovat pojem „nevyhovující bydlení“ 
 

Akceptováno 
Pojem definován: Nevyhovujícím 
bydlením se rozumí bydlení mimo 
kolaudované byty, rovněž se jedná 
o prostory, které nejsou užívány za 
účelem trvalého bydlení podle 
stavebního zákona. Jde o bydlení 
v nebytových prostorech, azylových 
domech či ubytovnách. Za 
nevyhovující bydlení se rovněž 
považuje bydlení v bytech, u 
kterých bylo po podnětu shledáno, 
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že nesplňují požadavky na trvalé 
bydlení. 

   
  348.  
 

Plzeňský 
kraj 

2. § 6 odst. 2 je nutné definovat pojem „v co možná nejkratší 
lhůtě“, spojení je velice subjektivní 

 

Akceptováno 
Redefinováno bez zbytečného 
odkladu. 

   
  349.  
 

Plzeňský 
kraj 

3. § 9 je nutné definovat pojem „dostatečný obecní fond sociálního 
bydlení“ 

 

Akceptováno 
Obce, které se zapojí do systému, a 
Centrum pro sociální bydlení, 
zajišťují odpovídající fond 
sociálního bydlení (dále jen 
„sociální bytový fond“) na základě 
počtu osob v bytové nouzi na 
příslušném území. Sociální bytový 
fond tvoří byty ve vlastnictví 
příslušné obce, dalších obcí 
nebo ve vlastnictví jiných právních 
subjektů, s nimiž obec či Centrum 
pro sociální bydlení uzavřela 
smlouvu o zajištění sociálního 
bydlení, popřípadě smlouvu o 
zajištění sociálního bydlení 
podle občanského zákoníku. 

   
  350.  
 

Plzeňský 
kraj 

4. § 10 odst. 2 jedná se o výkon přenesené působnosti, který by se 
neměl přenášet na poskytovatele sociálních služeb 

 

Vysvětleno 
Sociální práci vykonávají v obcích 
sociální praci v samostatné 
působnosti. Návrh reaguje na 
zkušenosti z obcí, které 
spolupracují s neziskovými 
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organizacemi a dalšími 
poskytovateli sociálních 
služeb.(dobrá praxe) 

   
  351.  
 

Plzeňský 
kraj 

5. § 13 nereálné zajistit dostatečné personální zajištění – již 
v současné době chybí sociální pracovníci na POU a ORP  

 

Vysvětleno  
Počítá se s navýšením sociálních 
pracovníků a s účelovou dotací ze 
zákona. 

   
  352.  
 

Plzeňský 
kraj 

6. § 14 odst. 6 písm. f) „poskytující“ nahradit za „poskytujícími“ 
 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze. 

   
  353.  
 

Plzeňský 
kraj 

7. § 14 odst. 7 písm. b) z textu není jasné, zda ustanovení má znít 
„zajišťuje poskytování“ či „zjišťuje potřeby“  

 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze, tato 
kompetence je vyjmuta. Nově není 
ve změnovém zákonu upraveno. 

   
  354.  
 

Plzeňský 
kraj 

8. § 14 odst. 7 písm. b) před slovo „poskytnutí“ doplnit slovo „při“ 
 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze. 

   
  355.  
 

Plzeňský 
kraj 

9. §14 odst. 8 písm. a) přidat do kompetence obecního úřadu; 
změnit znění uvedeného ustanovení na „krajský úřad 
spolupracuje s obecním úřadem na zajištění…“ 

 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
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pouze orgány bytové nouze. 

   
  356.  
 

Plzeňský 
kraj 

10. § 24 odst. 1 doplnit písmeno e) krajské úřady – přidat možnost 
nahlížení pro krajský úřad (který má podle tohoto zákona 
povinnosti) 

Akceptováno 
Viz vypořádání připomínky 332 

   
  357.  
 

Plzeňský 
kraj 

11. § 50 odst. 1 za písmeno b) vložit nové písmeno c) které zní: 
„Nezaopatřené dítě se neposuzuje společně s rodiči, pokud je na 
základě rozhodnutí příslušného orgánu v plném přímém 
zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež. Za 
plné přímé zaopatření se považuje zaopatření v ústavu (zařízení) 
pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) 
dětem stravování, ubytování a ošacení.“; Dosavadní písmena c) 
a d) označit jako písmena d) a e). 

 

   
  358.  
 

Plzeňský 
kraj 

12. § 66 odst. 2 zastupování zletilého sjednotit s ustanovením § 91 
odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Vysvětleno 
Doplňuje se pouze možnost 
zastoupení oprávněné osoby 
zastupujícím členem domácnosti, 
pokud o této formě zastoupení bylo 
soudem rozhodnuto. Podle 
ustanovení § 49 odst. 1 
občanského zákoníku může 
zletilého, kterému brání duševní 
porucha samostatně právně jednat 
a který nemá jiného zástupce, 
zastupovat jeho potomek, předek, 
sourozenec, manžel nebo partner, 
popřípadě osoba, která se 
zastoupeným žila před vznikem 
zastoupení ve společné 
domácnosti alespoň tři roky. Ke 
vzniku zastoupení se vyžaduje 
schválení soudu. Zastoupení 
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členem domácnosti je 
hmotněprávním institutem 
upraveným v občanském 
zákoníku, z nějž nelze automaticky 
dovozovat procesní zastoupení. 
Tento institut tedy není druhem 
úplného zákonného zastoupení ve 
smyslu ustanovení § 31 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Platí, 
že účastník správního řízení může 
být zastoupen členem domácnosti 
pouze v řízení, ve kterém 
zastupování účastníka řízení 
členem domácnosti připouští 
zvláštní zákon a lze tedy dovodit, 
že pokud zákonodárce toto 
oprávnění výslovně nezakotvil do 
zvláštního předpisu, nelze tento 
institut bez dalšího použít ve 
správním řízení. 
Ač z výkladu občanského zákoníku 
vyplývá, že zastupující člen 
domácnosti má možnost podat za 
oprávněnou osobu žádost o 
přiznání dávek pomoci v hmotné 
nouzi, státní sociální podpory a 
sociálního zabezpečení, 
považujeme za vhodné zavést 
přímo do zvláštního právního 
předpisu možnost zastupování 
oprávněné osoby členem 
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domácnosti pro celé řízení 
o dávkách v případech, kdy bylo o 
takovéto formě zastoupení soudem 
rozhodnuto. 

   
  359.  
 

Plzeňský 
kraj 

13. § 92 odst. 3 není jasné, zda se jedná o dotaci podle ustanovení 
§101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách či o novou 
samostatnou dotaci 

 

Vysvětleno 
Dotace dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, azylové 
domy nejsou nově součástí 
systému. 

 360. Ústecký 
kraj 

 K Části šesté – Příspěvek na bydlení, § 60 odst. 3 věta první 
Navrhujeme znění první věty § 60 odst. 3 upravit takto:  
„Krajská pobočka Úřadu práce může musí zvláštního příjemce ustanovit 
na písemnou žádost sociálního pracovníka obecního úřadu v případě, že 
příjemce příspěvku na bydlení prokazatelným způsobem neuhradil alespoň 
za jeden kalendářní měsíc sociální nájemné“. 
 
Odůvodnění: 
V praxi se stává, že příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi nejsou schopni 
uhradit nájemné ani za jeden kalendářní měsíc. Dávky na úhradu 
nájemného utratí a narůstají jim tak dluhy, které nejsou schopny splácet. 

Vysvětleno 
Úřad práce je kompetentní 
k rozhodování o nároku i o způsobu 
výplaty, proto mu musí být 
ponechána možnost o rozhodování 
ve všech skutečnostech k danému 
případu. 
Zároveň bude změněna formulace 
tohoto ustanovení, kdy zvláštní 
příjemce bude ustanovován na 
základě podnětu sociálního 
pracovníka (nikoli žádosti), proto 
nelze připomínce vyhovět.  

 361. Jihočes. 
kraj 

1) K § 2 odst. 1 navrhovaného zákona: 
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby podpora ze systému v bytové 
nouzi byla poskytována formou sociální služby azylové domy. 
Bydlení patří do oblasti bytové politiky státu a nelze je 
implementovat do oblasti sociálních služeb, která řeší v rámci 
základních činností u některých druhů služeb ubytování, příp. 
poskytnutí přenocování 

 

Akceptováno 
Speciální režim sociální služby 
azylový dům již není součástí 
systému sociálního bydlení a 
neupravuje ho změnový zákon 
k zákonu o sociálních službách, 
Pouze se žádají finanční prostředky 
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na rozšíření kapacity sociální služby 
azylový dům. 

 362. Jihočes. 
kraj 

2) K § 3 odst. 3 navrhovaného zákona: 
Nesouhlasíme s formulací, že osoba v nepříznivé sociální situaci, 
zejména je-li bez bydlení, „má nárok“ na poskytnutí sociální služby 
azylové domy bez zbytečného odkladu. V žádných jiných druzích 
sociálních služeb tento nárok není uveden – zákon o sociálních 
službách. Nárok občana v tomto směru však závisí zejména na 
objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu pro oblast 
sociálních služeb. Nárok ve vztahu k § 3 odst. 3 se vztahuje 
k jakému subjektu? (kraj zajišťuje dostupnost sociálních služeb ve 
vztahu k disponibilním prostředkům) 

Vysvětleno 
Azylové domy nejsou součástí 
systému. 
Budou navýšeny finanční 
prostředky na jejich provoz o 300 
mil. ročně. Osoby bez střechy nad 
hlavou – tedy bez bydlení - by se 
jinak mohly dostat do ohrožení 
života a zdraví. 

 363. Jihočes. 
kraj 

3) K § 5 navrhovaného zákona: 
Zásadně nesouhlasíme s předposlední větou v tomto paragrafu 
„Dále se osobou bez bydlení rozumí osoby, které žijí 
v nevyhovujícím bydlení.“ Trváme na vypuštění této věty, jelikož 
nikde v rámci platné legislativy není uvedeno, co je „vyhovujícím 
bydlením“ a v případě, že by měl někdo posuzovat, zda se jedná 
ještě o vyhovující či již nevyhovující bydlení bude se vždy jednat 
pouze o subjektivní posouzení. 
 
Dále zásadně nesouhlasíme s tím, aby v poslední větě tohoto 
paragrafu bylo uvedeno „nebo jiným dokladem“ – nikde v textu 
navrhovaného zákona ani v důvodové zprávě k tomuto návrhu není 
popsáno, o jaký jiný doklady by se případně mohlo jednat, či kdo by 
ho vydával. 

 

Vysvětleno 
Pojem je v zákona o soc. bydlení a 
o příspěvku na bydlení je na 
základě připomínek z MPŘ 
definován: Nevyhovujícím bydlením 
se rozumí bydlení mimo 
kolaudované byty, rovněž se jedná 
o prostory, které nejsou užívány za 
účelem trvalého bydlení podle 
stavebního  zákona. Jde o bydlení 
v nebytových prostorech, azylových 
domech či ubytovnách. Za 
nevyhovující bydlení se rovněž 
považuje bydlení v bytech, u 
kterých bylo po podnětu shledáno, 
že nesplňují požadavky na trvalé 
bydlení. 
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 364. Jihočes. 
kraj 

4) K § 10 odst. 2 navrhovaného zákona: 
Nesouhlasíme s úpravou umožňující uzavření smlouvy o výkonu 
sociální práce mezi obecním úřadem a poskytovatelem sociálních 
služeb, neboť zde může dojít ke střetu zájmů v oblasti „péče“ o 
klienta. Navrhujeme, aby byla možnost uzavřít takovouto smlouvu 
pouze s obcí s pověřeným obecním úřadem. 

 

Vysvětleno 
Sociální práci vykonávají v obcích 
sociální pracovníci, sociální 
pracovníci Centra pro sociální 
bydlení, případně je realizována 
prostřednictvím poskytovatelů 
sociálních služeb na základě 
smluvního vztahu,. Návrh reaguje 
na zkušenosti z obcí, které 
spolupracují s neziskovými 
organizacemi a dalšími 
poskytovateli sociálních služeb. 

 365. Jihočes. 
kraj 

5) K § 14 odst. 7 písm. a) a b) navrhovaného zákona: 
Navrhujeme tato písm. vypustit, jelikož jsou nadbytečná. 
Navrhovatel v písm. c) uvádí, že „Kraj vykonává činnosti stanovené 
v § 95 a § 101a zákona o sociálních službách“. A v § 95 zákona o 
sociálních službách, jsou uvedeny i kompetence, které navrhovatel 
zákona dal do písm. a) a b). 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze. 

 366. Jihočes. 
kraj 

6) K § 14 odst. 8 písm. a) navrhovaného zákona: 
Zásadně nesouhlasíme s kompetencí uvedenou v písm. a). Krajský 
úřad nemůže reálně zajišťovat poskytnutí sociální služby „azylové 
bydlení“, jak je uvedeno v návrhu zákona. Tuto terminologii nezná 
ani zákon o sociálních službách. Krajský úřad může být při řešení 
pouze nápomocen ve spolupráci s ostatními subjekty. 

 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze dle 
navržené úpravy, tato kompetence 
je vyjmuta. Nově se speciální režim 
sociální služby azylový dům 
neupravuje. 

367. Jihočes. 
kraj 

7) K § 35 odst. 2 navrhovaného zákona: 
Ve větě první je stanovena povinnost osoby, které byl přiznán nárok 

Vysvětleno  
Cílem je zlepšit sociální situaci osob 
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na sociální bydlení formou sociálního bytu, spolupracovat se 
sociálním pracovníkem na základě smlouvy o sociálním nájmu bytu. 
Tato obligatorně stanovená povinnost je dle našeho názoru 
v rozporu se současnými zásadami definovanými v zákoně č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, kde sociální práce vychází 
z principů dobrovolnosti, nikoliv povinnosti. 

v sociálním bydlení a zároveň 
pozitivně působit na soužití klientů 
sociálního bydlení v komunitě.  

 368. Jihočes. 
kraj 

8) K § 36 odst. 1 a 4 navrhovaného zákona: 
Upozorňujeme, že ustanovení textu věty druhé odst. 1 je v rozporu s 
odst. 4, neboť se jedná o informace získané při výkonu sociální 
práce (zejména závažnost bytové nouze žadatele, příjmové poměry, 
schopnost žadatele vést domácnost a hospodařit s finančními 
prostředky), která se provádí v přenesené působnosti. Není tedy 
možno tyto informace předávat orgánům obce, aby rozhodly o 
konkrétní formě pomoci žadateli. Ochranu osobních údajů při 
provádění sociální práce jasně deklaruje § 89 tohoto navrhovaného 
zákona. 

Vysvětleno  
Paragraf je upraven, nově poskytuje 
záchytný systém Centrum pro 
sociální bydlení, viz výše. 

 369. Jihočes. 
kraj 

9) K § 88 odst. 3 navrhovaného zákona: 
Dotace na podporu výkonu sociální práce je poskytována dle § 102 
a 103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dále dle § 
65a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, tedy pouze 
obcím s pověřeným obecním úřadem a obcím s rozšířenou 
působností, nikoliv obcím I. typu, kde dle návrhu tohoto zákona by 
měla být sociální práce v oblasti sociálního bydlení taktéž 
vykonávána. Jakým způsobem bude ošetřeno financování této 
činnosti na obecních úřadech I. typu? 
 
Dále spatřujeme rozpor v tom, že není specifikován rozdíl v sociální 
práci vykonávané dle § 88 odst. 3 a § 93 navrhovaného zákona. 

Vysvětleno 
Dotace na výkon činností sociální 
práce bude poskytována všem 
obcím, které vstoupí do systému, a 
také Centru pro sociální bydlení. 

 370. Jihočes. 
kraj 

Další zásadní připomínky: 
Navrhujeme, aby v úvodních ustanoveních nově navrhovaného zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení bylo uvedeno „vymezení 
pojmů“. Vzhledem k terminologii používané v návrhu zákona, důvodové 

Vysvětleno 
Zákon, příp. důvodová zpráva a 
RIA, vymezují všechny nové pojmy, 
které jsou užívány. 
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zprávě (dostupné byty, sociální byty, azylové bydlení???, atd.) 

 371. Libereck
ý kraj 

1) § 6 Zvlášť zranitelné osoby 
Za zvlášť zranitelné osoby jsou v odst. 1 písm. c) označeny osoby pečující 
o nezletilé nezaopatřené děti. Dále je v odstavci 3 uvedeno, že pokud žádá 
o vydání rozhodnutí o tom, že je v bytové nouzi osoba, s níž jsou společně 
posuzovány nezletilé nezaopatřené děti, a tato osoba uvádí, že hrozí 
umístění dítěte, které je s ní společně posuzovanou osobou, do ústavního 
zařízení nebo náhradní rodinné péče, nebo že se její dítě nachází 
v ústavním zařízení nebo v náhradní rodinné péči, bude její žádost 
posouzena s ohledem na vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 
 
Návrh: vypustit odstavec 3 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, co by mělo vyjádření orgánu SPOD obsahovat a v čem by 
bylo přínosné. Všechny děti, které žijí s rodiči ve finanční a bytové tísni 
mohou být čistě teoreticky navrženy k umístění do náhradní rodinné péče 
či ústavní péče (při splnění mnoha dalších podmínek). Vyjádření orgánu 
SPOD by v praxi bylo formální a nadbytečné. 

Vysvětleno 
Vyjádření OSPOD může podat 
zásadní informace důležité pro 
posouzení bytové nouze a zároveň 
zkrátit čas nutný pro šetření daného 
případu. Zároveň jde velmi často o 
velmi citlivé a náročné případy. 

 372. Libereck
ý kraj 

2) § 13 Individuální plán podpory 
 
Návrh: v odstavci 2 větě třetí nahradit současný text „Osoba je povinna 
poskytnout součinnost sociálnímu pracovníkovi obecního úřadu podle 
odstavce 1 při vypracování individuálního plánu podpory, …“ takto: 
„Osoba je povinna aktivně řešit svoji sociální situaci a bytovou nouzi, 
za tímto účelem je povinna spolupracovat se sociálním pracovníkem 
obecního úřadu podle odstavce 1 při vypracování individuálního 
plánu podpory, …“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme text, ze kterého by bylo zřejmé, že řešení špatné sociální 

Akceptováno jinak 
„Osoba je povinna odpovědná za 
aktivní řešení své nepříznivé 
sociální situace a bytové nouze, za 
tímto účelem je povinna 
spolupracovat se sociálním 
pracovníkem obce podle odstavce 
1 při vypracování individuálního 
plánu podpory, …“ 
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situace a bytové nouze je povinnost a zájem občana (který chce bydlet 
v sociálním bytě) a ne pouze povinnost sociálního pracovníka. Původně 
navržený text působí dojmem, že hlavní povinnost řešit špatnou sociální 
situaci a bytovou nouzi občana má sociální pracovník, a občan má pouze 
povinnost poskytovat součinnost. 

 373. Libereck
ý kraj 

3) § 14 Orgány pomoci v bytové nouzi a jejich působnost 
 
Návrh: v odstavci 8 písm. a) nahradit text „zajišťuje ve spolupráci 
s krajem, obecním úřadem a ostatními poskytovateli sociálních služeb 
poskytnutí sociální služby azylové bydlení …“ takto: 
„koordinuje ve spolupráci s krajem, obecním úřadem, obcí a 
ostatními poskytovateli sociálních služeb poskytnutí sociální služby 
azylové bydlení …“ 
 
Odůvodnění: 
Krajský úřad není schopen garantovat zajištění poskytnutí azylového 
bydlení, není zřizovatelem těchto služeb, může pouze na území kraje 
koordinovat činnost vedoucí k zajištění této služby. 
 
Návrh: v odstavci 8 písm. b) na konci věty tečku nahradit čárkou a 
doplnit tento text: 
„koordinuje, metodicky vede a kontroluje výkon činností sociální 
práce v oblasti bytové nouze vykonávaných sociálními pracovníky 
obecních úřadů.“ 
 
Odůvodnění: 
Z návrhu zákona je jednoznačně zřejmé, že sociální práce na úrovni 
obecních úřadů bude v oblasti sociálního bydlení stěžejní. Vzhledem 
k tomu, že většina obecních úřadů sociální pracovníky nyní nemá a výkon 
sociální práce na úrovni pověřených obecních úřadů je velmi omezený, 
považujeme za nutné jednoznačně vymezit kompetence krajského úřadu 
v oblasti koordinační, kontrolní a metodické činnosti, odkaz na obecné 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze, tato 
kompetence je vyjmuta. Nově se 
speciální režim sociální služby 
azylový dům neupravuje. 
 
Vysvětleno 
§ 14 bude z legislativně-
technického hlediska upraven, ve 
své podstatě je duplicitní. V § 14 
budou uvedeny pouze orgány 
bytové nouze. Krajské úřady v nové 
úpravě nemají metodickou roli.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-191- 
 

ustanovení zákona o sociálních službách nepovažujeme za dostatečný. 

 374. Libereck
ý kraj 

4) § 92 Zajištění finančních prostředků státem 
 
Návrh: za odstavec 3 vložit nový odstavec 4 v tomto znění: 
„Krajské úřady mají právní nárok na poskytnutí finančních prostředků 
na zajištění koordinace, metodického vedení a kontroly činností 
sociální práce v oblasti bytové nouze   
na území kraje.“ 
Současný odstavec 4 označit jako odstavec 5. 
 
Odůvodnění: 
Ze současné praxe jednoznačně vyplývá, že krajské úřady mají v oblasti 
sociální práce již nyní nezastupitelnou koordinační, metodickou a kontrolní 
roli. Musí mít proto zajištěn dostatek finančních prostředků, aby tuto roli 
mohly plnit i v systému bytové nouze, který zde vzniká. Viz. zásadní 
připomínka č. 3. 

Vysvětleno 
V rámci nového modelu je sociální 
práce poskytováno v samostatné 
působnosti.  Proto je návrh 
nerelevantní. 

 375. Libereck
ý kraj 

1. Část druhá - vymezení některých pojmů  
 

Návrh: doplnit tuto část o další paragraf a v něm vymezit pojem co je 
„sociální“ a „dostupný“ byt 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, kdy se tyto dva pojmy vyskytují napříč celým zákonem 
(část třetí až pátá) bylo by vhodné, aby byly tyto dva pojmy, včetně jejich 
výkladu obsažený v části druhé, která se týká vymezení pojmů 

Akceptováno 
doplněno 

 376. Libereck
ý kraj 

2. Část pátá, Hlava II – Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce - 
§ 38 a 39 – 

Návrh: v § 38 odst. 2, bod e), do textu za slova „poskytnout součinnost“ 
doplnit tato nová slova  

Akceptováno 
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„a umožnit vstup“ 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, kdy SZ neupravuje možnost vstupu do obydlí (bytu), 
vyjma případu ohrožení života a zdraví jejich uživatelů, je nutné pro 
v zákoně nastavenou povinnost kontroly bytu na základě podnětu krajské 
pobočky Úřadu práce nebo obecního úřadu, pro pracovníky SÚ 
vykonávající tuto kontrolu umožnit vstup do obydlí obdobně, jak je tomu 
v ust. § 86 (vstup do obydlí pro zde vymezené aktéry) a tedy zákonnou 
úpravou zabezpečit aby kromě součinnosti s pronajímatelem bylo založena 
i jeho povinnost umožnit vstup pracovníkům SÚ do obydlí (bytu). 

Návrh: v § 39 odst. 1 písm. b) vypustit slova za interpunkcí „nezpůsobí-li 
to zvýšené zatížení  
pro byt nebo dům“ a nahradit je slovy „pokud toto bude projednáno a 
povoleno z hlediska zvl. právních předpisů“  

Odůvodnění: 
Pokud byl byt kolaudován jako byt, lze jej užívat pouze k tomuto účelu. 
Pokud by v něm mělo být provozováno podnikání, jak je v návrhu zákona 
navrženo, jednalo by se již o změnu užívání, neboť k tomu není byt určen, 
kdy každá taková změna vyžaduje projednání a povolení z hlediska 
zvláštních právních předpisů, neboť se může dotknout zájmů chráněných 
podle těchto předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy, požární 
předpisy atd.). Pokud by tato námi navržená úprava nebyla akceptována, 
mohlo by docházet k problémům z hlediska sousedských vztahů (zvýšení 
hluku atd.), neboť posouzení toho, co je zvýšení zatížení a co není, bude 
bez jasně stanovených parametrů obtížné a v praxi problematické. 

Návrh: v § 39 odst. 1 písm. e) do textu za interpunkcí doplnit tato nová 
slova „a podle zvl. právních předpisů“   

Odůvodnění: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Odchylnou úpravu od občanského 
zákoníku by bylo třeba odůvodnit. 
Mohla by totiž vést k nedůvodné 
diskriminaci osob využívající systém 
sociálního bydlení. 
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Vzhledem k tomu, kdy stavební úřad provádějí kontrolní prohlídky podle 
stavebního zákona, je nutné do tohoto písmena doplnit že vstup se děje i 
podle zvl. právních předpisů a tím beze vší pochybností v zákoně zakotvit 
aby se tato povinnost vtahovalo kromě navrhovaného zákona též podle 
zvláštních právních předpisů (stavební zákon, předpisy hygienické, požární 
atd.). 

 377. Libereck
ý kraj 

3. Část pátá, Hlava III – Standardy dostupného a sociálního bytu - § 
43 a 44 –Návrh: § 43 celý přepracovat  
 

Odůvodnění: 
Přesto, že v názvu je obsažen pojem sociální a dostupný byt, pak v odst. 1 
a 2 se mluví pouze o sociálním bytě, přesto, že v odst. 3 je již pojem 
dostupný byt obsažen. Jme toho názoru, že v odst. 1 a 2 by měl být 
obsažen i pojem dostupný byt. 
Další nesrovnalost spatřujeme v tom, co z hlediska svého vybavení musí 
obsahovat sociální byt ale též i dostupný byt, kdy to co je uvedeno v odst. 1 
spadá dle našeho názoru do zařizovacích předmětů a nejedná se o 
stavebně technické standardy, jak lze z hlediska textu odst. 3 dovodit. Tato 
uvedená nesrovnalost způsobuje v návrhu ust. § 43 jeho 
zmatečnost, a prot je nutné jej přepracovat za součinnosti s MMR. Navíc 
obecná defonice bytu je obsažena v ust. § 3 pod písm. g) vyhl. č. 268/2009 
Sb., kdy další požadavky na trvalé bydlení jsou v něm zakotveny 
v následných ustanoveních (§ 11-13), tedy jsou zde stanoveny, jak 
požadavky na uspořádání bytu, tak rovněž  
na jeho stavebně technické uspořádání, a proto není jasné, jaké další 
stavebně technické standardy, by mělo stanovit MMR ve své vyhlášce, 
jek je uvedeno v odst. 3. 
Návrh: § 44 s ohledem na zde stanovenou povinnost zabývat se podnětem 
krajské pobočky Úřadu práce nebo obecných úřadů, že sociální nebo 
dostupný byt neodpovídá minimálně stavebně technickým standardům, kdy 
nikde v návrhu zákona není konkrétně uvedeno, co to jsou minimální 
stavebně technické standardy, je nutné pro naplnění této povinnosti 

Vysvětleno/ částečně 
akceptováno 
V souladu s připomínkou MMR se 
nyní rozlišuje sociální byt a sociální 
byt s povinnou sociální prací. 
 
Do paragrafů je zakomponována 
podmínka vstupu do obydlí.  
 
Sociální byt a sociální byt 
s povinnou sociální prací se svými 
standardy nijak neliší. Označení se 
liší pouze podle osoby a jejích 
potřeb, které byl přidělen. 
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jednak zajistit jejich vysvětlení a jednak je nutné pro naplnění stanovené 
povinnosti kontroly pro pracovníky SÚ zajistit vstup do sociálních a 
dostupných bytů (tzv. VSTUP DO OBYDLÍ), neboť současná platná 
právní úprava toto pro pracovník SÚ neumožňuje, kdy bez založení tohoto 
oprávnění přímo v navrhovaném zákoně, by nebylo možné stanovenou 
povinnost kontroly ze strany pracovníků SÚ provést.  
Návrh: S problematikou absence vymezení pojmu, co to jsou minimální 
stavebně technické standardy, pak souvisí i problém v tom, jaké řízení by 
měl vlastně stavební úřad dle stavebního zákona zahájit, jak je uvedeno 
v ust. § 44, kdy bez tohoto vyjasnění není možné toto oprávnění 
(povinnost) vůči SÚ stanovit.  

 378. Středoč. 
kraj 

Obecné připomínky k návrhu zákona 
 
V mnoha ohledech se jedná o velký zásah do práv občanů na bydlení 
a o nové povinnosti obcí, obecních úřadů, Úřadu práce ČR, krajských 
úřadů, ale i krajů v samostatné působnosti (na úseku sociálních služeb) 
a dalších aktérů.  
 
Není zcela dopracována důvodová zpráva a především dopady na celý 
systém bydlení, případně řešení bezdomovectví. Zákon ukládá státní 
správě, samosprávě a některým poskytovatelům sociálních služeb další 
povinnosti, což přinese zvýšené nároky nejen po stránce personální, ale i 
časové a finanční. Vzhledem k tomu, že mnohá ustanovení odkazují na 
nová znění prováděcích předpisů, které nejsou v návrhu blíže 
specifikovány, je velmi obtížné návrh nového zákona komplexně objektivně 
posoudit. 
 
Z uvedených důvodů proto doporučujeme důvodovou zprávu dopracovat 
(jednotlivé paragrafy nejsou dostatečně odůvodněny) a zabývat se rovněž 
finančními náklady, především s ohledem na personální obsazení aktérů a 
náklady na vytvoření bytového sociálního fondu, včetně jeho udržitelnosti. 
Zároveň zcela chybí znění prováděcích předpisů, které jsou nedílnou 

Vysvětleno 
Finanční náklady jsou součástí 
Hodnocení dopadů regulace.  
Prováděcí předpisy jsou řešeny dle 
legislativních pravidel vlády. 
Součástí návrhu je struktura 
jednotlivých prováděcích předpisů 
ZSB. 
Lidé, kteří nebudou plnit stanovené 
podmínky, budou moci využívat 
azylových domů a rovněž za 
splnění podmínek sociální dávky na 
bydlení podle nové úpravy. 
 
Na základě připomínek z MPŘ bude 
sociální bydlení poskytováno 
obcemi v samostatné působnosti při 
dobrovolném přístupu obcí do 
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součástí zákona. Vymezení povinností obcí v samostatné a přenesené 
působnosti se jeví jako velmi chaotické. 
 
S činností sociálního pracovníka počítá návrh už od úrovně obce I. typu, 
což bude v praxi činit nepřekonatelný problém z důvodu nedostatku 
erudovaných kvalifikovaných sociálních pracovníků, a to i s ohledem na 
velkou finanční zátěž na mzdové prostředky, kterou dotace od státu 
nemůže pokrýt. Sice je možné uzavření veřejnoprávní smlouvy, ale situace 
na PoÚ, případně na ORP je totožná. 
 
Z návrhu zákona není patrné, co bude následovat po vypršení lhůty pro 
nájem v sociálním bytě? Jak se bude postupovat v případě, pokud obec 
splní podmínky o sociálních bytech a již žádný takovýto další byt nebude 
mít, protože všechny budou obsazené? Obec již nebude mít vhodné 
pozemky k výstavbě, co bude s lidmi, kteří nebudou plnit podmínky 
vyplývající ze zákona a z nájemní smlouvy?  

systému. Součástí je záchytný 
systém, který poskytuje Centrum 
pro sociální bydlení.  
 
Jednotlivá ustanovení byla 
upravena dle požadavků 
připomínkových míst. 
 

 379. Středoč. 
kraj 

§ 2 odst. 2 věta druhá 
 
Bude-li formu pomoci posuzovat obec v samostatné působnosti, je toto 
rozhodování vyhrazeno orgánům obce (rada, zastupitelstvo). Pokud je 
však skutečně myšleno, že rozhoduje, měl by se na tento postup 
vztahovat správní řád. O odvolání by pak rozhodoval krajský úřad, který 
by věc posuzoval pouze po formální stránce, protože do samostatné 
působnosti obce mu nepřísluší zasahovat. 
Není zcela jasné, zda formou pomoci je rovněž myšlena sociální služba 
azylového domu, v tomto případně nemůže obec věc posuzovat, protože 
azylový dům nemusí být v jejím majetku a služba se poskytuje na základě 
smlouvy podle zákona o sociálních službách. 

Vysvětleno 
Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do 
systému dobrovolně, sociální 
bydlení je pak poskytováno 
v samostatné působnosti. Pokud 
obce do systému nevstoupí, 
zajišťuje sociální bydlení Centrum 
pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 
 

 380. Středoč. 
kraj 

§ 3 odst. 3 Ze zde použité formulace není zřejmé, v návaznosti na novelu 
zákona o sociálních službách, v níž budou taxativně vymezeny nepříznivé 
sociální situace (prováděcí právní předpis), zda postačuje, že bude v jedné 

Vysvětleno 
Podmínky poskytování sociální 
služby azylový dům zůstanou 
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z nepříznivých sociálních situací, která nemusí souviset s bydlením, nebo 
zda musí vždy daná nepříznivá sociální situace souviset s bydlením nebo 
dané zapříčinit. Tato formulace by mohla činit v praxi výkladové problémy, 
vzhledem k jasně definované formulaci v § 57 odstavci 1 zákona o 
sociálních službách, ve které je uvedeno: „Azylové domy poskytují 
pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení." 

Navrhujeme proto naformulovat toto ustanovení takovým způsobem, 
z něhož bude zřejmé, že se musí jednat o nepříznivou sociální situaci 
spojenou se ztrátou bydlení.  

Dále při jednání se zájemcem může poskytovatel odmítnout sociální službu 
ze zákonných důvodů podle § 91 zákona o sociálních službách, čímž 
mnoha osobám nebude služba azylového bydlení poskytnuta. V tomto 
ohledu je zřejmé, že oba systémy nejsou vzájemně provázány.  

zachovány podle zákona o 
sociálních službách, nezavádí se 
speciální režim této sociální služby 
pro potřeby systému sociálního 
bydlení, na provoz bude poskytnuto 
zvýšené množství finančních 
prostředků (navýšení o 300mil. 
ročně). 

 381. Středoč. 
kraj 

§ 5  
U osoby bez bydlení, s níž přichází sociální pracovník do kontaktu poprvé, 
je komplikované ze strany ÚP ověřit, zda se jedná o nájemce, či 
podnájemce. Navrhujeme doplnit, jak se bude tato skutečnost ověřovat.  
Sociální šetření vychází především z pozorování a údajů, které sdělí klient, 
které nemusí být vždy pravdivé. Dále toto ustanovení nespecifikuje, co je 
míněno termínem „jiný doklad“. 
Rovněž je třeba blíže specifikovat zde uvedený termín „nevyhovující 
bydlení“. Jedná so o subjektivní názor. 

 

Vysvětleno 
ŮP umí tyto situace šetřit již při 
posuzování nároku na příspěvek či 
doplatek na bydlení, k těmto 
situacím tedy již dnes existují 
metodické pokyny, které budou 
využívány.  
Pojem nevyhovující bydlení je nově 
definován: Nevyhovujícím bydlením 
se rozumí bydlení mimo 
kolaudované byty, rovněž se jedná 
o prostory, které nejsou užívány za 
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účelem trvalého bydlení podle 
stavebního  zákona. Jde o bydlení 
v nebytových prostorech, azylových 
domech či ubytovnách. Za 
nevyhovující bydlení se rovněž 
považuje bydlení v bytech, u 
kterých bylo po podnětu shledáno, 
že nesplňují požadavky na trvalé 
bydlení. 

 382. Středoč. 
kraj 

§ 6 odst. 4 
Kritéria posuzování zvlášť zranitelných osob mají být stanovena 
prováděcím právním předpisem MPSV, který však není k dispozici a je 
třeba ho v souladu s Legislativními pravidly vlády k návrhu zákona připojit.  
 

Vysvětleno 
Odst. 4 bude vyškrtnut, příslušnost 
k zvlášť zranitelným osobám je 
zřejmá a doložit tuto příslušnost 
může i sociální šetření, jiný doklad 
či vyjádření dané osoby.  

 383. Středoč. 
kraj 

§ 10 odst. 2 
 
Kdo bude výkon sociální práce prostřednictvím poskytovatelů sociálních 
služeb koordinovat a kdo ji bude kontrolovat? Krajské úřady podle zákona 
o krajích pracovníky sociálních služeb metodicky vedou, kontrolují sociální 
pracovníky OÚ vykonávající přenesenou působnost.  Tento postup na 
sociální pracovníky sociálních služeb nemůže být uplatněn. Nelze ani 
využít Inspekce MPSV, která kontroluje kvalitu sociální služby. 
Tento navržený způsob výkonu sociální práce je nesystémový.  
 

Vysvětleno 
Sociální práci vykonávají v obcích 
sociální pracovníci, sociální 
pracovníci Centra pro sociální 
bydlení, případně je realizována 
prostřednictvím poskytovatelů 
sociálních služeb na základě 
smlouvy. Návrh reaguje na 
zkušenosti z obcí, které 
spolupracují s neziskovými 
organizacemi a dalšími 
poskytovateli sociálních služeb. 
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 384. Středoč. 
kraj 

§ 13 odst. 3  
Kdo bude přezkoumávat, že skutečně došlo k neplnění individuálního 
plánu podpory, a že byl sestaven takový plán, který je reálně splnitelný (je 
kvalitní i s ohledem na schopnosti klienta)? Vzhledem k tomu, že neplnění 
plánu má velký vliv na nárok na podporu ze systému, je třeba nastavit i tyto 
kontrolní mechanismy. 
Rovněž nepovažujeme za zcela přínosné, aby podnět Úřadu práce ČR ke 
zrušení platnosti rozhodnutí podával sociální pracovník obecního úřadu – 
může dojít ke ztrátě důvěry klienta sociální práce (dilemata v sociální práci) 
nebo naopak pouze k formalismu. 

 Vysvětleno 
Posouzení plnění individuálního 
plánu podpory bude probíhat 
v rámci obce či v rámci státní 
příspěvkové organizace. IPP je 
součástí smlouvy o sociálním 
nájmu.   

 385. Středoč. 
kraj 

§ 14 odst. 2 písm. h)  
V kontextu zákona o sociálním bydlení je myšlena dotace na azylové 
domy. Zvýší se potřebnost a zastoupení v krajských sítích, kde je garance 
navýšení současné dotace MPSV? Nebude stačit. Chybí zde provázanost 
se zákonem o sociálních službách.  

Vysvětleno 
Azylové domy nově nejsou součástí 
systému. Počítá se s navýšením 
finančních prostředků o 300mil. 
ročně. 

 386. Středoč. 
kraj 

§ 14 - odst. 5 
Obec jako orgán pomoci v bytové nouzi dle tohoto zákona tak činí 
v samostatné působnosti, do níž není možno zasahovat, neboť nejde 
o vztah nadřízenosti a podřízenosti, jak je tomu v případě přenesené 
působnosti.  
 
Není zřejmé provázání rozhodnutí obce podle § 14 odst. 5 písm. b) ve 
vztahu k formě podpory ze systému sociálního bydlení v návaznosti na § 
35 odst. 1 návrhu zákona, jestliže bude součástí rozhodnutí (jehož 
obsahem je podle § 33 i forma sociálního bydlení), které je vydáváno 
krajskou pobočkou úřadu práce, ještě před dobou, než se osoba dostaví na 
obecní úřad. 
V právní normě je třeba vyjasnit jednotlivé rozhodování o formě poskytnuté 
podpory ze systému sociálního bydlení. 

Vysvětleno 
Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně. 
 
Pojmy a postupy jsou upřesněny a 
zjednodušeny. 
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 387. Středoč. 
kraj 

§ 14 odst. 5 písm. e) 
Plán sociálního bydlení obce nemůže být odtržený od celkového plánování 
v rámci obce – různé oblasti podpory včetně sociálních služeb, tedy je 
evidentní souvislost s komunitními plány jako takovými. 

Vysvětleno 
Plán sociálního bydlení bude 
navazovat na další plány obcí atd.  

 388. Středoč. 
kraj 

§ 14 odst. 5 písm. h)  
 
S poskytovateli kterých sociálních služeb má obec spolupracovat? Pouze 
AD dle tohoto návrhu (o jiné sociální službě zákon nehovoří) nebo i dalších 
sociálních služeb vhodných k podpoře řešení situace osoby v bytové 
nouzi? Bytová nouze nastává z příčin, které mnohdy řeší právě 
specializované sociální služby v daleko širším spektru druhů, než je 
azylový dům. Komplexnější propojenost se systémem sociálních služeb 
není zohledněna, sociální práce zůstává v kompetenci a na bedrech 
sociálních pracovníků obcí a ÚP, spolupráce s poskytovateli sociálních 
služeb není explicitně legitimizována.  
 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze  
 
V příslušných § - 10 a 88 je 
specificky uvedena možná 
spolupráce s poskytovateli 
sociálních služeb atd.  
 
Sociální služba azylový dům ve 
specifickém režimu není nově 
součástí systému a neupravuje se 
ve změnovém zákonu.  

 389. Středoč. 
kraj 

§ 14 odst. 6 písm. c)  
 

Má-li být zajištěna také sociální služba azylového bydlení, musí obec při 
plnění povinností na tomto úseku spolupracovat také s krajem a krajským 
úřadem (střednědobý plán, krajská síť). 
 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze. 
Sociální služba azylový dům je ze 
systému vyjmuta, změnový zákon 
již neřeší specifický režim sociální 
služby azylový dům. 
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 390. Středoč. 
kraj 

§ 14 odst. 6 písm. e)  
Z ustanovení je zřejmý vliv přenesené působnosti na samosprávu, který 
není závazný. Tak, jak se již v praxi ukazuje, je toto spojení nešťastné 
i z důvodu střetu zájmů (dilemata sociálního pracovníka). 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude poskytováno 
v samostatné působnosti. Obcím 
nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně. 

 391. Středoč. 
kraj 

§ 14 odst. 7 
Pokud mají kraj a krajský úřad povinnosti v rámci tohoto zákona, tj. zajistit 
potřebné kapacity azylového bydlení atd., má mít krajský úřad také právo 
nahlížet do rejstříku sociálního bytového fondu – minimálně aby si mohl 
ověřit, zda je požadavek na zajištění sociální služby azylové domy 
relevantní a v jaké míře. Např. v případě, že obec bytový fond ve vztahu 
k reálné situaci dostatečně nezajišťuje. 

Vysvětleno 
Azylové domy nově nejsou součástí 
systému, nepožadují se změny 
v rámci změnového zákona, budou 
jen navýšeny finanční prostředky o 
300mil. ročně. 

 392. Středoč. 
kraj 

§ 14 odst. 8 

Navrhujeme doplnit do tohoto ustanovení písmeno c) tohoto znění:  

„c) poskytuje v souladu se zákonem o krajích obecním úřadům v oblasti 
sociálního bydlení odbornou metodickou pomoc.“. 

 
S tím pochopitelně souvisí zajištění finančních prostředků na výkon této 
činnosti podle § 92 návrhu zákona.  
 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 budou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze. Dotace 
na sociální práci dle ZSB není 
v nové úpravě pro krajské úřady 
relevantní.  

 393. Středoč. 
kraj 

§ 15 odst. 3 písm. a) a b) a odst. 6 
 
Toto ustanovení znamená přenášení odpovědnosti na Úřad práce, resp. na 
stát. Není zcela jasné, jak bude krajské pobočka Úřadu práce schopna 
zajistit konkrétní formu podpory žadateli bezodkladně (§ 36 odst. 3)? 

Vysvětleno 
Úřad práce nově není součástí 
systému (jen v souvislosti 
s příspěvkem na bydlení). 

 394. Středoč. 
kraj 

§ 24 odst. 1 
Do výčtu subjektů oprávněných nahlížet do rejstříku sociálního bytového 
fondu navrhujeme doplnit krajský úřad. Krajský úřad by měl mít možnost 
nahlížet alespoň do základního přehledu o bytech.  

Akceptováno 
Viz vypořádání připomínky 332 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-201- 
 

 395. Středoč. 
kraj 

§ 27 odst. 1 písm. g) 
 
Není jasné, co je míněno tím, že vazbou k obci je, mimo jiné, též 
skutečnost, že zde určitá osoba pobývá ze zdravotních důvodů. Toto 
ustanovení vyžaduje bližší vysvětlení sledovaného záměru zákonodárce.  

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců. 

 396. Středoč. 
kraj 

§ 88 odst. 3 
 
Navrhujeme upravit znění odstavce 3 takto:  
 
"Na zajištění výkonu sociální práce je poskytována dotace podle jiných 
právních předpisů 28)."  
 
Dotaci na podporu výkonu sociální práce nelze poskytnout v návaznosti na 
zvýšenou administrativu a výkon sociální práce i ve vztahu k přenosu 
sociální práce na obce druhého typu, pokud nebude sociální pracovník 
přítomen/zaměstnán na obci I. typu za předpokladu, že vzniklé náklady 
budou ze strany státu pouze „podporovány" a nikoli beze zbytku hrazeny. 
Již v současné době sociální práce v přenesené působností je 
prostřednictvím dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí 
saturována pouze částečně (podporována).  

Vysvětleno 
§ 88 odst. 3 je ze zákona 
vyškrtnut, dotace se poskytují 
podle tohoto zákona. 
 
 
 

 

 397. Středoč. 
kraj 

§ 92 odst. 3 a 4 
 
Je otázkou, jaký je vztah účelové dotace na azylové domy v rámci § 92 a 
financování azylových domů z klasické státní dotace prostřednictvím krajů? 
 
Podmínky poskytování dotací obcím na realizaci sociálního bydlení stanoví 
podle § 92 vláda nařízením. Bez znalosti konkrétního nařízení vlády, 
provádějícího tento zákon a řešícího danou problematiku, však nelze 
k tomuto ustanovení připomínky uplatnit.  

Vysvětleno 
Na financování soc. služby azylový 
dům je vyčleněna částka 300 mil. 
Kč ročně. Tato sociální služba je 
poskytováno na základě zákona o 
sociálních službách. 

 398. Pardub. 
kraj 

1. Zákon se vůbec nezabývá dopady na rozpočty obcí v případě, že 
budou nuceny přidělovat sociální byty (které ve většině případů mít 
nebudou nebo pouze v omezeném množství) i dlužníkům, u kterých 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je řešeno  v 
samostatné působnosti, přičemž 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-202- 
 

lze předpokládat, že jejich dluhy budou narůstat (viz výplata 
příspěvku na bydlení příjemci - zvláštnímu příjemci v případě, že 
bude příjemce dlužit minimálně jeden měsíc, dále dlužné nájemné 
za dobu než se podaří příjemce vystěhovat). Pro obce by zákon 
znamenal zřejmě budování nových bytů, tj. značné finanční 
prostředky na investice (a to i v případě dotací), kdy jen stěží bude 
vysvětlovat obec svým občanům, že pro běžného občana byty 
stavět nebude, neboť nejsou osobami bez bydlení, resp. nesplňují 
podmínky pro přidělení bytu dle tohoto zákona. 

 

obce do systému vstupují 
dobrovolně. Obce mohou odmítnout 
osoby zadlužené vůči obci v oblasti 
bydlení. Zadlužení jako takové 
může být řešeno v rámci 
Individuálního plánu podpory.  
Zákon je určen i pro lidi ohrožené 
ztrátou bydlení, např. z řad seniorů 
či rodin s dětmi.  

 399. Pardub. 
kraj 

2. K § 5, věta druhá – „osoby, které žijí v nevyhovujícím bydlení“ - jak 
se budou posuzovat osoby, které si nevyhovující bydlení svým 
jednáním zavinily samy?  

 

Vysvětleno 
Budou se posuzovat pouze závažné 
nedostatky vůči stavebnímu 
zákonu, dále se nevyhovující 
bydlení považují jiné prostory než 
byty a prostory nezkolaudované 
jako byty.   
Do zákona vložena nová definice 
nevyhovujícího bydlení.  
Předpokládá se, že pokud dané 
osoby záměrně zničily bydlení, 
bude na ně podáno trestní 
oznámení a vymáhána vzniklá 
škoda. 

 400. Pardub. 
kraj 

3. K § 8 odst. 4 - z § 53 vyplývá povinnost uplatnit mimo jiné nárok na 
výživné – ne vždy je v zájmu dítěte, aby byl tento nárok uplatněn, či 
aby byla matka  povinna podat návrh na uznání či určení otcovství. 

Vysvětleno 
Vždy dochází ke komplexnímu 
posouzení situace.  

 401. Pardub. 
kraj 

4. K § 9 - zajištění dostatečného fondu sociálního bydlení - pokud je 
podíl obecních bytů na celkovém bytovém fondu obce průměrně 6,3 

Vysvětleno  
Do fondu sociálního bydlení nemusí 
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%, jen stěží budou obce schopny zajistit dostatečný bytový fond pro 
tyto účely. 

spadat jen obecní byty. 

 402. Pardub. 
kraj 

5. K § 11 – sociální šetření - sociální šetření provádí jak pracovník 
úřadu práce, tak sociální pracovník obce – nejde o nadbytečnou 
zátěž klienta? Bylo by vhodné lépe vyjasnit kompetence  a stanovit 
možnost provést úkon pouze jedním subjektem s předáním 
informací, či společný úkon. 

Vysvětleno 
Systém bude zjednodušen, Úřad 
práce není součástí systému (jen 
v souvislosti s příspěvkem na 
bydlení). 

 403. Pardub. 
kraj 

6. K § 13 odst. 3 - Kdo konkrétně podává tuto žádost či podnět za 
obecní úřad? Pokud sociální pracovník, ten se poté dostává do 
situace, kdy se z pomáhajícího stává tím, kdo zradil klientovu 
důvěru a tím padá možnost další spolupráce, přestože je běžné, že 
klienti selhávají. Navrhujeme, aby klient dokládal plnění 
individuálního plánu a spolupráci se sociálním pracovníkem obce 
úřadu práce sám a tím by byl veden k větší zodpovědnosti za svou 
situaci.  

Vysvětleno 
Obec bez specifikace – viz 
vypořádání připomínky 384 
 
Předpokládá se, že odpovědnost 
pro plnění plánu a doložení plnění 
je plně na klientovi.  

 404. Pardub. 
kraj 

7. K § 16 – navrhujeme přiměřeně snížit horní hranice pokut. 
 

Vysvětleno 
Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně. 
Sankce v systému nejsou 
zakotveny. 

 405. Pardub. 
kraj 

8. K § 18 - smlouva o poskytnutí bytu do systému sociálního bydlení - 
písm. c) smlouva obsahuje způsob poskytování úhrady v případech, 
kdy byty nejsou v určitém období obsazeny osobami v bytové nouzi 
- tzn. že obec bude platit za neobsazené byty. Situace tak může mít 
negativní vliv na obecní rozpočet. 

Vysvětleno 
Tyto náklady jsou zohledněny v 
dotačním titulu.  

 406. Pardub. 
kraj 

9. K § 35 odst. 2 - povinnost spolupracovat se sociálním pracovníkem - 
nekonkrétní pojem - spolupráci si osoby v bytové nouzi budou 
vysvětlovat zcela jinak, než jak si spolupráci bude představovat 
sociální pracovník. Odmítnutí spolupráce má za následek zrušení 
platnosti rozhodnutí o nároku na podporu - tzn.  obci budou narůstat 

Vysvětleno 
Nespolupráce = neplnění 
individuálního plánu podpory 
znamená zrušení rozhodnutí a 
výpověď z nájmu. Vystěhování 
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pohledávky za takovou osobou. 
 

z bytu je zákonem o sociální bydlení 
zjednodušeno.  
Podnět bude podávat obec, ta bude 
rozhodovat. Zkušenosti z praxe 
ukazují, že sociální práce 
napomáhá řešení řady problémů. 
Povinná sociální práce je základním 
předpokladem pro úspěšné řešení 
problematických životních situací. 

 407. Pardub. 
kraj 

10. K § 36  - může obec při rozhodování přihlížet i k tomu, že velká část 
žadatelů může mít vůči obcím závazky (neuhrazené místní poplatky, 
ale i dlužné nájemné z předchozích období).  Pokud nemůže, tak je 
tento přístup vůči ostatním občanům diskriminační. K odst. 3 - Jakou 
formou bude ÚP zajišťovat bezodkladnou pomoc žadateli, když 
nedisponuje žádným bytovým fondem? 

 

Vysvětleno  
Záchytný systém nově realizuje 
Centrum pro sociální bydlení, které 
působí na úrovni všech krajů, 
v celém rozsahu, tzn. poskytuje 
sociální bydlení i sociální práci. Viz 
výše. 

 408. Pardub. 
kraj 

11. § 37 – smlouvu o sociálním nájmu bytu schvaluje příslušný orgán 
obce. Předložený zákon upravuje pouze obsah smlouvy, aniž by se 
zabýval pravomocemi orgánů obce - protože přidělení bytu, resp. 
uzavření smlouvy spadá do samostatné působnosti obce, lze si 
přestavit situaci, kdy orgán obce přidělení bytu neschválí - jedná se 
o nenaplnění zákonné povinnosti dle § 16 odst. 3?  Pokud by orgán 
obce měl povinnost takové jednání schválit, jedná se o zásah do 
samostatné působnosti obce. 

 

Vysvětleno 
Nově je systém upraven, sociální 
bydlení se poskytuje v samostatné 
působnosti obcí na dobrovolné bázi, 
pokud obec do systému nevstoupí, 
poskytuje sociální bydlení takovým 
občanům Centrum pro sociální 
bydlení v tzv. záchytném systému. 

 409. Pardub. 
kraj 

12. K § 42 - ukončení smlouvy - obec vypoví smlouvu z důvodu 
porušování nájemní smlouvy (např. užívá byt v rozporu se 
smlouvou, opakovaně zanedbává běžnou údržbu bytu, neoznámí 
zvýšení počtu osob atd.).  Výpovědí není ovlivněna platnost 
rozhodnutí o nároku na podporu formou sociálního bydlení. Zákon 

Vysvětleno  
Systém je propustný, člověk může 
sestupovat do sociální služby, 
pokud neplní své povinnosti. Stále 
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tak vůbec neřeší, jak se bude posuzovat situace, že bude ukončena 
smlouva o sociálním nájmu bytu, a rozhodnutí úřadu práce je stále 
platné. Tzn. obec je povinna žadateli opět pomoci a přidělit mu byt? 
Nebo v případě, že nájem skončí z důvodu skončení platnosti 
rozhodnutí, co se stane, když žadatel po určité době požádá znovu 
a úřad práce opět rozhodne, že je osobou v bytové nouzi? 

 

však může být v krizové situaci, 
zvlášť pokud jsou zasaženy i děti.  
 
O podporu ze systému lze žádat 
opakovaně, část cílové skupiny 
potřebuje opakovanou šanci (s 
relapsem je třeba počítat). Nicméně 
to je možné až po uplynutí 12 
měsíců od ukončení podpory 
v systému. 

 410. Pardub. 
kraj 

13. K § 44 - Nadbytečná kompetence k podání podnětu subjektů, stačila 
by jen jednomu – lépe úřadu práce v návaznosti na § 49, kde 
vhodnost užívání prostorů na bydlení posuzuje také jen úřad práce. 

 

Neakceptováno 
V praxi může být zjištěno více 
subjekty.  

 411. Pardub. 
kraj 

14. K § 53 odst. 3 - jaký princip bude využíván při stanovení, zda je či 
není možné „spravedlivě“ žádat? Budou pro to stanovena alespoň 
orientační kritéria, nebo půjde pouze o správní uvážení příslušného 
pracovníka úřadu práce?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vysvětleno 
V současné praxi v systému pomoci 
v hmotné nouzi je tento přístup již 
využíván a nečiní problémy. 

 412. Pardub. 
kraj 

15. K § 86 odst. 1 – navrhujeme zařadit mezi orgány, jejichž 
zaměstnanci mají právo vstupovat do obydlí, i pověřené obce, obce 
s rozšířenou působností a kraje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Částečně akceptováno 
Vstup rovněž umožněn pro 
subjekty, které pro účely dávkové 
pomoci šetří, zda se jedná o 
vyhovující bydlení podle § 9. 
 
Krajské úřady a pověřené obce, 
obce s rozšířenou působností mají 
kompetenci vstupovat do obydlí za 
účelem provádění sociální práce 
podle zákona o sociálních službách.  
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 413. 
Kraj 
Vysočin
a 

1. § 2 odst. 2 a 4 – forma pomoci 
 
O formě pomoci sice rozhoduje obec v samostatné působnosti, ale o tom, 
že osobě vznikne nárok na pomoc, rozhoduje v přenesené působnosti úřad 
práce. Obec tak neovlivní, s kým budou její sociální pracovníci 
spolupracovat, což může být předmětem sporů a diskuzí (sociální 
pracovníci obce budou fakticky úkolováni sociálními pracovníky úřadu 
práce).  
Existuje velmi špatná zkušenost z obdobné situace, kdy byla kombinována 
samostatná a přenesená působnost (samosprávy udělovaly souhlas, aby 
mohl být osobám na ubytovně poskytnut doplatek na bydlení). 
Rozhodování v samostatné působnosti s sebou přináší komplikace - 
samotný proces a jeho flexibilita (např. termíny zasedání rady na menších 
obcích), postup při možném odvolání proti rozhodnutí.  
Doporučujeme, aby zákon definoval jasně formy pomoci, typy bydlení, 
podmínky pro jejich bydlení a užívání. Zákon by měl vymezit, které osoby 
mají nárok na pomoc a v jaké formě, měl by stanovit podmínky a 
mechanismy podpory. Doporučujeme, aby o formě pomoci rozhodoval 
obecní úřad v přenesené působnosti. 
 
 

Akceptováno 
Zákon stanoví jasně, které osoby 
mají nárok na pomoc. Potřeba 
sociální práce a její intenzita, což 
v podstatě znamená formu pomoci, 
nelze určit zákonem, neboť cílové 
skupiny se mohou překrývat (např. 
senior, zároveň duševně nemocný, 
zdravotně postižený a zároveň 
diskriminovaný). Konkrétní situace 
je třeba zvažovat individuálně, na 
základě znalosti, nikoli dle šablony. 
Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do 
systému dobrovolně, sociální 
bydlení je pak poskytováno 
v samostatné působnosti, pokud 
obce do systému nevstoupí, 
zajišťuje sociální bydlení Centrum 
pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 
Paragraf je upraven dle připomínek 
připomínkových subjektů. 

 414. 
Kraj 
Vysočin
a 

2. § 3 odst. 3 – azylové domy 
Dle tohoto ustanovení má mít osoba v nepříznivé sociální situaci, zejména 
je-li bez bydlení, nárok na poskytnutí sociální služby azylové domy bez 
zbytečného odkladu.  

Vysvětleno 
Speciální režim sociální služby 
azylový dům není nově do systému 
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Nejsou zde již definovány podmínky, za jakých má tento nárok získat. 
Nepříznivá sociální situace by rovněž měla být podrobněji definována, aby 
bylo přesně jasné, jaké osoby mají nárok na místo v azylovém domě. 
Doporučujeme proto podrobněji vymezit nepříznivou sociální situaci.  

zařazen, ale budou navýšeny 
prostředky na provoz azylových 
domů (o 300mil. ročně). 

 415. 
Kraj 
Vysočin
a 

3. § 3 odst. 4  
Dle tohoto ustanovení orgány veřejné správy dbají na zvýšenou ochranu 
zvlášť zranitelných osob při zajišťování sociálního bydlení. Doporučujeme 
tuto povinnost uložit i obcím, které mají v daném procesu zásadní význam. 

Vysvětleno 
Z důvodu nadbytečnosti z hlediska 
legislativních požadavků bude 
vypuštěno, řeší samotný § 4. 

 416. 
Kraj 
Vysočin
a 

4. § 5 – osoba bez bydlení 
V definici osob bez bydlení se objevují pojmy, které by měly být rovněž 
definovány, a to je „přístřeší“ a „nevyhovující bydlení“.  
 

Akceptováno 
Pojem nevyhovující bydlení 
definován, do zákona vložena nová 
definice. Pojem přístřeší upraven. 

 417. 
Kraj 
Vysočin
a 

5. § 6 odst. 3 – osoby zvláště zranitelné 
.  

Není zřejmé, z jakého důvodu má orgán sociálně-právní ochrany dětí 
(OSPOD) dávat vyjádření pouze k tvrzením osoby o ohrožení dětí či rodiny 
v souvislosti s možným odnětím dítěte z rodiny. Zákon by měl působit 
preventivně, proto by se měl OSPOD vyjadřovat ve všech případech, kdy 
se bytová nouze dotýká dětí, jejichž zájem by měl být vždy zohledněn. 
 

Vysvětlení 
OSPOD se zabývá pouze případy, 
ve kterých byla nařízena sociálně-
právní ochrana dětí, nikoli všemi 
rodinami s dětmi, těm se věnují 
sociální odbory případně v rámci 
sociální práce.  

 418. 
Kraj 
Vysočin
a 

6. § 8 odst. 5 – omezení možnosti opakovaně žádat o uznání 
bytové nouze 

Uznání osoby v bytové nouzi až po uplynutí 6 měsíců po zamítnutí 
předchozí žádosti vylučuje zohlednit náhlou ztrátu bydlení, a to zejména u 
zvlášť zranitelných osob.  
 
Doporučujeme proto doplnit odst. 5 tak, že lhůta 6 měsíců neplatí u zvlášť 
zranitelné osoby, pokud v opakované žádosti doloží, že u ní došlo ke ztrátě 
možnosti užívat dosavadní bydlení. 

Vysvětleno 
Lhůta 6 měsíců byla na základě 
připomínek dalších aktérů 
prodloužena na 12 měsíců. 

 419. Kraj 7. § 13 – individuální plán podpory 
Vzhledem k tomu, že zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

Vysvětleno 
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Vysočin
a 

dětí (SPOD) a prováděcí vyhláška č. 473/2012 Sb. obsahují ustanovení o 
tvorbě a realizaci individuálního plánu ochrany dítěte, doporučujeme tuto 
skutečnost zohlednit i v § 13. Považujeme za nadbytečné, aby byly s 
osobou pečující o nezaopatřené nezletilé dítě uzavírány dva plány, jeden 
dle zákona o SPOD a druhý dle zákona o sociálním bydlení. 
Doporučujeme proto doplnit § 13 o ustanovení, že v případě bytové nouze 
osoby pečující o dítě bude individuální plán podpory součástí 
individuálního plánu ochrany dítěte zpracovaného ve spolupráci s orgány 
SPOD.  
Větší zatížení obcí II. typu. V Kraji Vysočina existuje pouze jedna obec I. 
typu, která má sociálního pracovníka. Je tak zřejmé, že těžiště bude 
přeneseno na obce II. typu. Předpokladem pro realizaci je tak posílení 
počtu sociálních pracovníků u pověřených obecních úřadů. V současné 
době je právě u těchto obcí výkon sociální práce nejproblematičtější díky 
obrovské kumulaci funkcí, kdy např. v Kraji Vysočina téměř neexistuje u 
tohoto typu obcí sociální pracovník na celý úvazek.  
Sociální pracovník pak bude vytvářet individuální plán pro cizí obec, bude 
potřebná úzká součinnost s touto samosprávou a detailní znalost 
podmínek v obci, aby nebyly do individuálního plánu zaznamenávány 
irelevantní informace. Z daného ustanovení přímo nevyplývá, zda-li plnění 
individuálního plánu sleduje sociální pracovník pověřené obce, ale lze 
předpokládat, že tomu tak bude. Sociální pracovník tak v rámci výkonu 
přenesené působnosti bude působit v cizí obci, která přitom o formě 
pomoci rozhodla v samostatné působnosti. 
Doporučujeme proto, aby zákon nebo prováděcí předpis stanovil normativ 
minimálního počtu sociálních pracovníků na obci II. typu.                                      

Jedná se o rozdílné kompetence a 
účely, proto není vhodné plány 
slučovat. Je však možné informace 
používat. Individuální plán podpory 
je součástí smlouvy o sociálním 
nájmu. 
Normativ počtu pracovníků je de 
facto navržen v podmínkách dotace 
(rozlišuje jen domácnosti v bytové 
nouzi). 

 420. 
Kraj 
Vysočin
a 

8. § 15 – zřizování sociálního bytového fondu 
Dané ustanovení je jedním z nedůležitějších v zákonu, neboť deklaruje 
základní podmínku fungování celého systému sociálního bydlení, a tou je 
dostatek bytů. Není zde však jasně stanoveno, za jakých podmínek lze 
považovat počet sociálních bytů na území obce za dostatečný. Především 
je nutné vymezit, za jakých podmínek může obec prohlásit, že na jejím 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt. 
 
§ 15 je nahrazen upraveným § 9. 
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území žádné osoby v bytové nouzi nejsou.  
Z kontextu lze rovněž vyvozovat, že obec zajistí sociální bydlení osobám 
s trvalým pobytem v obci a osobám, které budou mít na základě jejího 
rozhodnutí vazbu k obci. V případě, že obec rozhodne, že žadatel má 
vazbu k obci, má žadatel pro účely zajištění sociálního bydlení stejné 
postavení jako osoba s trvalým pobytem v obci. Proto by v § 15 odst. 3 měl 
být text, že obec neeviduje osobu v bytové nouzi, která ji dle § 33 odst. 3 
informovala o této skutečnosti, má v obci trvalý pobyt nebo má rozhodnutí 
o vazbě k obci.  
Za zcela nepřípustné považujeme znění § 15 odst. 3 písm. a), dle něhož se 
obec povinnosti podle odst. 2 zprostí, pokud byty nevlastní.  Tento text je 
vlastně přepis stávající argumentace obcí, které neplní povinnost zajistit 
potřebu bydlení svým občanům dle § 35 zákona o obcích, protože 
v minulosti privatizovala bytový fond. Navrhovaný zákon by měl naopak 
aktivizovat obce, a vyžadovat po nich činnosti směřující k zajištění 
sociálního bytového fondu.  

 421. 
Kraj 
Vysočin
a 

9. § 27- skutečný pobyt a vazba k obci 
 

Doporučujeme upřesnit vazbu k obci. Není zřejmý rozdíl mezi písm. a) 
(bydlí na území katastru obce) a písm. e) (žije v této obci s rodinou).  
Vzhledem ke skutečnosti, že vazba k obci bude naplněna po šesti 
měsících bydlení či žití osoby na území katastru, lze předpokládat zatížení 
větších obcí vyšší kumulací osob, které budou moci po půl roce vstoupit do 
systému, tedy i výraznější nároky na financování sociálních služeb, větší 
zastoupení sociálních pracovníků (typicky osoby propuštěné z léčeben, 
psychiatrických nemocnic, které mají často tendenci setrvávat v místě 
zařízení, nebo osoby bez přístřeší, které vyhledávají větší obce z důvodu 
anonymity atd.)  

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců. 

 422. 
Kraj 
Vysočin
a 

10.  § 31– místní příslušnost 
 
Místní příslušnost úřadu práce se řídí místem, kde je žadatel hlášen k 
pobytu (termín hlášení k pobytu se vztahuje na občana členského státu EU 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude vázáno na 
trvalý pobyt o min. délce 24 měsíců, 
v novém modelu nefigurují úřady 
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podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR) – navrhuje 
se znění: Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí místem, 
kde má žadatel bydliště ve smyslu zákona o pomoci v hmotné nouzi. 

práce (jen v souvislosti 
s příspěvkem na bydlení)..   

 423. 
Kraj 
Vysočin
a 

11.  § 35 – formy podpory v oblasti bytové nouze 
 

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších paragrafů zákona, který definuje 
formu podpory, nikoliv však podmínky pro její získání,. Pro sociální a 
dostupné bydlení žádné podmínky vymezeny nejsou a oba typy bydlení 
jsou pouze rozlišeny tím, že v sociálním bydlení je povinnost sociální práce 
s klientem, resp. povinnost klienta spolupracovat se sociálním 
pracovníkem, která je u dostupného bytu dobrovolná. Není však zřejmé, 
dle jakých kritérií budou mít osoby mají nárok na získání dostupného bytu 
a nebo naopak na sociální byt.  
Navrhujeme proto do návrhu doplnit kritéria pro přidělování jednotlivých 
forem pomoci ze systému sociálního bydlení.  

Vysvětleno 
Potřeba sociální práce musí být 
stanovena individuálně. Škálu 
situací a lidských osudů nelze 
zachytit v zákoně, řada osob bude 
spadat do více cílových skupin. 
Kromě toho se jedná o rozhodnutí 
v samostatné působnosti. Je nutné 
obci zachovat prostor pro vlastní 
uvážení. 

 424. 
Kraj 
Vysočin
a 

12.  § 36 odst. 1 - působnost obce a přechod povinnosti na krajskou 
pobočku Úřadu práce:  
 
o konkrétní formě pomoci rozhoduje obec v samostatné působnosti – není 
uvedeno v jaké podobě bude obec rozhodovat, zda bude možné se proti 
rozhodnutí odvolat a pokud ano, kdo bude rozhodovat o odvolání ve II. 
stupni řízení 

Vysvětleno 
Záchytný systém nově realizuje 
Centrum pro sociální bydlení, které 
působí na úrovni všech krajů, 
v celém rozsahu tzn. poskytuje 
sociální bydlení i sociální práci. Viz 
výše. 

 425. 
Kraj 
Vysočin
a 

13.  § 36 odst. 3 – přechod povinnosti na krajskou pobočku Úřadu 
práce 

Dané ustanovení přiznává obcím právo odmítnout podporu osobě formou 
sociálního bydlení. Toto oprávnění považujeme za nepřípustné. Lze 
předpokládat, že bude v praxi obcemi využíváno a zákon pozbude svůj 
účel.  
Doporučujeme buď upřesnit, za jakých (zcela výjimečných) podmínek bude 
mít obec právo odmítnout tuto podporu, nebo tuto pasáž z daného 
ustanovení vypustit.  

Vysvětleno 
Záchytný systém nově realizuje 
Centrum pro sociální bydlení, které 
působí na úrovni všech krajů, 
v celém rozsahu tzn. poskytuje 
sociální bydlení i sociální práci. Viz 
výše. 
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Dále doporučujeme do zákona doplnit podobu a podmínky poskytování 
podpory osobám v bytové nouzi ze strany krajské pobočky Úřadu práce 
tak, aby byla zachována kvalita podpory a umožnila realizovat cíle 
sociálního bydlení. 

 426. 
Kraj 
Vysočin
a 

14.  § 36 odst. 4 – nakládání s osobními údaji 
 

Ochrana osobních údajů je upravena v řadě zákonů. Není zřejmé, v jakých 
souvislostech by měly být chráněny údaje týkají se cti a lidské důstojnosti 
v souvislosti s bytovou nouzí a osobami zvlášť zranitelnými, u nichž se 
tento údaj dokonce předpokládá (oběť trestného činu, pobyt ve výkonu 
trestu apod.).  

Vysvětleno 
Platí ustanovení Zákona o ochraně 
osobních údajů. 

 427. 
Kraj 
Vysočin
a 

15.  § 39 odst. 2 – povinnosti nájemce 
 
S ohledem na čl. 12 Listiny základních práv a svobod doporučujeme buď 
vypustit nebo upřesnit § 39 odst. 2 písm. e)  tak, aby bylo zřejmé, kterým 
“pověřeným  osobám dalších úřadů“  je nájemce povinen umožnit vstup do 
bytu. 

Akceptováno 
Další osoby jsou definovány. Jinými 
úřady jsou myšleny Stavební úřady, 
hygienické stanice či zaměstnanci 
obecních úřadů. Doplněno do 
zákona. 

 428. 
Kraj 
Vysočin
a 

16. § 40 – sociální nájemné 
 
Výše sociálního nájemného by měla být garantována usnesením vlády, či 
prováděcím předpisem, nikoliv nařízením obce. 
 

Vysvětleno 
Postup je stanoven s MF, útvarem 
cenotvorby, jde o jediný přípustný 
způsob řešení sociálního 
nájemného. Rovněž byl tento 
způsob konzultován se zástupci 
obcí, kteří souhlasí. 

 429. 
Kraj 
Vysočin
a 

17. § 43 a § 44 – standardy dostupného a sociálního bytu 
 
§ 43 je označen jako standardy dostupného a sociálního bydlení. V textu 
však standardy dostupného bydlení nejsou zmíněny. Není tedy zřejmé, zda 
jsou standardy pro oba typy shodné či byly pro dostupné bydlení 
opomenuty. Do odst. 1 a 2 se navrhuje doplnit dostupný byt. 

Vysvětleno 
Sociální byt a sociální byt 
s povinnou sociální prací mají 
jednotný standard. Označení se liší 
pouze podle osoby, které byl 
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Dle § 44 mají obecní úřady či krajské pobočky ÚP dávat podněty 
příslušným orgánům v případě, že byty v sociálním bydlení přestanou 
splňovat zákonné podmínky užívání. Ustanovení však nepamatuje na 
uživatele tohoto bydlení, který se stal osobou v bytové nouzi. Navrhuje se 
doplnit – nájemci takového bytu jsou obec či krajská pobočka Úřadu práce 
povinny bezodkladně zajistit nové bydlení v odpovídající formě. 

přidělen. Ustanovení je upraveno 
v souladu s návrhem MMR. 
 

 430. 
Kraj 
Vysočin
a 

18.  § 46 odst. 2 – podmínky nároku na příspěvek na bydlení 
Dle daného ustanovení osoba a s ní posuzovaná osoba prokazatelně 
projevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Tato povinnost by se 
však neměla týkat společně posuzovaných osob, jimiž jsou nezaopatřené 
děti, příjemci rodičovského příspěvku, senioři, příjemci příspěvku na péči 
apod. Doporučujeme proto vyloučit z této povinnosti okruh výše uvedených 
osob.   

Vysvětleno 
Snaha zvýšit si příjem vlastním 
přičiněním se vztahuje pouze k § 
51, tzn. k uplatnění pohledávek a 
nároků a majetku. Uplatnění těchto 
institutů je žádáno po všech 
společně posuzovaných osobách a 
je dle navrhovatele opodstatněné.. 
Tento pojem neznamená zvyšování 
si příjmu vlastní prací, které se po 
nezaopatřených dětech a dalších 
skupinách osob vyjmenovaných ve 
výjimce nevyžaduje.  

 431. 
Kraj 
Vysočin
a 

19. § 48 a následující - dávky na bydlení do jiných než obytných 
prostorů 

 
Považujeme za sporný pojem „jiný než obytný prostor“. Domníváme se, že 
právě užívání těchto prostor osobami v hmotné nouzi, které jsou zdrojem 
příjmu vlastníkům dotčených nemovitostí, má být zákonem omezeno. 
Doporučujeme dané ustanovení doplnit tak, aby byla zřejmá dočasnost 
tohoto užívání. 

Vysvětleno 
Dávka bude náležet pouze do 
prostorů pro bydlení, tzn., pokud 
půjde o jiné než obytné prostory, 
budou to prostory, které byly dle § 9 
vyhodnoceny jako prostory, které 
nezakládají nárok na bytovou nouzi. 
To znamená, že do tohoto pojmu 
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nespadají všechny nebytové 
prostory, do kterých je dnes vplácen 
doplatek na bydlení. 

 432. 
Kraj 
Vysočin
a 

20. § 48 a 49 – posouzení vhodnosti užívání prostoru pro bydlení 
 
Tato ustanovení považujeme za významná z hlediska trvání nároku na 
příspěvek na bydlení. Podle § 48 se sociálním šetřením ověřuje, zda  
prostor vyhovuje pro bydlení. V § 49 nejsou vymezena žádná kritéria pro 
toto posuzováni.  Jsou zde pouze popsány postupy při zjištění problémů, 
které navíc plynou již z dalších předpisů. Odstavcům 1 až 3 by měla 
předcházet ustanovení obsahující kritéria posuzování vhodnosti prostorů 
pro bydlení.  

Vysvětleno 
Kritéria budou stanovena v rámci 
prováděcího předpisu k § 9.  

 433. 
Kraj 
Vysočin
a 

21. § 50 odst. 1 písm. d) – společně posuzované osoby 
Podle návrhu se mají za společně posuzované osoby považovat i osoby, 
které společně užívají prostor v pobytovém zařízení sociálních služeb, 
s výjimkou osob, které prokáží, že se nepodílejí na úhradě nákladů 
společných potřeb. Na rozdíl od manželů či rodičů a dětí však u osob 
žijících  v zařízení sociálních služeb nelze předpokládat, že spolu tvoří 
určité sociální a ekonomické životni společenství. Jedná se často o 
náhodné soužití osob, které se dříve neznaly a není mezi nimi příbuzenský 
či jiný vztah. Nepodílejí se tedy na úhradě společných potřeb,  prokazování 
této skutečnosti považujeme za nadbytečné. Navrhujeme proto písm. d) 
zrušit. 

Částečně akceptováno  
Důkazní prostředky budou na 
žadateli, nikoli na osobách, které 
s ním nehospodaří. Informace o 
všech osobách užívajících stejný 
prostor v zařízení sociálních služeb 
a o jejich příslušnosti do okruhu 
společně posuzovaných osob jsou 
však rozhodující pro stanovení 
nároku a výše dávky. Proto je nelze 
zcela vypustit. 

 434. 
Kraj 
Vysočin
a 

22. § 54 – obsah nákladů na bydlení  
 
v odst. 1 písm. c) se navrhuje doplnit ve vlastnictví bytových družstev, 
fyzických osob a společenství vlastníků jednotek. 

Vysvětleno 
Pojem „vlastníků“ zahrnuje všechny 
přípustné formy fyzických a 
právnických osob, které mohou 
vlastnit prostor pro bydlení. 
Taxativní výčet  navrhovaný 
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v připomínce by mohl omezit 
některé typy vlastníků, což by mělo 
za následek, že by dávka do 
prostorů těchto vlastníků nemohla 
být přiznána.  

 435. 
Kraj 
Vysočin
a 

23. § 63 - místní příslušnost 
navrhuje se doplnit Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí 
místem, kde má žadatel bydliště nebo místem, kde se nachází prostor pro 
bydlení nebo pobytové zařízení sociálních služeb, které užívá osoba 
žádající o dávku 

Neakceptováno 
Místní příslušnosti podle místa, kde 
se nachází prostor pro bydlení, byla 
zvolena pro jednoznačnost 
stanovení příslušné krajské 
pobočky ÚP a zároveň zajišťuje, 
aby si oprávněná osoba vyřizovala 
veškerá jednání k příspěvku na 
bydlení v místě, kde deklaruje, že 
skutečně žije (což nemusí být vždy 
v souladu s deklarovaným 
bydlištěm).  

 436. 
Kraj 
Vysočin
a 

24. § 66 odst. 2 – zastupování 
je řešeno pouze zastupování členem domácnosti, navrhuje se doplnit další 
formy zastoupení 

Vysvětleno 
Doplňuje se pouze možnost 
zastoupení oprávněné osoby 
zastupujícím členem domácnosti, 
pokud o této formě zastoupení bylo 
soudem rozhodnuto. Podle 
ustanovení § 49 odst. 1 
občanského zákoníku může 
zletilého, kterému brání duševní 
porucha samostatně právně jednat 
a který nemá jiného zástupce, 
zastupovat jeho potomek, předek, 
sourozenec, manžel nebo partner, 
popřípadě osoba, která se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-215- 
 

zastoupeným žila před vznikem 
zastoupení ve společné 
domácnosti alespoň tři roky. Ke 
vzniku zastoupení se vyžaduje 
schválení soudu. Zastoupení 
členem domácnosti je 
hmotněprávním institutem 
upraveným v občanském 
zákoníku, z nějž nelze automaticky 
dovozovat procesní zastoupení. 
Tento institut tedy není druhem 
úplného zákonného zastoupení ve 
smyslu ustanovení § 31 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Platí, 
že účastník správního řízení může 
být zastoupen členem domácnosti 
pouze v řízení, ve kterém 
zastupování účastníka řízení 
členem domácnosti připouští 
zvláštní zákon a lze tedy dovodit, 
že pokud zákonodárce toto 
oprávnění výslovně nezakotvil do 
zvláštního předpisu, nelze tento 
institut bez dalšího použít ve 
správním řízení. 
Ač z výkladu občanského zákoníku 
vyplývá, že zastupující člen 
domácnosti má možnost podat za 
oprávněnou osobu žádost o 
přiznání dávek pomoci v hmotné 
nouzi, státní sociální podpory a 
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sociálního zabezpečení, 
považujeme za vhodné zavést 
přímo do zvláštního právního 
předpisu možnost zastupování 
oprávněné osoby členem 
domácnosti pro celé řízení o 
dávkách v případech, kdy bylo o 
takovéto formě zastoupení soudem 
rozhodnuto. 

 437. 
Kraj 
Vysočin
a 

25. § 91 – plánování sociálního bydlení 
Plán sociálního bydlení obce podle § 91 zpracovává „příslušná obec“. 
Dané ustanovení však nezahrnuje situaci popsanou v § 15, odst. 3, 
písmeno c) a d), tj. založení svazku obcí a veřejnoprávní smlouvu s jinou 
obcí. V těchto případech by měl být zpracováván jeden plán společný pro 
více obcí. Zákon by měl proto upravovat způsob tvorby a schvalování 
plánu sociálního bydlení pro obce ve svazku. 

Vysvětleno 
Bude řešeno metodickým pokynem, 
plány budou zpracovány za celé 
území. 

438. 
Olomou
c.  
kraj  

1. Podle obecných požadavků na tvorbu právních předpisů uvedených 
v Čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády je při přípravě 
právních předpisů třeba dbát, aby právní předpis byl koncipován 
přehledně a formulován jednoznačně, srozumitelně, jazykově a 
stylisticky bezvadně. S ohledem na to lze vyjádřit přesvědčení, že 
předkládaný návrh zákona těmto principům ne zcela odpovídá mj. např. 
tím, že používá rozdílnou terminologii v jednotlivých částech zákona. 
Termíny definované v úvodní části návrhu nejsou dále používány a 
naopak se zde objevují nové termíny, které definovány nejsou. 
Pochopení návrhu ve všech souvislostech se tak stává téměř 
nemožným. Systematika zákona rovněž nepřispívá k eliminaci vnitřní 
rozpornosti jednotlivých částí – blíže viz připomínky ke konkrétním 
ustanovením. 

Akceptováno 
Zákon o sociálním bydlení byl 
zpřesněn a zjednodušen. 

439. Olomou
c.  2. Rovněž musíme konstatovat, že návrh bez větších pochybností 

Vysvětleno 
Zákon je na základě vypořádání 
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kraj  nerozlišuje výkon přenesené a samostatné působnosti u obcí, resp. 
obecních úřadů. Toliko u sociální práce je např. v navrhovaném znění § 
88 odst. 4 uvedeno, že jde o výkon přenesené působnosti. U ostatních 
úkolů obecních úřadů je tak třeba vycházet z ustanovení § 8 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
V souvislosti s tím je nezbytné dodat, že tato nevyjasněnost bude v praxi 
přinášet problémy. Dle našeho názoru by bylo vhodné do návrhu 
zapracovat ustanovení (viz např. § 5 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), jehož 
prostřednictvím by předkladatel vyjasnil, co se myslí výkonem 
přenesené a co výkonem samostatné působnosti. 

připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do 
systému dobrovolně, sociální 
bydlení je pak poskytováno 
v samostatné působnosti, pokud 
obce do systému nevstoupí, 
zajišťuje sociální bydlení Centrum 
pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 

440. 
Olomou
c.  
kraj  

K jednotlivým částem návrhu:K § 1: Předmětem úpravy zákona má být 
„poskytování pomoci fyzickým osobám prostřednictvím sociálního 
bydlení a příspěvku na bydlení“. Pojmy použité v tomto ustanovení však 
nekorespondují s dalším textem navrhovaného znění. Už v § 2 odst. 1 je 
použit pojem „podpora ze systému pomoci v bytové nouzi“. Není tedy 
zřejmé, jaký je rozdíl mezi pomocí a podporou a zda „systém pomoci 
v bytové nouzi“ uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 (se zaváděnou 
legislativní zkratkou „systém“) je sociálním bydlením uvedeným v 
ustanovení § 1. Ve smyslu Legislativních pravidel vlády je nezbytné, aby 
jednotlivá ustanovení právního předpisu byla formulována jednoznačně, 
a to s důrazem na striktní dodržování zvolené terminologie. 

Akceptováno 
Pojmy jsou sladěny a upraveny. 

441. 
Olomou
c.  
kraj  

1. K § 2: Marginální rubrika uvádí, že ustanovení vymezuje „formy 
podpory“, přičemž jednotlivé odstavce zmiňují rámcově otázky nároku 
na podporu a působnost Úřadu práce České republiky. Přitom formy 
podpory následně řeší ustanovení § 35 návrhu zákona. Navrhované 
znění tak není v souladu s Legislativními pravidly vlády. Ustanovení, 
které má vymezit pojem, nemůže současně obsahovat také pravidlo 
jednání nebo působnost nějakého subjektu. 

a. K odst. 1: Není zřejmé, jaký je rozdíl mezi systémem pomoci 

Částečně akceptováno/ 
vysvětleno 
a) Systém pomoci =  sociální byty, 
sociální byty s povinnou sociální 
prací a příspěvek na bydlení.  
Konkrétní forma pomoci = sociální 
byt NEBO sociální byt s povinnou 
sociální prací  
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v bytové nouzi  
a formou sociálního bydlení. Ustanovení je nejednoznačné ve 
vztahu k § 1 a § 35. 

b. K odst. 2: Ustanovení definuje veřejné subjektivní právo a současně 
definuje působnost obce v samostatné působnosti, není však 
zřejmé, co se rozumí „konkrétní“ formou pomoci. Další části zákona 
více nedefinují způsob rozhodování obce v samostatné působnosti. 
V této souvislosti tak lze předpokládat problematickou aplikaci 
právního předpisu obdobně, jako tomu bylo v případě souhlasu obce 
s doplatkem na bydlení – o veřejném subjektivním sociálním právu 
by měla rozhodovat obec v samostatné působnosti, přičemž není 
zřejmé, v jakém procesním režimu apod. 

c. K odst. 3: Přestože má ustanovení řešit formu pomoci, opět definuje 
veřejné subjektivní právo s tím, že je konstatováno, že náklady nese 
stát. Obsah ustanovení je tak v rozporu s marginální rubrikou 
ustanovení. 

d. K odst. 4: Úvodní ustanovení by neměla upravovat působnost 
nějakého subjektu, tento odstavec nicméně definuje působnost 
Úřadu práce České republiky. 

e. K odst. 5: V ustanovení, které má upravovat podporu ze systému 
pomoci v bytové nouzi, se objevuje podpora sociálního začleňování 
sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním 
vyloučením, aniž by bylo dříve zmíněno, že zákon má řešit 
současně sociální začleňování. Pojmy sociálního vyloučení 
a sociálního začleňování jsou definovány v ustanovení § 3 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. Není zřejmé, zda má předkladatel návrhu na mysli právě 
tyto pojmy, navíc systematicky je zmínka v tomto ustanovení 
nevhodná. 

Pojmy jsou sladěny. 
 
b) Sociální bydlení je poskytováno 
v samostatné působnosti, přičemž 
obce do systému vstupují 
dobrovolně. Pokud neposkytují 
sociální bydlení obce, zajišťuje 
sociální bydlení  Centrum pro 
sociální bydlení v záchytném 
systému. 
 
c) Ustanovení k příspěvku na 
bydlení jsou přesunuty do části 
šesté. 
 
d) Ustanovení k příspěvku na 
bydlení jsou přesunuty do části 
šesté. 
 
e) Ustanovení bude upraveno, 
pojmy sociálně vyloučených jsou 
vnímány na základě zákona č. 108/ 
2006 Sb. 
 
Paragraf je upraven na základě 
připomínek subjektů. 
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442. 
Olomou
c.  
kraj  

2. K § 3: Není zřejmé, jaký je vztah mezi „systémem pomoci v bytové 
nouzi“ dle § 2  
a „sociálním bydlením“ definovaném v tomto ustanovení. Podobně 
nejasná je vazba na předmět úpravy dle § 1 návrhu zákona. 

a. K odst. 1: Není zřejmé, co se rozumí „základními životními 
podmínkami souvisejícími s bydlením“ a „důstojným bydlením“ – ani 
jeden z pojmů není zákonem nikde definován. Dále není jasné, zda 
„forma nájemního bydlení“ je formou podpory dle ustanovení § 2 a § 
1 – opět je použit pojem, který nekoresponduje s dříve definovanými 
termíny. Také je třeba vyjasnit pojmy „platnost“ a „účinnost“ 
rozhodnutí, neboť lze předpokládat, že předkladatel podle všeho 
předmětné výrazy zaměnil. Dále je třeba poukázat na fakt, že 
ustanovení definuje „rozhodnutí o nároku na podporu ze systému 
sociálního bydlení za účelem předcházení jejímu sociálnímu 
vyloučení“, přičemž v § 2 odst. 4 se hovoří o rozhodování o nároku 
osoby v bytové nouzi na podporu ze systému. Domníváme se, že 
pojmy nelze považovat za totožné a navrhujeme tento nesoulad 
odstranit. 

b. K odst. 2: Ustanovení uvádí, že sociální bydlení se zajišťuje formou 
smlouvy  
o sociálním nájmu bytu. Máme za to, že vztah mezi jednotlivými 
pojmy je opět značně problematický až matoucí. Rovněž formulaci 
„zajišťuje formou smlouvy“ nelze považovat za zcela vhodnou, 
neboť ustanovení de facto pouze definuje příslušnou formu právního 
jednání, které má vést k zajištění pomoci (či podpory). 

c. K odst. 3: Návrh používá pojmu „nepříznivá sociální situace“, 
přičemž opětovně žádným způsobem neřeší, zda jde o termín 
definovaný v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů. Text návrhu příslušný pojem dále 

Akceptováno 
Pojmy sjednoceny, § upraven podle 
připomínkových míst. 
 

a) Pojmy sjednoceny a 
upřesněny. 

b) Pojmy upřesněny.  
c) Jde o nepříznivou sociální 

situaci bez bydlení a 
v ohrožení života, ustanovení 
však bude odstraněno. 
Sociální služba azylový dům 
do systému sociálního 
bydlení nově nepatří. 

Pojmy upraveny. 
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nedefinuje, navíc v ustanovení § 2 odst. 2 se uvádí, že nárok na 
podporu má osoba v bytové nouzi. Jedná se tedy o dvě rozdílné 
situace? Navrhujeme tyto nejasnosti příslušným způsobem 
eliminovat. 

d. K odst. 4: Ustanovení používá pojem „orgány veřejné správy 
uvedené v tomto zákoně“, v § 14 pak navrhovatel definuje orgány 
pomoci v bytové nouzi a jejich působnost. Navrhujeme vyjasnit vztah 
mezi oběma ustanoveními s důrazem na nezbytné dodržování 
jednotné terminologie. Předmětné ustanovení dále užívá pojmu 
„zvýšené ochrany“, přičemž dále nedefinuje, co se touto zvýšenou 
ochranou rozumí. Vzhledem k tomu je toto ustanovení v praxi 
neaplikovatelné. 

443. 
Olomou
c.  
kraj  

3. K části druhé – vymezení některých pojmů: Tato část zákona je 
označena souslovím „vymezení některých pojmů“ – k tomuto je nutné 
uvést, že podle Legislativních pravidel vlády nemohou ustanovení, která 
mají vymezovat nějaký pojem, současně obsahovat pravidla jednání 
nebo působnost určitého subjektu. Považujeme za nezbytné 
konstatovat, že ustanovení části druhé návrhu zákona tuto zásadu 
nerespektují. 

Akceptováno 
Upraveno.  

444. 
Olomou
c.  
kraj  

4. K § 4: Toto ustanovení má vymezovat „osoby v bytové nouzi“. 
Obsahuje však základní podmínky pro rozhodování Úřadu práce České 
republiky o nároku na podporu (i § 33 odst. 2 na toto ustanovení 
odkazuje a uvádí, že v rámci rozhodování se hodnotí, zda osoba 
splňuje podmínky stanovené v § 4). Současně toto ustanovení, jež má 
vymezovat osobu v bytové nouzi, dále řeší okruh společně 
posuzovaných osob (odst. 2) a ústavní zařízení (odst. 3). V odst. 3 není 
rovněž zřejmé, zda závorka „(lůžkové)“ odkazuje na poskytovatele 
zdravotních služeb – lůžkové péče. 

Částečně akceptováno 
Odst. 1, písm. c) je redefinován a 
přesunut do původního § 33.  
 
Ústavní zařízení je definováno 
v novém §. 
 

445. 
Olomou
c.  
kraj  

5. K § 5: V textu nejsou definovány pojmy „osoba bez přístřeší“ a 
„nevyhovující bydlení“. Rovněž není zřejmé, jakým způsobem dochází k 
prokazování, že jde o osobu bez bydlení. O této otázce, která má 

Akceptováno 
Pojem nevyhovující bydlení 
definován, pojem přístřeší upraven. 
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přímou vazbu na naplňování veřejného subjektivního práva, by dle 
našeho názoru mělo být rozhodováno s možností opravného 
prostředku. V návrhu však není definováno, zda proti výsledku 
sociálního šetření (cíle sociálního šetření podle § 11 jsou definovány 
jinak), jímž se „prokazuje“ skutečnost, že jde o osobu bez bydlení, lze 
podat nějaký opravný prostředek. Dále není jasné, jakým „jiným 
dokladem“ (kdo ho vydává?) by měla být prokazována skutečnost, že 
se v daném případě skutečně jedná o osobu bez bydlení. 

 

 
Centrum pro sociální bydlení bude 
rozhodovat ve správním řízení.  
 
Jiný doklad je např. vyjádřením 
sociálního pracovníka či 
poskytovatele sociálních služeb atp. 

446. 
Olomou
c.  
kraj  

6. K § 6: 
a. K odst. 1 písm. h): Použití podmiňovacího způsobu v textu nelze 

z naší strany  považovat za vhodné. Navrhujeme ustanovení 
vhodným způsobem  přeformulovat. 

b. K odst. 1 písm. i): Považujeme za nezbytné používání přesné 
terminologie stanovené příslušnými předpisy z oblasti zdravotního 
práva. V souvislosti s tím navrhujeme upřesnit sousloví „ošetřujícím 
lékařem nebo specialistou“. 

c. K odst. 2: Není zřejmé, co se rozumí v textu zmíněným 
„přidělováním“. Dle ustanovení § 2 odst. 2 o konkrétní formě pomoci 
rozhoduje obec v samostatné působnosti – považuje se tedy za 
„přidělování“ ono rozhodování obce v samostatné působnosti? Za 
vhodné nelze považovat ani vymezení časového úseku dikcí „v co 
možná nejkratší lhůtě“, máme za to, že zvolenou formulaci bude 
nezbytné upřesnit. Krom toho není v zákoně definována intenzita 
bytové nouze, navíc v ustanovení § 11 odst. 3 je pracováno s pojmy 
„závažnost“ a „míra bytové nouze“, přičemž ani tyto termíny nejsou 
blíže definovány. Právní úprava tak není jednoznačná. Pro úplnost 
dodáváme, že ani výraz „žadatel o vydání rozhodnutí“ (použitý na 
mnoha místech návrhu) není vhodný, neboť žadatel zcela jistě 
nežádá o vydání rozhodnutí, ale naplnění subjektivního veřejného 
práva. Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme předmětné 
ustanovení zevrubně dopracovat. 

Částečně akceptováno 
a) redefinováno osoby, u nichž se 
předpokládá 
b) Upraveno, posuzuje sociální 
pracovník 
c) pojmy upraveny a sladěny (v 
textu se využívá závažnost bytové 
nouze), v co možná nejkratší lhůtě 
znamená bez zbytečného odkladu.  
d) Pojem rozhodnutí byl upřesněn. 
Z procesního hlediska považujeme 
za logické, že je v tomto případě 
nutné zohlednit stanovisko orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí. 
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d. K odst. 3: Pokud jde o formulaci „žádá o vydání rozhodnutí“, 
odkazujeme na předcházející připomínku (bod 7, písm. c). Krom 
toho předmětné ustanovení definuje podklad pro rozhodování o 
nároku, z čehož plynou problémy zmíněné v rámci připomínky 
týkající se definování podmínek a podkladů pro rozhodování v části 
návrhu, která má vymezovat některé pojmy. 

447. 
Olomou
c.  
kraj  

7. K § 8: Ustanovení definuje další podmínky nároku, nejedná se tedy o 
vymezení pojmu. Věcně přitom souvisí s ustanovením § 4. Vhodnější 
z hlediska systematiky zákona by proto bylo definovat podmínky 
nároku na jednom místě. Tím by však neměla být část, v níž má dojít 
k definování pojmů. Navíc je v odst. 1 použito nevhodné formulace 
„pro účely vydání rozhodnutí“, kterou navrhujeme přiměřeně pozměnit. 

 

Vysvětleno 
Základ nároku, vč. majetkového 
testu, je uveden v § 4. 

448. 
Olomou
c.  
kraj  

8. K § 9: Není zřejmé, proč je pojem „sociální bytový fond“ v dané podobě 
definován již v této části, když vymezení „sociálního bytového fondu“ je 
věnována část třetí navrhovaného zákona. 

Akceptováno  
Ustanovení upraveno a přesunuto 
do příslušné části. 

449. 
Olomou
c.  
kraj  

 K § 10:  
 K odst. 1: Považujeme za vhodné vypustit slova „splňujícího předpoklady 

pro výkon povolání“, neboť je v textu vnímáme jako nadbytečná. 
 K odst. 2: Obecnímu úřadu je uloženo vykonávat sociální práci jako výkon 

veřejné správy, nelze tedy souhlasit s variantou přenést výkon veřejné 
správy na poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby 
podle jiného právního předpisu. 

  K odst. 2 písm. e): Není zřejmé, jaká pravidla by měl obecní úřad 
definovat pro výkon činností sociální práce. 
 

Vysvětleno 
Odst. 1 -  nepovažujeme za 
nadbytečné. Legislativně-technická 
připomínka. 
Vysvětleno: Odst. 2 -  
Sociální práci vykonávají v obcích 
sociální pracovníci, sociální 
pracovníci Centra pro sociální 
bydlení, případně je realizována 
prostřednictvím poskytovatelů 
sociálních služeb. Návrh reaguje na 
zkušenosti z obcí, které 
spolupracují s neziskovými 
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organizacemi a dalšími 
poskytovateli sociálních služeb. 

450. 
Olomou
c.  
kraj  

. K § 11: 
 K odst. 2: Ustanovení definuje další podklad pro rozhodování o nároku na 

pomoc v bytové nouzi. Účelem sociálního šetření má být zjišťování bytové 
nouze, posouzení této otázky je předmětem rozhodování Úřadu práce 
České republiky, formulace však implikuje, že toto zjišťování stojí mimo 
rozhodování o nároku na pomoc v bytové nouzi. Není jasné, co se v rámci 
rozhodování rozumí „kvalifikovaným stanovením“. Navrhujeme proto 
zmíněné úskalí v návrhu objasnit. 

 K odst. 3: Předmětné ustanovení zavádí stanovení a zhodnocení 
závažnosti a míry bytové nouze. Není však zřejmé, co se rozumí oním 
„stanovením“ a „zhodnocením“, rovněž není definováno, jaká může být 
závažnost a míra bytové nouze, jaký je mezi pojmy rozdíl, jaký je rozdíl 
mezi intenzitou bytové nouze, o níž hovoří ustanovení § 6 odst. 2, a 
závažností a mírou uváděnou v tomto ustanovení. Bude stanovení a 
zhodnocení procesně prováděno ve správním řízení s možností opravného 
prostředku? Podle všeho toto ustanovení souvisí s rozhodováním obce v 
samostatné působnosti, nicméně navrhujeme všechny zmíněné nejasnosti 
z textu odstranit. 

Vysvětleno/ akceptováno 
Odst. 2: Ustanovení vyškrtnuto.  
 
Jazykově sjednoceno – viz 
vypořádání připomínky 116, jde o 
závažnost bytové nouze. 
 
Pro stanovení závažnosti bytové 
nouze obce mohou, ale nemusí 
využít postup doporučený MPSV.  
 
Bude probíhat ve správním řízení. 

451. 
Olomou
c.  
kraj  

 K § 12: Domníváme se, že ustanovení má zabránit vzniku sociálně 
vyloučených lokalit a koncentraci bytů určených pro sociální bydlení 
v určitých lokalitách, nicméně ustanovení je zcela nesrozumitelné tím, jak 
definuje pojem „územní koncentrace“, když toto slovní spojení používá k 
označení sídelní jednotky s jistými parametry. Nevhodná formulace a užití 
plurálu („územní koncentrace“) při vymezení pojmu činí definici 
nesrozumitelnou. Krom toho v odst. 3 se již nejedná o specifikaci termínu, 
ale o definování pravidla chování, což je fenomén, který by se v 
ustanoveních definujících určitý pojem objevovat neměl. Navíc ustanovení 
v rozporu s marginální rubrikou poté stanoví povinný obsah plánu 
sociálního bydlení, který dosud nebyl definován (až ustanovení § 91 
konkretizuje jeho obsah a jiným slovy definuje i tuto součást uvedenou v 

Vysvětleno 
Ustanovení § 12 je ze zákona 
vyjmuto. 
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předmětném ustanovení). 

452. 
Olomou
c.  
kraj  

. K § 13: Z ustanovení lze dovodit, že zpracování individuálního plánu 
podpory navazuje na rozhodování obce v samostatné působnosti o 
konkrétní formě pomoci, a to pouze v rámci rozhodnutí, že pomoc bude 
poskytnuta ve formě sociálního bytu (vazba na ustanovení § 2 odst. 2 a § 
35). V návaznosti na ustanovení § 26 a § 27 není zřejmé, jak je stanovena 
místní působnost (podle místa pobytu), když toto ustanovení používá 
jiného pojmu, než těch, které jsou dále v zákoně definovány (a nejedná se 
ani o pojem veřejného práva „trvalý pobyt“). Z nejasné formulace „pokud 
místně příslušný obecní úřad nemá sociálního pracovníka“ není zřejmé, 
zda má ustanovení na mysli situaci, kdy do obecního úřadu není zařazen 
zaměstnanec obce, který vykonává činnosti sociální práce (zřejmě je to 
předkladatelem takto myšleno, ale vyjádření není v souladu se zákonem o 
obcích). 
Dále ustanovení ukládá obecnímu úřadu obrátit se na pověřený obecní 
úřad s žádostí o zpracování individuálního plánu. Nejprve je třeba 
upozornit na nevhodně formulovanou větu „…pověřený obecní úřad, 
v jehož územním obvodu se nachází na základě veřejnoprávní smlouvy“ – 
lze předpokládat, že předkladatel zákona nechtěl vyjádřit to, že se obec 
nachází na základě veřejnoprávní smlouvy v územním obvodu pověřeného 
obecního úřadu. Jako problematické se dále jeví to, že obecní úřad má 
uzavírat veřejnoprávní smlouvu s pověřeným obecním úřadem – 
veřejnoprávní smlouvu uzavírají obce (nikoliv obecní úřady). Pokud zákon 
bude uvádět pověřený obecní úřad, potom lze usuzovat, že stát přenáší 
svou působnost na obec s pověřeným obecním úřadem, ten by se měl ale 
následně objevit ve výčtu orgánů pomoci v bytové nouzi (v ustanovení § 14 
však uveden není). Ustanovení v odst. 2 dále ukládá povinnost osobám – 
opět se jedná o definování povinnosti, což nelze v úvodních ustanoveních 
považovat za možné. Odst. 3 potom uvádí důvod pro zrušení platnosti 
rozhodnutí, což rovněž nelze považovat za vhodné, neboť tato 
problematika by měla být definována v jiné části zákona. 

Vysvětleno 
Sociální bydlení, tedy i výkon 
sociální práce, bude vázáno pouze 
na trvalý pobyt, minimální doba 
trvání trvalého pobytu 24 měsíců. 
Obec může přistoupit ke zkrácení 
této lhůty. 
 
Viz vypořádání připomínky 118 – 
návrh vyřešení pobytu, explicitní 
uvedení „pověřený“ odstraněno, 
formulace uvedena jinak¨ 
 
Úvodní ustanovení jsou upravena, 
aby odpovídala legislativním 
pravidlům vlády.  
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453. 
Olomou
c.  
kraj  

. K § 14: Nelze považovat za vhodné v úvodních ustanoveních, kde mají být 
definovány některé pojmy, vymezovat orgány pomoci v bytové nouzi a 
jejich působnost. 

 K odst. 2 písm. b): Dozor nad výkonem samostatné působnosti vykonává 
Ministerstvo vnitra, je otázkou, zda nelze toto ustanovení považovat za 
nepřímou novelu zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 K odst. 2 písm. e): Jedná se o nadbytečné ustanovení – vše vyplývá již 
z ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

 K odst. 2 písm. g): Dotace je poskytována obcím (nikoliv obecním 
úřadům). 

 K odst. 4 písm. a): Nevhodná formulace „rozhoduje o vydání… 
rozhodnutí“, neboť reálně je rozhodováno o nároku a jeho trvání. 

 K odst. 4 písm. c): Není zřejmé, jaké kompetence ustanovení zakládá 
(posuzuje pravdivost, kontrolní činnost). Lze nicméně usuzovat, že se 
jedná o opatřování důkazů pro rozhodování o nároku na pomoc ze 
systému. Dle našeho názoru se tedy jedná o nevhodně formulované 
ustanovení. 

 K odst. 4 písm. d): Není zřejmé, o jakou formu poskytnutí neinvestiční 
dotace za provoz a správu sociálních bytů se jedná. V textu je zmíněn 
termín „dostává“ – jde tedy o dar? 

 K odst. 5 písm. a): V textu figuruje nejednotná terminologie. § 9 používá 
formulace „zajistit sociální bytový fond“, § 15 následně pojem „povinnost 
zřídit“. Považujeme za nezbytné veškeré pojmy ujednotit. 

 K odst. 5 písm. b): Není definováno, v jaké souvislosti obec rozhoduje 
o „vazbě k obci“, resp. není zřejmé, o jaké rozhodování se jedná. 

 K odst. 5 písm. c): Ustanovení poprvé používá pojem „Rejstřík sociálního 
bytového fondu“, který však dosud v této části zákona, která má být 
věnována vymezení některých pojmů, nebyl nikde definován. 

 K odst. 5 písm. f): Ustanovení považujeme za nadbytečné. Lze 
předpokládat, že obec může žádat i bez uvedeného zákonného zmocnění. 

 K odst. 6 písm. d): Text definuje kompetenci obecního úřadu provádět 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze. 
 
Pojmy jsou sladěny, nadbytečná 
ustanovení odstraněna.  
 
K odst. 2 písm. b): dle MV 
v pořádku, bude upraveno podle 
poznámek MV. 
K odst. 4 písm. d): V současné 
době koncipováno jako dotace 
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šetření  
za účelem ověření minimálního standardu sociálního bydlení – zákonem 
však žádný minimální standard není vymezen. 

 K odst. 7 písm. a): Není jasné, jaký je vztah tohoto ustanovení 
k ustanovení § 95 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 K odst. 7 písm. c) a odst. 8 písm. b): Obě ustanovení považujeme za 
nadbytečná, neboť pouze odkazují na další ustanovení jiných zákonů, 
která vymezují kompetence příslušných orgánů. 

454. 
Olomou
c.  
kraj  

14. K § 15: Lze vyslovit otázku, zda uložení takové povinnosti nepřesahuje 
Ústavou České republiky garantované právo na samosprávu. Je možné 
vyjádřit pochybnost, zda-li je taková povinnost vůbec v souladu s čl. 100 
a 101 Ústavy ČR. 
a. K odst. 1: Ustanovení ukládá obci povinnost zřídit v samostatné 

působnosti sociální bytový fond, přitom § 9 ukládá povinnost zajistit 
dostatečný fond sociálního bydlení. Není zřejmé, zda se jedná o 
rozdílný pohled na tuto povinnost. Je nezbytné, aby terminologie 
zákona byla jednotná. Velmi problematická bude aplikace té části 
ustanovení, která ukládá zřídit bytový fond, jenž odpovídá potřebám 
osob. Je nezbytné specifikovat, jakým potřebám má odpovídat. 

b. K odst. 2: Je nezbytné vymezit přesně, jaký počet bytů má být 
zajištěn (zřízen), pokud se jedná o povinnost, jejíž neplnění navíc 
podléhá sankci. Takto obecné vyjádření nelze akceptovat. 

c. K odst. 3: Není zřejmé, v jaké lhůtě musí být nahlášeno, že obec 
neeviduje žádnou osobu s rozhodnutím o bytové nouzi (tj. není 
zřejmé, od jakého okamžiku toto musí být učiněno ve lhůtě 
„neodkladně“). Zákon neupravuje žádnou evidenci osob 
s rozhodnutím o bytové nouzi, není tedy jasné, jakým způsobem 
bude obec evidovat osoby s rozhodnutím. 

d. K odst. 3 písm. c) a d): Není zřejmé, jak bude prokazováno a 
posuzováno, zda obec podnikla aktivně veškeré kroky a co se 
vlastně pod pojmem „veškeré kroky“ rozumí. 

e. K odst. 5: Ustanovení hovoří o marném uplynutí lhůt, přičemž žádné 

Vysvětleno 
§15 bude je nahrazen upraveným § 
9. 
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konkrétní lhůty přímo nestanoví. V úvahu připadá varianta, kdy 
předkladatel mohl mít na mysli lhůtu „neodkladně“ – v takovém 
případě ovšem není zřejmé, kdy dojde k jejímu uplynutí. Rovněž je 
nezbytné specifikovat termín „nastalé skutečnosti“. 

f. K odst. 6: Není jasné, jak krajská pobočka Úřadu práce České 
republiky zajistí poskytování sociálního bydlení. 

455. 
Olomou
c.  
kraj  

15. K § 16: Pokud jde o celé ustanovení, zastáváme názor, že formulace 
skutkových podstat přestupků neodpovídají legislativně technickým 
pravidlům, a je proto nezbytné je přepracovat (např. není jasné, co je 
objektem přestupku – rozhodne-li ministerstvo? Stejně tak není 
dovoditelné, co znamená že „obec primárně nezajistila“, apod.). 

Vysvětleno 
Sankce jsou ze zákona vypuštěny.  
Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně. 
 

456. 
Olomou
c.  
kraj  

16. K § 23: Považujeme za nezbytné ustanovení přeformulovat a 
navrhujeme vyjít přiměřeně z formulace užité u registru poskytovatelů 
sociálních služeb (§§ 86 a následující zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). 
a. K odst. 2 písm. a): Není zřejmé, k čemu mají sloužit údaje o 

nájemnících v sociálních nebo dostupných bytech, ani důvodová 
zpráva nerozvádí, z jakého důvodu je nezbytné vést údaje o 
nájemnících, nelze tak ani dospět  k závěru, zda jde o nezbytné 
opatření ve vztahu k požadavku na ochranu  osobních údajů či 
informací o soukromém životě. V textu rovněž není  specifikováno, 
jaké údaje mají být o nájemnících vedeny. 

b. K odst. 4: V návrhu se hovoří o „oprávněných orgánech“. Měl 
předkladatel     návrhu na mysli orgány pomoci v bytové nouzi dle § 14? 

 

Vysvětleno 
a. Údaje o nájemnících jsou 

důležité z hlediska kontroly 
plnění povinností v oblasti 
sociálního bydlení na straně 
obcí a vytíženosti systému 
sociálního bydlení, tedy 
skutečného počtu osob 
v sociálních bytech. Důvody 
jsou rozvinuty v DZ a RIA. 
V krajním případě lze 
případně řešit 
prostřednictvím kódů, či čísel 
jednacích atd. – bude věcně 
řešeno. 

b. Upraveno. 

457. Olomou
c.  

17. K § 27: Ustanovení je označeno marginální rubrikou „Skutečný pobyt a 
vazba k obci“, přičemž oba odstavce řeší pouze vazbu k obci. Co se 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
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kraj  tedy rozumí „skutečným pobytem“? Ustanovení používá pojmy „bydlí“, 
„pobývá“, „žije“, aniž by z textu vyplýval zřejmý úmysl při rozlišování 
těchto forem „pobytu“ v obci. Považujeme za nezbytné upřesnit a 
používat v zákoně jednotnou terminologii. Krom výše uvedeného z odst. 
2 následně vyplývá, že důvody uvedené v odst. 1 musejí být splněny 
kumulativně, což nelze považovat za vhodné. 

pobyt o min. délce 24 měsíců. 

458. 
Olomou
c.  
kraj  

18. K § 36: 
a. K odst. 1: Ustanovení váže rozhodování obce na informaci žadatele, 
přičemž     podle ustanovení § 33 odst. 3 musí osoba podat žádost. 
Sám autor předpisu     používá různé pojmy, což je značně matoucí – 
viz rovněž připomínka č. 25     písm. b). K rozhodování obce pak rovněž 
viz připomínka k ustanovení § 2     odst. 2 – připomínka č. 2 písm. b). 
b. K odst. 2: V textu je opět použit jiný pojem než v odst. 1, v tomto 
případě      v souladu s ustanovením § 33 odst. 3. 
c. K odst. 3: Není zřejmé, jak bude zajišťovat konkrétní formu podpory 
žadateli     krajská pobočka Úřadu práce České republiky. 

 

Vysvětleno 
Záchytný systém je realizován pro 
všechny obce v ČR, ze zapojených 
obcí se pracuje pouze 
s odmítnutými uchazeči. Sociální 
bydlení je vázáno na trvalý pobyt 
v délce 24 měsíců, sociální bydlení 
se zajišťuje přednostně na území 
obce s trvalým pobytem. Lhůta pro 
poskytnutí bydlení 36 měsíců. 
Ostatní podmínky jsou shodné 
s poskytováním sociálního bydlení 
obcí. Centrum pro sociální bydlení 
má pobočky na úrovni všech krajů. 
 
Centrum pro sociální bydlení 
provádí tyto aktivity:  

- prověřuje příslušnost 
k cílové skupině a 
doporučuje formu podpory, 
tzv. rozhodnutí o bytové 
nouzi (Dle konzultace 
s legislativním odborem se 
rozhoduje ve správním 
řízení, odvolací orgán 
MPSV.) 
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- spolupracuje s organizacemi 
ministerstva práce a 
sociálních věcí, specificky 
při řešení konkrétních 
případů bytové nouze  

- vyhledává poskytovatele 
sociálního bydlení, je 
příjemcem investičních 
dotací na sociální bydlení 
(může pořizovat, 
rekonstruovat či budovat 
bytové fond) 

- spolupracuje s obcemi při 
realizaci a zajišťování 
sociálního bydlení 

- realizuje sociální práci (má 
své sociální pracovníky), 
nebo najímá poskytovatele 
sociálních služeb (finance 
v rámci příspěvku 
poskytovatele) 

 
Pro záchytný systém se definuje 
sociální šetření, využívá se 
ustanovení § 11 odstavce 2 a 3 
v upravené verzi. Centrum pro 
sociální bydlení bude metodicky 
vedeno MPSV, předpokládá se 
dodržování principu prevence 
rezidenční segregace a 
odstraňování sociálně vyloučených 
lokalit.  
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459. 
Olomou
c.  
kraj  

19. K § 40: Není zřejmé, z jakého důvodu tvůrce předpisu ukládá obci vydat 
nařízení, když nájem má uzavírat vždy obec. Nařízení tedy nemá 
působit vůči jiným adresátům. 

 

Vysvětleno 
Postup je stanoven s MF, útvarem 
cenotvorby, jde o jediný přípustný 
způsob řešení sociálního 
nájemného. Rovněž byl tento 
způsob konzultován se zástupci 
obcí, kteří souhlasí. 

460. 
Olomou
c.  
kraj  

20. K § 44: V návrhu je uvedeno: „Pokud krajská pobočka Úřadu práce 
nebo obecní úřad zjistí, že dostupný nebo sociální byt neodpovídá 
minimálním stavebně-technickým standardům, podá stavebnímu úřadu 
podnět k zahájení řízení.“ 
Pokud tímto ustanovením má být založena povinnost Úřadu práce nebo 
obecnímu úřadu podat podnět, aby konkrétní byt prověřil stavební úřad, 
navrhujeme vypuštění slov „k zahájení řízení”. Pokud však má být tímto 
ustanovením založena další (nová) povinnost (nějaký typ řízení) 
stavebním úřadům, nesouhlasíme s ní. 
Všechny byty musí byt uvedeny do užívání postupem podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
stavební zákon), případně podle dřívější právní úpravy (např. zákon č. 
50/1976 Sb.). Stavebně technický stav stavby (bytu) přitom musel 
odpovídat v té době (v době jeho povolení a kolaudace) platným 
právním předpisům a samotná skutečnost, že nově jsou tyto předpisy 
odlišné, nemůže založit povinnost vlastníku takovéto stavby, aby ji 
musel stavebně technicky upravit tak, aby odpovídala současným 
požadavkům na stavby. Určitou výluku v tomto představuje ust. § 133 – 
137 stavebního zákona, nicméně i v těchto případech je možné konat 
jen, je-li ohrožen veřejný zájem a zejména bezpečnost, životní 
prostředí, zdraví a život osob apod. (viz § 132 stavebního zákona). 
Z navrhovaného ustanovení pak ani není zřejmé, jaké řízení by měl 
stavební úřad vést, když úkony podle výše uvedených ustanovení 
stavebního zákona nejsou vždy řízení. Pojem minimální stavebně-

Akceptováno 
Ustanovení je upraveno v souladu 
s návrhem MMR. 
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technické standardy stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy 
neznají. Mají být vymezeny ve vyhlášce, kterou vydá Ministerstvo pro 
místní rozvoj jako prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálním bydlení. 
Může se tak stát, že jejich nesplnění přesto nebude vést k zásahu 
stavebního úřadu, neboť pro to nebudou splněné podmínky dané 
stavebním zákonem. 

461. 
Olomou
c.  
kraj  

21. K § 49 odst. 1: V návrhu je uvedeno: „Pokud krajská pobočka Úřadu 
práce, která poskytuje příspěvek na bydlení, bude mít pochybnosti, že  
byt je způsobilý pro bydlení, bezodkladně podá podnět na posouzení 
vhodnosti užívání tohoto prostoru stavebnímu úřadu.“ 
Navrhujeme změnit formulaci tohoto ustanovení, neboť stavební zákon 
nezná pojem „vhodnost užívání“. Výsledná podoba předmětného 
ustanovení by tak mohla znít např.: „Pokud krajská pobočka Úřadu 
práce, která poskytuje příspěvek na bydlení, bude mít pochybnosti, že  
byt je způsobilý pro bydlení, bezodkladně podá podnět na posouzení 
vhodnosti užívání tohoto prostoru stavebnímu úřadu.“ 
Všechny byty musí byt uvedeny do užívání postupem podle stavebního 
zákona, případně podle dřívější právní úpravy (např. zákon č. 50/1976 
Sb.). Stavebně technický stav stavby (bytu) přitom musel odpovídat v té 
době platným právním předpisům a samotná skutečnost, že nově jsou 
tyto předpisy odlišné, nemůže založit povinnost vlastníku takovéto 
stavby, aby ji musel stavebně technicky upravit tak, aby odpovídala 
současným požadavkům na stavby. Určitou výluku v tomto představují 
ustanovení §§ 133 – 137 stavebního zákona, nicméně i v těchto 
případech je možné konat jen, je-li ohrožen veřejný zájem a zejména 
bezpečnost, životní prostředí, zdraví a život osob apod. (viz § 132 
stavebního zákona). Stavební zákon nezná pojem vhodnost užívání, 
pokud stavební úřad obdrží podnět Úřadu práce či obecního úřadu, 
bude byt prověřovat pouze z pohledu výše uvedených ustanovení. 

Akceptováno 
Text bude upraven: „Pokud krajská 
pobočka Úřadu práce, která 
poskytuje příspěvek na bydlení, 
bude mít pochybnosti, že  byt je 
způsobilý pro bydlení, bezodkladně 
podá podnět stavebnímu úřadu, 
krajské hygienické stanici nebo 
Hasičskému záchrannému sboru 
v souladu se zvláštními právními 
předpisy.“ 
 

462. 
Olomou
c.  
kraj  

22. K § 88: 
a. K odst. 1: V textu se opět objevuje ne zcela jasně definovaná místní 
příslušnost     – blíže viz připomínka č. 23. 

a) Vysvětleno: Příslušnost je podle 
trvalého pobytu.  
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b. K odst. 2: Navrhujeme upravit naformulovaný text tak, aby jeho 
konečná     podoba obsahovala pasáž „…prostřednictvím zaměstnanců 
obcí zařazených do     obecních úřadů…“ – blíže viz § 109 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,     ve znění pozdějších předpisů. 
Není zřejmé, jak může být výkon přenesené     působnosti zajištěn 
prostřednictvím dalších subjektů, měl snad předkladatel na     mysli 
pouze výkon na základě veřejnoprávní smlouvy? 
c. K odst. 4: Ustanovení pracuje s termínem „obecní úřady“, 
v souvislosti s tím     podotýkáme, že veřejnoprávní smlouvy uzavírají 
obce. 
d. K odst. 6: Sociální šetření je samostatně upraveno v § 11. Jedná se 
o součást     sociální práce podle tohoto zákona a jde tak o výkon 
přenesené nebo     samostatné působnosti. V § 11 však není obsaženo 
„doporučení sociálních     pracovníků“. 

 

b) Vysvětleno: K odstavci 2 – 
sociální práce bude vykonávána 
v samostatné působnosti, musí ji 
vykonávat sociální pracovník, který 
splňuje předpoklady k výkonu 
povolání soc. pracovníka dle 
zákona o soc. službách.  
 
c) Akceptováno 
 
d) Akceptováno, že SŠ by mělo být 
provázáno v § 11 i v § 88 

463. 
Olomou
c.  
kraj  

23. K § 90: V textu použitý obrat „…by měly být zpravidla…“ nelze 
považovat za závazné pravidlo. 

Vysvětleno  
Tento § je odstraněn. 

464. 
Olomou
c.  
kraj  

24. K § 91: Obecné konstatování, že plán je přílohou pro žádost o finanční 
podporu z veřejných zdrojů lze považovat za problematické. Není 
zřejmé, o jakou finanční podporu se má jednat. Považujeme za 
nezbytné předmětné ustanovení precizovat. Rovněž nelze považovat 
za akceptovatelné, aby předpis ukládal povinnost zpracovat plán na 
tiskopise předepsaném ministerstvem, když jde o dokument 
zpracovávaný v samostatné působnosti. 

 

Akceptováno 
Plán sociálního bydlení se nově 
upravuje pro obce a.  
Centrum pro sociální bydlení 

(1) Plánem sociálního 
bydlení obce (dále jen „plán“) se 
pro účely tohoto zákona rozumí 
výsledek zjišťování potřeb bydlení 
osob v bytové nouzi na území 
obce či území České republiky 
v případě státní příspěvkové 
organizace. Plán je schvalován 
příslušnou obcí a je povinnou 
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přílohou pro žádost o finanční 
podporu z veřejných zdrojů. 

  (2) Obsahem plánu je 
hledání způsobů uspokojování 
bytových potřeb osob v bytové 
nouzi s využitím dostupných 
zdrojů, vyhodnocení a identifikace 
využití dalších potencionálních 
poskytovatelů sociálního bydlení 
na území obce či v rámci působení 
státní příspěvkové organizace.  
Nedílnou součástí plánu je také 
vyhodnocení nabídky a poptávky 
sociálního bydlení, včetně postupu 
pro řešení nedostatečné kapacity, 
způsob sledování a vyhodnocování 
plnění plánu a způsob, jakým lze 
provést změny v zajištění 
sociálního bydlení.  

c) Plán bude zpracováván 
s krátkodobým výhledem na 
období 2 let a střednědobým 
výhledem na období 5 let.  
(3) Plán je nástrojem pro stanovení 
budoucího výhledu v oblasti 
sociálního bydlení na území dané 
obce a na území ČR, především 
vzhledem k předpokládaným 
počtům sociálních bytů a jejich 
rozmístění na území obce a také 
vzhledem k požadavkům na 
financování od příslušných 
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subjektů. 
 
Odstavec 3 je odstraněn. 

465. 
Olomou
c.  
kraj  

25. K § 92: 
a. K odst. 2: Podotýkáme, že dotace jsou poskytovány obcím nikoliv 
obecním     úřadům. Navrhujeme text odpovídajícím způsobem 
přeformulovat. 
b. K odst. 3: Není zřejmé, jaký je vztah mezi dotacemi na zajištění 
sociálních     služeb podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění     pozdějších předpisů, a tímto ustanovením. 
Navrhujeme text dopracovat. 

a) Akceptováno 
b) Vysvětleno: Tato dotace je 
poskytována dle zákona o 
sociálních službách, počítá se s 300 
mil. Kč na rozšíření standardní 
služby azylový dům. 

466. 
Olomou
c.  
kraj  

26. K § 94: Ustanovení je dle našeho názoru zmatečné. Podle § 92 je 
poskytována obcím dotace, právo EU však pouze upravuje „režim“, v 
němž je dotace poskytována. Pokud má mít dotace formu vyrovnávací 
platby, není nezbytné tuto problematiku upravovat v zákoně, neboť to 
vyplývá z přímo použitelného předpisu EU, jak je koneckonců uvedeno i 
v závěru odst. 1 předmětného ustanovení, které je v konečném 
důsledku nejen zmatečné, ale zároveň nadbytečné. 

Vysvětleno 
Nebude forma vyrovnávací platby, 
ale dotace.   

467. 
Olomou
c.  
kraj  

III. K hodnocení RIA: 
 Hodnocení RIA se vůbec nezabývá dopady tohoto návrhu zákona na 
stavební  úřady. I kdyby návrh zákona nezaváděl nový typ řízení (viz § 
44), je důvodné  přepokládat zvýšený počet podnětů od Úřadu práce či 
obecních úřadů na  prověření stavebně technického stavu sociálních 
nebo dostupných bytů. 

 

Vysvětleno 
Předložený návrh zákona nezavádí 
žádný nový institut, výkon 
soustavného dozoru nad 
zajišťováním ochrany veřejných 
zájmů, ochrany práv a oprávněných 
zájmů právnických a fyzických osob 
a nad plněním jejich povinností 
vyplývajících ze stavebního zákona 
a právních předpisů vydaných 
k jeho provedení, je jednou ze 
základních činností stavebních 
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úřadů. 

468. Jihomor. 
kraj 

Návrh zákona považujeme za značně nekonkrétní, ke všemu 
podstatnému (kritéria posuzování zvlášť zranitelných osob, obsah 
sociálního šetření pro účely kvalifikovaného posouzení bytové nouze, 
podrobnosti k určování územní koncentrace a rezidenční segregace, obsah 
a tvorba individuálního plánu podpory, věstník závazných postupů pro 
obecní úřady v oblasti výkonu sociální práce, podmínky poskytování dotací 
na realizaci sociálního bydlení pro obce…) se budou teprve 
vypracovávat další předpisy. 
 
Není přesně vyjasněna samostatná a přenesená působnost. 
 
Návrh zákona zahrnuje v § 10 výkon sociální práce jako odbornou činnost 
sociálního pracovníka splňujícího předpoklady pro výkon povolání podle 
zákona o sociálních službách, v § 11 pak již zmíněný sociální pracovník 
příslušného obecního úřadu provádí sociální šetření pro stanovení 
závažnosti bytové nouze (anebo může na tuto činnost uzavřít smlouvu s 
poskytovatelem sociálních služeb). Pro účely Individuálního plánu podpory 
(§ 13) se zase připouští možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy s místně 
příslušným pověřeným obecním úřadem, pokud obecní úřad nemá 
sociálního pracovníka. § 14 pak stanoví kompetence jednotlivých orgánů 
bytové nouze, za které se považuje obec a obecní úřad. Ustanovení jsou 
rozporná.  
 
Ustanovení § 88 stanoví, že na podporu výkonu sociální práce je 
poskytována dotace podle zákona o sociálních službách a zákona o 
pomoci v hmotné nouzi. Současně se v odstavci 4 téhož ustanovení říká, 
že výkon sociální práce je zajišťován v přenesené působnosti a obecní 
úřady tyto činnosti mohou zajistit i prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.  
V § 92 se pak stanoví, že obecní úřady mají nárok na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové dotace na výkon sociální práce a na zajištění 

Vysvětleno 
Prováděcí předpisy, respektive 
návrh jejich struktury, jsou 
zpracovány v souladu 
s legislativními pravidly vlády a 
v rámci MPŘ byly dále 
rozpracovány. Jejich počet je 
snížen. 
Sociální bydlení bude realizováno 
 v samostatné působnosti přičemž 
obce do systému vstupují 
dobrovolně. Pokud obce do 
systému nevstoupí, zajišťuje 
sociální bydlení Centrum pro 
sociální bydlení v záchytném 
systému.  
 
Dotace na výkon sociální práce je 
poskytováno podle zákona o 
sociálním bydlení a o příspěvku na 
bydlení, nikoli podle jiného zákona. 
Sociální práce je poskytována 
v samostatné působnosti. 
 
V rámci MPŘ je navrhnuto snížení 
počtu případů bytové nouze na 
jednoho sociálního pracovníka.  
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povinností sociální práce v sociálních bytech prostřednictvím dotace MPSV 
v rozsahu poskytovaného sociálního bydlení. 
Skutečně měl zákonodárce na mysli na každém obecním úřadě (OÚ I) 
zřídit nové pracovní místo sociálního pracovníka, který bude splňovat 
odbornou způsobilost dle zákona o sociálních službách k výkonu 
činnosti stanovené tímto zákonem (která není totožná se sociální 
práce dle zákona o sociálních službách)? Takový návrh považujeme 
za nerealizovatelný v praxi.  
Nízký normativ na sociálního pracovníka, dle navrhovaného není možné, 
aby sociální pracovník poskytovat intenzivní sociální službu např. 80 
domácnostem. 
 
Návrh zákona vůbec neřeší metodickou a kontrolní činnost krajského 
úřadu. 
 
Způsobem „vyvinění se“ z povinnosti zajistit sociální bydlení bude 
pravděpodobně postupovat většina malých a středních obcí, což 
představuje zátěž pro větší obce. Dříve či později může být důsledkem 
rezidenční segregace a územní koncentrace, za kterou budou obce 
sankcionovány, zákon tedy obsahuje jistý protimluv.   
 
Celkově nejasný systém garance financování provozu a investic od státu 
pro město, navrhujeme zpracování návrhu na zajištění dostatku 
financí, tzn. nárokové platby nikoliv nenárokovou dotaci. 
 
Návrh vnímáme jako nejistotu a hrozbu bezdomovectví pro lidi z 
ubytoven a nevyhovujících bytů, pokud obec do 2 let nezajistí sociální 
byt – bez nároku na dávku na bydlení; návrh nepočítá se situací, kdy obce 
nemohou do 2 let zajistit dostatek sociálních bytů pro potřebné. Za tento 
nedostatek je sankcionován žadatel podruhé, když je přerušena výplata 
PnB na ubytovnu. 
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Navrhujeme dopracování celého právního předpisu a zpřesnění všech 
dotčených oblastí vč. kompetencí jednotlivých úřadů a zaměstnanců 
pro výkon dané agendy i způsob financování a v návaznosti na to 
také dopracování prováděcích předpisů. 

469. MSK 

OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Návrh zákona o sociálním bydlení i návrh změnového zákona by měly vzít 
v úvahu rovněž návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, který je v současné době 
v mezirezortním připomínkovém řízení a s nímž souvisejí.  
 

Vysvětleno 
Návrh zákona může reagovat pouze 
na platnou legislativu. Není možné 
předjímat výsledky legislativního 
procesu. Legislativní úprava si 
neodporuje. 

470. MSK 

OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Nad rámec předloženého návrhu právní úpravy sociálního bydlení a 
nástrojů, které směřují k zabezpečení výkonu sociální práce a dalších 
souvisejících činností (včetně různých investičních dotací, apod.) 
navrhujeme vytvořit komplexní nástroj - speciální státní příspěvek 
v paušální výši na výkon sociální práce vázaný na konkrétní osoby, které 
jsou zařazeny do systému podpory bytové nouze, jehož účelem by byla 
obdobná podpora a průběžná cílená pomoc jako např. podpora pěstounské 
péče dle ustanovení § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Tj. osoby, které by vstoupily do 
systému podpory bytové nouze na základě rozhodnutí úřadu práce, by 
měly zajištěnu podporu konkrétního sociálního pracovníka - buď 
zaměstnance obce nebo smluvně zajištěného obcí smlouvou s konkrétním 
poskytovatelem sociálních služeb. Výše podpory (resp. příspěvku) by byla 
určena v různém rozsahu podle toho, zda by bylo osobě poskytováno 
azylové bydlení, sociální či dostupný byt. Pokud se týká výše příspěvku, 
mohl by být poskytován u využívání: 

- azylového bydlení - měsíčně ve výši 5.000 Kč  
- sociálního bytu - měsíčně ve výši 5.000 Kč  
- dostupného bytu - měsíčně ve výši 2.000 Kč.  

 

Vysvětleno 
Z důvodu potřebnosti zvýšení počtu 
sociálních pracovníků bude využita 
metoda financování sociálních 
pracovníků prostřednictvím počtu 
domácností v bytové nouzi na 
jednoho sociálního pracovníka 
v sociálním bytě  – v 1 celém 
úvazku atp.  
 
Účelová dotace na výkon sociální 
práce se rozděluje  
na základě maximálního počtu 
případů bytové nouze v sociálních 
bytech v tomto rozsahu:  

 
 

1,0 úvazku SP: 45 – 60 domácnosti 
v bytové nouzi 
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Odůvodnění:  
Přesto, že sociální práce je a bude vykonávána sociálními pracovníky obcí 
i sociálními pracovníky sociálních služeb, je nezbytné zajistit v těchto 
případech intenzivní sociální práci až v rozsahu metod a technik sociální 
práce jako je např. doprovázení a permanentní podpora. Sociální 
pracovníci v sociální službě poskytují poradenství, a to v rozsahu základní 
úrovně, což není v těchto případech dostačující. Naproti tomu sociální 
pracovník obce resp. obecního úřadu plní funkce víceméně koordinátora a 
nemá možnost v takovém počtu osob ohrožených bytovou nouzí v obci 
vykonávat dílčí činnosti sociální práce a kontinuální podporu konkrétních 
osob. Přitom osoby ohrožené bytovou nouzí jsou zpravidla osoby, jejichž 
sociální situace vyžaduje intenzivní podporu a systematickou sociální práci 
(mnohdy téměř každodenní). Výše příspěvku by byla dána dle intenzity 
sociální práce v jednotlivých úrovních podpory.    

0,75 úvazku: 31 - 44 domácností 
v bytové nouzi 
0,5 úvazku: 16 - 30 domácnosti 
v bytové nouzi 
0,25 úvazku:  do 15 domácnosti 
v bytové nouzi ročně 
 
 
Výše podpory stanovená paušální 
částkou v jednotlivých typech 
sociálního bydlení by vedla 
k situaci, že některé domácnosti by 
dostaly finanční příspěvek od státu 
ve výši, kterou nepotřebují, a jiným 
domácnostem by tento finanční 
příspěvek nepokryl jejich potřeby. 
Zejména u sociálního bydlení (bez 
povinné sociální práce) lze 
předpokládat, že některé 
domácnosti nebudou žádnou další 
finanční pomoc státu vzhledem ke 
svým příjmům potřebovat. 

471. MSK 

§ 4 odst. 1 písm. a) 
MSK navrhuje doplnit za slovo „popřípadě“ slova „je osobou bez bydlení a“. 
 
Odůvodnění:   
Pokud by nebyl do ustanovení vložen tento text, pak by bylo možné 
vykládat podmínku v ustanovení tak, že osoba, která po dobu nejméně 6 
kalendářních měsíců po sobě jdoucích užívala k zajištění bydlení pouze 

Neakceptováno 
V případě akceptace by bylo 
zavádějící. 
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zařízení sociální služby, by splňovala již podmínku osoby v bytové nouzi, 
aniž by muselo být zkoumáno a bylo významné, že osoba své vlastní 
prostory k bydlení má, jen je např. z důvodu zdravotního stavu a 
osamělosti nevyužívala po dobu delší 6 měsíců v poslední době. Musí být 
postaveno najisto, že ani výkladem nelze podmínku posoudit takto.  

472. MSK 

§ 4 odst. 1 písm. c) 
MSK navrhuje změnit  text „vynakládá na bydlení více než 20 % 
započitatelných příjmů podle  životním a existenčním minimu“ nově na 
„vynakládá na bydlení více než 30 % započitatelných příjmů podle zákona 
o životním a existenčním minimu“.  
 
Odůvodnění:   
S ohledem na skutečnost, že vstup do systému sociálního bydlení bude 
znamenat významný zásah do kompetencí obcí i krajů a jejich orgánů, 
mělo by jít o cílové skupiny osob, které jsou zcela jednoznačně sociálně 
potřebné. Vstup osob do systému již při splnění úhrady nákladů na bydlení 
v rozsahu více než 20 % z dosahovaných příjmů pak znamená, že do 
systému vstoupí i osoby, které dosahují průměrného výdělku dle ČSÚ. 
Průměrná mzda je v současné době cca 27.300 Kč, dávkové systémy 
počítají vždy s vyplacenou mzdou, tj. čistou mzdou, která v tomto případě 
činí cca 20.900 Kč. Přitom obecně vzato v průměru dle ČSÚ jsou náklady 
domácností na bydlení z čistých příjmů přes 20 %: 
 
Průměrné spotřební výdaje domácností: 

Kategorie Podíl v roce 2015 Podíl v r   
Bydlení, voda, energie, 
paliva 

21,1 % 21,7 % 

 
V případě, že budeme vycházet z normativních nákladů, které mají být 
zohledňovány pro vstup do systému (a nutno mít na zřeteli, že ty jsou 
obvykle nižší než skutečné náklady), pak u nájemních bytů pro účely 
výpočtu jedné osoby dosahují v průměru výše měsíčně 5.900 Kč (od 

Částečně akceptováno 
Tato definice byla upravena a 
přesunuta bude do dřívějšího § 33 
(nyní jinak) Domácnosti žijící 
v sociálním bydlení mohou setrvat 
v sociálním bydlení, pokud jejich 
příjmy po uhrazení nákladů na 
bydlení nepřekračují 2 násobek 
životního minima u jednotlivce a 
1,8 násobek životního minima u 
vícečetné domácnosti podle 
Zákona č. 110/2006 Sb. Toto 
kritérium bude přesunuto do § 33 . 
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částky 7.731 Kč v Praze až do částky 4.811 Kč u malých obcí), tj. i u té 
nejnižší částky jde o sumu, která převyšuje 20 % čisté průměrné mzdy 
jednotlivce, tj. 20 % z 20.900 Kč je 4.180 Kč. Není také potřeba připomínat, 
že domácnosti s dětmi využívají k bydlení větší byty, u nichž dochází 
k zápočtu též vyšších částek nákladů na bydlení, ale nárůst výdělku není 
významný, když tedy i u domácnosti s jedním dítětem, pokud by oba rodiče 
dosahovali výdělku ve výši průměrné mzdy v ČR, by došlo k nárůstu i 
nákladů na bydlení na osoby 3, nikoliv přímou úměrou na osoby 2 (tj. 2 
mzdy - náklady na bydlení pro 2 osoby). U nákladů na družstevní nebo 
vlastnické bydlení se zohledňují normativní náklady na bydlení v max. výši 
4.484 Kč na 1 osobu, tj. opět vyšší, než činí 20 % průměrné čisté mzdy v 
ČR.  
 
S ohledem na skutečnost, kolik osob dosahuje v ČR průměrné mzdy, pak 
cílová skupina osob pro vstup do systému bytové nouze bude značně 
rozsáhlá a nebude tak zřejmě zacílena pouze na osoby potřebné, což bude 
znamenat významnou zátěž.  
 
S ohledem na uvedené proto MSK navrhuje zúžit zacílení na osoby, jejichž 
náklady na bydlení dosahují více než 30 % čistých právní úpravou 
sledovaných příjmů.  
 
Dále v textu je třeba doplnit slova „zákona o“ před slovy „životním a 
existenčním minimu“. 

473. MSK 

§ 5 
Navrhujeme doplnit na konci textu novou větu: „Správní orgán posuzující 
skutečnost, že osoba je osobou bez bydlení, ověřuje též zjištěním 
informací z informačních systémů veřejné správy např. katastr nemovitostí, 
popř. z jiných informačních zdrojů.“ 
  
Odůvodnění:   
Sama skutečnost provedení sociálního šetření není dostatečným 

Akceptováno částečně 
Při posuzování bytové nouze budou 
ověřeny též informace z různých 
informačních systémů.  
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informačním a objektivním zdrojem pro posouzení tak závažné skutečnosti 
a pro vstup osob do systému podpory bydlení. 
 

474. MSK 

§ 6 odst. 1 písm. i) 
Navrhujeme doplnit na konec navrhovaného textu čárku a další text: 
„pokud uzavíral smlouvu o sociální službě úřad obce s rozšířenou 
působností nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.“ 
 
Odůvodnění:   
Smlouva o sociální službě dle ustanovení § 91 zákona o sociálních 
službách není sama o sobě dokladem o duševním onemocnění osoby, 
neboť obsahem smlouvy není a nemusí být uvedení zdravotního postižení. 
Skutečnost, čím je osoba zdravotně či duševně postižená, je zpravidla 
obsahem rozhodnutí o příspěvku na péči nebo je toto zřejmé z podkladů 
pro podpis smlouvy o sociálně službě dle ustanovení § 91 odst. 6 zákona o 
sociálních službách, kdy ji uzavírá úřad obce s rozšířenou působností na 
základě potvrzení lékaře. 

Vysvětleno 
Definice přepracována, doloženo 
vyjádřením sociálního pracovníka, 
poskytovatele sociálních služeb či 
vyjádřením dané osoby.  

475. MSK 

§ 6 odst. 4 
MSK navrhuje Kritéria posuzování zvlášť zranitelných osob stanovit nikoliv 
vyhláškou, ale přímo v zákoně.  
 
Odůvodnění:   
Již dříve bylo v odborných kruzích často kritizováno, že vyhláška č. 
182/1991 Sb. stanovovala podmínky pro nárok na sociální dávky. Jsme 
názoru, že podmínky, které jsou předmětem posouzení pro nárokové 
dávky by měly být předmětem zákona, nikoliv podzákonného právního 
předpisu.  

Akceptováno 
Příslušnost k cílové skupině je 
doložitelná vyjádřením sociálního 
pracovníka, jiným dokladem či 
vyjádřením dané osoby. Odst. 4 
vyškrtnut. 

476. MSK 

§ 8 
MSK navrhuje doplnit odst. 6, kde bude uvedeno: „Osoba a s ní společně 
posuzované osoby musí plnit podmínky pro zařazení do systému bytové 
nouze po celou dobu, kdy podporu systému čerpají.“ 

 

Vysvětleno 
Toto platí. Pro účely zákona je toto 
konstatování nadbytečné.  
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Odůvodnění:   
Pro účely posouzení majetkové situace je zapotřebí, aby osoby plnily 
podmínky po celou dobu, kdy využívají podporu systému. 

477. MSK 

§ 13 odst. 1 
MSK navrhuje zvážit se kterým obecním úřadem má obecní úřad uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu o zajištění vytvoření individuálního plánu podpory 
sociálním pracovníkem, tj. zda je na místě v ustanovení zavázat obecní 
úřad k uzavření veřejnoprávní smlouvy s úřadem pověřené obce.   
 
Odůvodnění:   
V několika ustanoveních navrhované právní úpravy se uvádí součinnost a 
kompetence směrem k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, 
jinde zase vůči úřadu obce základního typu. V ustanovení § 13 odst. 1 se 
uvádí pověřený obecní úřad. Je nezbytné tyto vzájemné vazby sladit a 
navíc upravit (nebo změnit) dle obecných právních předpisů. Např. obecní 
úřady mohou uzavírat veřejnoprávní smlouvy pro účely výkonu přenesené 
působnosti (jak je zřejmé z ustanovení správního řádu i zákona o obcích) 
resp. obce základního typu mezi sebou, nebo obce s rozšířenou 
působností, popř. tyto obce III. typu navzájem, nikoliv však s obcí 
pověřenou. Jestliže má být právní úprava speciální úpravou k obecné, 
měla by vymezit, pokud se trvá na využití veřejnoprávní smlouvy, které 
obce a v jakém postavení při výkonu státní správy při uzavírání smlouvy 
jsou a mají uzavřít veřejnoprávní smlouvu. V zákoně o obcích je přitom 
uvedeno v ust. § 66c odst. 1: „Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, 
použijí se pro veřejnoprávní smlouvy ustanovení správního řádu“, přitom 
správní řád rovněž tyto situace adekvátně neupravuje. Tzn., že pokud 
nejsou pravidla vymezena v zákoně o obcích odlišně, postupuje se podle 
správního řádu, tj. možnost postupu podle jiných předpisů není upravena. 

Vysvětleno 
Viz vypořádání připomínky 118 a 
452 
 
Sociální práci vykonávají v obcích 
sociální pracovníci v samostatné 
působnosti, sociální pracovníci 
státní příspěvkové organizace, 
případně je realizována 
prostřednictvím poskytovatelů 
sociálních služeb na základě 
smlouvy. Návrh reaguje na 
zkušenosti z obcí, které 
spolupracují s neziskovými 
organizacemi a dalšími 
poskytovateli sociálních služeb. 
 

478. MSK 

§ 14 odst. 1 
MSK navrhuje doplnit za text „obecní úřad“ ve výčtu orgánů pomoci 
v bytové nouzi text „obecní úřad obce pověřené a obecní úřad obce 
s rozšířenou působností“,  

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
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Odůvodnění:   
Pokud je dosud kdekoliv uvedeno „obecní úřad“, pak se tím myslí úřad 
obce základního typu, v návrhu se však hovoří o kompetencích a úkonech, 
které má provádět obecní úřad obce pověřené nebo též obce s rozšířenou 
působností. Je tak nezbytné ve výčtu orgánů uvést i tyto zmiňované úřady 
obcí vyššího typu.  
 

pouze orgány bytové nouze. 
 
Roli v systému mají především obce 
v samostatné působnosti. 

479. MSK 

§ 14 odst. 5 písm. g) 
MSK navrhuje:  
1/  namísto slova „jinou“ uvést „fyzickou“  
2/  vypustit slovo „veřejnoprávní“. 
 
Odůvodnění:   
V ustanovení se uvádí, že obec uzavírá smlouvu o poskytnutí bytu do 
systému sociálního bydlení podle občanského zákoníku s „jinou“ osobou 
nebo právnickou osobou. Při této formulaci bylo myšleno zřejmě s fyzickou 
nebo právnickou osobou, neboť vedle právnické osoby může být další 
charakterizací pouze fyzická osoba.  
 
Pokud se týká uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí o vložení bytu 
do fondu sociálního bydlení, pak jde o byty ve vlastnictví obcí jako 
právnických osob, což není výkonem přenesené působnosti, ale 
samosprávnými kompetencemi obcí. Půjde tak zřejmě o jiný druh smlouvy, 
než o veřejnoprávní.  

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsouuvedeny 
pouze orgány bytové nouze. 
 
Pojmy jsou sladěny.  

480. MSK 

§ 14 odst. 6 
MSK navrhuje doplnit do textu odst. 6 v písmenech a), b), c), a f) nový text: 
„prostřednictvím sociálního pracovníka“. 
 
Odůvodnění:   
Je vhodné nastavit kompetenci sociálního pracovníka přímo v jednotlivých 
písmenech, aby kompetence byla zřejmá a nemusela se pak 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze. 
Odstavec 6 je vyškrtnut.  
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v pochybnostech o výkonu tříštit mezi různé profese pracovníků obecního 
úřadu. Je nezbytné, aby tyto informace o spolupráci a součinnosti s jinými 
orgány a subjekty dle těchto písmen byly soustředěny u jedné profese a 
pracovní pozice. Profese sociálního pracovníka je totiž zmíněna pouze 
s výkonem činností dle písmene e), ačkoliv ve výše uvedených písmenech 
je rovněž kompetentním pracovníkem sociální pracovník. Mohl by však 
vyvstat dojem, že ostatní kompetence má svěřeny jiná profese – resp. 
pracovní pozice, než sociální pracovník. Naproti tomu oblast výkonů dle 
písmene d) téhož ustanovení nemá sociální pracovník v kompetenci, neboť 
nedisponuje takovými znalostmi a kvalifikací, proto nelze paušálně zvolit 
úpravu celého odstavce s doplněním kompetence sociálního pracovníka.  

 

481. MSK 

§ 15 odst. 2 a odst. 3 písm. d) 
MSK navrhuje zvážit využití veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi pro účely 
využití majetku obce pro jinou obec resp. pro zanesení majetku obce (bytu) 
do fondu sociálního bydlení. 
 
Odůvodnění:   
Lze vycházet z předpokladu, že může být takové ujednání předmětem i 
smlouvy, tak jako by obec uzavírala smlouvu o využití bytu (do fondu 
sociálního bydlení) ve vlastnictví jiné právnické osoby, než obce.  

Vysvětleno 
§15 je vypuštěn a nahrazen 
upraveným § 9. 

482. MSK 

§ 16 odst. 5 písm. a) a b) a odst. 6 písm. a) a b) 
MSK navrhuje uvést správně příslušné odstavce. 
 
Odůvodnění:   
V jednotlivých ustanoveních jsou odkazy chybně uvedeny na „odstavec 3“, 
ale správně by měl být vždy uveden odstavec, u něhož je přestupek 
definován. Tj. jde o technická pochybení.  

Vysvětleno 
Sankce jsou z návrhu zákona 
odstraněny. 

483. MSK 

§ 18 písm. c) 
MSK navrhuje na konci písm. c) doplnit text: „včetně úpravy úhrady 
provozních nákladů za spotřebu služeb a energíí“. 
 
Odůvodnění:   

Částečně akceptováno 
Bylo doplněno ustanovení 
nynějšího § 17 písm. f) – vymezení 
rozsahu služby, její rozúčtování a 
náhrady. 
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Je nezbytné, aby poskytovatel měl jistotu, kdo bude hradit provoz bytu 
v mezidobí, tj. v období, kdy sociální byt nebude obsazen žádným 
nájemcem. Pro poskytovatele bytu by mělo být motivační poskytnout byt 
pro sociální bytový fond. Je třeba, aby poskytnutí bytu do sociálního 
bytového fondu bylo pro vlastníky bytů přijatelnější a méně rizikové 
z hlediska nákladů i příp. vzniku dluhů z neuhrazené spotřeby provozních 
nákladů, než, kdyby pronajímali byty přímo nájemci.   

484. MSK 

§ 20 až § 22 
Viz připomínka vztahující se k ustanovení § 13 odst. 1.  
 
Odůvodnění:   
Viz odůvodnění připomínky k ustanovení § 13 odst. 1 
 

Vysvětleno 
Smlouva mezi obcemi bude 
soukromoprávní, je nutné zachovat 
možnost dohody mezi obcemi. 
Předmětná ustanovení o 
veřejnoprávní smlouvě byla 
vypuštěna. 

485. MSK 

§ 24 
MSK navrhuje doplnit do výčtu subjektů, které mohou nahlížet do rejstříku 
sociálního bytového fondu, nové písm. e), kde bude text: „krajské úřady“. 
 
Odůvodnění:   
Je nezbytné, pokud mají krajské úřady svěřeny nové kompetence ve 
vztahu ke koordinaci sociálního bydlení a zajišťování dostupnosti 
sociálních služeb (tj. včetně azylového bydlení), aby i tyto orgány veřejné 
správy měly přístup a přehled o sociálním bytovém fondu.  

Akceptováno 
Viz vypořádání připomínky 332 

486. MSK 

§ 24 
MSK navrhuje doplnit odst. 5, kde by byl uveden text: „Subjekty, které 
mohou nahlížet do systému sociálního bytového fondu dle ustanovení § 24 
odst. 1 až 4 tohoto zákona, jsou oprávněny mít přístup k informacím o 
statistických výstupech, které umožňuje Jednotný informační systém 
MPSV nebo jiný systém, jehož je pro oblast sociálního bydlení využíváno“ 
 
Odůvodnění:   
Pokud mají krajské úřady svěřeny nové kompetence ve vztahu ke 

Částečně akceptováno 
Předmětné ustanovení bylo 
upřesněno. 
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koordinaci sociálního bydlení a i další orgány a subjekty mají nové 
kompetence, je potřeba zajistit, aby tyto orgány mohly konat.  

487. MSK 

§ 26 odst. 1 písm. e) 
MSK navrhuje, aby se v ustanovení nahradil pojem „rodina“ pojmem a 
významem „osobami, které se pro účely příspěvku na bydlení považují za 
společně posuzované“.  
 
Odůvodnění:   
Je nezbytné, aby byly sjednoceny pojmy a jejich význam. Rodina jako 
pojem není v této právní úpravě definována, naopak je definován okruh 
společně posuzovaných osob. Příspěvek na bydlení by měl být, resp. jeho 
podmínky, by měly odpovídat i zbytku právní úpravy.  

Vysvětleno 
Připomínka se vztahuje ke znění § 
27, které bylo vypuštěno. 

488. MSK 

§ 27 odst. 2 a § 38 odst. 1 písm. b) 
MSK je toho názoru, že by nemusela osoba prokazovat dobu 6 měsíců, ale 
postačilo by jen v rozsahu 3 měsíců. Popř. lhůtu ponechat na 6 měsíců, ale 
doplnit ji fakultativní možností zkrácení ve zřetele hodných případech.   
 
Odůvodnění:   
S ohledem na současné možnosti ohrožených osob v zajištění 
dlouhodobého bydlení, a to i v rozsahu více než 3 měsíce, má ohrožená 
skupina osob, na kterou především cílí tato právní úprava, problém mít 
zachovanou vazbu na obec v delším časovém horizontu. Mělo by však být 
postupováno individuálně a nikoliv paušálně. Základním prvkem, jak je 
zřejmé z návrhu právní úpravy, je sociální práce, sociální šetření a 
individuální plánování, což by se mělo projevit v dostatečné možnosti 
správních orgánů posoudit situaci osob individuálně.   

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců na 
základě požadavků Sdružení 
místních samospráv a Svazu měst 
a obcí. 

489. MSK 

§ 31 
MSK navrhuje, aby toto ustanovení bylo doplněno a text ustanovení zněl 
takto: „Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí přednostně 
místem trvalého pobytu osoby nebo místem hlášeného pobytu podle 
zvláštních právních předpisů, pokud jde o osobu bez trvalého pobytu na 
území ČR.  

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude vázáno na 
trvalý pobyt o min. délce 24 měsíců, 
v novém modelu nefigurují úřady 
práce (jen v souvislosti 
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Pokud osoba prokáže skutečný pobyt v obci ve smyslu § 27, je místní 
příslušnost určena podle této obce.“ 
 
Odůvodnění:   
Je nezbytné, aby místní příslušnost správního orgánu byla shodně určena 
jak pro sociální práci, tak pro instituci resp. úřad, jehož kompetence 
vzájemně úzce souvisí.  Osoba, která je zařazena do systému podpory, by 
měla mít možnost všechny záležitosti řešit v daném území, a to i pokud se 
jedná o instituce.  

s příspěvkem na bydlení).   

490. MSK 

§ 33 odst. 1 
MSK navrhuje nahradit slovo „popřípadě“ spojkou „a“. 
 
Odůvodnění:   
Je třeba, aby osoby společně posuzované rovněž splňovaly všechny 
podmínky pro vstup do systému bytové nouze. Pokud by v ustanovení bylo 
uvedeno „popřípadě“, umožnilo by toto i výklad, že osoby společně 
posuzované popřípadě nemusí ale mohou plnit podmínky pro vstup do 
systému.  

Akceptováno 
Ustanovení bylo přeformulováno a 
jinak systematicky zařazeno (§ 27 
odst. 2)  

491. MSK 

§ 33 odst. 4 
MSK navrhuje nahradit navrhované znění odstavce 4 nově takto:   
„Pokud se při opakovaném zhodnocení podle odstavce 2 prokáže, že 
osoba, nebo některá ze společně posuzovaných osob, přestala splňovat 
podmínky nároku, rozhodnutí vydané podle odstavce 1 krajská pobočka 
Úřadu práce zruší. Toto rozhodnutí bude zrušeno také kdykoliv, 
pokud osoba, nebo některá ze společně posuzovaných osob, porušuje 
povinnosti uvedené v § 34, nebo v průběhu platnosti rozhodnutí o bytové 
nouzi přestala splňovat podmínky uvedené v citovaném ustanovení § 4 
nebo nesplní podmínku dle § 33 odst. 3 ani na výzvu správního orgánu, 
který rozhodnutí vydal. Uvedené rozhodnutí může být zrušeno též v řízení 
zahájeném na žádost dotyčné osoby.“ 
 

Částečně akceptováno 
Příslušnost k bytové nouzi je však 
posuzováno obcí, popřípadě 
Centrem pro sociální bydlení .  
Příslušné ustanovení bylo 
přeformulováno, je nastolen 
změněný systém sociálního bydlení. 
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Odůvodnění:   
Je nezbytné, aby bylo nastaveno pravidlo, že pokud osoba neplní 
podmínky pro trvání podpory nebo porušuje své zákonem stanovené 
povinnosti, že jí nemůže být dále podpora poskytována. Zároveň MSK 
navrhuje upravit ustanovení § 34 v tomto významu, ale též s úpravou 
potřebného poučení ze strany správního orgánu.  

492. MSK 

§ 34 odst. 2 
MSK navrhuje do ustanovení § 34 odst. 2 vložit novou povinnost do 
nového písmene c), kde bude uvedeno: „písemně oznámit orgánu pomoci 
v bytové nouzi splnění povinnosti příjemce podpory dle § 33 odst. 3“.  
 
Odůvodnění:   
Pokud je osoba zařazena do programu podpory, do systému sociálního 
bydlení, měla by sama splnění povinnosti osvědčit orgánu, který rozhodnutí 
vydal. Neboť není zřejmé, jak jinak by bylo osvědčeno, že si osoba tuto 
svou povinnost splnila.  

Neakceptováno 
Toto ustanovení je nadbytečné. 

493. MSK 

§ 34 
MSK navrhuje do ustanovení § 34 doplnit nový odst. 7, který by zněl:  
„O povinnostech stanovených žadateli o poskytnutí podpory, příjemci 
podpory i společně posuzovaným osobám je krajská pobočka Úřadu práce 
povinna prokazatelným způsobem tyto osoby poučit v průběhu řízení o 
žádosti o podporu a předat poučení obsahující všechny povinnosti žadatele 
o podporu, příjemce podpory i společně posuzovaných osob těmto 
osobám“.  
 
Odůvodnění:   
Je nezbytné osoby, které mají být zařazeny nebo již jsou zařazeny do 
systému podpory, včas poučit o jejich povinnostech, které mají v tomto 
systému plnit. Přesto, že je v jednotlivých ustanoveních uvedeno, že ve 
výzvě ke splnění povinností upozorní správní orgán osobu na důsledky 
neplnění povinností, jde až o situaci, kdy osoba své povinnosti neplní. 
K těmto situacím by však nemělo docházet, osoby by měly mít informace a 

Vysvětleno 
V novém modelu není role úřadu 
práce (jen v souvislosti 
s příspěvkem na bydlení), o bytové 
nouzi rozhoduje obec či Centrum 
pro sociální bydlení. 
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poučení k dispozici včas. Navíc je nezbytné, aby osoby měly poučení a 
informace předány k možnosti se s nimi dobře seznámit. Často dochází 
k situacím, kdy osoby při podání žádosti jsou poučeny pouze ústně, ale je 
potřeba, aby osoby měly potřebné informace k dispozici.  

494. MSK 

§ 35 odst. 2 
MSK navrhuje, aby za navrhovaný text: „jsou povinny spolupracovat se 
sociálním pracovníkem na základě smlouvy o sociálním nájmu bytu“ byl 
doplněn text: „a s obecním úřadem obce, která je pronajímatelem 
sociálního bytu“. 
 
Odůvodnění:   
Sociální pracovník může být zaměstnancem i jiného subjektu, než 
příslušné obce, je však nezbytné, aby osoby spolupracovaly i s obcí jako 
pronajímatelem bytu.  

Vysvětleno 
Byt neposkytuje obecní úřad, nýbrž 
obec, či jiný subjekt. 

495. MSK 

§ 36 odst. 4 
MSK navrhuje nový text, a to:  
„K údajům a informacím, jichž je zapotřebí pro rozhodování dle odst. 1, má 
přístup obecní úřad a sociální pracovník, s nímž osoba spolupracuje dle 
odst. 2. V ostatním se postup řídí dle ustanovení zvláštního zákona“ (v 
pozn. pod čarou: Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů).  
 
Odůvodnění:   
Orgánem obce je i obecní úřad, sociální pracovník je v kontextu zákona o 
sociálním bydlení v postavení zaměstnance obecního úřadu nebo nestátní 
organizace. Jak obecní úřad, tak sociální pracovník, jakož i jiný subjekt, 
který zajišťuje konkrétní míru podpory těmto osobám zařazeným do 
systémů podpory, musí mít přístup k potřebným informacím, a to jak 
pozitivního tak negativního charakteru, a to mnohdy přesto, že se jedná o 
informace nanejvýše citlivého charakteru. Je však nezbytné, aby sociální 
pracovník nebo subjekt, který má poskytovat podporu měl všechny 
potřebné informace a mohl tak adekvátně reagovat.  

Vysvětleno 
Citlivé údaje upravuje zákon o 
ochraně osobních údajů. Proto bylo 
původní ustanovení vypuštěno. 
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496. MSK 

§ 38 odst. 2 písm. b) 
MSK navrhuje vypustit slova: „popřípadě osobě z okruhu s ní společně 
posuzovaných osob“.  
 
Odůvodnění:   
Smlouva o nájmu sociálního bytu je potřeba uzavřít mezi pronajímatelem a 
osobou, jíž svědčí rozhodnutí o zařazení osoby do podpory v rámci bytové 
nouze. Možnost resp. oprávnění uzavřít smlouvu v rámci přechodu nároku 
s osobou společně posuzovanou musí být upravena až pro případ, že 
osoba, která uzavřela smlouvu o nájmu, např. přestane být osobou 
společně posuzovanou, dojde k jejímu úmrtí apod., přitom je dále potřeba 
osoby společně posuzované zabezpečit. Není však v zájmu právní jistoty 
vydávat rozhodnutí na jednu osobu a nájem uzavřít s jinou osobou, přesto, 
že jde o osobu společně posuzovanou.  

Akceptováno 

497. MSK 

§ 39 odst. 2 písm. f) 
MSK navrhuje doplnit na konec písm. tento text: „nebo k pobytu podle 
zvláštních předpisů, pokud jde o cizince. Tuto povinnost splní nájemce do 
15 dnů od počátku nájmu příslušného bytu“.  
 
Odůvodnění:   
Vzhledem k tomu, že navržený zákon směřuje nejen vůči občanům ČR, 
resp. vůči osobám, které mají trvalý pobyt na území ČR, ale i vůči 
cizincům, pak i tito musí být povinni oznámit svůj pobyt vůči příslušným 
orgánům.  
Je také třeba, aby byla určena lhůta pro splnění povinnosti nájemce.  

Vysvětleno 
Vzhledem ke změně konstrukce je 
rozhodujícím kritériem trvalý pobyt 
bez ohledu na státní občanství. 

498. MSK 

§ 42 odst. 4 
MSK navrhuje zvolit jiné pravidlo, než které je uvedeno pro zánik 
sociálního nájmu bytu v odstavci 4 návrhu.  
 
Odůvodnění:   
Podle předloženého návrhu bude osoba užívat sociální nájem bytu ještě 3 
měsíce poté, co bude zrušeno rozhodnutí o podpoře osoby v rámci 

Vysvětleno 
Pravidla pro zánik sociálního nájmu 
byla upřesněna. 
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sociálního nájmu a o zařazení osoby do tohoto systému. Sociální nájemní 
byt by však měl být používán v souladu s jeho účelem i s ohledem na jeho 
financování apod.. Vzhledem k tomu, že je potřeba umožnit plynulý 
přechod osob na jiný způsob bydlení, pak by bylo vhodné stanovit 
například, že i po zrušení rozhodnutí se osoba a s ní společně posuzované 
osoby po dobu např. 3 měsíců (tj. po dobu, než se ukončí tento nájem) 
považuje za osobu v bytové nouzi. Nájem by mělo být možné ukončit i 
v případě, že nájemce porušil své povinnosti dle § 39 odst. 2 návrhu. 

499. MSK 

§ 44 
MSK navrhuje znění ustanovení upravit v tomto smyslu:  
Plnění podmínek standardů dostupného a sociálního bytu. 
Byt zařazený do rejstříku sociálního bytového fondu dle § 23 musí splňovat 
minimální standardy stanovené zvláštním právním předpisem.  
Osvědčení standardů sociálního bytu předloží vlastník bytu. Osvědčení 
může vystavit autorizovaný inspektor dle § 143 stavebního zákona nebo 
fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu vybrané činnosti podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
v oboru pozemní stavby. 
 
Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik mohou kromě jiného dle § 18 
a 19 tohoto zákona provádět stavebně technické průzkumy, provádět 
zkoušení a diagnostiku staveb, vydávat odborná stanoviska pro účely 
řízení před státními orgány. 
 
Pokud krajská pobočka úřadu práce nebo obecní úřad má pochybnosti o 
tom, že dostupný nebo sociální byt odpovídá minimálním standardům, 
vyzve vlastníka k osvědčení skutečností o tom, že byt splňuje standardy. 
Krajská pobočka úřadu práce nebo obecní úřad může v pochybnostech 
podat  podnět příslušné Krajské hygienické stanici, popř. Hasičskému 
záchrannému sboru nebo jinému orgánu k prošetření, zda byt odpovídá 
příslušným předpisům.   

Neakceptováno 
Připomínku nelze akceptovat, neboť 
neodpovídá návrhu MMR na úpravu 
§ 43, kdy pojem „standardy 
sociálního bytu“ nezahrnuje 
požadavek na splnění požadavků 
stanovených zvláštním právním 
předpisem“. Skutečnost, že tyto 
požadavky musí být splněny, 
vyplývá ze základního principu – 
sociální byt je bytem, tzn. byt 
zkolaudovaný podle stavebního 
zákona.  
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Odůvodnění:   
Posuzovat skutečnost, zda jsou splněny stavebně technické podmínky či 
jiné podmínky, jejichž posuzování je v kompetenci specializovaných orgánů 
státní správy nebo autorizovaných osob, není v kompetenci orgánů ze 
sociální oblasti, ale měl by je doložit vlastník bytu, resp. žadatel o zařazení 
bytu do sociálního bytového fondu. V pochybnostech mají orgány právo 
podat podnět.     
 
Pokud se týká stavebně technických standardů, pak s přihlédnutím 
k výsledkům Analýzy činnosti stavebních úřadů z dubna 2016 (zveřejněna 
na stránkách Ústavu územního rozvoje) v oblasti personálního obsazení 
stavebních úřadů (negativně je již nyní vnímán nárůst agendy vyplývající 
z jiných právních předpisů - agenda RÚIAN, zákon o pomoci v hmotné 
nouzi, zákon o požární ochraně - čištění komínů, apod.), je zatěžování 
úředníků stavebních úřadů dalšími povinnostmi nepřijatelné, pokud to 
nebude řešeno současně s posílením personálního obsazení stavebních 
úřadů.    

500. MSK 

§ 49 odst. 3 
MSK navrhuje, aby ustanovení bylo upraveno v tom smyslu, aby za 
situace, že byt nebo jiný prostor nebude způsobilý pro bydlení, aby nebyl 
postižen příjemce příspěvku, ale aby bylo stanoveno období např. 3 
měsíců, v nichž bude mít možnost si zajistit v součinnosti se sociálním 
pracovníkem jiné bydlení, které bude splňovat podmínky pro příspěvek na 
bydlení. 
 
Odůvodnění:   
Zřejmě není účelné sankci (neboť zánik nároku na příspěvek ve své 
podstatě znamená sankci) směřovat vůči příjemci podpory, vůči potřebným 
osobám. Naopak je potřeba vyvíjet snahu směrem k plnění podmínek, aby 
příspěvek na bydlení mohl být poskytován a tím byla osoba zajištěna ve 
vztahu k bydlení.   

Neakceptováno 
Pokud prostor pro bydlení nebude 
způsobilý k bydlení (tzn. bude 
vybydlený, nebo epidemiologicky 
závadný či nevyhovovat požárním 
předpisům) je nutno situaci řešit 
krizovým bydlením osob, nikoli 
prodlužováním výplaty dávky do 
nezpůsobilých prostorů.  
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501. MSK 

§ 50 odst. 1 písm. b) 
MSK navrhuje doplnit pravidlo na konec textu: „pokud bylo dítě svěřeno 
soudem jednomu z rodičů, posuzuje se společně s tímto rodičem“. 
 
Odůvodnění:   
Je nezbytné, aby byla upravena i situace, která bývá obvyklá a není 
v předloženém ustanovení upravena. Tj. pro situaci, že dítě je svěřeno 
soudně jednomu z rodičů do péče.  

Akceptováno 
Text bude doplněn ve smyslu 
připomínky a bude doplněn i o 
ustanovení při svěření dítěte do 
střídavé péče.  

502. MSK 

§ 53 odst. 3 
MSK navrhuje změnit text: „orgán pomoci v hmotné nouzi“ za text: „orgán 
pomoci v bytové nouzi“.  

Akceptováno 
Text upraven tak, aby neobsahoval 
slova „orgán pomoci v hmotné 
nouzi“.  

503. MSK 

§ 55 odst. 6 
Určení normativních nákladů pro výši příspěvku na bydlení poskytovaného 
do prostor pobytových zařízení sociálních služeb musí být určeno bez 
rozlišení k velikosti obce, v níž je zařízení umístěno.  
 
Odůvodnění:   
V současné době jsou normativní náklady na nájemní byty rozlišeny ve 
svém rozsahu nejen dle počtu osob, které tvoří okruh společně 
posuzovaných osob a užívají prostor společně, ale také dle velikosti obcí. 
U nákladů na bydlení v zařízeních sociálních služeb však platí vyhláška č. 
505/2006 Sb., kde je uvedena maximální výše nákladů na bydlení, které 
mohou zařízení vůči klientům – uživatelům soc. služby účtovat, a to bez 
ohledu na to, o jak velkou obec, v níž zařízení poskytuje sociální služby, 
jde. Rozsah normativních nákladů by proto měl být rovněž shodný bez 
ohledu na velikost obce, v níž je sociální služba umístěna.  

Vysvětleno 
Podle názoru zákonodárce nelze do 
zařízení sociálních služeb vyplácet 
vyšší částky příspěvku na bydlení, 
než se vyplácí ve stejně velkých 
obcích do bytů. Zařízení sociálních 
služeb mají své státní dotace a 
nelze je tedy doplácet ještě přes 
příspěvek na bydlení ve vyšší míře 
než nájemní byty. Příspěvek na 
bydlení by měl i v zařízeních 
sociálních služeb přispívat pouze na 
část spojenou s bydlením osoby, 
nikoli s dalšími službami hotelového 
typu či spoluúčasti osob na hrazení 
dalších služeb.  
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504. MSK 

§ 58 odst. 1 
MSK navrhuje namísto slova „rodiny“ uvést: „osoby žadatele nebo příjemce 
dávky a s ním společně posuzovaných osob“.  
 
Odůvodnění:   
V navrhovaném ustanovení § 50 je rovněž vymezení okruhu společně 
posuzovaných osob a není vymezena rodina. Je proto potřeba sjednotit 
vymezení a nevyužívat terminologii, která není v návrhu vymezena, resp. 
není systematické využívat různé pojmy při vymezení shodných významů. 
V ustanovení § 54 odst. 2 písm. d) je zase použita pro osoby okruhu 
společně posuzovaných osob pojem domácnost. Mělo by být jednoznačně 
vymezeno, buď že jde o osoby, které pouze spolu užívají byt (či prostor), 
ale jde o jiné osoby, které neuhrazují své náklady společně, nejde tedy o 
společnou domácnost nebo společný okruh osob, ale o osoby, které se 
nemají posuzovat společně. Nebo situace, že osoby jsou v okruhu 
společně posuzovaných osob, ale zřejmě nelze využívat několik pojmů pro 
tuto situaci jako – domácnost, rodina apod. 

Akceptováno 

505. MSK 

§ 59 odst. 3 
MSK navrhuje vypustit slova „podle místa prostoru pro bydlení“.  
 
Odůvodnění:   
Určení místní příslušnosti správních orgánů by mělo být předmětem 
ustanovení definujícího místní příslušnost správních orgánů nebo dalších 
subjektů (např. obcí) v samostatném ustanovení. Nadto místní příslušnost 
správního orgánu by měla být určována podle účastníka řízení o dávku, 
nikoliv podle místa prostoru k bydlení.  

Vysvětleno 
Místní příslušnost v § 59 se 
vztahuje ke krajské pobočce ÚP, 
která bude příspěvek na bydlení 
administrovat.  
Místní příslušnosti podle místa, kde 
se nachází prostor pro bydlení, byla 
zvolena pro jednoznačnost 
stanovení příslušné krajské 
pobočky ÚP a zároveň zajišťuje, 
aby si oprávněná osoba vyřizovala 
veškerá jednání k příspěvku na 
bydlení v místě, kde deklaruje, že 
skutečně žije (což nemusí být vždy 
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v souladu s deklarovaným 
bydlištěm).  

506. MSK 

§ 65 odst. 3 
MSK navrhuje namísto předloženého textu: „V řízení o rozhodnutí o 
ustanovení zvláštního příjemce je účastníkem řízení fyzická osoba 
nebo právnická osoba, která má být zvláštním příjemcem ustanovena.“ 
nově vložit text: „V řízení o rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce 
nebo zrušení výkonu funkce, je účastníkem řízení fyzická nebo právnická 
osoba, která má být nebo je zvláštním příjemcem ustanovena.“  
Odůvodnění:   
Řízení v těchto případech je vedeno i v situaci, kdy má být osobě funkce 
ukončena nebo má být ustanovena jiná osoba zvláštním příjemcem.  

Akceptováno 

507. MSK 

§ 66  
MSK navrhuje doplnit za text: „zastupuje ho v řízení o dávce“ text: 
„opatrovník“.  
 
Odůvodnění:   
Pokud je předmětem ustanovení úprava zastupování členem domácnosti, 
mělo by být upraveno i zastupování opatrovníkem.  

Vysvětleno 
Doplnění opatrovníka je 
nadbytečné, protože soud stanoví 
jeho rozsah práv, na rozdíl od člena 
domácnosti, který může zastupovat 
pouze v běžných záležitostech 
(nestanoví-li právní předpis jinak).  

508. MSK 

§ 68 odst. 4 
MSK navrhuje změnit text: „lze využít“ na text: „budou rozhodujícím 
orgánem využity“.  
 
Odůvodnění:   
Pokud jsou správnímu orgánu předány osobou potřebné údaje pro řízení o 
dávkách u shodného správního orgánu, tj. u Úřadu práce ČR, pak je zcela 
v souladu se správním řádem, když tento shodný správní orgán údaje 
využije pro další řízení o dávkách u téže osoby či okruhu osob, byť jde o 
jiný systém sociálních dávek, ovšem rozhodující orgán je shodný.  

Akceptováno 

509. MSK § 71 odst. 3 
MSK navrhuje na konci ustanovení doplnění textu: „O tom, že námitky byly 

Akceptováno 
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podány opožděně orgán pomoci v hmotné nouzi účastníka řízení písemně, 
informuje sdělením.“ 
 
Odůvodnění:   
Pro větší právní jistotu je nezbytné, aby správní orgány informovaly 
účastníky řízení o postupu. Mnohdy se stává, že účastníku řízení není 
sděleno, že podal námitky opožděně, když to není právním předpisem 
přímo upraveno.  

510. MSK 

§ 81 
MSK navrhuje úpravu ustanovení v tom smyslu, aby se doplnilo pravidlo, 
že pokud osoba příjemce příspěvku na bydlení zemře nebo přestane plnit 
podmínky, měla by se stát příjemcem společně posuzovaná osoba.  
 
Odůvodnění:   
Ustanovení by mohlo být upraveno obdobně jako ustanovení § 46a zákona 
o pomoci v hmotné nouzi, protože zřejmě půjde o osoby, které budou 
pobírat příspěvek na živobytí dle tohoto zákona (o pomoci v hmotné nouzi), 
proto by měla být pro tyto dávky obdobná pravidla.  

Neakceptováno 
Automatický přechod nároku na 
dávku při úmrtí žadatele nebo 
příjemce dávky je nereálný, 
vhledem k tomu, že dávka se 
přiznává na 3 měsíce. Při úmrtí 
osoby je nutno zcela přehodnotit 
okruh společně posuzovaných 
osob, příjmy i náklady (V systému 
pomoci v hmotné nouzi se vše 
přehodnocuje měsíčně). 

511. MSK 

§ 85 
MSK navrhuje vložit do jednotlivých odstavců vedle právnické osoby i 
„fyzickou osobu“.  
 
Odůvodnění:   
Úprava odpovědnosti a možnost vyvinění se, pokud jde o fyzickou osobu, 
by měly být shodné jako u právnické.  

Vysvětleno 
Přestupky fyzických osob jsou 
řešeny v jiném ustanovení.  

512. MSK 

§ 88 odst. 2 
MSK navrhuje doplnit na konec textu čárku a nový text: „s nimiž mají 
smluvní vztah.“ 
 
Odůvodnění:   

Akceptováno 
Sociální práce je vykonávána 
v samostatné působnosti. 
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Jestliže mají obecní úřady vykonávat činnosti sociální práce 
prostřednictvím svých zaměstnanců – sociálních pracovníků, jak vyplývá 
z odst. 1 téhož ustanovení, pak v případě, že jde o sociální pracovníky 
jiných subjektů, musí mít s těmito subjekty obce smluvní vztah.  

513. MSK 

§ 89 
MSK navrhuje doplnit do ustanovení tento text:  
„Sociální pracovníci obecních úřadů jsou při výkonu sociální práce 
oprávněni za účelem řešení bytové nouze osob požadovat od státních a 
správních orgánů i od dalších subjektů údaje a informace, které mají vliv na 
sociální situaci osob, které jsou nebo mají být zařazeny do systému 
podpory bytové nouze. Pokud je řešena bytová nouze a mohou tím být 
dotčeny zájmy a potřeby nezletilých dětí, jsou sociální pracovníci povinni 
spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dětí. “ 
 
Odůvodnění:   
Je nezbytné, aby sociální pracovníci obecních úřadů měli možnost a 
oprávnění požadovat a zjišťovat údaje o osobách, které mají být řešeny 
v rámci podpory ze systému bytové nouze. Často příjemci dávek 
neposkytují sociálním pracovníkům objektivní a ucelené informace, 
následný neúspěch při řešení sociální situace pak klienti přikládají 
sociálním pracovníkům, ale bez potřebných a aktuálních informací sociální 
pracovník nemá možnost úspěšně řešit situaci klientů. Navíc, pokud se 
bytová nouze dotýká zájmů a potřeb nezletilých dětí, pak je nezbytné 
spolupracovat i s orgánem sociálně právní ochrany dětí.  

Vysvětleno 
Do zákona bylo nově doplněno 
obecné ustanovení § 11 odst. 3. 

514. MSK 

§ 91 
MSK navrhuje doplnit nový odstavec 4), který by obsahoval oprávnění obcí 
a krajů, a to: 
„Obcím a krajům jsou pro účely vypracování plánu sociálního bydlení obcí 
poskytovány údaje ze systémů sociálních dávek z jejich území, které jsou 
v kompetenci Úřadu práce ČR.“ 
 
Odůvodnění:   

Vysvětleno 
Tyto údaje je možné požadovat již 
v současné době. Úřady práce již 
nejsou součástí systému (jen 
v souvislosti s příspěvkem na 
bydlení). 
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K reálnější představě obcí a krajů je nezbytné mít k dispozici údaje za dané 
území ze systémů sociálních dávek, aby měli možnost s těmito údaji 
pracovat a zohlednit je při tvorbě plánů.  

515. MSK 

§ 92 
MSK navrhuje doplnit nový odstavec 5, kde by bylo uvedeno: 
„Krajské úřady mají právní nárok na poskytnutí finančních prostředků 
formou účelové dotace na výkon koordinace a metodiky sociální práce 
v oblasti pomoci v bytové nouzi.“ 
 
Odůvodnění:   
Jelikož jsou svěřeny krajskému úřadu v ustanovení § 14 navrhované 
úpravy nové kompetence, tak jako obecním úřadům, je nezbytné, aby byly 
k zajištění určeny i finanční prostředky.  

Vysvětleno 
V rámci nového modelu je sociální 
práce poskytováno v samostatné 
působnosti.  Proto je návrh 
nerelevantní. 

516. MSK 

§ 94 odst. 2 a § 98 odst. 1 písm. b) 
MSK navrhuje, aby pravidla pro stanovení vyrovnávací platby ve vztahu 
k provozování sociálních a dostupných bytů obcí, byla stanovena nikoliv 
prováděcím právním předpisem, ale přímo v zákoně. Shodný názor pak 
zastává u stanovení podmínek pro poskytování dalších dotací provozních a 
investičních.  
 
Odůvodnění:   
Podmínky, které jsou předmětem posouzení pro nárokové platby nebo pro 
dotace by měly být předmětem zákona, nikoliv podzákonného právního 
předpisu.  

Vysvětleno  
Podmínky pro poskytování 
provozních a investičních dotací 
jsou řešeny v rámci nařízení vlády. 
Nutné řešení s ohledem na 
flexibilitu podmínek a měnící se 
situaci obcí.  
 
 

517. Zlínský 
kraj 

. K § 14 odst. 7 písm. a)  - navrhujeme slovo „zajišťuje“  nahradit 
slovem „zjišťuje“  
 
Odůvodnění:   
Kraj schvaluje podle § 3 písm. h), i) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb, a to na základě zjišťování potřeb na území kraje. V 
rámci toho se zjišťuje i potřebnost sociální služby azylové domy. Sociální 

Vysvětleno 
 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze, tato 
kompetence je vyjmuta. Azylové 
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služby zařazené do sítě sociálních služeb, která je součástí střednědobého 
plánu, jsou pak financovány krajem postupem dle § 101 a násl. zákona o 
sociálních službách. Zajistit tuto potřebu mohou konkrétní poskytovatelé 
sociálních služeb.  

domy nově nejsou součástí 
systému a nepožadují se změny 
v rámci změnového zákona. 

518. Zlínský 
kraj 

. K § 14 odst. 8 písm. a)  - navrhujeme na začátku ustanovení slovo 
„zajišťuje“  nahradit slovem „vyhledává“  a na konci tohoto 
ustanovení vypustit text „které se má zajistit na základě výstupu ze 
sociálního šetření pro stanovení intenzity bytové nouze,“  takto:  
 
„(8) Krajský úřad 
a) vyhledává ve spolupráci s krajem, obecním úřadem a ostatními 
poskytovateli sociálních služeb poskytnutí sociální služby azylové bydlení 
v případě, že na území kraje nejsou potřebné kapacity pro zajištění sociální 
služby azylové domy pro oprávněné osoby,“  
 
Odůvodnění:  
Krajský úřad nemůže reálně zajišťovat poskytnutí sociální služby azylové 
bydlení, může být pouze nápomocen ve spolupráci s ostatními subjekty při 
jejím vyhledávání.  

Vysvětleno 
 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze, tato 
kompetence je vyjmuta. Azylové 
domy nově nejsou součástí 
systému a nepožadují se úpravy ve 
změnovém zákonu. 

519. Zlínský 
kraj 

. K § 99 – navrhujeme stanovit účinnost dnem „1. ledna 2018“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme sjednocení data účinnosti, zákon by měl nabýt účinnosti ve 
stejnou dobu jako „velká novela zákona o sociálních službách, s ohledem 
na změny v sociální službě azylové domy, a to ke dni 1. 1. 2018. 

Vysvětleno 
Nelze předjímat výsledky 
legislativního procesu. 

520. VOP 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Zákon o sociálním bydlení obecně vítám, neboť souhlasím s myšlenkou, 
aby stát čelil byznysu s chudobou (kdy osoby v nepříznivé finanční situaci 
jsou nuceny obývat nevhodné prostory ve špatném stavu s neodpovídající 
cenou za ubytování) a vzniku segregovaných lokalit prostřednictvím 
nabídky dostupného a důstojného bydlení. Navrhovaná právní úprava však 
kromě sociálního bydlení představuje odnětí podpory při zajištění 

Vysvětleno 
Posuzování majetkové situace 
v oblasti sociálního bydlení 
upraveno dle požadavků VOP. 
Majetkovou situaci již neposuzuje 
krajská pobočka úřadu práce. 
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a udržení bydlení nižším středním vrstvám, a to bez náhrady, 
v důsledku čehož se tyto osoby mohou propadnout do systému hmotné 
nouze. Odnětí podpory nižším středním vrstvám může znesnadnit proces 
přijímání zákona o sociálním bydlení. 
Nesouhlasím s navrhovanou úpravou, podle níž sociální bydlení nebo 
příspěvek na bydlení získají jenom ty osoby, které nemají žádný 
movitý majetek či které veškerý movitý majetek prodají za účelem 
zvýšení příjmu (například prodají i starší osobní automobil nebo využijí 
finanční rezervu na pohřeb apod.). Nadto po prodeji věcí budou muset 
čekat šest měsíců, aby mohly mít nárok na sociální bydlení, neboť 
nepříznivá majetková situace má trvat šest měsíců. Mám za to, že pokud je 
test sociálních a majetkových poměrů nezbytný, měl by být nastaven 
mírněji, než u hmotné nouze. 

 
Pro účely příspěvku na bydlení 
pokud by nebyla posuzována 
majetková a sociální situace 
žadatelů o dávku, docházelo by 
k neadekvátnímu nárůstu 
vyplácených dávek do domácností, 
které si své bydlení mohou zajistit 
jinak. Pro účely posuzování majetku 
jsou nadto vyloučeny osoby, které 
jsou poživatelé starobního důchodu.  
 
K tomu lze ještě uvést, že opatření 
ohledně posuzování majetku 
vychází ze současné praxe 
příspěvku na bydlení, kdy je možné, 
aby o tuto dávku žádala např. i 
osoba, která vlastní další 
nemovitosti určené k bydlení, 
z nichž nepřiznává žádný příjem 
nebo osoba, která má na svém 
účtu/účtech prokazatelně vysoký 
majetek, který však není pro 
přiznání současného příspěvku na 
bydlení rozhodující. 

521. VOP 

K vymezení předmětu úpravy [k § 1] 
Text ustanovení navrhuji změnit takto: 
„Tento zákon upravuje poskytování pomoci k zajištění nezbytného bydlení 
jako jedné ze základních životních podmínek fyzickým osobám (dále jen 
„osoba“), které se nacházejí v bytové nouzi.“ 

Vysvětleno 
Azylové domy již nejsou součástí 
systému. 
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Pomoc v bytové nouzi je součástí pomoci v hmotné nouzi, jejímž cílem je 
zajištění základních životních podmínek (čl. 30 odst. 2 Listiny základních 
práv a svobod). Navrhuji proto text vymezení předmětu úpravy uvést 
do souladu s čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Konkrétní 
formy pomoci jsou definovány v § 2, tj. není nezbytné je vyjmenovat 
v předmětu úpravy. Navíc zákon o sociálním bydlení předpokládá, 
že pomoc v bytové nouzi bude poskytována nejen prostřednictvím 
sociálního bydlení, ale rovněž prostřednictvím azylového bydlení a sociální 
práce, proto navrhuji v § 1 ponechat pouze obecné vymezení předmětu 
úpravy. 

522. VOP 

K § K § 2 
Text ustanovení zavrhuji změnit takto: 
„§ 2 
Formy pomoci 
(1) Pomoc v bytové nouzi je poskytována prostřednictvím zajištění 
nezbytného bydlení, příspěvku na bydlení, sociálního poradenství 
a sociální práce. 
(2) Nezbytné bydlení ze systému pomoci v bytové nouzi (dále jen 
„systém“) je poskytováno formou sociálního bydlení nebo formou sociální 
služby podle § 3 odst. 3. 
(3) Nárok na zajištění nezbytného bydlení ze systému má osoba 
v bytové nouzi, která splní podmínky stanovené tímto zákonem. 
O konkrétní formě pomoci osobě, která má nárok na zajištění nezbytného 
bydlení, rozhoduje obec v samostatné působnosti. 
(4) Nárok na příspěvek na bydlení má osoba, která splní podmínky 
stanovené tímto zákonem. Náklady na příspěvek na bydlení hradí stát. 
(5) Každý má nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení 
bytové nouze nebo jejímu předcházení. 
(6) Osobám v bytové nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením 
nebo již jsou sociálně vyloučeny, je poskytována pomoc k sociálnímu 
začlenění formou sociální práce. 
(7) Úřad práce České republiky rozhoduje o nároku osoby na příspěvek 

Akceptováno částečně 
Znění paragrafu upraveno. 
Příspěvek na bydlení je upraven 
v části třetí  – příspěvek na bydlení. 
Tento paragraf se týká pouze 
sociálního bydlení. Tento zákon 
poskytování sociální služby neřeší.  
 
Pozn. v originále je „podpora“ místo 
pomoci i původní § 2 se jmenoval 
„formy podpory“ – preferujeme 
„podporu“, pokud již nebylo 
dohodnuto jinak (po přečtení 
odůvodnění lze asi souhlasit 
s pomocí). U sociální práce vždy 
podpora – viz podpora osobám 
v bytové nouzi, tam pomoc nelze 
akceptovat.  
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na bydlení a o nároku osoby na zajištění nezbytného bydlení. 
(8) Sociální poradenství a sociální práci podle zákona o sociálních 
službách1) poskytuje Úřad práce České republiky, obecní úřady 
a poskytovatelé sociálních služeb. 
____________________________ 
1) Zákon č. 106/2008 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
V ustanovení § 1 je navrženo poskytování pomoci, nikoliv podpory. Užití 
pojmu podpora je nesystémové a vede k zamlžení podstaty pomoci 
v bytové nouzi. Smyslem pomoci v bytové nouzi je zajištění nezbytného 
bydlení, proto se domnívám, že by měl být tento cíl v zákoně uveden. 
Součástí pomoci v bytové nouzi by mělo být sociální poradenství 
pro každého. Zároveň navrhuji, aby v celém textu zákona bylo slovo 
„podpora“ nahrazeno slovem „pomoc“. Předkladatel by pak měl 
jednoznačně vymezit, jak bude nazývat řízení, jehož výsledkem bude vstup 
do systému pomoci v bytové nouzi. Na počátku předpisu hovoří o nároku 
na podporu ze systému pomoci v bytové nouzi (§ 2), v § 8 užívá pojmu 
rozhodnutí o vstupu do systému sociálního bydlení, v § 11 odst. 2 upravuje 
sociální šetření pro účely vydání rozhodnutí o bytové nouzi, část čtvrtá pak 
hovoří o rozhodnutí o osobě v bytové nouzi a nároku na podporu. Je třeba 
toto rozhodování jednoznačně pojmenovat a zvolené pojmenování užívat 
v celém předpisu, přičemž čímž stručnější a jednoznačnější toto 
pojmenování bude, tím lépe (např. rozhodnutí o bytové nouzi nebo 
rozhodnutí o nároku na zajištění nezbytného bydlení). 

Připomínka č. 329 akceptována. 
 
Pozn. 4 – uvést „činnosti“ sociální 
práce. 

523. VOP 

K vymezení osoby v bytové nouzi [§ 4 odst. 1 písm. a)] 
V § 4 odst. 1 písm. a) navrhuji vložit za slova „ústavní zařízení“ slova „, 
zdravotnická zařízení lůžkové péče, nebo je v náhradní rodinné péči“. 
Cílem je reagovat na situace, kdy osoba je dosud ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče či v náhradní rodinné péči a hledá bydlení, ale to 
pro ni není dostupné. Jedná se o situace obdobné pobytu v ostatních 
zařízeních vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 1 písm. a). 
Dále je třeba v zákoně vymezit pojem „ubytovací zařízení“, protože 

Akceptováno 
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ustanovení § 33a odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, bude ke dni účinnosti zákona 
o sociálním bydlení zrušeno. 

524. VOP 

K vymezení osoby v bytové nouzi (§ 4 odst. 2) 
V § 4 navrhuji vložit za odstavec 2 nový odstavec 3, který zní: „Při 
vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob se postupuje podle 
zákona o pomoci v hmotné nouzi.“ 
Je třeba zakotvit možnost krajské pobočky úřadu práce vyloučit z okruhu 
společně posuzovaných osob rodinné příslušníky, kteří se podle zákona 
o životním a existenčním minimu automaticky posuzují společně, ale 
fakticky spolu nežijí a nepodílejí se na úhradě nákladů společných potřeb. 

Akceptováno 

525. VOP 

K vymezení osoby bez bydlení (§ 5) 
V § 5 větě třetí navrhuji vložit za slova „na základě provedeného sociálního 
šetření“ odkaz na § 11 („podle § 11“). 
Sociální šetření provádějí i sociální pracovníci obecních úřadů, § 11 jasně 
vymezuje, kdy vykonává sociální šetření sociální pracovník úřadu práce 
a kdy sociální pracovník obecního úřadu. 

Vysvětleno 
Nově není úřad práce součástí 
systému sociálního bydlení (jen 
v souvislosti s příspěvkem na 
bydlení).. 

526. VOP 

K vymezení zvlášť zranitelných osob (§ 6) 
V § 6 navrhuji doplnit nové písmeno obsahující kategorii zletilých 
nezaopatřených dětí. 
Je důvodné, aby se sociální byty poskytovaly přednostně (za splnění 
zákonných podmínek) i nezaopatřeným dětem, které nespadají pod § 6 
odst. 1 písm. c). Je plně v zájmu státu, aby zletilé nezaopatřené děti, které 
se ocitnou v bytové nouzi a nemohou si přiměřené bydlení opatřit jinak, 
dokončily soustavnou přípravu na budoucí povolání. Za tím účelem je třeba 
jim poskytnout možnost získat přiměřené bydlení do doby ukončení 
přípravy na budoucí povolání. 
 

Neakceptováno 
Nejde o osoby splňující kritéria 
zvláště zranitelných osob, je nutné, 
aby skupina osob v § 6 byla 
vymezena tak, aby to umožňovalo 
efektivní naplňování smyslu této 
kategorie. Do zvlášť zranitelných 
osob je zařazena např. mládež 
opouštějící dětské domovy či 
náhradní rodinnou péči. 

527. VOP 
K vymezení zvlášť zranitelných osob [§ 6 odst. 1 písm. d)] 
V § 6 odst. 1 písm. d) navrhuji nahradit slova „poživatele příspěvku na péči“ 
slovy „osoby, které byly uznány závislými na péči“. 
Může se stát, že osoba, jejíž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav bude 

Neakceptováno 
 
Je nutné, aby skupina osob v § 6 
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odpovídat stupni závislosti pro přiznání příspěvku na péči, nebude pobírat 
tento příspěvek. Jedná se zejména o případy osob s bydlištěm na území 
ČR (včetně občanů ČR), které po rozdělení Československa pobírají své 
důchodové dávky pouze ze Slovenské republiky, jsou závislé na péči jiné 
osoby a v důsledku právní úpravy peněžitého příspěvku na opatrování 
v SR jim do ČR není poskytována žádná dávka dlouhodobé péče. Tyto 
osoby jsou ve zvlášť složité sociální situaci, protože z poměrně nízké 
důchodové dávky musí hradit nejen náklady na své základní životní 
potřeby, ale rovněž sociální služby, které potřebují k zajištění lidsky 
důstojného života. 

byla vymezena tak, aby to 
umožňovalo efektivní naplňování 
smyslu této kategorie. 

528. VOP 

K vymezení zvlášť zranitelných osob [§ 6 odst. 1 písm. e)] 
V § 6 odst. 1 písm. e) navrhuji nahradit slova „má přiznaný příspěvek 
na péči“ slovy „byla uznána závislou na péči“. 
Může se stát, že osoba, jejíž dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav bude 
odpovídat stupni závislosti pro přiznání příspěvku na péči, nebude pobírat 
tento příspěvek (viz odůvodnění v předchozím bodě). 

Neakceptováno 
Je nutné, aby skupina osob v § 6 
byla vymezena tak, aby to 
umožňovalo efektivní naplňování 
smyslu této kategorie. 

529. VOP 

K vymezení zvlášť zranitelných osob [§ 6 odst. 1 písm. j)] 
Navrhuji, aby ustanovení § 6 odst. 1 písm. j) znělo: 
j) osoby, u nichž existuje důvodné podezření, že se staly obětí diskriminace 
ve věcech přístupu k bydlení nabízeného veřejnosti nebo při jeho 
poskytování podle antidiskriminačního zákona.“ 
Připomínkované ustanovení zahrnuje do kategorie zvlášť zranitelných 
osoby, u nichž soud rozhodl o porušení jejich práv vyplývajících z práva 
na rovné zacházení nebo o diskriminaci podle antidiskriminačního zákona. 
Vítám úmysl předkladatele. Diskriminace některých cílových skupin 
v přístupu k dostupnému a důstojnému bydlení byla identifikována jako 
jeden z problémů již v Koncepci sociálního bydlení České republiky 2015 - 
2020. 
Kritéria nastavená předkladatelem jsou však prakticky nesplnitelná. 
Z výzkumu Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu 
ke spravedlnosti vyplynulo, že ačkoli diskriminace není v české společnosti 
vzácným jevem, soudních rozhodnutí je minimum. Před obětí diskriminace 

Částečně akceptováno 
Je přidáno pravomocné správní 
rozhodnutí a ustanovení je 
vztahováno k diskriminaci v oblasti 
bydlení/ sociálního zabezpečení.  
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totiž stojí řada překážek, které jí brání řešit svoji věc soudní cestou; 
v podrobnostech odkazuji na výzkumnou zprávu. Nadto do cílové skupiny 
sociálního bydlení patří ty oběti diskriminace, které mají přístup 
ke spravedlnosti ztížený nejvíce, neboť se zpravidla nacházejí ve špatné 
sociální situaci. 
Navrhuji proto, aby byly za zvlášť zranitelné považovány osoby, u nichž 
existuje důvodné podezření, že se staly obětí diskriminace. Podezření 
na diskriminaci lze doložit jinak než jen soudním rozhodnutím (například 
rozhodnutím České obchodní inspekce o diskriminaci ze strany realitní 
kanceláře, komunikací osvědčující prima facie diskriminaci nebo například 
prostřednictvím poznatků ze sociálního šetření). 
Zvlášť zranitelným osobám jsou přidělovány dostupné či sociální byty v co 
nejkratší možné lhůtě. Bylo by proto absurdní vázat naplnění podmínek 
pro oběti diskriminace na soudní rozhodnutí, jehož vydání zpravidla trvá 
několik let. 
Současně navrhuji považovat za zvlášť zranitelné pouze osoby 
diskriminované v oblasti přístupu k bydlení nabízenému veřejnosti nebo 
při jeho poskytování. V opačném případě by totiž mohlo dojít k situaci, kdy 
by paradoxně zvlášť zranitelnou osobou byla například zaměstnankyně, 
která předloží rozhodnutí soudu, že byla diskriminována v odměňování 
za práci oproti mužským kolegům, ale zvlášť zranitelnou osobou by nebyla 
romská matka samoživitelka, která má nahrávku rozhovoru, kde jí realitní 
makléř odmítá zprostředkovat bydlení kvůli její etnicitě. 
 

530. VOP 

K vymezení zvlášť zranitelných osob (§ 6 odst. 2) 
Navrhuji podrobněji zakotvit výhodnější zacházení se zranitelnými osobami 
jak v řízení o uznání osoby v bytové nouzi, tak při rozhodování o formě 
pomoci žadateli. Jedná se o odchylky v procesní úpravě oproti správnímu 
řádu, systematicky by měly být zařazeny spíše v § 28 a násl. Věcně 
navrhuji: 
„V případě zvlášť zranitelných osob činí lhůta pro vydání rozhodnutí 
o uznání osoby v bytové nouzi maximálně 30 dnů; orgán sociálně-právní 

Vysvětleno 
Lhůty upřesněny – dříve než 
stanoví obecně stanovené lhůty 
zákona o sociálním bydlení a o 
příspěvku na bydlení, obce, 
Centrum pro sociální bydlení a další 
orgány musí mít dostatek času na 
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ochrany zašle své vyjádření krajské pobočce Úřadu práce do 7 dnů 
od obdržení žádosti o jeho poskytnutí.“ 
Lhůty pro rozhodnutí o formě podpory pro zranitelné skupiny navrhuji 
přesunout do § 36 odst. 2 a upravit takto: 
„Je-li žadatelem zvlášť zranitelná osoba, je obec takto povinna učinit do 3 
měsíců, a v případě zvlášť zranitelné osoby v bezprostředním ohrožení 
zdraví nebo života, popřípadě při hrozbě odebrání dítěte, které je s ní 
společně posuzovanou osobou, bez zbytečného odkladu. 

posouzení a řešení situace bytové 
nouze, především v počátcích 
systému. 

531. VOP 

K vymezení zvlášť zranitelných osob (§ 6 odst. 4) 
Ustanovení § 6 odst. 4 navrhuji vypustit. 
Všechna kritéria pro uznání osoby za zvlášť zranitelnou musejí být 
zakotvena v zákoně, nelze zmocnit MPSV k tomu, aby prováděcím 
předpisem zakotvilo další kritéria, která nejsou v zákoně uvedena. Takový 
postup by byl v rozporu s příkazem vázanosti výkonu státní moci zákonem 
(čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Navíc okruh zvlášť 
zranitelných osob je vymezen v ustanovení § 6 odst. 1 taxativně, přičemž 
zde není dána možnost správního uvážení úřadu práce, aby osoby, které 
splňují kritéria vymezená v § 6 odst. 1, mezi zranitelné osoby nezařadil 
(není zde žádný prostor pro správní diskreci, pokud osoba splní některé 
z kritérií zde uvedených, má nárok na to, aby byla uznána za zvlášť 
zranitelnou). 

Akceptováno 
Prokazuje se v rámci sociálního 
šetření, jiným dokladem nebo 
vyjádřením žadatele, odstavec 4 je 
vyškrtnut.  

532. VOP 

 zhodnocení majetkové situace pro účely bytové nouze (§ 8) 
Toto ustanovení navrhuji změnit takto: 
„§ 8 
Hodnocení majetkové situace pro účely rozhodování o nároku na zajištění 
nezbytného bydlení 
(1) Pro účely vydání rozhodnutí o nároku na zajištění nezbytného 

bydlení se posuzuje celková majetková situace osoby v bytové nouzi. 
(2) Pro vznik nároku podle věty první je podmínkou, že osoba v bytové 

nouzi uvedená v odstavci prvním 
a) nevlastní nemovitý nebo movitý majetek ani žádné právo k němu, 
b) vlastní nemovitý nebo movitý majetek, ale nelze jej využít 

Částečně akceptováno  
 
Ustanovení bylo upraveno. 
Doplněno rovněž z připomínky 745: 
v písm. c): ... nebo k k uspokojení 
základních životních, kulturních, 
vzdělávacích a sociálních potřeb. 
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k trvalému bydlení, řešení bytové situace, či ke zvýšení příjmu 
nebo 

c) vlastní nemovitý majetek nebo movitý majetek, který nelze využít 
k trvalému bydlení nebo řešení bytové situace, a využívá jej 
ke zvýšení příjmu. 

(3) Žadatel o vydání rozhodnutí podle odstavce prvního a osoby s ním 
společně posuzované jsou povinni prokázat, že si nemohou zvýšit 
příjem vlastním přičiněním podle § 51. 

(4) Žadatel o vydání rozhodnutí podle odstavce prvního a osoby s ním 
společně posuzované jsou povinni prokázat, že uplatnili možnost 
nároků a pohledávek podle § 53.“ 

Rozhodnutí o vstupu do systému sociálního bydlení je vágní pojem, který 
pak dále již není definován. Navrhuji proto upravit uvedené ustanovení 
naznačeným způsobem. Hodnocení majetkové situace pro účely nároku 
na zajištění sociálního bydlení je namístě pouze u osob, které žádají 
o zajištění nezbytného bydlení, nikoliv u osob, které žádají pouze 
o příspěvek na bydlení (u něj je navíc hodnocení příjmů a majetku 
upraveno samostatně). 
Dále navrhuji vložit kategorii, kdy osoba má nemovitý majetek, který nelze 
využít k bydlení, ale používá jej ke zvýšení svého příjmu (typicky tehdy, 
když osoba je podílovým spoluvlastníkem nemovitosti, její podíl je prakticky 
neprodejný, ale spolu s ostatními spoluvlastníky nemovitost pronajímá 
a má z pronájmu příjem). 
Rovněž navrhuji vypustit ustanovení § 8 odst. 5, protože je zcela 
nepřiměřenou sankcí za předčasné podání návrhu (tj. např. v situaci, kdy 
u osoby bytová nouze trvá teprve 4 měsíce, žádost je zamítnuta a ona 
pouze z toho důvodu, že podala žádost předčasně, je sankcionována 
nemožností vydání nového rozhodnutí další 4 měsíce, přestože by dva 
měsíce po podání první žádosti již splňovala všechny podmínky pro uznání 
za osobu v bytové nouzi). 

533. VOP K sociálnímu šetření (§ 11) 
V ustanovení § 11 odst. 2 je třeba vymezit, zda je sociální šetření určeno 

Vysvětleno 
Nejedná se o sociální šetření pro 
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pro rozhodování o vstupu do systému sociálního bydlení [tj. zda je určeno 
pouze pro rozhodování dle části čtvrté zákona, nebo i pro rozhodování 
o příspěvku na bydlení, jak naznačuje ustanovení § 48 odst. 1 písm. b)]. 
Současné znění hovoří o sociálním šetření pro účely vydání rozhodnutí 
o bytové nouzi. Rozhodnutí o bytové nouzi je zmíněno pouze v části čtvrté, 
tj. u rozhodování o vstupu do systému. Pokud by mělo být upraveno 
pro řízení dle části čtvrté i šesté, je třeba znění § 11 upravit, definovat, jaké 
cíle má šetření v řízení podle části šesté a které skutečnosti mají být v jeho 
rámci zjišťovány. 
 

potřeby dávky. Se sociálním 
šetřením na úrovni obce jako 
zákonem danou povinností se 
nadále nepočítá. Obec jej může, ale 
nemusí realizovat, MPSV připraví 
doporučující metodický materiál. 
Sociální šetření na úrovni státní 
příspěvkové organizace se tímto 
zákonem upravuje. 

534. VOP 

K individuálnímu plánu podpory (§ 13 odst. 3) 
V § 13 odst. 3 navrhuji nahradit slovo „je“ slovy „může být“. 
Individuální plán podpory je dokument, který vydává obecní úřad, a osoba 
v bytové nouzi nemá možnost samostatné obrany proti němu, pokud by 
např. obsahoval nereálné požadavky či pokud osoba nesplní požadavky. 
Navrhuji proto zakotvit možnost uvážení úřadu práce, zda na základě 
konkrétních informací zruší platnost rozhodnutí o uznání osoby v bytové 
nouzi. 

Akceptováno  
Viz vypořádání připomínky 313. 

535. VOP 

K orgánům pomoci v bytové nouzi a jejich působnosti [§ 14 odst. 4 
písm. a)] 
Ve vymezení kompetencí krajské pobočky Úřadu práce ČR chybí 
kompetence k rozhodování o příspěvku na bydlení (je uvedeno zmocnění 
k rozhodování podle části čtvrté zákona, nikoliv však k rozhodování podle 
části šesté zákona). Toto zmocnění je třeba doplnit. 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze. 

536. VOP 

K rozhodnutí ministerstva ve věci zajištění sociálního bydlení obcí 
a přestupky (§ 16) 
V nadpisu ustanovení navrhuji nahradit slovo „rozhodnutí“ slovem 
„rozhodování“. Rozhodnutí je výsledkem rozhodování ministerstva, které je 
v tomto ustanovení upraveno, proto by nadpis měl obsahovat označení 
procesu, nikoliv jeho výsledku. 
MPSV by rovněž mělo zvážit vymezit oprávnění zjišťovat, zda obec splnila 
svou povinnost zaslat písemné sdělení dle § 15 odst. 5, resp. oprávnění 

Vysvětleno 
 
Sankce jsou z návrhu zákona 
odstraněny. 
 
Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně. 
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zahájit z vlastní iniciativy řízení o přestupku tehdy, když MPSV od krajské 
pobočky Úřadu práce ČR zjistí, že obec neplní svou povinnost zajistit 
sociální bytový fond a zároveň mu obec nezaslala příslušné sdělení. 

 

537. VOP 

K nahlížení do rejstříku sociálního bytového fondu (§ 24 odst. 1) 
V § 24 odst. 1 navrhuji za písmeno d) doplnit písmeno e), které zní: „e) 
veřejný ochránce práv v souvislosti s šetřením podle jiného právního 
předpisu.“. 
Pro účely šetření podle zákona o veřejném ochránci práv je třeba doplnit 
přístup do rejstříku sociálního bytového fondu. 

Akceptováno 

538. VOP 

Ke skutečnému pobytu v obci a vazbě k obci (§ 27) 
Toto ustanovení navrhuji buď zrušit, neboť se s ním v textu zákona dále 
nepracuje, nebo zachovat a současně přepracovat ustanovení § 33 odst. 3 
tak, že obec, v níž osoba podá žádost o zajištění nezbytného bydlení 
a určení jeho formy, je oprávněna vydat rozhodnutí o tom, že osoba nemá 
vazbu k obci, v níž žádá o zajištění nezbytného bydlení, a na základě toho 
žádost zamítnout. Rozhodovat o vazbě k obci by neměla být oprávněna 
obec, v níž je osoba hlášena k trvalému pobytu. Bližší rozbor je uveden 
v připomínce k § 33 odst. 3. 
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Volba trvalého pobytu byla učiněna 
na základě podnětů připomínkových 
míst, která kritizovala jednak řadu 
negativ, které přináší skutečný 
pobyt a rovněž z toho důvodu, že 
skutečný pobyt není možné řešit ve 
speciální právní normě, ale spíše 
systémově – tzn. v rámci definice 
evidence osob ze strany MV ČR. 

539. VOP 

K rozhodnutí o bytové nouzi osoby a o nároku na podporu (§ 33 odst. 
2) 
V § 33 navrhuji vložit za odstavec 2 nový odstavec 3 obsahující 
kompetenci krajské pobočky Úřadu práce České republiky v případě 
zjištění změny rozhodných skutečností pro nárok na podporu znovu 
zhodnotit, zda osoba naplňuje podmínky § 4. Tuto povinnost by měl mít 
úřad práce kdykoliv v průběhu platnosti rozhodnutí o bytové nouzi osoby 
a o nároku na podporu (nikoliv až po dvou letech dle odst. 4). 

Akceptováno 
O bytové nouzi však rozhoduje 
obec nebo Centrum pro sociální 
bydlení. 
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540. VOP 

K rozhodnutí o bytové nouzi osoby a o nároku na podporu (§ 33 odst. 
3) 
Toto ustanovení navrhuji změnit takto: 
„Osoba, které bylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 1 je povinna do 30 
kalendářních dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí podat 
žádost o zajištění nezbytného bydlení formou sociálního bydlení nebo 
poskytnutím sociální služby podle § 3 odst. 3, pokud jí v tom nebrání 
objektivní překážky, jinak rozhodnutí pozbývá platnosti. Žádost může 
osoba podat buď v obci, v jejímž územním obvodu se zdržuje, nebo v obci, 
v níž je hlášena k trvalému pobytu nebo pobytu podle jiných právních 
předpisů. Obec, v níž se osoba zdržuje a zároveň v ní není hlášena ani 
k trvalému pobytu ani k pobytu podle jiných právních předpisů, posoudí, 
zda má osoba vazbu k obci podle § 27. Dojde-li obec k závěru, že osoba 
nemá k obci vazbu, může žádost zamítnout. Je-li žádost v obci, v níž se 
osoba zdržuje, zamítnuta, běží osobě nová lhůta podle věty první ode dne 
právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti k podání nové žádosti v obci, 
v níž je osoba hlášena k trvalému pobytu nebo pobytu podle jiných 
právních předpisů. Obec, v níž je osoba hlášena k trvalému pobytu nebo 
pobytu podle jiných právních předpisů, neposuzuje při rozhodování 
o žádosti vazbu k obci dle § 27.“ 
Má-li být obcím umožněno posuzovat vazbu k obci, nabízí se výše 
uvedené řešení. Nepovažuji za vhodné, aby pro případ vyloučení vazeb 
neexistovala obec povinná rozhodnout o formě pomoci. Dále je třeba, aby 
do doby vydání rozhodnutí o formě pomoci zůstalo v platnosti rozhodnutí 
o nároku na zajištění nezbytného bydlení. 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců. 

541. VOP 

K povinnosti a odpovědnosti žadatele o poskytnutí podpory, příjemce 
podpory a osoby společně posuzované (§ 34) 
Za § 34 navrhuji vložit nový §, který upraví kompetenci krajské pobočky 
Úřadu práce vstupovat do obydlí v souvislosti se sociálním šetřením 
pro posouzení bytové nouze a povinnost žadatele, příjemce a osob 
společně posuzovaných umožnit provedení sociálního šetření se sankcí 
zamítnutí žádosti nebo zrušení platnosti rozhodnutí (ustanovení § 86 nelze 

Akceptováno 
Obec i Centrum pro sociální bydlení 
budou mít touto úpravou právo 
vstupu do obydlí pro provedení 
posouzení bytové nouze. Viz k tomu 
§ 27 odst. 6. 
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využít, neboť je systematicky zařazeno v části týkající se příspěvku 
na bydlení). 

542. VOP 

 formám podpory v oblasti bytové nouze (§ 35) 
Text tohoto ustanovení navrhuji změnit takto: 
§ 35 
Formy pomoci 
(5) Pomoc ze systému je poskytována formou 

d) sociálního bydlení, jako 
1. dostupný byt a 
2. sociální byt, 

e) sociální služby podle § 3 odst. 3. 
(6) Osoba, které byl přiznán nárok na sociální bydlení formou sociálního 

bytu, jakož i osoby s ní společně posuzované, jsou povinny 
spolupracovat se sociálním pracovníkem na základě smlouvy 
o sociálním nájmu bytu. Odmítnutí spolupráce se sociálním 
pracovníkem, popřípadě maření součinnosti s ním, ze strany osoby, 
které byl přiznán nárok na pomoc formou sociálního bydlení, má 
za následek zrušení tohoto rozhodnutí. Písemné oznámení, 
že nastala situace uvedená ve větě druhé, zašle obecní úřad 
bezodkladně místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce (§ 31), 
která z moci úřední zahájí řízení o zrušení rozhodnutí o nároku 
na zajištění nezbytného bydlení. 

(7) Pokud byl osobě v bytové nouzi přiznán nárok na sociální bydlení 
formou dostupného bytu, může jí být sociální práce poskytována 
na základě její žádosti. Pro účely užívání dostupného bytu se uzavírá 
smlouva o sociálním nájmu bytu. 

(8) Sociální služba podle § 3 odst. 3 se poskytuje v azylových domech 
podle jiného právního předpisu1). V těchto případech se smlouva 
o sociálním nájmu bytu neuzavírá.“ 

Řízení o zrušení rozhodnutí o nároku na pomoc ze systému by měla 
krajská pobočka zahajovat z moci úřední, nikoliv na žádost obce (jedná se 
o nesystémový krok). Rovněž by nemělo být rozhodováno o „platnosti“ 

Vysvětleno 
Úřad práce již není účastníkem 
řízení a součástí systému (jen 
v souvislosti s příspěvkem na 
bydlení). 
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původního rozhodnutí, ale o jeho zrušení. 

543. VOP 

K působnosti obce a přechodu povinností na krajskou pobočku 
Úřadu práce (§ 36 odst. 1) 
Navrhuji, aby § 36 odst. 1 zněl: „Obec v samostatné působnosti rozhoduje 
o konkrétní formě pomoci žadateli. Přitom přihlíží zejména k intenzitě 
bytové nouze, zdravotnímu stavu, příjmovým poměrům, schopnostem vést 
domácnost a hospodařit s finančními prostředky žadatele a osob s ním 
společně posuzovaných. Vždy musí být vyhodnoceny dopady na nezletilé 
děti, jsou-li v okruhu společně posuzovaných osob se žadatelem.“ 
Obec by při určování formy pomoci ze systému měla přihlížet 
ke zdravotnímu stavu žadatele a osob s ním společně posuzovaných, 
k intenzitě jejich bytové nouze, příjmovým poměrům, schopnostem vést 
domácnost a hospodařit s finančními prostředky. Dopady na nezletilé děti 
je třeba vždy vyhodnotit a zamezit tomu, aby byly z bytových důvodů 
umístěny do náhradní rodinné péče. 

Vysvětleno 
Záchytný systém nově realizuje 
Centrum pro sociální bydlení, která 
působí na úrovni všech krajů, 
v celém rozsahu tzn. poskytuje 
sociální bydlení i sociální práci. Viz 
výše. 
 
Počítá se s tím, že dopady na děti 
budou vždy hodnoceny. 

544. VOP 

K působnosti obce a přechodu povinností na krajskou pobočku 
Úřadu práce (§ 36 odst. 4) 
V § 36 navrhuji vypustit odst. 4 a předávání údajů blíže upravit v § 79. 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, musí být obci umožněno seznámit se 
s osobními údaji, které jsou nezbytné k posouzení formy nezbytného 
bydlení vhodné pro žadatele. Vymezení skutečností, které je obec 
oprávněna zjišťovat, tedy musí být navázáno k předmětu řízení. 
Při zjišťování údajů pak nelze vyloučit, že se obec dozví skutečnosti 
dotýkající se cti a lidské důstojnosti osoby, o jejíž žádosti je rozhodováno. 
Posouzení, zda se daná skutečnost dotýká cti a lidské důstojnosti, náleží 
vždy konkrétní osobě, resp. soudu v řízení na ochranu před zásahem 
do osobnostních práv a nepřísluší ji posuzovat obci. Je tedy třeba vymezit 
alespoň rámcově, které skutečnosti musí obec brát při rozhodování 
o konkrétní formě pomoci v úvahu, příp., k nimž nesmí přihlížet (např. 
bezdlužnost, odsouzení za přestupek v oblasti silničního provozu atd.). 

Vysvětleno 
Citlivé údaje jsou vymezeny 
zákonem o ochraně osobních 
údajů. 
Proto bylo příslušné ustanovení 
vypuštěno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-273- 
 

545. VOP 

K působnosti obce a přechodu povinností na krajskou pobočku 
Úřadu práce (§ 36 odst. 4) 
Domnívám se, že MPSV by mělo zvážit, zda v situaci, kdy obec nesplní 
svou povinnost zakotvenou v § 36 odst. 3, neumožnit Krajské pobočce 
Úřadu práce ČR přehodnotit formu pomoci ze systému (krajská pobočka 
pravděpodobně bude jen velmi těžko získávat sociální byty a dostupné 
byty). Neměla by tudíž být vázána povinností, aby tyto formy pomoci 
zajistila, protože jejich zajištění nemusí být v konkrétních případech 
fakticky uskutečnitelné. Klient se tak ocitne v situaci, kdy bude mít nárok 
na zajištění nezbytného bydlení, žádné bydlení mu však nezajistí ani obec 
ani krajská pobočka Úřadu práce, tj. propadne systémem. 
MPSV by rovněž mělo zvážit, zda v situaci, kdy obec, v níž se osoba 
zdržuje a která rozhodla o tom, že jí má být poskytnuta pomoc ze systému 
v určité formě, nesplní svou povinnost zakotvenou v § 36 odst. 3, by neměl 
být žadatel oprávněn podat žádost o poskytnutí pomoci v obci, v níž je 
žadatel nebo některá ze společně posuzovaných osob hlášen k trvalému 
pobytu nebo k pobytu podle jiných právních předpisů, a až poté uložit 
povinnost zajistit bydlení krajské pobočce Úřadu práce ČR. Nelze vyloučit, 
že v obci trvalého nebo přechodného pobytu dle zákona o pobytu cizinců 
budou mít volnou kapacitu v příslušné formě bydlení. 
 

Vysvětleno 
Záchytný systém nově realizuje 
Centrum pro sociální bydlení, která 
působí na úrovni všech krajů, 
v celém rozsahu tzn. poskytuje 
sociální bydlení i sociální práci.  
 
Záchytný systém je realizován pro 
všechny obce v ČR, ze zapojených 
obcí se pracuje pouze 
s odmítnutými uchazeči. Sociální 
bydlení je vázáno na trvalý pobyt 
v délce 24 měsíců, sociální bydlení 
se zajišťuje přednostně na území 
obce s trvalým pobytem. Lhůta pro 
poskytnutí bydlení 36 měsíců. 
Ostatní podmínky jsou shodné 
s poskytováním sociálního bydlení 
obcí. Centrum pro sociální bydlení 
má pobočky na úrovni všech krajů. 
 
Centrum pro sociální bydlení 
provádí tyto aktivity:  

- prověřuje příslušnost 
k cílové skupině a 
doporučuje formu podpory, 
tzv. rozhodnutí o bytové 
nouzi (Dle konzultace 
s legislativním odborem se 
rozhoduje ve správním 
řízení, odvolací orgán 
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MPSV.) 
- spolupracuje s organizacemi 

ministerstva práce a 
sociálních věcí, specificky 
při řešení konkrétních 
případů bytové nouze  

- vyhledává poskytovatele 
sociálního bydlení, je 
příjemcem investičních 
dotací na sociální bydlení 
(může pořizovat, 
rekonstruovat či budovat 
bytový fond) 

- spolupracuje s obcemi při 
realizaci a zajišťování 
sociálního bydlení 

- realizuje sociální práci (má 
své sociální pracovníky), 
nebo najímá poskytovatele 
sociálních služeb (finance 
v rámci příspěvku 
poskytovatele) 

 
Pro záchytný systém se definuje 
sociální šetření, využívá se 
ustanovení § 11 odstavce 2 a 3 
v upravené verzi. Státní 
příspěvková organizace bude 
metodicky vedena MPSV, 
předpokládá se dodržování principu 
prevence rezidenční segregace a 
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odstraňování sociálně vyloučených 
lokalit. 

546. VOP 

K podmínkám nároku na příspěvek na bydlení (§ 46 odst. 2) 
V § 46 odst. 2 písm. a) navrhuji doplnit za bod 10. bod 11., který zní: 
„11. v situaci, kterou lze považovat za důvod hodný zvláštního zřetele 
pro poskytnutí dávky.“. 
Je třeba zakotvit zbytkovou kategorii, aby úřad práce mohl dávku 
poskytnout i v situacích, kdy nebudou splněny výše uvedené podmínky, ale 
půjde o případ hodný zvláštního zřetele. Pouze pro výjimečné případy. 

Neakceptováno 
Z textu připomínky není zcela 
zřejmé, na jaké situace by se 
zřetele hodnost měla uplatňovat – je 
řazena do výjimek, kdy se 
nepožaduje po osobě, aby byla 
výdělečně činná nebo vedena 
v evidenci uchazečů o zaměstnání. 
Po zkušenostech z praxe, kdy 
podmínka zvláštního zřetele u 
doplatku na bydlení je nejvíce 
využívaný institut pro hodnocení 
nároku, nepovažuje předkladatel za 
vhodné tuto možnost dát i do nově 
konstruované dávky. 

547. VOP 

K prostoru pro bydlení [§ 48 odst. 1 písm. b)] 
Toto ustanovení je třeba dopracovat. Není zřejmé, kdo bude posuzovat, 
zda jiný než obytný prostor, je prostorem vyhovujícím pro trvalé bydlení. V 
§ 11, na který se odkazuje, je zakotveno šetření pro účely vydání 
rozhodnutí o bytové nouzi a pro stanovení závažnosti bytové nouze, nikoli 
pro posuzování toho, zda je jiný než obytný prostor vyhovující pro trvalé 
bydlení pro příspěvek na bydlení. Dále není zřejmé, jaké parametry bude 
muset splňovat jiný než obytný prostor – mělo by být specifikováno 
v zákoně. Bude jiný než obytný prostor zahrnovat i ubytovny? Budou jiné 
standardy pro ubytovny a jiné pro nebytové prostory? Jak bude definováno 
„ubytovací zařízení“? 

Vysvětleno 
Posuzování jiného než obytného 
prostoru bude provedeno v rámci 
šetření podle § 9.  
 
Posuzované parametry bude 
obsahovat prováděcí právní 
předpis. 

548. VOP 
Ke společně posuzovaným osobám [§ 50 odst. 1 písm. b)] 
Na konci ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) navrhuji čárku nahradit 
středníkem a doplnit větu za středníkem, která zní: „zletilé nezaopatřené 

Akceptováno 
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dítě není společně posuzováno se svými rodiči, pokud patří do okruhu 
společně posuzovaných osob podle písm. a) nebo pokud je rodičem 
nezaopatřeného dítěte a společně s tímto dítětem užívá jiný prostor 
k bydlení než jeho rodiče.“ 
Domnívám se, že zletilé nezaopatřené dítě by mělo být společně 
posuzováno se svým manželem nebo partnerem, nikoliv s rodiči. Rovněž 
pokud zletilé nezaopatřené dítě má vlastní dítě a bydlí odděleně od rodičů 
(nejčastěji s druhem), je namístě, aby pro účely rozhodování o příspěvku 
na bydlení nebylo posuzováno společně s rodiči. 

549. VOP 

Ke zvýšení příjmu vlastním přičiněním [§ 51 odst. 3 písm. d)] 
V § 51 odst. 3 na konci písmene d) navrhuji doplnit slova „, či k jiným 
způsobem nezajistitelné opakované dopravě do zdravotnického zařízení,“ 
Je třeba pamatovat i na situace, kdy osoba musí mít automobil za účelem 
dopravy k lékaři. 

Neakceptováno 
Text ustanovení nebude měněn, 
Obsahuje všechny důležité situace, 
ostatní bude ošetřeno metodicky, 
stejně jako v současné době 
v systému pomoci v hmotné nouzi u 
doplatku na bydlení. 

550. VOP 

Ke zvýšení příjmu vlastním přičiněním [§ 51 odst. 3 písm. f)] 
V § 51 odst. 3 na konci textu písmene f) navrhuji doplnit slova „a 
vzdělávání nebo zájmové činnosti nezaopatřeného dítěte“. 
Může se jednat například o počítač, který je odůvodněnou pomůckou 
pro vzdělávání nezaopatřeného dítěte. 

Neakceptováno 
Text ustanovení nebude měněn, 
Obsahuje všechny důležité situace, 
ostatní bude ošetřeno metodicky, 
stejně jako v současné době 
v systému pomoci v hmotné nouzi u 
doplatku na bydlení. 

551. VOP 

Ke zvýšení příjmu vlastním přičiněním [§ 51 odst. 3 písm. g)] 
V § 51 odst. 3 písm. g) navrhuji za slovo „plynoucímu“ vložit slova „, tj. 
zejména v případech, kdy by zisk z prodeje stačil na úhradu základních 
životních potřeb a nákladů na bydlení společně posuzovaných osob 
po dobu kratší než tři měsíce,“. 
Již podle současného metodického vedení Ministerstva práce a sociálních 
věcí má úřad práce zvažovat, na jakou dobu vystačí finanční prostředky 

Neakceptováno 
Text ustanovení nebude měněn, 
Obsahuje všechny důležité situace, 
ostatní bude ošetřeno metodicky, 
stejně jako v současné době 
v systému pomoci v hmotné nouzi u 
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z prodeje majetku osobě v hmotné nouzi. V případě, že postačí na úhradu 
živobytí (po odečtení nákladů na bydlení) po krátkou dobu (dobu kratší než 
tři měsíce), prodej se nevyžaduje. Obdobně navrhuji zakotvit tento postup 
přímo do zákona pro účely příspěvku na bydlení. 

doplatku na bydlení. 

552. VOP 

Ke zvýšení příjmu vlastním přičiněním (§ 51 odst. 4) 
Navrhuji, aby § 51 odst. 4 zněl takto: „Využitím majetku se rozumí prodej 
nebo jiné využití majetku, který je postižitelný výkonem rozhodnutí podle 
občanského soudního řádu.“ 
Podle stávajícího znění by se vyžadoval prodej věcí, které nepodléhají 
výkonu rozhodnutí. 

Akceptováno 

553. VOP 

K započítávání nákladů na bydlení (§ 55 odst. 4) 
Není zřejmé, jak bude úřad práce určovat místně obvyklou výši nákladů 
na bydlení, je třeba pravidla popsat alespoň v obecných rysech. Viz 
Souhrnnou zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014,2 v níž 
ochránkyně Poslanecké sněmovně doporučila, aby požádala vládu 
o předložení novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která jednoznačně 
stanoví kritéria pro zjišťování místně obvyklého nájemného, a doporučení 
veřejné ochránkyně práv k určování místně obvyklého nájemného.3 

Vysvětleno 
ÚP bude postupovat stejným 
postupem jako v současné době 
v systému pomoci v hmotné nouzi u 
doplatku na bydlení.  

554. VOP 

K uznávání nákladů na bydlení (§ 55 odst. 5) 
V § 55 navrhuji vypustit odstavec 5. Snížení nákladů na bydlení má být 
řešeno poskytnutím sociálního bydlení, nikoliv snížením dávky, pokud 
příjemce dávky z objektivních příčin nemůže získat dostupný nebo sociální 
byt. Navíc navržené ustanovení odporuje článku 30 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod. 

Vysvětleno 
Příjemce dávky o celou dávku 
nepřijde, časově omezená bude 
pouze nadstavbová výše dávky – tj. 
úhrada do vyšších částek než jsou 
průměrné výše v rámci ČR. Tato 
doba by měla být dostatečně dlouhá 
na to, aby takováto osoba byla 
saturována v systému sociálního 
bydlení. Po časovém omezení 

                                                 
2  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014, s. 13, dostupná http://www.ochrance.cz/zpravy-o-cinnosti/zpravy-pro-poslaneckou-
snemovnu/.  
3  Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ze dne 5. 9. 2014, sp. zn. 1354/2014/VOP/AV, http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/2088. 
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dávky by této osobě náležel 
příspěvek na bydlení v základní 
výši. Navíc toto ustanovení bylo 
přesunuto do přechodných 
ustanovení a možnost nadstavbové 
výše vyla prodloužena na 36 
měsíců.  
Článek 30 odst. 2 ZLPS tj. „Každý, 
kdo je v hmotné nouzi, má právo na 
takovou pomoc, která je nezbytná 
pro zajištění základních životních 
podmínek.“ se na toto ustanovení 
nedá aplikovat – nejde o zákon 
upravující hmotnou nouzi a základní 
výše dávky bude náležet 
neomezeně.  

555. VOP 

K výši příspěvku na bydlení (§ 58) 
V § 58 (v odst. 1 až 3) navrhuji vypustit slova „,a na území hlavního města 
Prahy koeficientem 0,35“. 
S odlišným stanovením výše příspěvku na bydlení pro obyvatele Prahy 
ve srovnání s obyvateli ostatních měst nesouhlasím. Rozdílné zacházení 
způsobené odlišným koeficientem není dle mého názoru opodstatněné, 
pokud osoby se stejnými příjmy obdrží podstatně odlišný příspěvek 
na bydlení nebo jim po zaplacení předpokládaných nákladů na bydlení 
zůstane k zajištění ostatních potřeb podstatně rozdílná částka. Domnívám 
se, že důvodem pro vyplácení nižšího příspěvku na bydlení 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 

Neakceptováno  
Vychází se ze současné právní 
úpravy příspěvku na bydlení a není 
důvod pro novou dávku tuto úpravu 
měnit.   
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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. 

556. VOP 

K výplatě příspěvku na bydlení (§ 59 odst. 4) 
Ve větě první navrhuji slova „1 roku“ nahradit slovy „tří let“. 
Toto ustanovení musí být uvedeno do souladu s ustanovením § 74. Pokud 
by tomu tak nebylo, sice by bylo možné dávku neprávem odepřenou 
přiznat nebo zvýšit tři roky zpětně, ale nebylo by možné ji příjemci vyplatit. 
Taková změna by pro něj pozbyla jakéhokoliv významu. 

Vysvětleno 
Ustanovení § 59 a § 74 není 
v rozporu, v § 59 je dikce „není-li 
stanoveno jinak“, § 74 stanovuje 
jinak. 
Věcně jde o dvě zcela odlišné 
situace – dávky, která nebyla 
vyplacena vůbec a dávky, která byla 
neprávem vyplacena v nižší výši 

557. VOP 

K výplatě příspěvku na bydlení (§ 59 odst. 5) 
V ustanovení § 59 odst. 5 navrhuji vypustit poslední větu. 
Zakotvení fikce realizace výplaty dávky odepsáním z účtu úřadu práce, 
aniž by došlo k jejímu faktickému předání příjemci, je v rozporu s účelem 
pomoci v hmotné (bytové) nouzi i celým právním řádem ČR. Stát má 
povinnost poskytovat pomoc k zajištění základních životních podmínek 
a tuto povinnost vůči konkrétní osobě splní až tehdy, když tato osoba 
pomoc obdrží (dostane se do její dispozice), nikoliv, když ji stát odešle (stát 
by pak např. neodpovídal za to, že dávku odeslal na nesprávný účet, 
protože dávka by byla vyplacena). Odpovědnost za doručení pomoci nese 
stát a nemůže se jí podobnou fikcí zbavit. Jedná se o podobně nesmyslné 
ustanovení, jako kdyby bylo do občanského zákoníku zakotveno, že dluh je 
splněn dnem, kdy dlužník odeslal věřiteli platbu, nikoliv dnem, kdy ji věřitel 
obdržel. 

Neakceptováno 
ÚP může sledovat pouze 
skutečnosti, ke kterým má zákonný 
přístup. Datum, kdy si osoba peníze 
převzala, nebo kdy jí byly doručeny 
na účet. Tyto údaje nemá (a 
nemůže mít) ÚP k dispozici. Proto 
by nikdy nebylo zjistitelné, kdy byla 
dávka vyplacena. Navíc k účtu 
oprávněné osoby mohou mít 
dispoziční práva další osoby, takže 
by bylo značně problematické 
zkoumat, kdo peníze z účtu čerpal. 

558. VOP 
K příjemci a zvláštnímu příjemci příspěvku na bydlení (§ 60 odst. 2) 
V § 60 odst. 2 navrhuji vložit za první slovo „bydlení“ slova: „nebo jeho 
část“ a za slovo „energií“ slova: „; v případě, že vlastník jednotky 
opakovaně nehradí společenství vlastníků jednotek zálohy na služby 

Vysvětleno 
Příspěvek na bydlení ani jeho část 
nelze poslat subjektu, který není 
oprávněnou osobou nebo u něhož 
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spojené s užíváním bytu, považuje se pro účely tohoto zákona 
za poskytovatele služeb nájemci společenství vlastníků jednotek“. 
V praxi se setkávám s případy, kdy vlastníci bytů nehradí řádně zálohové 
platby za služby (teplo, vodu, příspěvek do fondu oprav). Vlastníci 
pronajímají byty osobám v hmotné nouzi. Nájemci řádně hradí náklady 
na bydlení prostřednictvím dávek na bydlení, pronajímatelé již však 
z peněz z dávek nehradí náklady za služby, hrozí odpojení vody, tepla, což 
by ještě zhoršilo situaci lidí v hmotné nouzi. Úřad práce by mohl problém 
řešit tak, že bude část dávky na bydlení posílat SVJ na úhradu konkrétní 
částky za služby (tzv. přímá úhrada služeb, SVJ lze považovat 
za poskytovatele služeb) nebo bude zasílat SVJ dávku na bydlení jako 
zvláštnímu příjemci. 

neproběhlo řízení o přímé úhradě 
dávky příp. o stanovení zvláštního 
příjemce. Nájemce bytu nemá 
žádný právní vztah k SVJ, proto 
nelze (fiktivně) SVJ považovat za 
dodavatele služeb. 
SVJ lze stanovit zvláštním 
příjemcem, za splnění dalších 
podmínek daných zákonem.  

559. VOP 

K příjemci a zvláštnímu příjemci příspěvku na bydlení (§ 60 odst. 3) 
Ustanovení § 60 odst. 3 navrhuji změnit takto: 
„Krajská pobočka Úřadu práce může zvláštního příjemce ustavit, obdrží-li 
písemné oznámení sociálního pracovníka obecního úřadu, že příjemce 
příspěvku na bydlení prokazatelným způsobem neuhradil alespoň za jeden 
kalendářní měsíc sociální nájemné. Rozhodnutí o ustanovení zvláštního 
příjemce může krajská pobočka Úřadu práce zrušit, pokud obdrží písemné 
vyjádření sociálního pracovníka obecního úřadu, že pominul důvod, 
pro který byl zvláštní příjemce ustanoven.“ 
Domnívám se, že zvláštního příjemce by měla krajská pobočka 
ustanovovat z moci úřední na základě písemného oznámení sociálního 
pracovníka obecního úřadu v případě, že příjemce příspěvku na bydlení 
prokazatelně neuhradil alespoň za jeden kalendářní měsíc sociální 
nájemné. Taktéž řízení o zrušení rozhodnutí o ustanovení zvláštního 
příjemce by nemělo být zahajováno na základě žádosti sociálního 
pracovníka, ale z moci úřední úřadu práce na základě písemného vyjádření 
sociálního pracovníka. 

Akceptováno 

560. VOP 
K rozhodnému období (§ 64 odst. 2) 
Navrhuji, aby § 64 odst. 2 zněl takto: „Rozhodným obdobím, za které se 
zjišťuje započitatelný příjem a náklady na bydlení, je období kalendářního 

Neakceptováno 
V rámci rozšířeného vnitřního 
připomínkového řízení bylo 
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měsíce předcházejícího aktuálnímu kalendářnímu měsíci. V případě 
podání nové žádosti o dávku může krajská pobočka Úřadu práce zohlednit 
prokazatelné náklady na bydlení z rozhodného období, které dosud nebyly 
uhrazeny.“ 
Pokud bude výše dávky vycházet z předchozích tří kalendářních měsíců, 
nebude reagovat na aktuální náklady na bydlení rodiny, což může 
znamenat, že rodina nebude mít dostatek finančních prostředků k úhradě 
aktuálních nákladů na bydlení a zhorší se její sociální situace nebo ztratí 
bydlení. Jako vhodnější se tedy jeví zachovat dosavadní rozhodné období 
určené pro doplatek na bydlení. 
Dále je třeba vyřešit situace, kdy žadatel o dávku nemá finanční prostředky 
na úhradu nákladů na bydlení tak, aby následně získal dávku na bydlení 
a mohl se dostat do systému pomoci. Z tohoto důvodu navrhuji zakotvit 
výjimku, kdy úřad práce může přiznat dávku na bydlení i osobě, která 
dosud neuhradila náklady na bydlení z předchozího měsíce tak, aby nebyla 
ze systému pomoci vyloučena. V případě, že se bude jednat o nové 
bydlení žadatele o dávku, je tato situace pokryta ustanovením § 55 odst. 1 
písm. b), kdy úřad práce započte 80 % normativních nákladů na bydlení. 

vyhověno četným zásadním 
připomínkám ohledně stanovení 
rozhodného období na 3 měsíce.  

561. VOP 

K účastníkům řízení (§ 65 odst. 3) 
V § 65 na konci textu odstavce 3 navrhuji doplnit slova: „, oprávněná osoba 
a její zástupce“. 
Je třeba, aby byla oprávněná osoba rovněž účastníkem řízení o ustanovení 
zvláštního příjemce tak, aby se mohla bránit zákonnými prostředky obrany. 

Akceptováno 

562. VOP 

K vyhotovení rozhodnutí [§ 70 písm. a)] 
V § 70 na konci textu písm. a) navrhuji doplnit slova „v požadované výši“. 
V případě, že dávka není přiznána v požadované výši, musí úřad práce 
odůvodnit svůj postup při určování výše dávky tak, aby se příjemce dávky 
mohl bránit řádným opravným prostředkem. V případě doplatku na bydlení 
za současné právní úpravy vydává úřad práce v tomto případě rozhodnutí. 

Vysvětleno 
Příspěvek na bydlení se na žádosti  
nepožaduje v konkrétní výši. Proto 
by doplnění textu nemělo smysl. 
Současně zůstávají zachovány 
opravné prostředky, pokud žadatel 
nesouhlasí s výší dávky 
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563. VOP 

Ke změnám skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši (§ 
74 odst. 2) 
V § 74 navrhuji na konci textu odst. 2 doplnit větu, která zní: „Tato lhůta 
neplyne po dobu řízení o opravném prostředku nebo o žalobě proti 
rozhodnutí o dávce.“ 
Je třeba upravit stejně jako počítání lhůt v případě povinnosti příjemce 
dávky vrátit přeplatek. 

Neakceptováno 
Vychází se ze současné praxe, kde 
lhůta 3 let bez stavění je dostatečně 
dlouhá a nečiní problémy. 

564. VOP 

K zániku nároku na dávku (§ 75 odst. 4) 
V § 75 odst. 4 větě druhé navrhuji vypustit slova „k zamítnutí žádosti 
a nepřiznání příspěvku na bydlení nebo“ a dále slova „byla žádost 
zamítnuta a dávka nepřiznána nebo“. 
Následky nesplnění povinností dotčených osob je třeba upravit stejně jako 
u pomoci v hmotné nouzi. Je zcela nepřiměřeným opatřením, pokud by 
žadatel o dávku, který z nejrůznějších (mnohdy i na jeho vůli nezávislých) 
důvodů nedoplní žádost o dávku a jemuž proto byla žádost zamítnuta nebo 
dávka nepřiznána, neměl mít další tři měsíce nárok na dávku, když by se 
mu dodatečně nezbytné doklady podařilo získat. Na rozdíl od příjemce 
dávek totiž žadatel není před začátkem řízení poučen, že je nezbytné 
uschovávat všechny doklady o skutečnostech rozhodných pro nárok 
na dávku a její výplatu, může se proto stát, že se mu nepodaří všechny 
doklady ve lhůtě pro doplnění žádosti stanovené krajskou pobočkou Úřadu 
práce opatřit. Toto opatření může být v popsané situaci hodnoceno jako 
rozporné s čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 

Neakceptováno 
Připomínka jde pouze na sankci při 
odejmutí již vyplácené dávky. 
Sankční vyřazení z nároku je však 
nutné ustanovit i pro neplnění 
zákonných povinností při podání 
žádosti. Jinak by docházelo 
k situaci, kdy oprávněná osoba 
nebo společně posuzované osoby 
nebudou plnit své povinnosti, ÚP 
bude tyto osoby vyzývat následně 
dojde k zamítnutí žádosti a osoba si 
v témže měsíci podá novou žádost 
(u které se situace může opakovat). 
Toto by neadekvátně zatěžovalo ÚP 
a na oprávněné osoby by to nemělo 
žádný dopad. 

565. VOP 

K povinnosti součinnosti (§ 76 odst. 1) 
V § 76 odst. 1 navrhuji vypustit slova „nebo na požádání žadatele 
o příspěvek na bydlení, příjemce příspěvku na bydlení a osoby společně 
posuzované“. 
Povinnost může vždy ukládat pouze orgán veřejné moci, který je zároveň 
nadán i mocenskou silou k vymáhání jejího splnění, nikoliv adresáti veřejné 

Akceptováno 
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správy (žadatel o dávku, příjemce dávky, společně posuzovaná osoba). 
Povinnost vyhovět žádosti adresáta veřejné správy je nevymahatelná, 
protože tyto subjekty nemají žádnou faktickou možnost ostatní osoby 
přinutit, aby požadovanou součinnost poskytly. Zjistit stav věci, o němž 
nejsou důvodné pochybnosti, je povinen Úřad práce. Tuto povinnost 
nemůže přenášet na adresáty veřejné správy. Od účastníků řízení, 
příjemců dávek, společně posuzovaných osob je možné dle ustanovení 
§ 75 zákona žádat splnění pouze fakticky možné povinnosti, nikoliv 
povinnosti fakticky nemožné. V opačném případě by se jednalo o porušení 
čl. 4 Listiny základních práv a svobod. 

566. VOP 

K poskytování údajů Ministerstvem vnitra a Policií České republiky [§ 
80 odst. 3 písm. h)] 
V § 80 odst. 3 písm. h) navrhuji nahradit slova „zbavení nebo omezení 
způsobilosti k právním úkonům“ slovy „omezení svéprávnosti“. 
Terminologicky je třeba sladit s občanským zákoníkem. 

Akceptováno  

567. VOP 

K přechodu nároku na dávku (§ 81) 
V § 81 navrhuji za větu první vložit větu, která zní: „Neměl-li zesnulý 
žadatel o příspěvek na bydlení žádnou společně posuzovanou osobu, 
stávají se účastníky řízení pronajímatel nebo poskytovatel služeb nebo 
poskytovatel energií.“ 
Domnívám se, že náklady na bydlení, které žadateli vznikly v době řízení 
o přiznání příspěvku na bydlení (ode dne podání žádosti do dne jeho 
úmrtí), by měly být uhrazeny, pokud by žadatel o dávku splnil podmínky 
nároku na ni. 

Neakceptováno 
Stanovení pronajímatele nebo 
poskytovatele služeb nebo 
poskytovatele energií je 
administrativně náročné a 
neefektivní, vzhledem k tomu, že 
příspěvek nemusí pokrývat 
veškeré náklady zemřelé osoby, 
které má u těchto subjektů.  
 

568. VOP 

K přestupkům (§ 83 odst. 2) 
V § 83 odst. 2 navrhuji vypustit slova „a 75“. 
Odpovědnost za přestupek z důvodu nesoučinnosti by měla stíhat fyzické 
osoby uvedené v § 76, jimž krajská pobočka Úřadu práce ČR uloží 
povinnost součinnosti, nikoliv žadatele o dávku, příjemce dávky nebo 
společně posuzovanou osobu. Negativním důsledkem nesplnění povinnosti 
součinnosti ze strany osob uvedených v § 75 je zamítnutí žádosti, 

Částečně akceptováno 
Žadatel o dávku a příjemce dávky 
jsou sankcionováni nemožností 
požádat o dávku po další 3 měsíce. 
V tomto ustanovení bude 
ponechána sankce pouze pro 
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nepřiznání dávky nebo její odnětí. Navíc příjemce dávky ztratí po další tři 
měsíce nárok na dávku. Tyto negativní důsledky jsou zcela postačujícím 
zásahem do jejich práv a není třeba uvedené osoby z důvodu neposkytnutí 
součinnosti stíhat ještě za přestupek. 

zvláštního příjemce.  

569. VOP 

K přestupkům právnických osob (§ 84 odst. 1) 
V § 84 odst. 1 navrhuji vypustit číslo „75“ a spojku „a“. 
Porušení povinnosti součinnosti zakotvené v § 75 by mělo být 
u právnických osob stíháno obdobně jako u osob fyzických. Nadto 
právnická osoba nemůže být příjemcem dávky nebo žadatelem o dávku. 
Podle § 75 nelze žádné právnické osobě uložit žádnou povinnost 
součinnosti. 

Částečně akceptováno 
Žadatel o dávku a příjemce dávky 
jsou sankcionováni nemožností 
požádat o dávku po další 3 měsíce.. 
V tomto ustanovení bude 
ponechána sankce pouze pro 
zvláštního příjemce. 
. 

570. SMO 

1) Obecně 
Svaz dlouhodobě upozorňuje na problémy související s poskytováním 
nepojistných sociálních dávek na zajištění bydlení osob v hmotné nouzi, 
zejména na nehospodárnost tohoto systému, koncentrace sociálně 
nežádoucích jevů v určitých lokalitách či neetické „podnikání s chudobou“. 
Stát předkládá jako řešení (nejen tohoto) problému návrh zákona o 
sociálním bydlení a příspěvku na bydlení, otázkou však zůstává, zda 
dostatečně zvážil veškeré relevantní možnosti řešení. Svaz má za to, že 
zvolený způsob řešení neodpovídá pojetí smíšeného modelu výkonu 
veřejné správy, nerespektuje postavení územní samosprávy tak, jak je 
vymezena Ústavou České republiky, Evropskou chartou místní 
samosprávy a pojetí deklarovaném Ústavním soudem v jeho nálezech a 
nereflektuje historický vývoj územní samosprávy po roce 1989. 
Návrh zákona, tak jak je předkládán, směřuje k unifikaci oblasti sociálního 
bydlení. Pakliže je toto hlavním cílem návrhu, pak není možné, aby byla 
tato politika realizována prostřednictvím specifické role, kterou obce 
vykonávají v rámci své samostatné působnosti, neboť imanentním znakem 
samostatné působnosti je to, že je vykonávána na základě vlastní 
odpovědnosti, s přihlédnutím k místním podmínkám a jenom pro občany 
obce. 

Akceptováno 
Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do 
systému dobrovolně, sociální 
bydlení je pak poskytováno 
v samostatné působnosti, pokud 
obce do systému nevstoupí, 
zajišťuje sociální bydlení Centrum 
pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 
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Obce doposud realizovaly politiku v oblasti bydlení (sociálního nevyjímaje) 
v rámci samostatné působnosti a to podle svých finančních možností, 
někdy též za využití dotačních prostředků státu. Toto pojetí realizace 
sociálního bydlení odpovídá koncepci samostatné působnosti v České 
republice. Předložený návrh toto pojetí samosprávy narušuje a rozostřuje 
hranici mezi samostatnou a přenesenou působností. 
K rozdílu mezi samostatnou a přenesenou působností se ostatně vyjádřil 
Ústavní soud např. ve svém usnesení sp. zn. II. ÚS 995/07, ze dne 10. 
července 2007, v němž mimo jiné stojí: „(…) je to rovněž primárně stát, 
který je vůči osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům povinován 
ochranou jejích základních práv, tj. konkrétně zajistit jí kvalifikované 
zastupování v právních vztazích, a tam, kde neexistuje soukromá osoba 
ochotná takovou funkci zastávat, je stát povinen vykonávat tuto funkci sám. 
S ohledem na to je jedinou ústavně konformní interpretací § 27 odst. 3 o. z. 
taková interpretace, která reflektuje toto postavení a roli státu ve vztahu k 
ochraně základních práv. Dané ustanovení je tedy třeba vykládat tak, že, 
orgánem místní správy je obec, která opatrovnickou funkci vykonává jako 
organizační součást státu, nikoliv jako korporace nadaná územní 
samosprávou. Ústavněprávní hledisko vyžaduje, aby výkon opatrovnické 
funkce byl považován za výkon přenesené, nikoliv samostatné působnosti 
obce.“  
Ústavní soud vychází ve zmíněném rozhodnutí, které se týká otázky 
výkonu veřejného opatrovnictví, z premisy, že je to stát, kdo je primárně 
povinen chránit zájmy a práva opatrovance. Stát je povinován jednak proto, 
že o potřebě takové ochrany rozhodl a tedy ji deklaroval, jednak též proto, 
že ochrana zájmů a práv člověka přesahuje obecní záležitosti. Obec totiž 
jako veřejný opatrovník sice ochraňuje a prosazuje opatrovancovi zájmy, 
ale jeho práva a zájmy jako člověka, nikoliv skrze jeho pozici občana obce. 
Podle Ústavního soudu nelze ochranu práv a zájmů opatrovance obecně 
považovat za záležitost v zájmu obce a jejích občanů, jak je vymezen 
věcný rozsah samostatné působnosti § 35 odst. 1 obecního zřízení. Nad 
rámec argumentace Ústavního soudu je též možné akcentovat aspekt 
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určitého pasivního postavení obce ve vztahu k opatrovnictví: obci totiž není 
umožněno ovlivnit, zda bude opatrovníkem jmenována, či nikoliv. Tyto 
závěry lze bez dalšího aplikovat i na problematiku sociálního bydlení, 
neboť jde o obdobné vztahy – stát coby garant sociálního bydlení svým 
mocenským rozhodnutím ukládá obcím plnění úkolů, aniž by jim prakticky 
dával možnost rozhodnout, zda tyto úkoly plnit chtějí/mohou a to navíc ve 
vztahu ke skupině osob, jež je výrazně širší než obyvatelé tvořící obec. 
V situaci, kdy předložený návrh nedává obcím vůbec prostor k úvaze, zda 
chtějí sociální bydlení realizovat, stanoví závazně způsob jeho realizace, 
jehož nedodržování je dokonce sankcionováno a zakládá nerovnoprávné 
postavení obcí v závislosti na jejich velikosti, nelze hovořit o výkonu 
samostatné působnosti, tak, jak ji v České republice známe. 
Svaz nahlíží v souladu s výše uvedeným na předloženou právní úpravu 
jako na realizaci státní politiky sociálního bydlení, pro niž je typická 
přenesená působnost. 
S ohledem na ústavní zakotvení územní samosprávy a mezinárodněprávní 
závazky v této oblasti je též nepřijatelné, aby stát nařizoval obcím, aby si 
za vlastní prostředky pořizovaly nemovitý majetek (bytový fond) – jde o 
nepřípustný zásah do vlastnického práva a práva na hospodaření s 
vlastním majetkem. 
Vedle toho, že Svaz požaduje, aby byla daná materie upravena jako výkon 
přenesené působnosti, požaduje též, aby byl výkon těchto činností hrazen 
zcela státem (tedy skutečná výše vzniklých nákladů). Obce již v dnešní 
době doplácejí z vlastních prostředků nemalé částky na výkon přenesené 
působnosti. Model plné úhrady výkonu přenesené působnosti ostatně není 
českému právnímu řádu cizí, neboť takto je hrazen výkon přenesené 
působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte. Není též možné 
(vzhledem k nákladům, která opatření navržená v zákoně vyvolají), aby 
byla míra ochrany jednotlivců závislá na finančních možnostech té které 
obce. 

571. SMO 2) K ustanovení § 2 odst. 2 
 

Akceptováno 
Zákon je na základě vypořádání 
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 Navrhujeme upravit. 
Odůvodnění: 
Obec v samostatné působnosti bude pouze plnit státem stanovenou 
povinnost a bude naplňovat rozhodnutí ÚP ČR, proto doporučujeme změnit 
formulaci na přenesenou působnost. MPSV v důvodové zprávě uznává, že 
je to primárně stát, který má zajistit právo na bydlení. Je tedy nutné se 
dívat na ústavně právní hledisko, kdy obec působí v rámci zákona o 
sociálním bydlení jako „organizační součást státu“, nikoliv jako korporace 
nadaná územní samosprávou, protože většina ustanovení tohoto zákona 
vykazuje znaky přenesené působnosti. S tím souvisí také otázka 
materiálního a personálního zajištění výkonu sociálního bydlení tak, aby 
obec měla odpovídající finanční a personální kapacity tuto funkci 
vykonávat.  
 

připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do 
systému dobrovolně, sociální 
bydlení je pak poskytováno 
v samostatné působnosti, pokud 
obce do systému nevstoupí, 
zajišťuje sociální bydlení Centrum 
pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 
 

572. SMO 

3) K ustanovení § 3 odst. 2 
 Navrhujeme upravit. 
Odůvodnění: 
V uvedeném ustanovení se stanoví, že „je-li osoba v nepříznivé sociální 
situaci, zejména bez bydlení, má bez zbytečného odkladu nárok na 
poskytnutí sociální služby azylové domy.“  U jednotlivce není zřejmé, jak se 
bude postupovat v případě, že bude kapacita azylového domu v dané obci 
naplněná (v praxi běžný jev) a umístění žadatelů se řídí pořadníkem. U 
rodin, které se ocitnou v této situaci, pak máme za to, že poskytnutí této 
sociální služby je téměř nemožné, jelikož neexistují azylové domy, které by 
poskytly ubytování celým rodinám. Návrh zakládá nároky na rozvoj sociální 
služby azylové bydlení nad rámec současných kapacit. Současně 
upozorňujeme na rozpor, kdy obec rozhoduje o formě pomoci azylový dům, 
a kapacity budou žádány v krajské síti sociálních služeb. Návrh zákona 
tuto problematiku dostatečně neřeší.  
Dále nárok osoby v nepříznivé sociální situaci na poskytnutí sociální služby 
azylové domy zásadně mění systém pobytových služeb sociální prevence 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, založený na 

Vysvětleno 
Azylové domy nově nejsou součástí 
systému, jejich provoz bude 
v souladu se zákonem 108. 
Finanční prostředky na jejich provoz 
budou navýšeny o 300mil. ročně. 
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dobrovolnosti  

573. SMO 

4) K ustanovení § 6 odst. 1 písm. j) 
  
Navrhujeme vypustit. Tento návrh se současně týká i navrhované změny 
zákona o azylu.  
 
Odůvodnění: 
Nepřímo se rozšiřuje skupina osob, které musí být byty přidělovány 
přednostně. Jde o osoby, u nichž soud rozhodl o porušení jejich práv 
vyplývajících z práva na rovné zacházení. Podle tohoto ustanovení budou 
do skupiny zvlášť zranitelných osob zařazeny osoby, u kterých došlo 
k jakémukoliv nerovnému zacházení např. diskriminace v zaměstnání, 
diskriminace z důvodu věku, vybraného parkování např. osobě se 
zdravotním postižením nebude zřízeno parkování a budou-li tyto osoby 
splňovat kritérium nákladů na bydlení více než 40% započitatelných příjmů 
podle zákona o životním a existenčním minimu. Okruh oprávněných osob 
se dále rozšiřuje i o uprchlíky (návrh změny zákona o azylu), což znamená, 
že osoby pobývající  příjímacím nebo pobytovém anebo integračním 
azylovém středisku déle než šest měsíců budou oprávněnou osobou 
v bytové nouzi. Sociální byt jim pak bude muset zajistit obec, ve které se 
výše uvedená střediska nacházejí  (10 obcí). Jde tedy o velmi široký záběr 
ve vymezení zvlášť zranitelných osob, de facto jde o většinu populace 
včetně uprchlíků. Tento závěr potvrzuje i spojení ustanovení § 6, kde jsou 
vyjmenovány skupiny zvlášť zranitelných osob, které mají přednostní nárok 
na získání bydlení zejména s § 27, kde je definován jako vazba k obci v 
zásadě každý pobyt delší než 6 měsíců, což potvrzuje, že  obce budou 
muset zajistit byt celé řadě osob, které k obci v zásadě nebudou mít vztah 
a bude tak otevřena možnost účelově řešit bydlení v místě, které 
potenciálním nájemcům vyhovuje. 

Vysvětleno  
Je stanovena jednotná podmínka 
trvalého pobytu bez ohledu na 
státní občanství. 
 
 

574. SMO 5) K ustanovení § 6 odst. 2 
 

Akceptováno 
Bez zbytečného odkladu. 
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 Navrhujeme upřesnit spojení „ v co možná nejkratší lhůtě na základě 
intenzity bytové nouze“ 
 
Odůvodnění: 
Doporučujeme vymezit kritéria a upřesnit, zda osobě, která bude zvlášť 
zranitelná, které se bude muset přidělit dostupný byt nebo sociální byt „ 
v co nejkratší lhůtě na základě intenzity bytové nouze“, zda bude tento 
přidělený na základě rozhodnutí úřadu práce nebo obec přidělí takový byt a 
úřad práce následně rozhodne? Co když úřad práce rozhodne, že u osoby 
nenastala taková intenzita bytové nouze, že jí musel být byt přidělený? 

575. SMO 

6) K ustanovení § 9 
 
Navrhujeme doplnit. 
 
Odůvodnění: 
Obcím vyplývá povinnost zajistit dostatečný obecní fond sociálního bydlení. 
Z návrhu zákona však není zcela zřejmé, jaké množství bytů je dostatečné. 
V tuto chvíli obce ani neodhadnou, kolik bude přiznáno nároků na sociální 
bydlení a v jakém časovém horizontu. Návrh zákona také nedává řešení na 
otázku přiměřené velikosti bytového fondu v závislosti na počtu řešených 
žadatelů. Z pohledu obcí se bude jednat o značný počet osob 
v předpokládané bytové nouzi nacházejících se na jejím území, přičemž 
sama obec nedisponuje “dostatečným“ množstvím bytů a nelze ani 
důvodně předpokládat, že by jím disponovali další subjekty. V případě 
dalších subjektů nelze garantovat jakýkoliv zájem o umožnění této formy 
bydlení. 
Za závažné považujeme, ač v části dočasné, neúměrné finanční zatížení 
obcí při realizaci dostatečného bytového fondu pro účely sociálního 
bydlení, a to nejen na stavbu, opravu, pronájem a provoz sociálních a 
dostupných bytů a sociální práci, ale i na další personální a provozní 
zajištění. Odkaz na řešení finanční zátěže dotací není dostačující, neboť 
finanční příspěvek bude poskytován na základě nařízení vlády a vyhlášky 

Akceptováno 
Obce, které se zapojí do systému, 
a Centrum pro sociální bydlení , 
zajišťují odpovídající fond 
sociálního bydlení (dále jen 
„sociální bytový fond“) na základě 
počtu osob v bytové nouzi na 
příslušném území. Sociální bytový 
fond tvoří byty ve vlastnictví 
příslušné obce, dalších obcí 
nebo ve vlastnictví jiných právních 
subjektů, s nimiž obec či Centrum 
pro sociální bydlení uzavřelo 
smlouvu o zajištění sociálního 
bydlení, popřípadě smlouvu o 
zajištění sociálního bydlení 
podle občanského zákoníku. 
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Ministerstva pro místní rozvoj, což není dostatečná záruka, že obcím 
budou uhrazeny jejich náklady. Personální náklady obcí návrh zákona o 
sociálním bydlení zcela opomíjí, např. na str. 111 jsou rozepsány pouze 
náklady na personální zajištění a agendové systémy rezortů.     

576. SMO 

7) K ustanovení § 12 
Navrhujeme vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Jestliže obec disponuje určitým bytovým fondem, který může být poměrně 
malý, nemůže si ještě vybírat místo, kde sociální byty zřídí. U bytů ve 
vlastnictví ostatních subjektů bude dodržování výše uvedených ustanovení 
ještě více problematické.  
Obec není schopna regulovat vlastníky nemovitostí. Vlastník nemovitosti si 
může ve svém domě ubytovat, koho uzná za vhodné.  
Dále četnější začleňování osob sociálně slabých mezi „pravidelně platící 
nájemce“ způsobí negativní reakce a odliv platících nájemců 
s dlouhodobými vazbami, což v dlouhodobém výhledu může zapříčinit 
vznik nových sociálně vyloučených lokalit. Platící nájemci nebudou mít 
zájem bydlet v domě společně se sociálně slabými, navíc když bude 
pravidelně docházet např. k rušení nočního klidu. 
Pokud koncentrace obyvatel vznikne v soukromých domech bez zavinění 
obce, neměla by být za to obec nikterak sankcionována. V tomto směru 
bude hodně záležet na prováděcím právním předpisu. Vzhledem k tomu, 
že není k dispozici prováděcí právní předpis, který určuje podrobnosti 
současně s návrhem zákona o sociálním bydlení, a obce mají být 
sankcionovány v souvislosti s územní koncentrací a rezidenční segregací 
nesouhlasíme s tímto ustanovením a žádáme o jeho vypuštění.  
Pokud ustanovení vypuštěno nebude, žádáme o vysvětlení výpočtu a 
vysvětlení, jak je vnímán počet znevýhodněných osob 30 – zda se jedná o 
jednotlivce nebo byty (1 osoba, s níž je uzavřena nájemní smlouva).  V 
případě, kdy by byly počítány společně posuzované osoby, může to 
znamenat, že problematická z pohledu segregace může být již sídelní 

Akceptováno 
Ustanovení § 12 je ze zákona 
vyjmuto. 
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jednotka, v níž je cca 6 bytů pro čtyřčlenné rodiny. Jak bude řešena 
problematika, kdy budou byty obývat i osoby neuvedené v nájemní 
smlouvě a dojde tak k navýšení osob v určité lokalitě? 
Není ani zřejmé, jak budou posuzovány byty zvláštního určení např. domy 
s pečovatelskou službou, zda budou zahrnuty do segregační politiky. Proti 
tomuto se předem ohrazujeme. Byty zvláštního určení by měly být ze 
segregační politiky vyjmuty.  
 

577. SMO 

K ustanovení § 13 
 
Navrhujeme upravit. 
Odůvodnění: 
Individuální plán podpory tak, jak je v návrhu zákona nastaven, je pro 
osoby v bytové nouzi nadbytečný a jen zatíží sociální pracovníky obecních 
úřadů další nepotřebnou administrativou. Předkladatelé mylně předjímají, 
že osoby v bytové nouzi si neumějí organizovat život samy, bez pomoci 
sociálního pracovníka. Individuální plán by měl být dobrovolným 
instrumentem, do nějž osoba nebude nucena. Měl by vycházet z vůle 
člověka změnit svoje sociální chování. Tedy nikoli povinná listina „papír pro 
papír“, ve které jde opět o další testování příjmové a majetkové oblasti, 
hodnocení kompetencí osoby, což není aktivita, která by osobu vedla, 
např. k hledání zaměstnání. V současné době existují dostatečné nástroje 
sociální práce, které lze při pomoci osobě v bytové nouzi využít.  
 

Vysvětleno 
Jedná se o motivační nástroj – viz 
vypořádání připomínky 118 a 
dalších. Je důležité, aby bylo 
pobývání v sociálním bytu 
podpořeno i spoluprací se sociálním 
pracovníkem, která povede k řešení 
situace bytové nouze. Zároveň 
neplnění individuálního plánu může 
být podnětem pro zrušení 
rozhodnutí o bytové nouzi. 
Individuální plán podpory posiluje 
možnosti obcí při řešení problémů 
s lidmi v sociálním bydlení. 
IPP bude i součástí nájemní 
smlouvy o sociálním bydlení. 

578. SMO 

K ustanovení § 14 odst. 3 
 
Navrhujeme doplnit. 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmá provazba rozhodnutí obce podle § 14 odst. 5 písm. b) ve 

Vysvětleno 
ÚP nově není součástí systému 
sociálního bydlení (jen v souvislosti 
s příspěvkem na bydlení). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-292- 
 

vztahu k formě podpory ze systému sociálního bydlení v návaznosti na 
ustanovení § 35 odst. 1 návrhu zákona, jestliže bude součástí rozhodnutí 
(jehož obsahem je dle § 33 i forma sociálního bydlení), které je vydáváno 
krajskou pobočkou úřadu práce, ještě před dobou, než se osoba dostaví na 
obecní úřad. 
V právní normě vyjasnit jednotlivé rozhodování o formě poskytnuté 
podpory ze systému sociálního bydlení. 

579. SMO 

10) K ustanovení § 14 odst. 4 písm. b) 
 
 Navrhujeme kompetenci přenechat stavebním úřadům 
Odůvodnění: 
Stavební úřad může kvalifikovaně posoudit, zda byly dodrženy minimální 
stavebně technické standardy sociálního bydlení. Pracovník úřadu práce 
bude problematicky hodnotit, zda stavebně technické standardy byly 
dodrženy nebo nikoliv. 
 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze. 
ÚP nově není součástí systému(jen 
v souvislosti s příspěvkem na 
bydlení). 

580. SMO 

11) K ustanovení § 15 odst. 2 
 
 Navrhujeme upřesnit: 
 
Odůvodnění: 
Podle návrhu zákona budou moci neziskové organizace vstupovat do 
veřejné soutěže s byty do fondu sociálních bytů a současně se s nimi 
počítá pro výkon sociální práce, a to na smluvním základě o dohodnuté 
spolupráci s obcemi při poskytování sociálního bydlení. Vzhledem k tomu, 
že v České republice až na výjimky není rozšířená praxe, kdy bytový fond 
vlastní majitelé z řad neziskového sektoru a bytový fond není rozvíjen na 
„neziskovém základě“, dává zákon vzniknout zcela novému systému pro 
zapojení neziskových organizací. V návrhu nejsou stanovena kritéria, která 
by obce měly při vyhlašování výběrových řízení na poskytování sociální 
práce a získání sociálních bytů zahrnout.   
 

Vysvětleno 
§15 je nahrazen upraveným § 9. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-293- 
 

Je nezbytné přesněji vymezit podmínky tvorby plánu sociálního bydlení 
obce. Místní příslušnost krajské pobočky ÚP (§ 31) není vždy shodná s 
faktickým místem pobytu osoby v bytové nouzi.  

581. SMO 

12) K ustanovení § 15 odst. 3 
 
Navrhujeme prodloužit skutečný pobyt na dobu jednoho roku a navrhujeme 
vypustit písmeno b). 
Odůvodnění: 
Prolomením podmínky trvalého pobytu pro poskytnutí sociálního bytu 
nebudou obce schopny zajistit dostatečné množství bytů. 
 
Zároveň navrhujeme z odst. 3 vypustit písmeno b), neboť ze zákona o 
veřejných zakázkách v ustanovení § 29 písm. h) – „ zadavatel není povinen 
zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení... jejímž, předmětem je nabytí, 
nájem nebo pacht existující věci nemovité nebo s ní souvisejících věcných 
práv…“. V tomto případě by šlo o zvýšené transakční náklady. 

Vysvětleno 
§15 je nahrazen upraveným § 9. 
 

582. SMO 

13) K ustanovení § 15 odst. 4 
 
Navrhujeme upravit nebo vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Způsobem „vyvinění se“ z povinnosti sociálního bydlení bude 
pravděpodobně postupovat většina malých a středních obcí, což 
představuje zátěž pro větší obce. Přitom obcí, které mají méně než 1000 
obyvatel, je více než tři čtvrtiny z celkového počtu, z čehož plyne, že 
výjimka „vyvinění“ se týká většiny obcí. Dříve či později může být výjimka 
důsledkem rezidenční segregace a územní koncentrace v městech nad 
1000 obyvatel, za kterou budou obce sankcionovány, zákon tedy obsahuje 
jistý protimluv.  

Vysvětleno 
§ 15 je nahrazen upraveným § 9. 
 
 
 

583. SMO 
14) K ustanovení § 16  
 
Navrhujeme vypustit. 

Akceptováno 
Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně, 
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Odůvodnění: 
 Zatímco sankce jsou zcela jasně v zákoně určené, zcela chybí podrobné 
stanovení pravidel, které  by mohla obec porušit a za které by mohla být 
sankcionována. V tomto případě nelze akceptovat odkaz na pozdější 
vydání právního předpisu. 
Chybí představa o stanovení ceny nájmu: 

- Kdo a v jakých intervalech bude kalkulaci provádět? 
- Jak bude probíhat veřejná soutěž mezi zájemci z řad majitelů bytů 

(veřejná soutěž versus zmíněná cenová mapa) 
- Jaká další kritéria kromě ceny mohou být v rámci této soutěže brána 

v potaz? 
- Jak chce autor zákona zabránit podhazování cen? 
- Jak se zákon vypořádá s tím, že v tržním prostředí se ceny liší ulici 

od ulice? 
U sankcí, které souvisí s rezidenční segregací a územní koncentrací 
jsou pouze odkazy na zákonné povinnosti uvedené v ustanovení 12, 
avšak v tomto ustanovení je pouze vymezení pojmů, zcela chybí 
stanovené povinnosti, lhůta k nápravě, z čehož plyne, že Svaz nemá co 
připomínkovat. Nesouhlasíme také, aby sankce byla stanovena před 
tím, než budeme mít možnost připomínkovat podmínky, které obce 
mohou porušit.    

 

sankce nejsou v zákoně obsaženy. 
 

584. SMO 

15) K ustanovení § 23 a § 24 
 
Navrhujeme doplnit. 
 
Odůvodnění: 
K nahlížení do registru musí mít právo i příslušná obec, která spravuje 
bytový fond (zde je opět vůči centrální úrovni v nerovném postavení), a to 
alespoň k datům své obce a k agregovaným datům, které umožní srovnání 
na národní úrovni. Toto je významné rovněž ve vztahu k povinnosti 

Akceptováno 
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zpracovávat Plán sociálního bydlení, kdy je nutno používat věrohodná 
data. V opačném případě by pravděpodobně musely obce vést duplicitní 
evidenci, což tvoří další administrativní zátěž. 
Dále navrhujeme doplnit např. do důvodové zprávy, zda informační systém 
rejstříku sociálního bytového fondu bude kompatibilní s informačními 
systémy obcí, které již mají vybudovány.  Pokud budou muset obce 
zřizovat nové rozhraní, pořizovat nové certifikáty, které se budou muset po 
určité době obnovovat, obce to opět administrativně a finančně zatíží. 
Jakým způsobem budou vkládány data od obcí, které mají nedokonalý 
informační systém a na jeho obnovu nemají finanční prostředky. 

585. SMO 

16) K ustanovení § 25 písm. e) a f) 
 
Navrhujeme vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Azylanti a osoby s udělenou mezinárodní ochranou procházejí státním 
integračním programem, který je v gesci Ministerstva vnitra. Generálním 
dodavatelem je Charita České republiky. V integračním programu činí 
náklady na osobu 120 tis. Kč na osobu za rok. Skupinovou fázi integrace 
hradí Správa uprchlických zařízení. V rámci integračního programu se 
osoby učí nejen českému jazyku, ale pomáhá se jim při hledání 
zaměstnání a také k získání bytu. Dostávají finance dokonce i na základní 
vybavení bytu. V rámci programu existují informace pro zaměstnavatele a 
registr bytů. 
Samospráva má ztížený přístup k registrům vedeným různými rezorty na 
území České republiky, natož, aby získávala údaje od členských států EU. 
V těchto případech by posuzování osobních, majetkových a jiných poměrů 
bylo pouze na bázi čestného prohlášení, jehož obsah by nešel ověřit.   

Akceptováno 
Ustanovení bylo zcela 
přeformulováno a základem je 
institut trvalého pobytu bez ohledu 
na státní občanství. 

586. SMO 

17) K ustanovení § 27 
 
Navrhujeme upřesnit. 
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude vázáno na 
trvalý pobyt o min. délce 24 měsíců. 
To celou konstrukci zjednodušuje. 
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Odůvodnění: 
V případě skutečného pobytu a vazby k obci, může nastat situace, že v 
jedné rodině vzniknou vazby hned k několika obcím najednou. Nenašli 
jsme mechanizmus, který by nějak omezoval volbu osoby uznané za osobu 
v bytové nouzi, v případě, že bude splňovat hned několik podmínek 
najednou ve vazbě k určitým obcím - kde (v které obci) má žádat o 
poskytnutí sociálního bydlení.  
Některé skutečnosti, na jejichž základě je hodnocena vazba k obci mohou 
způsobovat problémy. Z formulovaného ustanovení není zřejmé, zda 
budou podmínky zkoumány od písmena a) postupně po další písmena, 
dokud jedna z nich nebude naplněna, nebo se jedná o podmínky, které si 
může každá obec vyložit "dle potřeby". Například pokud sice rodina bydlí 
na území katastru jedné obce a jejich potomek se soustavně připravuje na 
povolání v katastru obce jiné, která z  těchto skutečností bude představovat 
podle formulovaného ustanovení vazbu významnější (předpokládejme, že 
v daném případě bude naplněna podmínka odstavce druhého, tj. 6 měsíců 
nepřetržitě).   
Upřesnit ustanovení, tak aby bylo zřejmé, jak podmínky na sebe při 
hodnocení navzájem navazují, nebo které stanovují vazbu, jež má větší 
význam než jiná ze zmíněných vazeb.  
Velmi nevhodnou se jeví podmínka skutečného pobytu a vazba k obci 
v případech, kdy osoba pobývá v zařízení sociálních služeb nebo je 
vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání u krajské pobočky Úřadu práce, 
v jejímž obvodu se zdržuje. Může dojít k účelovému zneužití ze strany 
žadatelů, větší města budou pod tlakem zájemců z celého okolí např. 
ubytovny nacházející se v okolních obcích, čímž se může sociální situace 
ve větších městech zhoršit. Současně navrhujeme změnit lhůtu u vazby 
k obci ze šesti měsíců na jeden rok. Není také zcela jasné, od kdy se bude 
počítat lhůta za splněnou. Současně požadujeme jasně stanovit a sjednotit 
trvalý a skutečný pobyt v ustanoveních  § 27, § 31, § 33. 
 

Volba trvalého pobytu byla učiněna 
na základě podnětů připomínkových 
míst, která kritizovala jednak řadu 
negativ, které přináší skutečný 
pobyt a rovněž z toho důvodu, že 
skutečný pobyt není možné řešit ve 
speciální právní normě, ale spíše 
systémově – tzn. v rámci definice 
evidence osob ze strany MV ČR. 
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587. SMO 

18) K ustanovení § 33 a § 38 
 
 Navrhujeme upravit. 
 
Odůvodnění: 
Rozhodnutí o nároku na sociální bydlení se vydává na dobu neurčitou, 
s povinným přezkumem vždy po dvou letech. Ustanovení § 42 současně 
stanoví podmínky, za nichž je ukončena smlouva o sociálním nájemném, 
současně z dikce ustanovení § 38 nepřímo vyplývá, že i v případě 
vypovězení smlouvy podle občanského zákoníku lze po uplynutí šesti 
měsíců o přidělení sociálního bytu opětovně žádat, protože rozhodnutí o 
bytové nouzi trvá. Není zcela jasné, zda povinnost sociální práce je 
spojena s platností výše uvedeného rozhodnutí o bytové nouzi, anebo se 
váže k sociálnímu bytu, tedy zda je omezena dobou trvání nájmu. 
Považujeme za nutné, aby byla vymezena maximální délka podpory 
sociálním bydlením, např. nejdéle po dobu 3 let, s výjimkou některých 
skupin zvlášť zranitelných osob, jejichž situace se velmi pravděpodobně 
nedá jejich vlastním úsilím změnit např. senioři, invalidé, duševně nemocné 
osoby. Současné nastavení je pro osoby v bytové nouzi vysloveně 
demotivující demotivující, zlepšení životních podmínek by pro ně 
znamenalo výraznou zátěž při hledání bytu na trhu s byty a lze tedy u řady 
z nich očekávat snahu se v sociálním a zejména dostupném bydlení 
udržet. Navíc zajištění bydlení neznamená, že osoby budou usilovat 
uplatnit se na trhu práce. Toto potvrzuje i důvodová zpráva str. 39 „Housing 
first přístup ukázal méně pozitivní výsledky v oblasti nezaměstnanosti, 
finančních problémů a zvládání samoty (ačkoliv je nutné uvést, že tento 
přístup sám si nečiní nároky na vyřešení těchto problémů – je přístupem 
k řešení bezdomovectví)“.   
Nelze také akceptovat opakované poskytování bydlení osobám, které 
porušily podmínky pro poskytnutí bydlení, kdy jsou tito ohroženi pouze 
„půlročním přerušením“. Zákon by měl být zpřesněn ve smyslu, že 
podmínky mohou být porušeny pouze jedenkrát. 

Vysvětleno 
Byla upravena doba trvání 
rozhodnutí na dobu určitou, a to na 
dva roky, poté bude probíhat 
přezkum. Nelze omezit sociální 
bydlení na vymezenou dobu, 
protože u některých osob nelze 
předpokládat změnu situace, cílem 
je řešení bytové nouze a motivace 
lidí o změnu situace, což zajišťuje 
povinná spolupráce se sociálními 
pracovníky v sociálních bytech. 
V IPP bude jednou z činností 
podpora ze strany soc. pracovníka 
při hledání bydlení na běžném trhu. 
Obce mohou odmítnout žadatele 
s dluhy atd.  
 
Někteří lidé se skutečně neuplatní 
na trhu práce, nicméně jejich 
začlenění i tak může probíhat 
úspěšněji než bez bydlení a budou 
tak eliminována i rizika pro 
společnost. 
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588. SMO 

19) K ustanovení § 36 
 
Navrhujeme prodloužit lhůtu 6 měsíců. 
 
Odůvodnění: 
Tak krátká lhůta na splnění povinnosti zajištění bydlení je velmi 
problematická. Zajistit bydlení do 6 měsíců (odst. 2), kdy nemusí 
momentální změně odpovídat bytový fond a toto povede buď k nadměrným 
sankcím, nebo k naddimenzování bytového fondu „z opatrnosti“ a tedy 
nárůstu nákladů. Zde by měly mít obce právo reálně rozhodovat, nikoliv 
pouze s ohledem na dané prováděcí předpisy, jimiž se obce budou muset 
řídit. Povinnost poskytnout byt je rovněž pro osoby, které stráví 6 měsíců v 
pobytové sociální službě – obec by tak byla povinna zajistit bydlení i 
osobám, které k obci nemají vztah a nebydlí zde, a to v závislosti na 
existenci svých sociálních zařízení, která mohou být speciální a 
nevyskytovat se v území rovnoměrně (např. chráněné bydlení, terapeutické 
komunity a další). Rovněž fakt, že obec nebude mít přístup ke kompletní 
sadě informací o osobě, jíž má být poskytnuto bydlení (odst.4), staví obce 
do v zásadě podřízeného postavení vůči osobám v bytové nouzi i státu, 
protože tyto okolnosti mohou situaci významně ovlivňovat a obec by měla 
mít právo o poskytování  bytů rozhodovat komplexně, když navíc za stav 
těchto bytů zodpovídá. 

Akceptováno 
Lhůta prodloužena na 12 měsíců 
(po přechodných opatřeních). 

589. SMO 

20) K ustanovení § 39 odst. 2 
 
Navrhujeme doplnit povinnosti nájemce. 
 
Odůvodnění: 
Je důležité doplnit mezi povinnosti nájemce, že má povinnost udržovat byt 
čistý a obyvatelný. Účelem sociálního bydlení je také změna negativního 
sociálního chování např. vybydlení bytu. 
V právech a povinnostech nájemce také postrádáme povinnost nájemce 
ohlásit Krajské pobočce úřadu práce tzv. „dlouhodobou návštěvu“ v bytě 

Vysvětleno  
Tyto věci mohou být řešeny se 
sociálním pracovníkem, pokud to 
bude u daného klienta problém. 
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(např. nad dva týdny). Z praxe jsou nám známy případy, kdy došlo k 
sestěhování rodinných příslušníků do jednoho bytu a tito jej užívali i několik 
měsíců. 

590. SMO 

21) K ustanovení § 40 
 
Navrhujeme doplnit. 
Odůvodnění: 
Obec stanoví obecně závaznou vyhláškou nejvyšší přípustnou částku 
sociálního nájemného pro byty ve svém sociálním fondu, avšak je 
omezena odkazem na nařízení vlády, které stanoví podrobnosti o způsobu 
stanovení částky sociálního nájemného. Pomineme-li, že je to opětovný 
zásah do čistě samostatné působnosti, obce nic takového stanovit 
nemohou, protože neznají podrobnosti nařízení vlády a ani cenové mapy 
místně obvyklého nájemného.  

Vysvětleno  
Výše sociálního nájemného bude 
stanovena v přenesené působnosti. 
Metodiku stanoví MF, nezávaznou. 
Dohodnuto na schůzce se SMO a 
SMS. 

591. SMO 

22) K ustanovení § 42 
Navrhujeme upravit odchylně od občanského zákoníku. 
 
Odůvodnění: 
V případě porušování povinností vyplývajících z nájmu, zejména neplacení 
nájemného a porušování povinností zvlášť závažným způsobem podle 
Občanského zákoníku má za následek velice zdlouhavý proces výpovědi a 
zejména vyklizení bytu. Podle ustanovení § 2290 může pronajímatel podat 
k soudu žádost o vyklizení bytu (nemůže to udělat svémocně), pokud však 
nájemce podá žalobu, že výpověď je neoprávněná, v tom případě se řízení 
o vyklizení bytu přeruší, dokud se nerozhodne o neplatné výpovědi z 
nájmu. V případě zániku nájmu výpovědí resp. uplynutím výpovědní počíná 
běžet tříměsíční lhůta pro znovuobnovu nájmu ustanovení § 2285 až po 
právní moci rozhodnutí o zamítnutí žaloby na přezkum o neoprávněnost 
výpovědi, a nikoli okamžikem, kdy nájem bytu zanikl uplynutím výpovědní 
doby. Vyklizení bytu a následné soudní průtahy mohou trvat déle než rok a 
způsobovat značné finanční ztráty např. soudní výlohy se obci nikdy 
nevrátí, protože osobě, která je v hmotné nouzi nelze finanční prostředky 

Akceptováno 
Do zákona je nově doplněna 
odchylná lhůta pro vyklizení bytu, a 
to 15 dnů. 
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exekvovat. Navíc je zde reálná možnost, že osoba v takovém bytě zůstane 
trvale, neboť po šesti měsících může opětovně požádat o opětovné 
zařazení do systému a vznikne jí nárok na sociální byt. 
Pokud se v návrhu zákona o sociálním bydlení navrhuje nepoužití 
některých ustanovení občanského zákoníku v případě smlouvy o sociálním 
nájmu (ustanovení § 2254, § 2274, 2285, § 2288), nevidíme důvod, proč by 
se nepoužití ustanovení občanského zákoníku nemohlo vyloučit i u 
výpovědi ze sociálního nájmu.  

592. SMO 

23) K ustanovení § 43 
Navrhujeme upravit. 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k účelu sociálních bytů požadujeme snížení. Přiměřené plochy 
bytů pro příslušný počet osob např. jedna osoba 38m2 je v porovnání 
s jinými obecními byty téměř nadstandard.   

Akceptováno 
U nové výstavby - je upraveno 
v souladu s návrhem MMR. 
U staré výstavby je 37,9 m2 max. 
limit pro 1 osobu.  
 

593. SMO 

24) K ustanovení §44 a §49 
 
Navrhujeme doplnit. 
 
Odůvodnění: 
Jakým způsobem bude ošetřena zvýšená zátěž a s ní spojené 
administrativní a ekonomické nároky na účast stavebního úřadu 
v celkovém procesu, který bude prověřovat, zda jsou dodrženy standardy 
pro sociální bydlení? Dojde k navýšení podpory pro stavební úřady v rámci 
přenesené působnosti nebo celou zátěž budou hradit obce ze svého 
rozpočtu? Totéž platí i v případě povinnosti odděleného účtování a 
zajištění administrativy. V případě samostatného účtu např. město by mělo 
100 bytů a z toho by 20 vyčlenilo jako sociální. Zaplatí se celá faktura za 
rozdělení tepla a potom se budou přeposílat peníze mezi účty, odděleně za 
sociální byty, stejně tak se budou rozpočítávat finanční prostředky za 
opravy v bytech. U některých nákladů, pokud budou v jednom domě 
sociální byty a běžné byty bude podíl zřejmý, tedy kolik peněz se má 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je na základě MPŘ 
realizováno v samostatné 
působnosti na základě 
dobrovolnosti, obce budou 
vstupovat, pokud budou chtít 
systému využívat, finanční 
prostředky získají v rámci dotací na 
výkon sociální práce a rovněž 
v rámci dotací na výstavbu a provoz 
sociálních bytů.  
 
Stavební úřad bude hodnotit pouze 
byty, a to jen v případech, kdy bude 
pochybnost, že daný byt splňuje 
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přiřadit na sociální byty až třeba při vyúčtování služeb (ve vazbě na to, že 
v průběhu roku budou některé byty prázdné). Zvýšená administrativa by 
byla i v případě, že by se sociální a běžné byty rozdělovaly v účetnictví bez 
převodu peněz. 

stavebně technické parametry bytu 
podle stavebního zákona (půjde 
tedy o situace zničených staveb, 
nebo staveb poškozených živelnými 
pohromami).  
Jiné než obytné prostory se budou 
hodnotit na základě šetření podle § 
9.  

594. SMO 

25) K ustanovení § 54 
Navrhujeme upřesnit. 
 
Odůvodnění: 
V současné době jsou náklady na spotřebovanou elektrickou energii a 
plyn, které tvoří značnou část výdajů na domácnost, v samostatné režii 
nájemců bytových jednotek. V případě přijetí zákona o sociálním bydlení 
není zřejmé, zda by nemuselo dojít k převodu odběrných míst energií pro 
domácnost na obec. Tím by došlo ke zvýšení nákladů obcí. Případná 
vyrovnávací platba musí zohledňovat i tyto výdaje. 

Vysvětleno 
Ustanovení není třeba upravovat. U 
bytů na běžném trhu zůstane 
zachován stejný model jako 
v současnosti, energie a služby 
bude sjednávat nájemce či vlastník 
přímo. 
U sociálních bytů jsou možné oba 
modely – buď výše popsaný, nebo 
model, že služby a energie sjedná 
obec a bude je rozpočítávat a 
fakturovat v rámci nájemních smluv 
k sociálním bytům. U obou modelů 
bude postup započítávání nákladů 
stejný. Proto předkladatel nechává 
na volbě obce, který model si pro 
své sociální byty vybere. 

595. SMO 

26) K ustanovení § 88 odst. 3 
 
Navrhujeme nahradit slova: „.. na podporu výkonu sociální práce…“ slovy: 
„…na zajištění výkonu sociální práce…“. 
Odůvodnění: 

Vysvětleno 
§ 88 odst. 3 je ze zákona 
vyškrtnut, dotace se poskytují 
podle tohoto zákona. 
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V ustanovení § 88 odst. 3 a v ustanovení  § 14 odst. 5 písm. b) nelze 
akceptovat v návaznosti na zvýšenou administrativu a výkon sociální práce 
i ve vztahu k přenosu sociální práce na obce druhého typu, pokud nebude 
sociální pracovník přítomen/zaměstnán na obci I. typu, že dané náklady 
budou ze státu pouze "podporovány" a ne hrazeny úplně. Již v současné 
době sociální práce v přenesené působností je prostřednictvím dotačního 
titulu Ministerstva práce a sociálních věcí saturován pouze částečně. 

596. SMO 

28) K ustanovení § 91 a § 97 odst. 2 
 
Navrhujeme doplnit. 
 
Odůvodnění: 
Plán sociálního bydlení není dostatečný, protože struktura a metodika není 
známa. Z tohoto důvodu nesouhlasíme s uloženou povinností obce 
zpracovat plán sociálního bydlení poprvé do 12 měsíců. K vypracování 
tohoto plánu nebude mít příslušná obec dostatek podkladů, neboť 
relevantní vyhlášky budou v účinnosti až k 1. 6. 2018 (ustanovení § 99).   
 

Akceptováno: 
Plán sociálního bydlení se nově 
upravuje pro obce a Centrum pro 
sociální bydlení.  
 

(1) Plánem sociálního 
bydlení obce (dále jen „plán“) se 
pro účely tohoto zákona rozumí 
výsledek zjišťování potřeb bydlení 
osob v bytové nouzi na území 
obce či území České republiky 
v případě státní příspěvkové 
organizace. Plán je schvalován 
příslušnou obcí a je povinnou 
přílohou pro žádost o finanční 
podporu z veřejných zdrojů. 

  (2) Obsahem plánu je 
hledání způsobů uspokojování 
bytových potřeb osob v bytové 
nouzi s využitím dostupných 
zdrojů, vyhodnocení a identifikace 
využití dalších potencionálních 
poskytovatelů sociálního bydlení 
na území obce či v rámci působení 
státní příspěvkové organizace.  
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Nedílnou součástí plánu je také 
vyhodnocení nabídky a poptávky 
sociálního bydlení, včetně postupu 
pro řešení nedostatečné kapacity, 
způsob sledování a vyhodnocování 
plnění plánu a způsob, jakým lze 
provést změny v zajištění 
sociálního bydlení.  

c) Plán bude zpracováván 
s krátkodobým výhledem na 
období 2 let a střednědobým 
výhledem na období 5 let.  
(3) Plán je nástrojem pro stanovení 
budoucího výhledu v oblasti 
sociálního bydlení na území dané 
obce a na území ČR, především 
vzhledem k předpokládaným 
počtům sociálních bytů a jejich 
rozmístění na území obce a také 
vzhledem k požadavkům na 
financování od příslušných 
subjektů. 
 
Odstavec 3 je odstraněn. 

597. SMO 

29) K ustanovení § 92 
 
 
Navrhujeme přepracovat. 
 
Odůvodnění: 
Finanční prostředky poskytované státem musí být v návrhu zákona jasně 
definovány. Požadujeme, aby v zákoně byl srozumitelně popsán 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je poskytováno 
v samostatné působnosti obcí, a to 
na dobrovolné bázi. Obce poskytují 
sociální bydlení v míře, v které jsou 
jim poskytnuty finanční prostředky. 
Proto je vhodná forma dotace, a to 
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mechanismus fungování příjmu finančních prostředků směrem k obcím. 
Nelze souhlasit s tím, že vláda stanoví nařízením podmínky poskytování 
provozních a investičních nákladů a také nelze přijmout tezi, že „realizace 
poskytování provozních  a investičních dotací bude upravena vyhláškou 
MMR.“ V minulosti již byla zrušena dvě nařízení vlády pro nedostatek 
finančních prostředků. V případě, že stát bude mít nedostatek finančních 
prostředků, na projekt sociálního bydlení obcím zůstane povinnost ze 
zákona, budou muset obce plnit tuto povinnost prostřednictvím svých 
rozpočtů? 
Zcela odmítáme, aby o finanční prostředky obec žádala klasickou žádostí o 
dotaci, může se také stát, že obec žádné finanční prostředky neobdrží. 
Přitom by mohla vynaložené finanční prostředky na sociální bydlení dle 
návrhu tohoto zákona, použít na skutečné potřeby obce. Požadujeme také, 
zcela jasně zakotvit v zákoně, která rizika plynoucí z projektu sociálního 
bydlení budou pokryty vyrovnávací platbou. 
V návrhu zákona by měla být jednoznačně stanoven povinnost státu 
poskytovat přesně popsaným způsobem odpovídající finanční prostředky 
na budování a provoz sociálního bydlení v plné výši.   
Zákon se sice v ustanovení  §92 - §96 zabývá zajištěním finančních 
prostředků státem, postup ale není jasný. V souvislosti s nutností 
vypořádat se v daném případě s veřejnou podporou je otázkou, jak bude 
možné navrhovaným postupem (využití SGEI) ošetřit současně investiční a 
provozní náklady. Jde-li odvozovat od současné výzvy IROP (Výzva 35., 
Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality, subkapitola 2.15 Veřejná 
podpora), která počítá s tím, že dotace bude právě v rámci SGEI postupně 
odčerpávána jako rozdíl mezi regulovaným a tržním nájemným, jak bude 
možné získat současně dotaci na provoz? 

jak na provoz a investice, tak na 
sociální práci. Pokud obec do 
systému nevstoupí, bude sociální 
bydlení zajišťovat Centrum pro 
sociální bydlení. 

598. SMO 

RIA 
 
RIA sice řeší dopady na státní rozpočet, ale zcela opomíjí dopady na 
rozpočty samospráv, které rozhodně nejsou rozpočtově neutrální. Předně 
obce vkládají do systému majetek v hodnotě 37,1 mld. Kč, což jsou 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude poskytováno 
v samostatné působnosti a vždy na 
základě dobrovolného rozhodnutí 
obcí. Adekvátně k tomu je zvolena 
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existující byty bez nutnosti rekonstrukce a byty určené k rekonstrukci se 
státní dotací. Jestliže je průměrná životnost takového bytu asi 30 let, tak 
jen na udržení tohoto bytového fondu (tedy před rekonstrukcí a výstavbou) 
bude nutné ročně dát na obnovu tohoto majetku minimálně 1 mld. Kč, což 
ukrojí nemalou část z vyrovnávacího příspěvku (tabulka str. 116). 
Současně oněch 37,1 jsou startovací náklady pro obce, což se opomíjí. 
Návrh zákona a RIA stanovuje normativy m2 na sociální byty a počty osob 
v nich ubytovaných, pokud jde o normativy ze kterých se následně počítá 
vyrovnávací příspěvek, jak bude řešena situace, kdy např. bude jedna 
osoba ubytována v bytě 45m2 ? Znamená to, že za m2 nad normativ 
nedostane obec žádnou finanční náhradu? Znamená to, že bude-li mít 
obec o něco větší byty než stanoví norma, tak „nadnormativ“ doplatí na 
nákladech obec a osoba dostane příspěvek jen na normované metry?  
RIA je v rozporu i v oblasti očekávání, kolik potenciálních lidí si zažádá o 
sociální byt na jedné straně tvrdí, že to bude cca 70 procent domácností, 
které se pro sociální bydlení kvalifikují na druhé straně,  však připouští a 
dle názoru Svazu to je více pravděpodobné, že to může být až 100 procent 
osob. Tento předpoklad následně podhodnocuje všechny výpočty. 
RIA hovoří o tom, že investiční dotace resp. amortizace v rámci 
vyrovnávací platby pokryje 50-75 procent amortizace/investice. Další 
výpočty pracují se 75 procenty, znamená to, že obec bude v případě 
investičních prostředků doplácet 25 procent? 
V dokumentu RIA není nikde vyčíslené náklady obcí na realizaci celého 
sociálního bydlení – na administrativu spojenou s evidencí a správou 
sociálních bytů, na jejich kontrolu, správu a údržbu, na potřebné informační 
systémy k správě bytového fondu, zvýšené personální nároky. 
Hodnocení dopadů na samosprávy – zde se přechází skutečnost, že stát 
předpokládá, že samosprávy do systému sociálního bydlení vloží část 
svého existujícího bytového portfolia, do systému musí obce vložit 31 633 
bytů s průměrnou cenou 538 486 Kč za byt, vklad obcí by byl tedy asi 16,7 
mld.  a část si budou muset vybudovat či opravit za dotační prostředky, 
které  nekryjí 100 procent skutečných investičních nákladů. Je tedy třeba 

forma financování, dotace na 
provoz a investice na sociální 
bydlení (MMR) a dotace na sociální 
práci (MPSV).   
 
Je vysoce nepravděpodobné, že by 
100 % všech domácností 
s nárokem žádalo o sociální byt. 
Neděje se tak ani v oblasti dávek, 
ve kterých je žádost a s ním 
spojené plnění výrazně méně rigidní 
a transakčně nákladné. Hodnocení 
dopadů na základě této eventuality 
(tj. že by o byt zažádalo 100 % 
domácností s nárokem) by bylo 
nerealistické a i hodnocení na 
úrovni 70 % se jeví jako 
maximalistické (budou se totiž 
kvalifikovat i osoby, u kterých 
jedinou příčinou je finanční situace 
a zároveň neochota či nemožnost 
se stěhovat, zvláště u starobních 
důchodců, kterou lze 
řešit.současným systémem dávek 
v oblasti bydlení a realisticky 
předpokládá se, že bude řešena i 
novou formou příspěvku). 
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korektně uvést, že se očekává, že celý systém má svoje startovací 
náklady, které do značné míry ponesou obce.   
 K tomu je navíc potřeba připočíst náklady na vznik a administraci nového 
systému a náklady z rizik přecházejících na obce. Odhadované potenciální 
úspory jsou proto sporné a nelze se s nimi ztotožnit.   
str. 101  
Samotné přestěhování neznamená změnu v chování lidí bez dalších 
opatření, zcela se zde ignorují náklady na tato opatření. Lidé, kteří již dnes 
někde bydlí, nezačnou pracovat jenom proto, že se přestěhují do 
sociálního bytu. Důvodem, že nepracují, může být např. nedostatečná 
kvalifikace, nemají žádoucí pracovní návyky a dovednosti nebo jiné 
důvody, které nemůže eliminovat prostý fakt přestěhování do dotovaného 
bytu. Z tohoto důvodu vyčíslené úspory považujeme za silně spekulativní 
na hranici nereálnosti. Postrádáme náklady na dodatečná opatření. 
K tomuto požadavku přispívá také fakt, že se jedná většinou o dlouhodobě 
nezaměstnané, kde příčiny nezaměstnanosti jsou většinou strukturální, 
komplexní a systémové a její snížení musí být provázáno celou řadou 
nákladných, vzájemně provázaných opatření. 
str.115  
Rozumíme-li sloupečku „Plánované investice z národních zdrojů“, pak po 
součtu v této tabulce je cca 18,1 mld. Kč, které představují dotace SR na 
investiční zajištění potřebného portfolia sociálních bytů obcemi, avšak když 
toto číslo srovnáme s tabulkou na str. 100, kde stát garantuje dotace na 
koupě a rekonstrukce bytů, a vynásobíme to počty bytů, které stát hodlá 
takto dotovat obcím, dojdeme k číslu cca 47 mld. Kč. Z čeho se 
dofinancuje rozdíl cca 29 mld. Kč. 
Vezmeme-li v potaz hodnoty tabulky na str. 100, pak do systému 
sociálního bydlení vstupuje bez ohledu na vlastníka majetek v souhrnné 
hodnotě 111 mld. Kč a zohledníme odpisovou dobu dle zákona 30 let, měla 
by ročně jen na tomto majetku probíhat obnova k prostému udržení účelu 
cca 3,7 mld. Kč. Při pohledu na tabulku na str. 115 „vyrovnávací platba u 
ubytovaných domácností v systému SB“ pak se v žádném roce tato částka 

 
Str. 101, proto je spolu se sociálním 
bydlení poskytována sociální práce, 
aby docházelo k posunu těchto 
osob a k řešení těchto problémů. 
 
K rozporu mezi str. 115 a 100 
z hlediska nákladů je nutné 
především uvést, že tabulka na str. 
100 je přehledem předpokládaných 
realizovaných investic a tabulku 115 
přehledem prostředků z národních 
zdrojů a to přímým způsobem ze 
státního rozpočtu. Jedno je tedy 
předpoklad realizace a druhé 
uvedení jen částečného zdroje. 
Pokrytí zbylé části je předpokládané 
v největším objemu či úplně dle 
nastavení současné podpory 
z Evropských strukturálních a 
investičních fondů, které jsou 
uvedeny v ostatních částech a 
budou i při zachování stavu v tomto 
období dosahovat úrovně 19 mld. 
Kč. Celkový příliv ESIF do ČR se 
bude patrně zmenšovat, avšak 
v oblasti bydlení a zvláště po 
zavedení zákona a tím vyřešením 
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nepřibližuje hodnotě 3,7 mld. Lze tedy konstatovat, že systém financování 
je nastaven deficitně pro rozpočty obcí.   
 

problémů s veřejnou podporou 
v obecném hospodářském zájmu 
naopak zvýší. Je tedy 
pravděpodobné, že bude možné 
pokrýt i výrazně vyšší částku či celý 
zbytek. V případě nutnost je však 
možné pokrýt zbylých deset miliard 
pomocnými úvěry za asistence 
ústředních institucí státní správy 
(např. SFRB a ČMZRB), kryté 
amortizační částí vyrovnávací 
platby. Nutno však dodat, že 
v případě, že nebudou poskytnuty 
prostředky na rekonstrukci či 
výstavbu, pak bude povinnost obce 
po dalších postupech (zejména 
veřejná soutěž) považovány za 
splněné. Obcí tedy za žádných 
okolností nevznikne povinnost 
plnit investiční požadavky nad 
rámec dobrovolnosti.  

599. SMO 

44) Důvodová zpráva 1.2.2 Vytvoření zastřešujícího zákona pro oblast 
sociálního bydlení – definice sociálního bydlení, působnost 
jednotlivých aktérů a finanční mechanismy pro pokrytí nákladů 
v sociálním bydlení str. 12  
 
Navrhujeme přeformulovat.  
 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Navrhujeme nahradit slova: „…. města  a obce pod tento pojem zahrnují 
různé druhy bydlení pro různorodé cílové skupiny. Práva a povinnosti se 
tak pro občany České republiky liší podle místa trvalého bydliště…“   
V České republice je 6253 obcí, každá z nich má různou velikost, některé 
se nacházejí v místech odlehlých, s nedostatečnou dopravní dostupností, 
nedostatkem pracovních příležitostí. Tyto skutečnosti a počet občanů obce 
ovlivňují příjem rozpočtu obce. I když je počet občanů obce malý zahrnuje 
různé skupiny obyvatel, nikoli pouze cílovou skupinu, která je popsána 
v návrhu zákona o sociálním bydlení. Protože obec uspokojuje potřeby 
svých občanů v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi je i 
jejich bydlení různé. Obce nejlépe vědí, jaké potřeby občanů obce musí 
prioritně uspokojovat, neboť jsou s nimi ve velice častém styku. Nelze 
souhlasit s tvrzením, že práva a povinnosti vyplývající z nájmu bytu jsou 
různé, tyto určuje Občanský zákoník. Pokud autoři mysleli práva a 
povinnosti na území obce, to opět plyne z místních předpokladů a místních 
zvyklostí. 

600. SMO 

45) 1.2.2.1.1 Ad 3) 
 
Navrhujeme přeformulovat. 
 
Odůvodnění: 
„Požadujeme nahradit slovo výzkumy na lokální úrovni“, protože v kontextu 
s Agenturou pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) šlo pouze o 
evaluaci působení této Agentury v některých městech a obcích. Např. 
z evaluace Jesenicko: „ cílem evaluace v lokálních partnerstvích bylo 
zhodnotit přínos Agentury a její působení v obcích…“. „Výzkum“ navíc 
probíhal pouze v romských lokalitách. Cílová skupina byla velmi úzká se 
specifickými problémy, které se potřebují jiné řešení než např. senior, 
osoba postižená. 
Současně požadujeme vypustit slova: „ Pronájem obecního bytu je 
podmiňován také např. bezdlužností vůči obci, přičemž tyto dluhy mohou 
být často i několik let staré, v bagatelní výši (stokoruny) a svým původem 

Akceptováno 
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nesouviset s bydlením (poplatek za psy, odvoz odpadu).“     Tvrdíme, že 
poplatek za psy a odvoz odpadu s bydlením souvisí. Kde má tedy, podle 
autorů, osoba psa nebo kde produkuje odpad? 
Požadavku bezdlužnosti na nájemném svědčí i  Usnesení Nejvyššího 
soudu č.j. 26 Cdo 366/2013 ze dne 26. února2013, jehož právní věta zní:“ 
Přestože má obec jako pronajímatel specifické postavení, nelze na ni zcela 
přesouvat zabezpečení bytových potřeb jejích obyvatel, a to zejména za 
situace, kdy se jí nedostalo za užívání jejího majetku (bytu) odpovídajícího 
protiplnění. „ 

601. SMS 

 K § 15 Povinnost zřídit sociální bytový fond  
Souhlasíme se zařazením povinnosti zřízení sociálního bytového fondu do 
samostatné působnosti obcí. U nutnosti vyčlenění počtu bytů na základě 
vydaných rozhodnutí na území obce považujeme za zásadní prokázání 
skutečného dlouhodobého pobytu a stabilních vazeb k obci viz dále 
připomínky k § 27. 

Vysvětleno 
Obcím nově nevzniká povinnost, 
do systému vstupují dobrovolně. 
§15 je nahrazen upraveným § 9. 
 

602. SMS 

 K § 15 Povinnost zřídit sociální bytový fond odst. 4 písm. a) 
Dle současného návrhu budou mít obce možnost požádat krajskou 
pobočku úřadu práce o zproštění této povinnosti za podmínek 
přizpůsobených jejich velikosti.   
U obcí do 500 obyvatel je požadavkem uzavření veřejnoprávní smlouvy za 
účelem zajištění sociálního bydlení s jinou obcí, případně aktivní podniknutí 
veškerých kroků. Územní samosprávné celky tak mohou s odkazem na 
ustanovení § 160 odst. 6 správního řádu uzavírat veřejnosprávní smlouvy 
týkající se plnění úkolů vyplývajících z jejich samostatné působnosti při 
výkonu veřejné moci.  Doplňující materiály by měly jasně specifikovat, 
jakým způsobem bude třeba prokázat snahu o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy s jinou obcí dle hlavy III, § 20 téhož zákona. Zejména pro 
neuvolněné starosty malých obcí je třeba vypracovat jasné metodologické 
pokyny a to i s ohledem na sankce, které za nesplnění povinností obcím 
hrozí. 

Vysvětleno 
Obcím nově nevzniká povinnost, 
do systému vstupují dobrovolně. 
§15 je nahrazen upraveným § 9. 
 

603. SMS  K § 15 Povinnost zřídit sociální bytový fond odst. 4 písm. b) 
 U obcí nad 500 a do 1000 obyvatel by měla být kromě svazku obcí 

Vysvětleno 
Obcím nově nevzniká povinnost, 
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přípustnou alternativou i snaha vyřešit svou situaci prostřednictvím místní 
akční skupiny či jinou právnickou osobou sdružující samosprávné celky.  
 

do systému vstupují dobrovolně. 
§15 je nahrazen upraveným § 9. 

604. SMS 

 K § 15 Povinnost zřídit sociální bytový fond odst. 4  
Alternativou k rozdělení obcí do oddělených kategorií by mohlo být 
rozdělení obcí dle toho, zda se na jejich území nachází matriční úřad. 
Matriční úřad je zárukou jisté, i když nepatrné administrativní a úřední 
kapacity, která do budoucna může vytvářet jistý základ či prostor pro řešení 
otázek sociálního bydlení. Pro obce bez daného úřadu by platil navrhovaný 
režim dle § 15 odst. 4 písm. a), případně by mohly být z celého systému 
sociálního bydlení vyňaty. 
 

Vysvětleno 
§15 je nahrazen upraveným § 9. 
 
Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně. §15 
bude odstraněn. 

605. SMS 

 K § 16 Rozhodnutí ministerstva ve věci zajištění sociálního bydlení 
obcí a správní delikty 
Ztotožňujeme se s návrhem zákona, který představuje povinnost obce 
zajistit občanům vymezených v tomto zákonu vhodné sociální bydlení. 
Vzhledem k výši rozpočtů, se kterými obce operují, však považujeme 
rozsah sankce dle § 16 odst. 4, písm. a ve výši 1 000 000 Kč za zcela 
nepřiměřený. Sankce musí být dostatečně citelná, aby byla motivační, 
nikoliv však likvidační.  
Navrhovaným kritériem má být především počet neuspokojených žádostí o 
formu podpory ve vztahu k celkovému počtu oprávněných osob. 
Domníváme se však, že takové kritérium je nedostatečné. Ministerstvo by 
mělo plně zvážit komplexní situaci v dané obci včetně počtu jejích obyvatel, 
dopad na budoucí existenci obce, míry zavinění a reálné dopady na cílové 
skupiny.  
Dále navrhujeme řádové snížení sankce s horní hranicí výše pokuty ne 
vyšší než 200 000 Kč v případu § 16 odst. 4 písm. a), ne vyšší než 100 000 
Kč odst. 5 písm. a) a ne vyšší než 75 000 Kč dle odst. 6 písm. a).  
Zároveň žádáme, aby byl zákonem dostatečně garantován princip 
přiměřenosti udělování těchto sankcí, a to zejména s přihlédnutím na 
reálné rozpočtové možnosti jednotlivých velikostních kategorií samospráv. 

Vysvětleno 
Sankce jsou ze zákona vypuštěny. 
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606. SMS 

 K § 27 Skutečný pobyt a vazba k obci 
Vazba k obci by měla odrážet trvalý a dlouhodobý vztah občana k obci. 
Cílem zákona by nemělo být frekventované přesouvání občanů.  
Domníváme se, že délka trvání skutečnosti dle §27 odst. 2 příliš 
paušalizuje rozmanitost životních situací vyjmenovaných v odst. 1 téhož 
paragrafu. 
Navrhujeme následující časová určení. 
a) Vazba k obci je naplněna tehdy, trvají-li skutečnosti uvedené v odst. 1 
písm. b, c, d, e, f, g nepřetržitě alespoň po dobu 12 měsíců 
b) Vazba k obci je naplněna tehdy, trvají-li skutečnosti uvedené v odst. 1 
písm. a, nepřetržitě alespoň po dobu 24 měsíců 
Uvedená časová určení žádáme implementovat i do dalších souvisejících 
částí normy. 
Význam této připomínky je veden snahou o oddělení a eliminaci 
potenciálních účelových snah o získání nároku na sociální bydlení z řad 
osob, které nemají dlouhodobý zájem o řádný pobyt v dané obci. 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Volba trvalého pobytu byla učiněna 
na základě podnětů připomínkových 
míst, která kritizovala jednak řadu 
negativ, které přináší skutečný 
pobyt a rovněž z toho důvodu, že 
skutečný pobyt není možné řešit ve 
speciální právní normě, ale spíše 
systémově – tzn. v rámci definice 
evidence osob ze strany MV ČR. 

607. SMS 

 K § 92 Zajištění finančních prostředků státem 
Dle návrhu mají obce právní nárok na poskytnutí finančních prostředků na 
realizaci sociálního bydlení formou provozní a investiční dotace 
prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Vítáme vyhodnocení 
nákladů v důvodové zprávě, přesto považujeme toto ustanovení za příliš 
stručné. Domníváme se, že by bylo i pro účely tohoto návrhu zákona 
vhodné začlenit do něj bližší informace o žádosti o tuto nárokovou dotaci a 
to s ohledem na celý proces, lhůty, možnosti odvolání, případně odkaz na 
prováděcí předpis. Zároveň považujeme za nezbytnou součást i 
zpracování přehledné metodiky a její distribuce mezi starosty obcí. 
Existenci nárokové investiční dotace s adekvátní alokaci vnímáme jako 
základní podmínku pro zavedení systému sociálního bydlení v ČR. 
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je poskytováno 
v samostatné působnosti obcí, a to 
na dobrovolné bázi. Obce poskytují 
sociální bydlení v míře, v které jsou 
jim poskytnuty finanční prostředky. 
Proto je vhodná forma dotace, a to 
jak na provoz a investice, tak na 
sociální práci. Pokud obec do 
systému nevstoupí, bude sociální 
bydlení zajišťovat Centrum pro 
sociální bydlení.  

608. SMS  K § 99 Účinnost 
I přes zjednodušené podmínky zproštění se povinnosti zřídit sociální 

Vysvětleno 
Tuto připomínku není možné 
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bytový fond věříme, že je pro nejmenší obce v první fázi nejvhodnější 
nabídnout jim možnost dobrovolného přistoupení a využití motivačních 
nástrojů státní politiky bydlení, evropských dotačních fondů a možností 
vyplývajících z agend stavebních úřadů. Navrhujeme tedy, aby byla obcím 
dle § 15 odst. 3 písm. a) účinnost stanovena na 1. října 2025.  
 

akceptovat, protože by odložení 
účinnosti znamenalo problémy 
v nastavení příspěvku na bydlení a 
rovněž by se odkládala realizace 
tolik chybějícího systému. 

609. KZPS a 
ÚZS 

Obecné připomínky 
 Podporujeme nosnou ideu zákona, tj. vytvoření jednotného systému 

podpory pro osoby v bytové nouzi formou zvláštního zákona. Návrh zákona 
vnímáme jako významnou a pozitivní změnu, obáváme se však, že obce 
nejsou pro jeho realizaci dostatečně připraveny a bude pro ně velmi 
náročné dodržet navržené lhůty. 
 

Vysvětleno 
Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do 
systému dobrovolně, sociální 
bydlení je pak poskytováno 
v samostatné působnosti, pokud 
obce do systému nevstoupí, 
zajišťuje sociální bydlení Centrum 
pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 

610. KZPS a 
ÚZS 

 Řadu podstatných provozních parametrů zákona (kritéria posuzování 
zvlášť zranitelných osob, standardy dostupného a sociálního bytu, 
vymezení rozdílu mezi nimi…) zatím nelze hodnotit, neboť mají být 
upraveny prováděcími právními předpisy, které budou moci být 
připomínkovány teprve v budoucnu. 
 

Vysvětleno 
Návrh zákona přináší návrh 
struktury a obsahu prováděcích 
přepisů. Celkový počet prováděcích 
předpisů je výrazně snížen. 

611. KZPS a 
ÚZS 

 Azylové domy již nyní poskytují sociální služby osobám bez přístřeší / v 
bytové nouzi, kapacity těchto zařízení jsou plné a umístění uživatelů se řídí 
vyhodnocením pořadníku. Není tedy možné počítat s tím, že v prvním 
období platnosti Zákona bude situace významně řešena převážně tímto 
způsobem. 

Vysvětleno 
Počítá se s navýšením finančních 
prostředků na tuto sociální službu 
(300mil. ročně), viz RIA. 

612. KZPS a 
ÚZS 

 Spolupráce mezi sociálním pracovníkem Úřadu práce a sociálním 
pracovníkem obce – jeden provádí soc. šetření a jiný soc. pracovník dále 
vytváří a hodnotí individuální plán související s bydlením. Není jasné, jak 
bude zajištěn přenos informací  mezi oběma subjekty. 

Vysvětleno 
Úřad práce do systému nevstupuje, 
na základě připomínek aktérů 
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 připomínkového řízení (jen 
v souvislosti s příspěvkem na 
bydlení). 
Bytovou nouzi a sociální bydlení 
zajišťuje obec, nebo Centrum pro 
sociální bydlení podle situace 
v dané obci. 

613. KZPS a 
ÚZS 

 Zákon pracuje s azylovými domy jako s formou získání okamžitého 
bydlení, v návrhu Velké novely zákona o sociálních službách jsou azylové 
domy určené osobám nad 26 let, dále novela definuje prorodinné služby – 
není zde soulad obou zákonů.  
 

Vysvětleno 
Návrh zákona může reagovat 
pouze na platnou legislativu. 
Azylové domy nově nejsou 
součástí systému, budou jen 
navýšeny prostředky na jejich 
provoz. Zletilé osoby do 26 mohou 
vstupovat do azylových domů. 

614. KZPS a 
ÚZS 

 Skutečný pobyt a vazba k obci – jak je stanoveno v tomto návrhu zákona, 
budou velmi zatěžovat obce, na jejichž území se nachází pobytová soc. 
služba.  
Odůvodnění - obec se podílí na jejím financování, navíc dle návrhu zákona 
o soc. bydlení bude povinna zajistit soc. bydlení uživateli této služby, pokud 
ji bude využívat déle než 6 měsíců. Může tak posléze docházet i ke 
kumulaci problémových osob na území této obce.  
 

Akceptováno 
Návrh zákona v oblasti sociálního 
bydlení je vázán pouze na trvalý 
pobyt, nutná minimální doba 24 
měsíců, obec může na základě 
svého uvážení uvedenou dobu i 
zkrátit. 

615. KZPS a 
ÚZS 

 Doporučujeme, aby byla možnost setrvání dvou let v sociálním bydlení a 
po té se z něho stalo běžné bydlení. Je důležité, aby se znovu nemuseli 
stěhovat. Pokud by jim nestačily finanční prostředky, pak by nemuselo být 
nájemné vykrýváno z dotace, ale bylo by hrazeno sociální pojišťovnou. 
Zároveň by metry na osobu, neměly vzbuzovat pohoršení a závist. Bydlení 
by nemělo být lukrativnější v porovnání s bydlením střední vrstvy populace.  
 

Vysvětleno 
Tuto možnost zákon nevylučuje, 
návaznost je možná, pokud to 
umožní podmínky finančního 
čerpání na daný byt. Jde o 
využitelnou variantu v případě bytů 
vlastněných obcí. Součástí IPP 
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bude i spolupráce sociálního 
pracovníka s klientem sociálního 
bydlení při vyhledávání nového 
bydlení na běžném trhu s bydlením. 
Přiměřená velikost bytů je 
upravena.  

616. KZPS a 
ÚZS 

 Oceňujeme komplexnost informací, nicméně bychom je doporučovali 
uspořádat do logických celků (sociální práce, bydlení, působnost, specifika 
systému sociálního bydlení, rozhodovací pravomoci atd.) 
 

Akceptováno 
Nová struktura zákona o soc. 
bydlení a o příspěvku na bydlení. 

617. KZPS a 
ÚZS 

 Kdo konkrétně bude rozhodovat o nároku na sociální bydlení? Sociální 
pracovník obce? V obcích fungují různé bytové a sociální komise, které 
rozhodují (vycházíme-li z často se opakující zkušeností z praxe) spíše 
subjektivně, na základě svých sympatií.  
 

Akceptováno 
O vstupu do systému rozhoduje 
obec v samostatné působnosti, 
pokud dobrovolně vstoupí do 
systému sociálního bydlení, nebo 
Centrum pro sociální bydlení, pokud 
obec sociální bydlení neposkytuje. 
Posuzovány budou zákonná 
kritéria, jako např. příjem, 
majetková situace atp. 

618. KZPS a 
ÚZS 

 Kdo bude a jak vykonávat sociální práci s lidmi, kterým bude přiděleno 
sociální bydlení? Bude to opět sociální pracovník obce? Bude na to mít 
kapacitu? Nebylo by vhodnější, aby to byla terénní služba, např. dnešní 
SAS pro rodiny s dětmi? Zvláště v případě, bude-li se jednat o rodiny s 
dětmi? Anebo terénní programy pokud se jedná o jednotlivce? 
 

Vysvětleno 
Sociální pracovník obecního úřadu, 
obce, případně poskytovatelé soc. 
služeb, , Centrum pro sociální 
bydleníneziskové organizace. 
Zákon o soc. bydlení přináší 
navýšení finančních prostředků na 
výkon sociální práce. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-315- 
 

619. KZPS a 
ÚZS 

 V případě, že se jedná o rodiny s dětmi, byla by dle našeho názoru na 
místě multidisciplinární spolupráce – OSPOD, sociální pracovník obce, 
SASRD, rodina. V plánu podpory by mělo být rovnou zakotveno, na co se 
má sociální práce s rodinou zaměřit. Bude doba, po kterou bude rodina 
moci bydlet v sociálním bydlení časově omezená? Bude např. cílem zvýšit 
příjmy rodiny, rodiče si najdou zaměstnání, najdou jiný byt (běžně 
dostupný)? Lepší by z našich zkušeností bylo, kdyby se dal takový byt po 
té co klient / rodina zvládla svou nepříznivou situaci převést do formy 
běžného bydlení (aby se již nestěhovali, nemuselo se s nimi znovu vše 
nastavovat, nacvičovat v rámci sociální podpory a pomoci). 
 

Vysvětleno 
S multidisciplinární prací se počítá, 
bude využívána profesionální 
sociální práce. Rozhodnutí se 
vydává na dobu určitou 24 měsíců, 
poté budou podmínky znovu 
posuzovány. Zákon počítá 
s možností využívání bytu v různých 
režimech, pokud to umožní 
podmínky financování. 

620. KZPS a 
ÚZS 

Okruh osob, kterým bude moct být přiděleno sociální bydlení je velký. Bude 
se lišit styl sociální práce s těmito okruhy osob, který by byl vymahatelný? 
U některých skupin osob se jedná spíše o dlouhodobé užívání bydlení, u 
jiných skupin pouze o přechodné a v rámci spolupráce s terénním 
sociálním pracovníkem by měli hledat jinou formu bydlení, nastálo 

Vysvětleno 
Okruh není velký, je to maximálně 5  
7 % populace, svým rozsahem 
odpovídá reziduálním modelům 
sociálního bydlení v Evropě. 
Sociální práce se bude lišit podle 
konkrétních lidí a situací, kterých se 
bude týkat. 

621. KZPS a 
ÚZS 

 
 Není zřejmé, kdo tedy má dané osobě povinnost poskytnout sociální byt, 

bude-li na něj mít osoba nárok – zda je to obec, kde má trvalé bydliště, 
nebo obec, kde ten člověk momentálně bydlí či kde jeho děti chodí do 
školy… Nebo bude odpovědnost směřována ke všem těmto třem 
subjektům (může se jednat i o 3 obce)? Kdo bude mít pravomoc 
rozhodnout kdo je povinný sociální byt poskytnout? 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt, min. o délce 24 měsíců. Je 
možné zvážit i kratší dobu trvalého 
pobytu, např. z důvodu nové 
pracovní smlouvy. 

622. KZPS a 
ÚZS 

 Spolupráce mezi sociálním pracovníkem Úřadu práce a sociálním 
pracovníkem obce - jeden provádí sociální šetření a jiný sociální pracovník 
dále vytváří a hodnotí individuální plán související s bydlením. Nabylo by 
účinnější a lepší, kdyby jednotlivce / rodinu po celou dobu provázel jeden 

Akceptováno 
ÚP nově není součástí systému, 

kromě příspěvku na bydlení. 
Bytovou nouzi posuzuje a sociální 
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sociální pracovník, který by ji měl na starosti? Tedy, neměl by být do 
procesu sociálního šetření vtažen sociální pracovník obce? 

bydlení poskytuje obec, nebo 
Centrum pro sociální bydlení. 

623. KZPS a 
ÚZS 

 V zákoně postrádáme řešení pro tu část lidí v nouzi, která se z různých 
důvodů, ať už vlastní vinou či nikoliv, octne mimo navrhovaný systém 
sociálního bydlení.  
 

Vysvětleno 
Možnost využívání sociálních dávek 
či azylových domů. 

624. KZPS a 
ÚZS 

 Zákon neřeší nejpodstatnější problém v oblasti dávek na bydlení, a to je 
jejich zneužívání soukromými majiteli bytových domů k tzv. sociální 
turistice. Přemrštěné nájemné v těchto domech je hrazeno z dávek na 
bydlení a osoby závislé na dávkách se stěhují zejména do oblastí s 
nejmenší nabídkou pracovních příležitostí. Navíc obce nový zákon zatíží a 
následně umožní další přílivdo soukromých bytových domů po 
přestěhování osob v bytové nouzi do sociálního bytového fondu zřízeného 
obcemi. 
 

Vysvětleno 
Řeší, viz úprava sociálních dávek 
na bydlení (omezení nadstavbové 
podoby příspěvku na bydlení) a 
stanovení standardů sociálního 
bydlení, vč. výběru poskytovatelů 
soc. bydlení na straně obcí či 
Centrum pro sociální bydlení. 

625. KZPS a 
ÚZS 

 Veškerá zodpovědnost při řešení situace bydlení osob v bytové nouzi je v 
navrženém zákoně přenášena na obce místo na každého jedince. 
Programově tak vychováváme generaci závislých osob neschopných řešit 
svoji situaci. 
 

Vysvětleno 
Zpřísňují se podmínky pro získání 
sociálních dávek a zpřísňují se 
podmínky ve formě povinné sociální 
práce. Zvyšuje se odpovědnost 
jedinců za kvalitní bydlení – 
podmínkou sociální práce. Ostatní 
prvky bytové politiky jsou 
nezměněny. 

626. KZPS a 
ÚZS 

 Nesouhlasíme, aby Úřad práce České republiky rozhodoval o nároku 
osoby v bytové nouzi na podporu ze systému.  Ministerstvo práce a 
sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce České republiky tímto 
zákonem zcela zasahuje do samostatné působnosti obcí dle zákona o 
obcích a zákona o hl. městě Praze. Tímto zákonem obcím v samostatné 
působnosti zcela odejme právo nakládat se svým bytovým fondem. Bude 

Vysvětleno 
Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do 
systému dobrovolně, sociální 
bydlení je pak poskytováno 
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jim přímo ukládat, koho pokládat za osobu v bytové nouzi. Obce, které jsou 
vlastníky bytů, mají v rámci své bytové politiky dlouhodobě nastavena 
pravidla pro potřeby uspokojování bydlení svých občanů výlučně s trvalým 
pobytem na území dané obce. Součástí těchto pravidel je i poskytování 
sociálních bytů. Úřad práce České republiky, který dosud nemá zajištěn 
nejenom dostatek sociálních pracovníků k zajištění sociální práce, ale i 
referentů k zajištění agend v rámci dávek nepojistného systému, nebude 
schopen zajistit další agendu. Navrhovaný zákon v této formě odmítáme. 
Posuzování a rozhodování o nároku osoby v bytové nouzi na podporu ze 
systému by mělo být ponecháno v samostatné působnosti obcí. 
 

v samostatné působnosti, pokud 
obce do systému nevstoupí, 
zajišťuje sociální bydlení Centrum 
pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 
Sociální bydlení je vázáno pouze na 
trvalý pobyt, v min. délce 24 
měsíců. Úřad práce již není 
součástí systému. 

627. KZPS a 
ÚZS 

 Nesystémově se z povinností vyjímají (resp. nepožaduje se prokázání 
nesplnění podmínek v §15 odst. 4 návrhu zákona) u nejmenších obcí. 
Přitom obcí, které mají méně než 1000 obyvatel, je v ČR více než tři 
čtvrtiny z celkového počtu. De facto se tak výjimka z povinnosti zajistit 
sociální bydlení týká naprosté většiny obcí.  
 

Vysvětleno 
§15 je nahrazen upraveným § 9. 
Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do systému 
dobrovolně, sociální bydlení je pak 
poskytováno v samostatné 
působnosti, pokud obce do systému 
nevstoupí, zajišťuje sociální bydlení 
Centrum pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 

628. KZPS a 
ÚZS 

 V návrhu zákona se používá odkaz na základní sídelní jednotky (např. 
§12). Jedná se především o statistickou jednotku využívanou Českým 
statistickým úřadem, je však otázkou, nakolik je tato jednotka vhodná pro 
omezování samosprávných agend. 

Vysvětleno  
§12 je ze zákona vyškrtnut. 
 

629. KZPS a 
ÚZS 

 V §2 odst. (2) návrhu zákona je uvedeno, že „o konkrétní formě pomoci 
osobě, která má nárok na podporu ze systému, rozhoduje obec v 
samostatné působnosti“. V §13 návrhu zákona se hovoří o individuálním 
plánu podpory, který zpracovává pracovník obecního úřadu podle místa 

Vysvětleno 
Viz vypořádání připomínky 118 a 
452 
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pobytu osoby s tím, že „pokud místně příslušný obecní úřad nemá 
sociálního pracovníka, požádá o zpracování … pověřený obecní úřad, v 
jehož územním obvodu se nachází na základě veřejnoprávní smlouvy.“ 
Předpokládáme-li, že se jedná o samostatnou působnost, neplatí omezení 
pro uzavření této smlouvy s obcí mimo správní obvod příslušné obce s 
rozšířenou působností, která však vykonává základní a odborné sociální 
poradenství pro občany správního obvodu. Může dojít k duplicitnímu a 
tudíž neefektivnímu řešení tíživé sociální situace občana s rizikem 
protichůdných doporučení. 
 

630. KZPS a 
ÚZS 

 V § 4 návrhu zákona je definována „osoba v bytové nouzi“ odlišně (tj. 
odlišně definovaný procentuální podíl výdajů na bydlení) od § 46 návrhu, 
ve kterém se definují podmínky nároku na příspěvek na bydlení. 
Ponecháme-li stranou nesystémové a odlišné procentuální podmínky pro 
hlavní město Prahu od zbytku republiky, není zřejmé, proč nedochází v 
tomto směru ke sjednocení. Může vést k dezinterpretaci či nepochopení 
naléhavosti situace konkrétních občanů. 

Vysvětleno 
Podmínky jsou nesjednoceny 
úmyslně, nejedná se o tutéž cílovou 
skupinu. 

631. KZPS a 
ÚZS 

 Doporučujeme rozvést a doplnit §15, odst. 3, písm. b s ohledem na 
odůvodnění.   
Odůvodnění: 
Podle návrhu zákona budou moci neziskové organizace vstupovat do 
veřejné soutěže na byty do fondu sociálních bytů (§15, odst. 3, písm. b) a 
současně se s nimi počítá pro výkon sociální práce, a to na smluvním 
základě o dohodnuté spolupráci s obcemi při poskytování sociálního 
bydlení (§14, odst. 6, písm. f). Vzhledem k tomu, že v České republice až 
na výjimky není rozšířená praxe, kdy bytový fond vlastní majitelé z řad 
neziskového sektoru a bytový fond není rozvíjen na „neziskovém“ základě, 
dává zákon vzniknout zcela novému systému s novými příležitostmi pro 
zapojení neziskových organizací. V návrhu však chybí bližší představa o 
praktickém zapojení těchto organizací do systému. Nejsou stanovena 
kritéria, která by obce měly při vyhlašování výběrových řízení na 
poskytování sociální práce a získání sociálních bytů zahrnout a zohlednit. 

Vysvětleno 
Řada obcí již takto s neziskovými 
organizacemi spolupracuje, jedná 
se o dobrou praxi. 
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Rozdílná praxe v jednotlivých obcích a regionech je přitom nežádoucí 
s ohledem na cíl zákona, kterým je sjednocení podmínek pro poskytování 
sociálních bytů a zavedení pravidel, která budou realizována plošně.  

632. KZPS a 
ÚZS 

 Navrhujeme zavést novou registrovanou terénní sociální službu, která 
obsáhne všechny potřebné doplňkové služby, které klient v bytové nouzi 
potřebuje k získání či obnovení sociálních a osobnostních kompetencí. 
Odůvodnění: 
1) V Důvodové zprávě se uvádí: " „Odhad velikosti cílové skupiny v situaci 
bez bydlení je 130 000 lidí, na jednoho sociálního pracovníka tak připadá 
65 lidí s potřebou sociální práce (sociální šetření pro doporučení formy 
podpory, individuální plán podpory a navazující sociální práce). V oblasti 
administrace běžného rozsahu spolupráce je to průměrně 140-160 osob na  
- jednoho sociálního pracovníka při posuzování závažnosti bytové nouze 
(sociální šetření pro doporučení formy podpory)." 
Z toho vyplývá, že práce sociálního pracovníka bude omezena pouze na 
zajištění vykazování sociální práce, nikoli působení v terénu. 
2) Samy osoby v bytové nouzi uvádí potřebnost doplňkových služeb jako je 
získávání dovedností mezilidského kontaktu, občanských a finančních 
dovedností, upevnění osobnostních kompetencí. A zejména individuální 
empatický přístup. Jedině tím bude zajištěn návrat klienta do standardního 
bydlení, návrat a udržení si zaměstnání a schopnost odolat negativnímu 
působení (domácí násilí, nabídka půjček, závislosti apod.) 

Vysvětleno 
S novou terénní sociální službou se 
nepočítá. Terénní sociální práci 
budou vykonávat pracovníci obce (v 
samostatné působnosti), Centra pro 
sociální bydlení a spolupracujících 
neziskových organizací. 

633. KZPS a 
ÚZS 

 Konkrétní připomínka k: Zákon vymezuje mezi pojmy mimo jiné termín 
„sociální práce“, „sociální šetření“ a „individuální plán podpory“. Tyto pojmy 
nejsou ukotveny v připravované novele zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách.  
Odůvodnění: Terminologie k sociální práci by měla být jednotná jak pro 
veřejnou správu, tak pro sociální služby. Doporučuje se sjednotit pojmy 
v obou zmíněných zákonech. 
 

Vysvětleno: 
V novele 108/2006 se pouze 
vymezuje sociální práce ve veřejné 
správě, ke které bude následně 
vydán prováděcí právní předpis. 
Nicméně zákon o sociálních 
službách nemůže z legislativní 
povahy věci, se zaměřovat na 
oblasti, které nejsou obsaženy 
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v příslušném zákoně. Současně 
nedochází ke změně zákona o 
sociálních službách, nový typ 
sociální služby ani dotace na 
sociální práci nebudou poskytovány 
podle novely zákona o sociálních 
službách, jak bylo původně 
zamýšleno.  

634. KZPS a 
ÚZS 

 K § 2 odst. 4 návrhu zákona 
V návrhu je uvedeno: 
„(4) Úřad práce České republiky rozhoduje o nároku osoby na příspěvek na 
bydlení a o nároku osoby v bytové nouzi na podporu ze systému.“    
 
Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 
„(4) Úřad práce České republiky rozhoduje o nároku osoby na příspěvek na 
bydlení. Rozhodovánío nároku osoby v bytové nouzi na podporu ze 
systému je v samostatné působnosti obcí.“    
 
Zdůvodnění: 
Nesouhlasíme, aby Úřad práce České republiky rozhodoval o nároku 
osoby v bytové nouzi na podporu ze systému. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce České republiky tímto 
zákonem zcela zasahuje do samostatné působnosti obcí dle zákona o 
obcích a zákona o hl. městě Praze. Tímto zákonem obcím v samostatné 
působnosti zcela odejme právo nakládat se svým bytovým fondem. Bude 
jim přímo ukládat, koho pokládat za osobu v bytové nouzi. Obce, které jsou 
vlastníky bytů, mají v rámci své bytové politiky dlouhodobě nastavena 
pravidla pro potřeby uspokojování bydlení svých občanů výlučně s trvalým 
pobytem na území dané obce. Součástí těchto pravidel je i poskytování 
sociálních bytů.  Úřad práce České republiky, který dosud nemá zajištěn 

Vysvětleno 
Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do 
systému dobrovolně, sociální 
bydlení je pak poskytováno 
v samostatné působnosti, pokud 
obce do systému nevstoupí, 
zajišťuje sociální bydlení Centrum 
pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. 
Úřad práce není součástí systému, 
jen v souvislosti s příspěvkem na 
bydlení. 
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nejenom dostatek sociálních pracovníků k zajištění sociální práce, ale i 
referentů k zajištění agend v rámci dávek nepojistného systému, nebude 
schopen zajistit další agendu. Navrhovaný zákon v této formě odmítáme. 
Posuzování a rozhodování o nároku osoby v bytové nouzi na podporu ze 
systému by mělo být ponecháno v samostatné působnosti obcí.  

635. KZPS a 
ÚZS 

 Konkrétní připomínka k:  § 3, odst. (1), str. 1.: Sociální bydlení a 
sociální služba azylové domy, cituji: 
 „Sociálním bydlením se rozumí zajištění základních životních podmínek 
souvisejících s bydlením a důstojného bydlení osobě v bytové nouzi 
formou nájemního bydlení, které je poskytované této osobě po dobu 
platnosti rozhodnutí o nároku na podporu ze systému sociálního bydlení 
za účelem předcházení jejímu sociálnímu vyloučení.“ 
Jedná se o málo srozumitelné znění. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme tuto srozumitelnějšíformulaci: „Sociálním bydlením se rozumí 
zajištění bydlení a základních životních podmínek souvisejících 
s důstojným bydlením osobě v bytové nouzi formou nájemního bydlení, 
které je této osobě poskytované po dobu platnosti rozhodnutí o nároku na 
podporu ze systému. Sociální bydlení je pak této osobě poskytováno za 
účelem předcházení jejího sociálního vyloučení či jeho prohlubování.“ 

Částečně akceptováno 
Je upraveno na základě připomínek 
subjektů, příspěvek na bydlení je 
převeden do části třetí, poskytování 
sociální služby azylový dům ve 
specifickém režimu není součástí 
systému. Nepožaduje se změna 
zákona o sociálních službách a 
nevzniká nový specializovaný režim 
sociální služby azylový dům. Je 
požadováno 300 mil. Kč na 
navýšení finančních prostředků na 
tuto sociální službu. 

636. KZPS a 
ÚZS 

 Konkrétní připomínka k: § 3 odst. (2), str. 1, Sociální bydlení a 
sociální služba azylové domy, cituji: 
 „Sociální bydlení se zajišťuje formou smlouvy o sociálním nájmu bytu 
v dostupném nebo sociálním bytě za podmínek stanovených tímto 
zákonem.“ 
Jedná se o nejasný výklad zákona. 
Odůvodnění:  
Co znamená dostupný byt? Jedná se tedy o stávající byt, v němž osoba 
nyní žije? Nebo byt ze sociálního fondu?  
Návrh vhodnějšího znění: „Sociální bydlení se zajišťuje formou smlouvy o 
sociálním nájmu v sociálním bytu, který je ze sociálního fondu“.  
 

Akceptováno  
Na základě připomínky MMR nyní 
zákon rozlišuje mezi sociálním 
bytem a sociálním bytem 
s povinnou sociální prací, které mají 
totožný technický standard. 
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637. KZPS a 
ÚZS 

 Konkrétní připomínka k:  § 3 odst. (3), str.1, Sociální bydlení a sociální 
služba azylové domy, cituji: 
„Nachází-li se osoba v nepříznivé sociální situaci, zejména je-li bez 
bydlení, má tato osoba nárok na poskytnutí sociální služby azylového 
domu bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v jiném zákoně.“ 
Co když nebude volná kapacita v azylovém domě? Co když nebude chtít 
svou nepříznivou situaci řešit (podmínka přijetí do AD?  
Odůvodnění: 
Není správné, aby v azylových domech nastaly dva způsoby přijímání 
klientů a dvoje podmínky poskytování služby. 
 

Vysvětleno  
Podmínky poskytování sociální 
služby azylový dům zůstanou 
zachovány podle zákona o 
sociálních službách, nezavádí se 
speciální režim této sociální služby 
pro potřeby systému sociálního 
bydlení, na provoz bude poskytnuto 
zvýšené množství finančních 
prostředků (navýšení o 300mil. 
ročně). 

638. KZPS a 
ÚZS 

 K § 4 odst. 1 písm. c) návrhu zákona 
 
V návrhu je uvedeno: 
„(1) Osobou v bytové nouzi je osoba, která … 
c) sama nebo společně s osobami, se kterými je posuzována, žije v 
sociálním či dostupném bytě, a vynakládá na bydlení více než 20 % 
započitatelných příjmů podle životním a existenčním minimu3),… 
 
Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 
„(1) Osobou v bytové nouzi je osoba, která … 
c) sama nebo společně s osobami, se kterými je posuzována, žije v 
sociálním či dostupném bytě, a vynakládá na bydlení více než 20 % 
započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu3),… 
Zdůvodnění: 
Navrhuje se doplnění textu o slova „zákona o“, bez kterých věta nedává 
smysl.  

Vysvětleno 
Toto písmeno upraveno a 
přesunuto do dosavadního § 33 
(nyní § 27).  
Domácnosti žijící v sociálním 
bydlení mohou setrvat v sociálním 
bydlení, pokud jejich příjmy po 
uhrazení nákladů na bydlení 
nepřekračují 2 násobek životního 
minima u jednotlivce a 1,8 násobek 
životního minima u vícečetné 
domácnosti podle Zákona č. 
110/2006 Sb. Toto kritérium bude 
přesunuto do dosavadního § 33 
(nyní § 27). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-323- 
 

639. KZPS a 
ÚZS 

 K § 6 odst. 1 písm. c) návrhu zákona 
V návrhu je uvedeno: 
„(1) Zvlášť zranitelnými osobami jsou pro účely tohoto zákona osoby v 
bytové nouzi, pokud jde o … 
c) osoby pečující o nezletilé nezaopatřené dítě,“ 
 
Navrhujeme: 
Uvedené znění § 6 odst. 1 písmene c) vypustit. 
Zdůvodnění: 
Jde o velmi široký záběr ve vymezení „zvlášť zranitelných osob“. Při 
vymezení tak, jak je v tomto ustanovení uvedeno, se jedná o většinu 
populace. Není důvod považovat osoby, které pečují o nezletilé 
nezaopatřené děti za „zvlášť zranitelné osoby“. 

Vysvětleno 
Jedná se o osoby, které pečují o 
nezletilé nezaopatřené děti a 
zároveň jsou v bytové nouzi či 
nadměrně zatíženy náklady na 
bydlení, nejedná se tedy v žádném 
případě o většinu populace. 

640. KZPS a 
ÚZS 

 K § 6 odst. 2 návrhu zákona 
V návrhu je uvedeno: 
„(2) Zvlášť zranitelným osobám jsou přidělovány dostupné nebo 
eventuálně sociální byty v co možná nejkratší lhůtě na základě intenzity 
bytové nouze s tím, že poskytnutí sociální služby podle § 3 odst. 3 se u 
nich zpravidla nevyužije. Pokud je žadatelem o vydání rozhodnutí o uznání 
osobou v bytové nouzi osoba podle odstavce 1 a v průběhu sociálního 
šetření se prokáže, že je tato osoba v bezprostředním ohrožení zdraví 
nebo života, popřípadě že hrozí umístění dítěte, které je s ní společně 
posuzovanou osobou, do náhradní rodinné péče, rozhodne místně 
příslušná obec o přidělení konkrétní formy podpory bez zbytečného 
odkladu.“ 
Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 
„(2) Zvlášť zranitelným osobám jsou přidělovány dostupné nebo sociální 
byty v co možná nejkratší lhůtě na základě intenzity bytové nouze s tím, že 
poskytnutí sociální služby podle § 3 odst. 3 se použije u osob uvedených v 
odst. 1, u kterých v rámci dlouhodobé sociální práce nebo sociálního 
šetření bylo zjištěno, že nejsou schopny samostatného bydlení v 

Vysvětleno 
Sociální služba již není součástí 
systému. 
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dostupných nebo sociálních bytech.Pokud je žadatelem o vydání 
rozhodnutí o uznání osobou v bytové nouzi osoba podle odstavce 1 a v 
průběhu sociálního šetření se prokáže, že je tato osoba v bezprostředním 
ohrožení zdraví nebo života, popřípadě že hrozí umístění dítěte, které je s 
ní společně posuzovanou osobou, do náhradní rodinné péče, rozhodne 
místně příslušná obec o přidělení konkrétní formy podpory bez zbytečného 
odkladu.“ 
 
Zdůvodnění: 
Nesouhlasíme, aby zvlášť zranitelným osobám byly přidělovány dostupné 
nebo eventuálně sociální byty v co nejkratší lhůtě na základě intenzity 
nouze s tím, že poskytnutí sociální služby podle § 3 odst. 3  návrhu zákona 
se zpravidla nevyužije. 

641. KZPS a 
ÚZS 

 Konkrétní připomínka k: § 8 odst. (5), str. 4, Zhodnocení majetkové 
situace pro účely bytové nouze, cituji: 
 „Pokud byla osobě žádost o uznání za osobu v bytové nouzi zamítnuta, 
může být za osobu v bytové nouzi uznána nejdříve po uplynutí 6 
kalendářních měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí.“ 
Odůvodnění: 
Šest měsíců je příliš dlouhá doba, která nereaguje na aktuální měnící se 
nepříznivou sociální situaci u posuzované osoby. 

Neakceptováno  
Lhůta je na základě připomínek 
dalších aktérů prodloužena na 12 
měsíců. 

642. KZPS a 
ÚZS 

 K § 9 návrhu zákona 
 
V návrhu je uvedeno: 
„§ 9 
Sociální bytový fond 
Obce jsou povinny, není-li dále stanoveno jinak, zajistit dostatečný obecní 
fond sociálního bydlení (dále jen „sociální bytový fond“). Sociální bytový 
fond tvoří byty ve vlastnictví příslušné obce, dalších obcí nebo ve 
vlastnictví jiných právních subjektů, s nimiž obec uzavřela veřejnoprávní 
smlouvu o zajištění sociálního bydlení, popřípadě smlouvu o zajištění 
sociálního bydlení podle občanského zákoníku.“  

Neakceptováno 
Je nutné, aby obce Centrum pro 
sociální bydlení měly možnost 
využívat i byty jiných vlastníků. 
Obce do systému vstupují 
dobrovolně v samostatné 
působnosti. 
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Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 
„§ 9 
Sociální bytový fond 
Obce jsou povinny, není-li dále stanoveno jinak, zajistit dostatečný obecní 
fond sociálního bydlení (dále jen „sociální bytový fond“). Sociální bytový 
fond tvoří byty ve vlastnictví příslušné obce. , dalších obcí nebo ve 
vlastnictví jiných právních subjektů, s nimiž obec uzavřela 
veřejnoprávní smlouvu o zajištění sociálního bydlení, 
popřípadě smlouvu o zajištění sociálního bydlení podle občanského 
zákoníku.“ 
 
Zdůvodnění: 
Nesouhlasíme, aby obce vytvářely obecní fond sociálního bydlení za 
pomocí bytů, které jsou ve vlastnictví jiných právních subjektů, neboť tím 
bude na obce přeneseno velké břemeno odpovědnosti za správu cizího 
majetku, který není ve vlastnictví obcí. Rovněž není stanoven počet bytů, 
jež obce budou muset mít. Obce by měly znát alespoň minimální počet 
bytů, které musí mít k dispozici, aby měly čas je připravit. 

643. KZPS a 
ÚZS 

 Konkrétní připomínka k: § 9, str. 4, Sociální bytový fond, cituji: 
„Obce jsou povinny, není-li dále stanoveno jinak, zajistit dostatečný obecní 
fond sociálního bydlení (dále jen „sociální bytový fond“).“ 
Bude určen počet těchto bytů např. v závislosti na počtu obyvatel dané 
obce? 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, jak se bude povinnost naplňovat. 
 

Vysvětleno 
Ustanovení k bytovému fondu se 
zjednodušuje, ponechává se prostor 
pro rozhodnutí, jaký bytový fond 
bude využit v rámci systému 
sociálního bydlení. 
Ustanovení upraveno tímto 
způsobem:  
Obce, které se zapojí do systému, a 
Centrum pro sociální bydlení, 
zajišťují odpovídající fond 
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sociálního bydlení (dále jen 
„sociální bytový fond“) na základě 
počtu osob v bytové nouzi na 
příslušném území. Sociální bytový 
fond tvoří byty ve vlastnictví 
příslušné obce, dalších obcí 
nebo ve vlastnictví jiných právních 
subjektů, s nimiž obec či  Centrum 
pro sociální bydlení uzavřela 
smlouvu o zajištění sociálního 
bydlení, popřípadě smlouvu o 
zajištění sociálního bydlení 
podle občanského zákoníku. 

644. KZPS a 
ÚZS 

 Konkrétní připomínka k:  Připomínka k: § 10, str. 4 
Kromě předpokladů pro výkon povolání sociálních pracovníků obcí (srv. § 
10 navrhovaného zákona o sociálním bydlení), které se řídí § 109 a 
následující Zákona č. 108/2006 Sb. není jasné, jak bude zajišťována 
efektivita a kvalita sociální práce těchto pracovníků. Navržené znění 
novely zákona č.  108/2016 o soc. službách vymezuje povinnost 
zaměstnanců obcí dodržovat standardy činností sociální práce (§ 93a  
odst. 3 navrhované novely zákona č. 108/2016 Sb. o sociálních službách). 
Připravovaný zákon o sociálním bydlení tuto povinnost sociálních 
pracovníků obcí nezmiňuje. 
Odůvodnění:  Kvalita a efektivita sociální práce by měla být posuzována i 
ve veřejné správě. Na poskytovatele sociálních služeb se kladou vysoké 
nároky. Veřejná správa by měla mít stejné povinnosti, aby byly podmínky 
pro sociální práci s klienty jednotné. V případě, že obec bude 
spolupracovat s poskytovatelem soc. služby na zajištění činností soc. 
práce (§ 88 odst. 5), bude muset poskytovatel sociální služby prokázat 
plnění standardů kvality. Sociální pracovník obce však není plněním 

Vysvětleno 
Kvalita a efektivita bude sledována 
na základě současných platných 
právních předpisů. Na problém 
reaguje novela zákona o sociálních 
službách, která prošla 
mezirezortním připomínkovým 
řízením. 
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standardů kvality vázán! Jedná se opět o nerovné podmínky a nejednotný 
postup práce. 

645. KZPS a 
ÚZS 

 K § 14 odst. 2 písm. b) návrhu zákona 
 
V návrhu je uvedeno: 

„(2) Ministerstvo … 
b) vykonává dozor nad výkonem samosprávy obcí v oblasti sociálního 

bydlení v rámci 
ůsobnosti tohoto zákona,“  
Navrhujeme: 
Uvedené znění § 14 odst. 2 písmene b) vypustit. 
Zdůvodnění: 
Nesouhlasíme s § 14 odst. 2 písm. b) návrhu zákona, ze kterého vyplývá, 
že ministerstvo vykonává dozor nad výkonem samosprávy obcí v oblasti 
sociálního bydlení v rámci působnosti tohoto zákona.  Tímto dozorem zcela 
nevhodně zasahuje do rozhodování obcí v rámci samostatné působnosti.  
Navrhujeme tento odstavec z návrhu zákona vyjmout.  

Neakceptováno 
Obcím nově nevzniká povinnost, do 
systému vstupují dobrovolně. 
 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze. 
 
Tato kompetence zůstává, dle MV 
v pořádku. 

646. KZPS a 
ÚZS 

 K § 14 odst. 3 písm. b) návrhu zákona 
 
V návrhu je uvedeno: 
„(3) Ministerstvo pro místní rozvoj… 
b) poskytuje investiční podporu obcím a krajským pobočkám Úřadu práce 
na provoz a správu sociálních bytů na oblast sociálního bydlení a 
neinvestiční podporu obcím na provoz a správu sociálních bytů,“  
 
Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 
„(3) Ministerstvo pro místní rozvoj… 
b) poskytuje neinvestiční podporu obcím a krajským pobočkám Úřadu 
práce na provoz a správu sociálních bytů na oblast sociálního bydlení a 
neinvestiční podporu obcím na provoz a správu sociálních bytů,“  
 

Vysvětleno 
V textu sladěno. 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze. Úřady 
práce nejsou již součástí systému, 
záchytný systém vykonává Centrum 
pro sociální bydlení, kterému jsou 
poskytovány finanční prostředky na 
provoz a investice do sociálních 
bytů – na jejich pořízení, 
rekonstrukci a výstavbu. 
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Zdůvodnění: 
Z navrhovaného textu vyplývá, že Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje 
investiční podporu krajským pobočkám Úřadu práce na provoz a správu 
sociálních bytů na oblast sociálního bydlení, což  je v rozporu s ust. § 14  
odst. 4  písm. d) návrhu zákona. Doporučujeme upravit v souladu s 
navrhovaným ust. § 14 odst. 4 písm. d. tohoto zákona. 

647. KZPS a 
ÚZS 

 K § 15 odst. 2 návrhu zákona 
 
V návrhu je uvedeno: 
„§ 15  
Povinnost zřídit sociální bytový fond 
(1) Obec, není-li dále stanoveno jinak, je povinna v rámci své samostatné 
působnosti zřídit sociální bytový fond, který odpovídá potřebám osob, které 
mají nárok na podporu v systému sociálního bydlení formou sociálního 
nebo dostupného bytu. 
(2) Obec je povinna vyčlenit na svém území odpovídající počet bytů ve 
svém vlastnictví, jako dostupné nebo sociální, a to v rozsahu stanoveném 
Plánem sociálního bydlení obce podle tohoto zákona na základě počtu 
skutečně vydaných rozhodnutí na území obce. Pokud obec nemá na svém 
území dostatečný počet bytů ve svém vlastnictví podle věty první, je 
povinna zajistit stanovený počet bytů formou smlouvy o poskytnutí bytu do 
systému sociálního bydlení s jinými osobami, právnickými osobami, 
popřípadě veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí bytu do systému 
sociálního bydlení s jinou obcí či prostřednictvím svazku obcí….“ 
 
Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 
„§ 15  
Povinnost zřídit sociální bytový fond 
(1) Obec, není-li dále stanoveno jinak, je povinna v rámci své samostatné 
působnosti zřídit sociální bytový fond, který odpovídá potřebám osob, které 
mají nárok na podporu v systému sociálního bydlení formou sociálního 

Vysvětleno 
Obcím nově nevzniká povinnost, 
do systému vstupují dobrovolně. 
§15 je nahrazen upraveným § 9. 
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nebo dostupného bytu. 
 (2) Obec je povinna vyčlenit na svém území odpovídající počet bytů ve 
svém vlastnictví, jako dostupné nebo sociální, a to v rozsahu stanoveném 
Plánem sociálního bydlení obce podle tohoto zákona na základě počtu 
skutečně vydaných rozhodnutí na území obce. Pokud obec nemá na 
svém území dostatečný počet bytů ve svém vlastnictví podle věty první, je 
povinna zajistit stanovený počet bytů formou smlouvy o poskytnutí bytu do 
systému sociálního bydlení s jinými osobami, právnickými osobami, 
popřípadě veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí bytu do systému 
sociálního bydlení s jinou obcí či prostřednictvím svazku obcí….“ 
 
Zdůvodnění: 
Navrhujeme vypustit slova „na základě počtu skutečně vydaných 
rozhodnutí….“. Při takto široce vymezeném záběru osob v § 6 návrhu 
zákona je možné, že povinnost obcí vymezená v § 9 a 15 zajistit sociální 
bytový fond v dostatečném rozsahu, tj. dle § 15 odpovídající počet bytů dle 
skutečně vydaných rozhodnutí na území obce, nebude v řadě obcí moci 
být reálně naplněna. Navíc jde o velký zásah do samosprávného 
hospodaření obcí s jejím majetkem. Není také zcela jasné, kdo bude platit 
tento bytový fond, respektive rozdíl mezi tržním nájemným, které by za byty 
ve svém vlastnictví obce obdržely a nájemným stanoveným tímto zákonem 
dle § 38 odst. 1 písm. c). Dále lze namítnout, že obce s vyšší koncentrací 
osob v bytové nouzi budou takto značně znevýhodněny. 

648. KZPS a 
ÚZS 

 K § 15 odst. 3 návrhu zákona  
 
V návrhu je uvedeno: 

„(3) Obec se povinností podle odstavce 2 zprostí pouze tehdy, pokud 
neodkladně nahlásí ministerstvu skutečnost, že neeviduje žádnou osobu 
s rozhodnutím o bytové nouzi s potřebou dostupného nebo sociálního bytu, 
která má na území dané obce skutečný pobyt delší než 6 měsíců, 
popřípadě trvalý pobyt nebo 

a) nevlastní žádné byty, které by mohla využít pro účely tohoto zákona, 

Vysvětleno 
Obcím nově nevzniká povinnost, 
do systému vstupují dobrovolně. 
§15 je nahrazen upraveným § 9. 
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popřípadě volné byty, které nejsou zatíženy nájemními smlouvami, 
popřípadě jinými věcnými právy, a tudíž je není možné využít pro osoby 
v bytové nouzi, 

b) vyhlásila veřejnou soutěž pro vlastníky bytů a bytových domů ve 
svém katastrálním území, pro nestátní neziskové organizace, církevní 
organizace, popřípadě příspěvkové organizace či organizační složky státu, 
které by na základě smlouvy o spolupráci zajistili místo obce povinnost 
dostatečného počtu bytů v systému sociálního bydlení a do této soutěže se 
nepřihlásil žádný zájemce, který by následně po uzavření smlouvy o 
spolupráci poskytl byty pro účely sociálního bydlení, 

c) založila s jinými obcemi svazek obcí za účelem zajištění sociálního 
bydlení pro osoby s trvalým pobytem na jejím území, popřípadě aktivně 
podnikla veškeré kroky pro uzavření tohoto svazku a 

d) uzavřela s jinou obcí veřejnoprávní smlouvu za účelem zajištění 
sociálního bydlení pro osoby s trvalým pobytem na jejím území, popřípadě 
aktivně podnikla veškeré kroky pro uzavření této smlouvy.“  
 
 
Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 

„(3) Obec se povinností podle odstavce 2 zprostí pouze tehdy, pokud 
neodkladně nahlásí ministerstvu skutečnost, že neeviduje žádnou osobu 
s rozhodnutím o bytové nouzi s potřebou dostupného nebo sociálního bytu, 
která má na území dané obce skutečný pobyt delší než 1rok, popřípadě 
trvalý pobyt nebo 

a) nevlastní žádné byty, které by mohla využít pro účely tohoto zákona, 
popřípadě volné byty, které 

nejsou zatíženy nájemními smlouvami, popřípadě jinými věcnými právy, a 
tudíž je není možné využít pro 

osoby v bytové nouzi, 
b) vyhlásila veřejnou soutěž pro vlastníky bytů a bytových domů ve 

svém katastrálním území, pro nestátní neziskové organizace, církevní 
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organizace, popřípadě příspěvkové organizace či organizační složky 
státu, které by na základě smlouvy o spolupráci zajistili místo obce 
povinnost dostatečného počtu bytů v systému sociálního bydlení a 
do této soutěže se nepřihlásil žádný zájemce, který by následně po 
uzavření smlouvy o spolupráci poskytl byty pro účely sociálního 
bydlení, 

c) založila s jinými obcemi svazek obcí za účelem zajištění sociálního 
bydlení pro osoby s trvalým pobytem na jejím území, popřípadě aktivně 
podnikla veškeré kroky pro uzavření tohoto svazku a 

d) uzavřela s jinou obcí veřejnoprávní smlouvu za účelem zajištění 
sociálního bydlení pro osoby s trvalým pobytem na jejím území, popřípadě 
aktivně podnikla veškeré kroky pro uzavření této smlouvy.“  
 
Zdůvodnění: 
Nesouhlasíme s navrhovanou lhůtou 6 měsíců u skutečného pobytu. 
Doporučujeme její prodloužení alespoň na jeden rok, jestliže zákon 
prolomí podmínku trvalého pobytu pro poskytnutí dostupného nebo 
sociálního bytu. Dále nesouhlasíme s vyhlášením veřejné soutěže, neboť 
odpovědnost za cizí majetek ponesou zcela obce. Navrhujeme z odst. 3 
vyjmout písm. b). 

649. KZPS a 
ÚZS 

 K § 16 návrhu zákona 
V návrhu je uvedeno: 
„§ 16 
Rozhodnutí ministerstva ve věci zajištění sociálního bydlení obcí a 
přestupky 
(1) Ministerstvo zhodnotí písemné sdělení obce podle § 15 odst. 5 a ve 
správním řízení rozhodne, zda byly naplněny všechny podmínky (§ 15 
odst. 3 a 4), pro které obec nemohla naplnit svou zákonnou povinnost 
uvedenou v § 15 odst. 2. Toto rozhodnutí platí po dobu 12 kalendářních 
měsíců následujících ode dne jeho právní moci; po uplynutí této lhůty je 
obec povinna bezodkladně opětovně postupovat podle § 15 odst. 2 a 3.  
(2)   Proti rozhodnutí ministerstva je přípustný rozklad ve správním 

Akceptováno 
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řízení. O rozkladu rozhoduje ministr práce a sociálních věcí. 
(3)  Rozhodne-li ministerstvo, že obec nenaplnila svou zákonnou 
povinnost podle § 12 a 15, dopustila se obec přestupku, za který jí uloží 
sankci.  
(4)  Rozhodne-li ministerstvo, že obec nenaplnila svou zákonnou 
povinnost podle § 15, dopustila se obec přestupku, přičemž platí, že  
a)  za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč, 
b) sankci za přestupek podle odstavce 3 ukládá ministerstvo,  
c) příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. 
(5)  Rozhodne-li ministerstvo, že obec primárně nezajistila svou 
zákonnou povinnost podle § 15 pro cílovou skupinu upravenou v § 6, 
dopustila se obec přestupku, přičemž platí, že 
a)  za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 500 000 Kč, 
b) sankci za přestupek podle odstavce 3 ukládá ministerstvo, 
c) příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. 
(6)  Rozhodne-li ministerstvo, že obec nesplnila svou zákonnou 
povinnost podle § 12, dopustila se obec přestupku, přičemž platí, že 
a)  za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 300 000 Kč, 
b) sankci za přestupek podle odstavce 3 ukládá ministerstvo,  
c) příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. 
        (7) Při určování výše sankce se přihlíží především k počtu 
neuspokojených žádostí o formu podpory ve vztahu k celkovému počtu 
oprávněných osob.“ 
 
Navrhujeme: 
Celé znění § 16 z navrhovaného zákona vypustit. 
 
Zdůvodnění: 
Nesouhlasíme, aby v rámci dozoru ministerstvo rozhodovalo o přestupcích 
obcí a ukládalo jim za přestupek sankce, nesouhlasíme ani s výší 
navrhovaných pokut uvedených v odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) a odst. 
6 písm. a) návrhu zákona, která by byla pro menší obce až likvidační, 
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zejména pokud bude zákonem prolomena podmínka trvalého pobytu. Z 
tohoto důvodu navrhujeme celý § 16 z navrhovaného zákona vyjmout. 

650. KZPS a 
ÚZS 

 Diferenciace přestupků v § 16 podle výše rozpočtu obcí 
Odůvodnění: 
V § 16 jsou uvedeny v bodech (4)a), (5)a) a (6)a) uvedeny limitní částky 
pokut za nenaplnění zákonných povinností. V bodě (7) se stanovuje, že: " 
Při určování výše sankce se přihlíží především k počtu neuspokojených 
žádostí o formu podpory ve vztahu k celkovému počtu oprávněných osob." 
Tyto částky nebudou pro velká města motivační a naopak mohou být pro 
menší obce likvidační. Například pokud se v malé obci soustředí velká 
rodina s osobami v bytové nouzi, vystaví obec riziku velkého počtu 
neuspokojených žádostí a tím maximální výši pokuty. 

Vysvětleno 
Sankce se ze zákona vypouštějí. 

651. KZPS a 
ÚZS 

. Konkrétní připomínka k: § 23 odst. (2) a), str. 11, Zřízení a obsah 
rejstříku sociálního bytového fondu,  
„Identifikační údaje o nájemnících v sociálních nebo dostupných bytech 
včetně uvedení osob do 18 let věku,“ 
Proč jsou tyto informace přístupné katastru nemovitostí? 
Odůvodnění:  
Jedná se v tomto případě o neoprávněné předávání osobních údajů. 
Jedinec v dostupném bydlení není vlastník nemovitosti. 

Vysvětleno 
V rámci rejstříku má být možnost 
kontroly ve vztahu ke katastru 
nemovitostí. 

652. KZPS a 
ÚZS 

. K § 26 návrhu zákona 
 
V návrhu je uvedeno: 
„§ 26 
Bydliště  
Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí bydliště podle zákona o 
pomoci v hmotné nouzi18).“    
 
Navrhujeme: 
Celé znění § 26 včetně poznámky pod čarou z navrhovaného zákona 
vypustit. 
 

Vysvětleno 
Jedná se o nepochopení tohoto 
institutu. Termín bydliště zde 
představuje vztah k celé České 
republice a nikoliv místní 
příslušnost. Obdobná úprava je 
například v zákoně o státní sociální 
podpoře. 
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Zdůvodnění: 
Nesouhlasíme s prolomením podmínky trvalého pobytu v obci. Zásadně 
jsme proti tomu, aby se bydliště pro účely tohoto zákona posuzovalo 
v souladu s ustanovením dle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Proto 
požadujeme vypustit ust. § 26 z navrhovaného zákona.  

653. KZPS a 
ÚZS 

 
. Doporučuji jasně stanovit a sjednotit trvalý a skutečný pobyt -  § 27, § 
31, § 33 
Odůvodnění: 
V  § 27 je vazbou k obci skutečnost, že zde osoba bydlí.  
V  § 31 je místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce dle místa, kde je 
žadatel hlášen. 
V  § 33, bod (3) musí osoba informovat obec, ve které má skutečný nebo 
trvalý pobyt. 
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Volba trvalého pobytu byla učiněna 
na základě podnětů připomínkových 
míst, která kritizovala jednak řadu 
negativ, které přináší skutečný 
pobyt a rovněž z toho důvodu, že 
skutečný pobyt není možné řešit ve 
speciální právní normě, ale spíše 
systémově – tzn. v rámci definice 
evidence osob ze strany MV ČR. 

654. KZPS a 
ÚZS 

. Konkrétní připomínka k: § 27 odst. 2, str. 13, Skutečný pobyt a vazba k 
obci 
Vazba k obci prokazatelně 6 měsíců je příliš dlouhá doba.  
Odůvodnění: 
Kde budou půl roku žít osoby, které aktuálně řeší bytovou situaci, aby 
splnily podmínku vazby k obci? 

Neakceptováno 
Na základě požadavků SMS a SMO 
bude doba trvalého pobytu 
prodloužena na 24 měsíců v obci. 

655. KZPS a 
ÚZS 

4. K § 27 odst. 1 návrhu zákona 
 
V návrhu je uvedeno: 
„(1) Vazbou k obci se pro účely tohoto zákona rozumí zejména skutečnost, 
že osoba  

a) bydlí na území katastru obce, 
b) pobývá v zařízení sociálních služeb nebo v ústavním zařízení na 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Volba trvalého pobytu byla učiněna 
na základě podnětů připomínkových 
míst, která kritizovala jednak řadu 
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území katastru obce, 
c) vykonává výdělečnou činnost na území obce, 
d) je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání u krajské pobočky Úřadu 

práce, v jejímž územním obvodu se zdržuje, 
e) žije v této obci s rodinou,  
f) má nezaopatřené dítě, které v této obci plní povinnou školní docházku 

nebo se zde soustavně připravuje na povolání, 
g) pobývá v této obci ze zdravotních důvodů, nebo 
h) popřípadě existují jiné významné důvody, neuvedené v písmenech a) 

až g).“ 
 
Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 

„(1) Vazbou k obci se pro účely tohoto zákona rozumí zejména 
skutečnost, že osoba  

a) bydlí na území katastru obce, 
b) pobývá v zařízení sociálních služeb nebo v ústavním zařízení na 

území katastru obce, 
c) vykonává výdělečnou činnost na území obce, 
d) je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání u krajské pobočky 

Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se zdržuje, 
e) žije v této obci s rodinou,  
f) má nezaopatřené dítě, které v této obci plní povinnou školní docházku 

nebo se zde soustavně připravuje na povolání, 
g) pobývá v této obci ze zdravotních důvodů, nebo 
h) popřípadě existují jiné významné důvody, neuvedené v písmenech a) 

až g).“ 
 
Zdůvodnění: 
Navrhujeme ze skutečného pobytu a vazby k obci vypustit zejména písm. 
b) a písm. d). Za zcela nevhodnou považujeme podmínku skutečného 
pobytu a vazbu k obci za splněnou, pokud osoba pobývá v zařízení 

negativ, které přináší skutečný 
pobyt a rovněž z toho důvodu, že 
skutečný pobyt není možné řešit ve 
speciální právní normě, ale spíše 
systémově – tzn. v rámci definice 
evidence osob ze strany MV ČR. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-336- 
 

sociálních služeb nebo je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání u 
krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se zdržuje. 
Zejména podmínka pouhé evidence uchazečů o zaměstnání může být 
velmi zneužitelná. 

656. KZPS a 
ÚZS 

5. K § 27 odst. 2 návrhu zákona 
 
V návrhu je uvedeno: 
„(2) Vazba k obci je naplněna tehdy, trvají-li skutečnosti uvedené v odstavci 
1 nepřetržitě alespoň po dobu 6 měsíců.“ 
 
Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 
„(2) Vazba k obci je naplněna tehdy, trvají-li skutečnosti uvedené v odstavci 
1 nepřetržitě alespoň po dobu 12 měsíců.“ 
 
Zdůvodnění: 
Navrhujeme změnu lhůty u vazby k obci alespoň na 12 měsíců. Dále není 
zřejmé, od kdy se bude počítat lhůta za splněnou.  
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců 
(dohoda SMS a SMO). 
Volba trvalého pobytu byla učiněna 
na základě podnětů připomínkových 
míst, která kritizovala jednak řadu 
negativ, které přináší skutečný 
pobyt a rovněž z toho důvodu, že 
skutečný pobyt není možné řešit ve 
speciální právní normě, ale spíše 
systémově – tzn. v rámci definice 
evidence osob ze strany MV ČR. 

657. KZPS a 
ÚZS 

. K § 29 návrhu zákona 
 
V návrhu je uvedeno: 
„§ 29 
Zahájení řízení 
(1) Řízení o tom, že je osoba v bytové nouzi a má nárok na podporu 
formou sociálního bydlení nebo poskytnutím sociální služby podle § 3 odst. 
3, se zahajuje na žádost dotčené osoby u příslušné krajské pobočky Úřadu 
práce. 
(2) Řízení o zrušení platnosti rozhodnutí, že osoba je osobou v bytové 
nouzi, a o odnětí nároku na podporu formou sociálního bydlení nebo 
poskytnutím sociální služby podle § 3 odst. 3, se zahajuje z moci úřední 
nebo na žádost dotčené osoby u příslušné krajské pobočky Úřadu práce. 

Akceptováno 
V novém modelu nejsou součástí 
systému úřady práce (kromě 
příspěvku na bydlení). 
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(3) Žádost podle odstavce 1 nebo 2 musí být podána na tiskopisu 
předepsaném ministerstvem.“ 
 
Navrhujeme: 
Celé znění § 29 z navrhovaného zákona vypustit. 
 
Zdůvodnění: 
Nesouhlasíme, aby krajské pobočky Úřadu práce vydávaly osobám 
rozhodnutí osoby v bytové nouzi.  Toto ustanovení považujeme za 
významné omezení výkonu samostatné působnosti obcí při nakládání s 
obecním bytovým fondem a navrhujeme jej z navrhovaného zákona 
vyjmout. 

658. KZPS a 
ÚZS 

. Konkrétní připomínka k: § 31, str. 14, Místní příslušnost, cituji: 
„Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí místem, kde je 
žadatel hlášen k pobytu podle jiných právních předpisů.“ 
Povinnost, aby osoba v nouzi byla posuzována pobočkou Úřadu práce dle 
svého trvalého pobytu, vytváří pro lidi v nouzi vysoký práh. 
Odůvodnění: 
Je třeba, aby člověka v bytové nouzi posuzovala pobočka ÚP dle jeho 
skutečného pobytu. Mnohdy nemá ani prostředky na to, aby se mohl na 
takto definovanou pobočku dostavit. Lidé dnes běžně cestují za prací, do 
lokalit, které se jim pro život zdají být vhodnější… atp. Pokud jim nastane 
nepřízniví situace mimo trvalé bydliště, bude pro ně velmi nedostupná tato 
pomoc.  
Návrh úpravy textu:     
§ 31, Místní příslušnost 
„Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí místem 
skutečného pobytu žadatele.“ 

Vysvětleno 
Součástí nového systému nejsou 
úřady práce (kromě příspěvku na 
bydlení). 

659. KZPS a 
ÚZS 

. Konkrétní připomínka k: § 34 odst. (1), písm. k) str. 15, Povinnosti a 
odpovědnost žadatele o poskytnutí podpory, příjemce podpory 
a osoby společně posuzované a uložení pořádkové pokuty, 
§ 34 Ve výčtu chybí služba osobní asistence. 

Vysvětleno 
Dle zákona o sociálních službách je 
jasně uveden následující výčet: (1) 
Pro poskytování sociálních služeb 
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Odůvodnění: 
Není zde uvedena terénní forma služby, která je dále zmíněna v § 58, což 
je zavádějící. 

se zřizují tato zařízení sociálních 
služeb: 
a) centra denních služeb, 
b) denní stacionáře, 
c) týdenní stacionáře, 
d) domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, 
e) domovy pro seniory, 
f) domovy se zvláštním režimem, 
g) chráněné bydlení, 
h) azylové domy, 
i) domy na půl cesty, 
j) zařízení pro krizovou pomoc, 
k) nízkoprahová denní centra, 
l) nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež, 
m) noclehárny, 
n) terapeutické komunity, 
o) sociální poradny, 
p) sociálně terapeutické dílny, 
q) centra sociálně rehabilitačních 
služeb, 
r) pracoviště rané péče, 
s) intervenční centra, 
t) zařízení následné péče. 
 
Jiné sociální služby nejsou 
zahrnuty. Současně upozorňujeme, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-339- 
 

že se jedná pouze o zvlášť 
zranitelné osoby v těchto službách, 
mají tedy zvláštní výhodu vzhledem 
ke svému statusu, nicméně ostatní 
osoby v sociálních službách nejsou 
ze systému sociálního bydlení 
vyloučeny.  

660. KZPS a 
ÚZS 

. K § 36 odst. 2 a 3 
 
V návrhu je uvedeno: 
(2) Obec je povinna zajistit konkrétní formu podpory žadateli podle 
odstavce 1 nejpozději do 6 měsíců ode dne podání jeho žádosti. 
(3) Pokud obec nezajistí konkrétní formu podpory žadateli ve lhůtě 
uvedené v odstavci 2 nebo tuto podporu odmítne, přechází tato povinnost 
na místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (§ 31). Krajská 
pobočka Úřadu práce zajistí konkrétní formu podpory žadateli 
bezodkladně.  
 
Navrhujeme: 
Upravit uvedenou lhůtu 6 – ti měsíců, která je zcela nedostačující. 
 
Zdůvodnění: 
Lhůta 6 měsíců pro přidělení sociálního bytu či služby je nedostačující. 
Počet žadatelů bude zcela jistě převyšovat počet bytů, proto není příliš 
vhodné klást lhůtu obcím, že do 6 měsíců zajistí obec žadateli byt. V odst. 
3 téhož § 36 je stanoveno, že pokud obec nezajistí konkrétní formu 
žadateli, přejde tato povinnost na úřady práce, které zajistí formu podpory 
bezodkladně. A to jak?  Úřady práce budou mít byty? 

Akceptováno 
Lhůta prodloužena na 12 měsíců. 
 

661. KZPS a 
ÚZS 

. K § 38 odst. 1 písm. b) 
 
V návrhu je uvedeno: 

Akceptováno 
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„(1) Pronajímatel má právo odmítnout uzavření smlouvy o sociálním nájmu 
bytu pouze tehdy, pokud … 
b) osobě, která žádá o podporu formou sociálního bydlení prostřednictvím 
sociálního nebo dostupného bytu, vypověděl v posledních 6 měsících před 
touto žádostí smlouvu o poskytnutí sociálního nájmu bytu z důvodu 
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.“ 
 
Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 
„(1) Pronajímatel má právo odmítnout uzavření smlouvy o sociálním nájmu 
bytu pouze tehdy, pokud … 
b) osobě, která žádá o podporu formou sociálního bydlení prostřednictvím 
sociálního nebo dostupného bytu, vypověděl v posledních 12 měsících 
před touto žádostí smlouvu o poskytnutí sociálního nájmu bytu z důvodu 
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.“ 
 
Zdůvodnění: 
Lhůtu 6 měsíců nepovažujeme za dostatečně motivační pro to, aby mohla 
významněji přispět k tomu, aby žadatel neporušoval povinnosti vyplývající 
ze smlouvy. Navrhujeme její prodloužení alespoň na 12 měsíců.  

662. KZPS a 
ÚZS 

. Konkrétní připomínka k: 2. § 39 odst. (2) písmeno f), str. 18, Práva a 
povinnosti nájemce, cituji: 
„Nájemce je povinen přihlásit se v bytě k trvalému pobytu.“ 
 
Odůvodnění: 
A co případné exekuce? Cílem snad není, aby tu osoba zůstala bydlet, ale 
aby si časem (co nejdříve) byla schopna zajistit jiné běžné bydlení. Proč 
tedy trvalý pobyt? 
Domníváme se, že by po dobu pobytu v bytě poskytovaného dostupného 
bydlení by osoba neměla být hlášena k trvalému pobytu. Až po převodu 
dostupného bydlení do běžného bydlení by se měla osoba právo 
hlásit k trvalému pobytu a zároveň by měla získat běžnou nájemní 

Vysvětleno  
Je nutné sociální začlenění a řádná 
příslušnost k obci. Trvalý pobyt má 
být navíc funkční a pravdivý. 
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smlouvu. 
Navíc, pokud podpora osoby v dostupném bydlení selže, kdo se domůže 
toho, že se tato osoba z dostupného bydlení odhlásí?   

663. KZPS a 
ÚZS 

. Konkrétní připomínka k: § 48, str. 21, Prostor pro bydlení 
Návrh zákona o soc. bydlení pracuje se soc. službami a činností sociálních 
pracovníků v podobě před velkou novelou zákona č. 108/ 2016 Sb. o soc. 
službách – př. § 48, odst. 2, § 3 odst. 3. Některá ustanovení nejsou zcela 
v souladu, např. cituji: 
(2) „Pobytovými zařízeními sociálních služeb se pro účely části šesté 
tohoto zákona rozumí domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním 
postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, dům na půl 
cesty, terapeutická komunita, zdravotnické zařízení lůžkové péče nebo 
azylový dům podle zákona o sociálních službách.“ 
Názvy sociálních služeb je třeba sladit s Novelou zákona o sociálních 
službách. Novela přináší mimo jiné nové rozčlenění druhů služeb. 
Odůvodnění: 
Oba výše zmíněné připravované zákony by spolu měly korespondovat a 
mít jednotnou terminologii i postupy. 

Částečně akceptováno  
Text je upraven – dávka bude 
náležet pouze do „registrovaných 
zařízení sociálních služeb podle 
zvláštního právního předpisu 
poskytující ubytování“. Rozšiřování 
na další zdravotnická zařízení se 
nepředpokládá. 

664. KZPS a 
ÚZS 

K § 86 návrhu zákona 
 
V návrhu je uvedeno: 
„§ 86 
Oprávnění ke vstupu do obydlí 
(1) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v krajské pobočce Úřadu 
práce a v ministerstvu jsou na základě souhlasu žadatele o dávku nebo 
příjemce dávky a osob společně posuzovaných oprávněni vstupovat do 
obydlí, v němž tyto osoby žijí, za účelem ověřování skutečností rozhodných 
pro nárok a výši příspěvku na bydlení. 
(2) Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem 
společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušnou krajskou pobočkou 
Úřadu práce nebo ministerstvem jako doložkou služebního průkazu. Toto 
zvláštní oprávnění obsahuje označení účelu vydání, číslo služebního 

Částečně akceptováno 
Vstup rovněž umožněn pro 
subjekty, které pro účely dávkové 
pomoci šetří, zda se jedná o 
vyhovující bydlení podle § 9. 
 
Krajské úřady a pověřené obce, 
obce s rozšířenou působností mají 
kompetenci vstupovat do obydlí za 
účelem provádění sociální práce 
podle zákona o sociálních službách 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-342- 
 

průkazu, jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a identifikační 
údaje vydávající krajské pobočky Úřadu práce nebo ministerstva. 
(3) Pokud žadatel o dávku, příjemce dávky nebo osoba společně 
posuzovaná tím, že nedají souhlas se vstupem do obydlí, znemožní 
provedení vstupu do obydlí k ověření skutečností rozhodných pro nárok na 
dávku nebo její výši, může jim být žádost o dávku zamítnuta a dávka 
nepřiznána nebo dávka odejmuta.“ 
 
Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 
„§ 86 
Oprávnění ke vstupu do obydlí 
(1) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v krajské pobočce Úřadu 
práce a v ministerstvu a sociální pracovníci obcí jsou na základě 
souhlasu žadatele o dávku nebo příjemce dávky a osob společně 
posuzovaných oprávněni vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, za 
účelem ověřování skutečností rozhodných pro nárok a výši příspěvku na 
bydlení. 
(2) Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem 
společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušnou krajskou pobočkou 
Úřadu práce, nebo ministerstvem neboobecním úřademjako doložkou 
služebního průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení účelu 
vydání, číslo služebního průkazu, jméno, popřípadě jména a příjmení 
zaměstnance a identifikační údaje vydávající krajské pobočky Úřadu práce, 
nebo ministerstva nebo obecního úřadu. 
(3) Pokud žadatel o dávku, příjemce dávky nebo osoba společně 
posuzovaná tím, že nedají souhlas se vstupem do obydlí, znemožní 
provedení vstupu do obydlí k ověření skutečností rozhodných pro nárok na 
dávku nebo její výši, může jim být žádost o dávku zamítnuta a dávka 
nepřiznána nebo dávka odejmuta.“ 
 
Zdůvodnění: 
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Sociální pracovník obce bude s klientem pracovat nejčastěji, proto by 
přístup do obydlí měl mít zajištěn zejména on – jako zaměstnanec obce, 
která poskytla osobě v bytové nouzi byt. 

665. KZPS a 
ÚZS 

K § 93 návrhu zákona 
 
V návrhu je uvedeno: 
„§ 93 
Účelová dotace na výkon sociální práce a na zajištění povinností 
sociální práce v sociálních bytech 
Nároková účelová dotace na výkon sociální práce se rozděluje 
na základě maximálního počtu případů bytové nouze na jednoho 
sociálního pracovníka tímto způsobem 

 1,0 úvazku sociálního pracovníka: 140 - 170 osob za rok, které mají 
rozhodnutí o bytové nouzi, z toho cca 80 s potřebou intenzivnější podpory,  

 0,75 úvazku sociálního pracovníka: 90 - 139 osob za rok, které mají 
rozhodnutí o bytové nouzi, 

 0,5 úvazku sociálního pracovníka: 60 – 89 osob za rok, které mají 
rozhodnutí o bytové nouzi, 

 0,25 úvazku sociálního pracovníka: do 59 osob za rok, které mají 
rozhodnutí o bytové nouzi.“ 
 
 
Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 
„§ 93 
Účelová dotace na výkon sociální práce a na zajištění povinností sociální 
práce v sociálních bytech 
Nároková účelová dotace na výkon sociální práce se rozděluje na základě 
maximálního počtu případů bytové nouze na jednoho sociálního 
pracovníka tímto způsobem 

 1,0 úvazku sociálního pracovníka: 120 - 150 osob za rok, které mají 
rozhodnutí o bytové nouzi, z toho cca 40 s potřebou intenzivnější 

Vysvětleno 
§ 93 bude vzhledem k úpravě 
systému sociálního bydlení ze 
zákona odstraněn a způsob řešení 
financování sociálního bydlení bude 
řešen v rámci podmínek speciální 
dotace na výkon činností sociální 
práce souvisejících se sociálním 
bydlením, dle následujícího klíče.  
 
Účelová dotace na výkon sociální 
práce se rozděluje 
na základě maximálního počtu 
případů bytové nouze v sociálních 
bytech v tomto rozsahu:  

 
 

1,0 úvazku SP: 45 – 60  domácnosti 
v bytové nouzi 
0,75 úvazku: 31 - 44 domácností 
v bytové nouzi 
0,5 úvazku: 16 - 30 domácnosti 
v bytové nouzi 
0,25 úvazku:  do 15 domácnosti 
v bytové nouzi 
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podpory, 
 0,75 úvazku sociálního pracovníka: 70 –119 osob za rok, které mají 

rozhodnutí o bytové nouzi, 
 0,5 úvazku sociálního pracovníka: 50 – 69 osob za rok, které mají 

rozhodnutí o bytové nouzi, 
 0,25 úvazku sociálního pracovníka: do 49 osob za rok, které mají 

rozhodnutí o bytové nouzi.“ 
 
Zdůvodnění: 
Sociální pracovník bude intenzivně pracovat s rodinou v sociálním bytě. 
Klienti budou postupně přibývat a nelze tedy pomyslně rozdělit počet 
klientů počtem měsíců. Je naprosto vyloučené, aby sociální pracovník měl 
na konci roku 140-170 klientů. A v zákoně není ani určeno, zda-li se za 
klienta považuje pouze žadatel o sociální byt nebo i společně posuzované 
osoby. Navíc sociální práce s klienty s omezenými  kompetencemi při 
zabezpečení základních životních potřeb např. rozpočet domácnosti, 
nutnost pravidelných úhrad za bydlení, atd… je časově a odborně náročná, 
u některých rodin i jednotlivců znamená několik intervencí týdně v rámci 
jednoho případu. Námi upravené počty považujeme za přiměřené. 

ročně 

666. KZPS a 
ÚZS 

. K § 97 odst. 1 návrhu zákona 
 
V návrhu je uvedeno: 
„§ 97 
Přechodná ustanovení  
(1) Sankci za přestupek za neplnění zákonné povinnosti zajistit sociální 
bydlení obcí podle §  16 odst. 3 až 7 je možné obci uložit teprve tehdy, 
pokud tato povinnost nebyla splněna do tří let ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“ 
 
Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 
„§ 97 

Vysvětleno 
Sankce jsou ze zákona odstraněny. 
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Přechodná ustanovení  
(1) Sankci za přestupek za neplnění zákonné povinnosti zajistit sociální 
bydlení obcí podle §  16 odst. 3 až 7 je možné obci uložit teprve tehdy, 
pokud tato povinnost nebyla splněna do pěti let ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“ 
 
Zdůvodnění: 
Navrhujeme, aby v tomto přechodném ustanovení sankci za přestupek za 
neplnění zákonné povinnosti zajistit sociální bydlení obcí podle § 16 odst. 3 
až 7 návrhu zákona bylo možné obci uložit teprve tehdy, pokud tato 
povinnost nebyla splněna do pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Důvodem pro změnu lhůty je skutečnost, že vyhlášky k ust. § 11 
odst. 4, § 12 odst. 4 a § 13 odst. 4 návrhu zákona nebudou vydány k 
účinnosti zákona, ale až k 1.6.2018, jak je uvedeno v ust. § 99 návrhu.   

667. KZPS a 
ÚZS 

K § 97 odst. 2 návrhu zákona 
 
V návrhu je uvedeno: 
„(2) Plán podle § 91 je příslušná obec povinna poprvé zpracovat do 12 
kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 
Navrhujeme: 
Znění návrhu upravit takto: 
„(2) Plán podle § 91 je příslušná obec povinna poprvé zpracovat do 18 
kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 
 
Zdůvodnění: 
Nesouhlasíme s povinností obce zpracovat plán sociálního bydlení obce 
poprvé do 12 kalendářních měsíců.  Důvodem je, že pro plán podle § 91 
návrhu zákona nebude mít příslušná obec dostatek podkladů, neboť 
vyhlášky k ust. § 11 odst. 4,  § 12 odst. 4 a § 13 odst. 4 návrhu budou v 
účinnosti až k 1.6.2018, jak je uvedeno v § 99 návrhu zákona. Navrhujeme 
prodloužení lhůty alespoň na 18 měsíců. 

Akceptováno 
Obce, které dobrovolně vstoupí do 
systému sociálního bydlení, budou 
povinny plán sociálního bydlení 
zpracovat do 18 měsíců od vstupu 
do systému sociálního bydlení. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6LP6HC)



-346- 
 

668. KZPS a 
ÚZS 

4. Konkrétní připomínka k:§ 98 str. 42, Zmocňovací ustanovení, cituji: 
„b) podmínky poskytování provozních a investičních dotací uvedených v § 
92 odst. 4. 
(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 4, § 11 odst. 4, § 12 
odst. 4 a § 13 odst. 4.“ 
 
Není uvedeno, které ministerstvo. 
Odůvodnění: 
Mělo by být přesně stanoveno z důvodu odpovědnosti i kompetence 
k vydání vyhlášky. 

Vysvětleno 
ministerstvo označuje MPSV 

669. HK ČR 

A. Obecné zásadní připomínky k předkládanému materiálu 
Předkládaný materiál se s ohledem na šíři cílové skupiny a navržené 
nástroje rozhodl řešit dva odlišné úkoly: finančně dostupné bydlení 
(levnější bydlení) a pomoc sociálně nejslabším. Jedním právním předpisem 
však nelze postihnout potřeby a specifika takto různorodých skupin, 
zvláště, pokud většinová část těchto osob již trvalé a plnohodnotné bydlení 
má. Zákon se tak svými cíli, prostředky, nástroji a postihy snaží smíchat 
odlišnosti související s různorodostí uvedených skupin a tím vyžaduje 
obrovské administrativní, právní, technické a finanční nároky bez 
potřebných analýz, systémového řešení a provázanosti všech navržených 
řešení. Jsme přesvědčení, že takto široce pojaté nároky nejsou ve 
skutečnosti schopné realizace a fungování. 
Hospodářská komora ČR navrhuje soustředit se na technický stav 
současného bytového fondu. K tomu jsou v rámci ministerstva pro místní 
rozvoj připraveny jak strategické dokumenty a koncepce bydlení, tak 
dotace, které dnes nejsou z důvodu podmínky de minimis využívány např. 
velkými vlastníky. Navrhujeme upravit či připravit dotační program, který by 
umožnil průhledné a řádné využívání dotací také pro větší vlastníky domů 
a umožnil tak rekonstrukce sídlišť, jejich kvalitativní a energetické zlepšení, 
a tím zachování života uvnitř těchto komunit, zachování věkové i typové 
struktury jejich obyvatel. 
Dále navrhujeme, aby se předkládaný zákon výhradně soustředil na 

Vysvětleno 
Vymezení cílové skupiny soc. 
bydlení se týká zhruba 5 – 7 % 
populace, jde o velmi úzce 
vymezenou skupinu, která 
odpovídá reziduálním modelům 
sociálního bydlení v Evropě 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha MMR a jeho nastavených 
fondů. Návrh reaguje na existující 
problémy v oblasti poskytování 
dávek a neexistence systému 
sociálního bydlení.  
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skupinu osob (sociálně nejslabších – lidé bez domova, žijící v zařízeních 
sociálních služeb, ubytovacích zařízeních atd.), jejíž definice, potřeby a 
nároky lze velmi dobře specifikovat a pomocí systémových úprav také řešit.  
Předkládaný materiál porušuje Ústavou zaručenou samostatnou působnost 
obcí, kdy v samostatné působnosti je mimo jiné zakotveno, že obec se 
stará o bytové potřeby svých občanů4. V tomto případě se však bude 
muset starat i o potřeby lidí, kteří nejsou jejími občany  
(§ 27). Stát může do samostatné působnosti zasahovat jen, vyžaduje-li to 
ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. V tomto případě 
není jisté, zda je naplněna první podmínka. Navíc lze hovořit i o omezení 
vlastnického práva, kdy stát ukládá obcím povinnost zřídit bytový fond, a 
ten zajistit zejména obecními byty. Stát zde omezuje vlastnické právo bez 
specifikace náhrady. 
Předkládaný materiál stanovuje normativy na metry čtvereční na sociální 
byty a počty osob v nich ubytovaných, ale již neupravuje náhrady 
v případě, že obec bude mít bytový fond větší, než stanovuje normativ. 
Tedy jinak řečeno, bude-li mít obec o něco větší byty než stanoví norma, 
tak „nad-normativ“ doplatí na nákladech obec a dotyčný dostane příspěvek 
jen na normované metry (a to abstrahujeme, že u starších bytů mohou být 
náklady výrazně vyšší než u bytů nových). 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podhodnocuje oblast 
očekávání, kolik potenciálních lidí si skutečně zažádá o sociální být. Tento 
předpoklad pak podhodnocuje všechny výpočty dále – byť transakční 
náklady na vstup do systému sociálního bydlení budou pro žadatele větší 
než u běžného dávkového systému, zároveň je nutné zmínit, že potenciální 
přinos pro žadatele je řádově větší – získá byt – než v prosté dávkovém 
systému – zároveň se opomíjí možnost, že celý systém spustí efekt 
„černého pasažéra“, kdy lidé na hranici pro možný vstup do systému upraví 
svoji příjmovou situaci tak, aby se do systému kvalifikovali, byť jejich reálná 

 
Zákon o SB se zaměřuje na velmi 
úzce vymezenou skupinu lidí, kteří 
jsou v bytové nouzi a na skupinu, 
která je velmi ohrožena ztrátou 
bydlení.  
 
Zákon o sociálním bydlení bude 
vázán na trvalý pobyt o min. délce 
24 měsíců.  
 
Zákon je na základě vypořádání 
připomínek koncipován ve dvou 
rovinách. Obce vstupují do 
systému dobrovolně, sociální 
bydlení je pak poskytováno 
v samostatné působnosti, pokud 
obce do systému nevstoupí, 
zajišťuje sociální bydlení Centrum 
pro sociální bydlení v tzv. 
záchytném systému. Návrh 
systému financování formou dotací 
plně odpovídá zvolenému modelu 
sociálního bydlení po úpravě MPŘ. 
 
 
 
 
 

                                                 
4 § 35 obecního zřízení: obec pečuje také o: „vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, o uspokojování potřeby bydlení” – naráží 
na problematiku omezení vlastnického práva – čl. 11 Listiny – nucené omezení jen ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu – lze hovořit o omezení vlastnického 
práva, kdy náhrada není přesně stanovena. 
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finanční situace by jim to neumožňovala (umělé formální snížení příjmů a 
pobírání části příjmů mimo oficiální systém). 
Hospodářská komora ČR upozorňuje, že předkládaný materiál počítá s 
počátečními, zejména investičními náklady pro systém sociálního bydlení 
pro obce. Tyto náklady však již nejsou promítnuty v celkových nákladech 
systému, budou se muset uhradit, ať již ze státního rozpočtu, nebo 
z rozpočtů samospráv. Předkládaný materiál také předpokládá, že obce 
disponují kapacitou volných bytů, které by se mohly využít pro sociální 
bydlení. Návrh vůbec neřeší situaci, že by obec byty k dispozici neměla.  
Na základě předběžných výpočtů členů Hospodářské komory ČR musí 
obce dle předkládaného návrhu vložit 31 633 bytů s průměrnou cenou 
538 486 Kč/byt, tedy vklad obcí do systému je cca 16,7 mld. Kč. A dále že 
obce vloží do systému bezmála 38 tisíc bytů, které se následně budou 
rekonstruovat a které před rekonstrukcí mají vypočtenou hodnotu 20, 4 
mld. Kč. Reálně tedy počáteční náklady pro systém sociálního bydlení pro 
obce představují 37,1 mld. Kč.  

 
 
 
Návrh počítá s průběžným 
rozložením nákladů z hlediska 
finanční udržitelnosti a náběhu 
systému. Návrh reaguje i na 
situaci, kdy nejsou byty k dispozici: 
odložením účinnosti a možnostmi 
pro využívání různorodých 
subjektů.  
 
 

670.  HK ČR 

B. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu 
1. Připomínka k ustanovení § 3 odst. 2 
Navrhujeme nerozlišovat mezi „sociálním“ a „dostupným“ bytem.  
Odůvodnění: 
Technicky toto rozlišení nelze provést. V případě, že na dostupný byt 
nebude vázána sociální práce, nemohou být náklady na jeho zřízení a 
provoz využity dotace EU. 

Akceptováno 
Je doplněna definice sociálního 
bytu. 

671.  HK ČR 

2. Připomínka k ustanovení § 4 
Navrhujeme dotčené ustanovení přepracovat ve smyslu níže uvedeného 
odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Široce pojatá skupina osob, která by se měla splněním podmínek stát 
součástí systému sociálního bydlení. Existuje zde potencionální riziko u lidí 
na hranici schopností zajistit si bydlení vlastními silami, kteří mohou 
z důvodu benevolentního nastavení systému využít takto nastavených 
podmínek a cíleně svou situaci zhoršit.  

Vysvětleno 
Cílová skupina je vymezena velmi 
úzce a odpovídá reziduálním 
modelům sociálního bydlení v 
Evropě, zahrnuje maximálně 5 – 7 
% populace ve statických počtech. 
 
Definice 20 % přepracována, viz 
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Dále upozorňujeme, že osoby bydlící v nájemním bytě, u kterých není 
potřeba zavádět sociální práci a dohled sociálního pracovníka, mají na 
bydlení vynakládat 40% ze svých příjmů pro případné získání pomoci 
státu.  Domníváme se, že je to opačně - osoby, které bydlí v sociálním či 
dostupném bytě a bude u nich nutný výkon sociální práce, budou ze svých 
příjmů vynakládat na bydlení pouze 20% svých příjmů, a to i přesto, že 
v tomto případě budou náklady státu vyšší nejen vyplacenou částkou a 
bydlení, ale také mzdou sociálního pracovníka. Toto rozlišení je velmi 
diskriminační, když vezmeme v úvahu, že řádná rodina (senior) má na 
bydlení vynakládat o 20% více, než rodina (senior), která z nějakého 
důvodu není schopna bez pomoci sociálního pracovníka fungovat.  

výše, a přesunuta do § 33.  
 

672.  HK ČR 

3. Připomínka k ustanovení § 6 odst. 1 písm. i) 
Navrhujeme dotčené písmeno upravit ve smyslu níže uvedeného 
odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme přesné stanovení podmínek, za jakých se bude sociální být 
udělovat lidem s psychickou poruchou. Žádáme, aby v takových případech 
byla naopak sociální práce a dohled lékaře povinný. 
 

Vysvětleno 
Pokud bude přidělen sociální byt, 
bude sociální práce povinná. 
V tomto zákonu nelze nařídit 
povinný zákonný dohled lékaře. 
Navíc, proč by měli mít dohled lidé 
např. s depresí?  

673.  HK ČR 

4. Připomínka k ustanovení § 12 a Části desáté § 97 odst. 6 
Navrhujeme dotčená ustanovení upravit ve smyslu níže uvedeného 
odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, proč je účinnost ustanovení omezena do r. 2033 pouze na 
stávající výstavbu. Pokud je cílem omezení rezidenční segregace, pak není 
žádný důvod v takovýchto lokalitách budovat nové sociální byty. 
Ekonomicky výhodnější by bylo využít stávající byty a postupně snižovat 
zastoupení sociálně znevýhodněných obyvatel v dané oblasti. 

Vysvětleno 
Ustanovení § 12 je ze zákona 
vyjmuto. 
 

674.  HK ČR 
5. Připomínka k ustanovení § 18 
Navrhujeme dotčené ustanovení doplnit o cenu. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnit do obsahu smlouvy cenu, za jakou poskytovatel 

Akceptováno 
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poskytuje byt do systému a závazek obce jako uživatele k udržování bytu 
ve stavu, v jakém byt převzal po dobu trvání smlouvy. 

675.  HK ČR 

6. Připomínka k ustanovení § 27 
Navrhujeme zpřísnit a blíže specifikovat podmínky, za kterých bude 
prokázána vazba k obci.  
Odůvodnění: 
Kromě podmínky trvalého bydliště v dané obci pro účely získání rozhodnutí 
o nároku osoby na sociální bydlení se bere přednostně v potaz jakékoliv 
intenzivnější spojení s obcí, v níž daná osoba nemusí mít trvalý pobyt 
(školní či předškolní docházka dítěte, návštěva sociálního zařízení, zápis 
na místním úřadu práce apod.). Podle takto obecných podmínek by se do 
aktivních obcí, které budou v budování fondu sociálních bytů úspěšnější, 
mohli stěhovat zájemci o přidělení bytu z jiných obcí.  
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Volba trvalého pobytu byla učiněna 
na základě podnětů 
připomínkových míst, která 
kritizovala jednak řadu negativ, 
které přináší skutečný pobyt a 
rovněž z toho důvodu, že skutečný 
pobyt není možné řešit ve 
speciální právní normě, ale spíše 
systémově – tzn. v rámci definice 
evidence osob ze strany MV ČR. 

676.  HK ČR 

7. Připomínka k ustanovení § 33 
Navrhujeme změnit zásadní podmínku celého systému, a to vydání 
rozhodnutí o bytové nouzi pouze na dobu určitou (nikoliv neurčitou), 
konkrétně na 2 roky, s možností prodloužení na další 2 roky po 
přezkoumání životní situace, a současně zvážit bližší specifikaci podoby 
individuálních plánů, jejichž plnění by mělo být podmínkou pro udržení 
sociálního bytu. 
Odůvodnění: 
Udělení rozhodnutí o bytové nouzi na dobu neurčitou a pouze neurčité 
stanovení podmínek, za nichž může být toto rozhodnutí zrušeno, není pro 
klienty systému sociálního bydlení motivující a povede k tomu, že v bytech 
budou nájemníci zůstávat dlouhodobě, aniž by měli důvod aktivně řešit 
svou nevyhovující sociální situaci a snažili se o zvýšení svých legálních 
příjmů. Problémy ubytoven se tak budou přesouvat do sociálních bytů 
pronajatých obcemi za sociální nájemné. 

Akceptováno/ vysvětleno 
Doba je stanovena jako doba 
určitá na dva roky. Rozhodnutí je 
možné vydat i opakovaně, pokud 
žadatel splňuje podmínky a plní 
podmínky systému sociálního 
bydlení 
 
Individuální plán podpory je 
specifikován v prováděcím 
předpisu. 
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677.  HK ČR 

8. Připomínka k ustanovení § 35 
Navrhujeme nerozlišovat mezi „sociálním“ a „dostupným“ bytem. Dále 
navrhujeme dotčené ustanovení zpřesnit případně doplnit důvodovou 
zprávu. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zpřesnit a vyjasnit dotčené ustanovení, aby v budoucnu 
nedocházelo k výkladovým nejasnostem (např. v jaké lhůtě musí sociální 
pracovní žádost o zrušení nároku podat, jak bude odnímání nároku na 
sociální byt probíhat).  
 

Akceptováno 
Na základě připomínky MMR zákon 
rozlišuje mezi sociálním bytem a 
sociálním bytem s povinnou sociální 
prací. Technickým standardem se 
byty nijak neliší. 

678.  HK ČR 

9. Připomínka k ustanovení § 42 
Navrhujeme srovnat podmínky, kdy na základě neplnění základních 
podmínek individuálního plánu a součinnosti se sociálním pracovníkem 
bude nejen vypovězena podnájemní smlouva z bytu, ale také odejmut 
nárok na sociální byt.  
Odůvodnění: 
Výše uvedená úprava zhoršuje podmínky pro ukončení nájmu z důvodu 
neplnění základních povinností nájemce, oproti stávajícímu zákonu č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Lze předpokládat, že 
výpověď z nájmu podle občanského zákoníku bude udělována z mnohem 
závažnějších důvodů. Návrh přitom nejenže nárok osobě s výpovědí z bytu 
ponechává, ale umožňuje jí, aby se po šesti měsících opět dostavila na 
obec a žádala opětovné přidělení bytu. Klient sociálního bydlení se tedy do 
sociálního bytu může vracet nepřetržitě.  

Vysvětleno  
V situaci, kdy budou např. 
v domácnosti i děti, bude sice 
ztracena nájemní smlouva na 
sociální byt, ale domácnost může 
být přesunuta do sociální služby. 
Je to vhodnější než rodina na ulici.  
Pokud bude docházet k závažným 
porušováním, bude odebráno 
rozhodnutí a tím se ztratí i možnost 
pobytu v sociálním bytě. 

679.  HK ČR 

10. Připomínka k ustanovení § 44 
Navrhujeme doplnit, že pokud je daný být ve vlastnictví jiného subjektu než 
obce, vyrozumí obec vlastníka o zjištění stavebně-technických problémů a 
vyzve ho k jejich odstranění. Teprve v případě neřešení předmětné situace 
podá podnět k zahájení řízení stavebnímu úřadu. 
Odůvodnění: 
V návrhu není ošetřena varianta, že vlastník daného bytu může být i někdo 
jiný než obec.  

Akceptováno 
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680.  HK ČR 

11. Připomínka k ustanovením § 51 a § 52 
Navrhujeme vrácení podmínek pro získání příspěvku na bydlení do 
původní podoby, bez využití majetku.  
Odůvodnění: 
Tato úprava výrazně zhoršuje stávající stav. Na lidech, kteří jsou schopni 
s menším přispěním státu svou situaci řešit, návrh požaduje, aby své 
finanční zázemí zhoršili a stali se na státu naprosto závislí.  

Částečně akceptováno 
Tato podmínka se nebude zkoumat 
u osob, které jsou poživatelé 
starobního důchodu.  
 
Pokud by nebyla posuzována 
majetková a sociální situace u 
ostatních žadatelů o dávku, 
docházelo by k neadekvátnímu 
nárůstu vyplácených dávek do 
domácností, které si své bydlení 
mohou zajistit jinak.  
 
Tato úprava vychází ze současné 
praxe příspěvku na bydlení, kdy je 
možné, aby o tuto dávku žádala 
např. i osoba, která vlastní další 
nemovitosti určené k bydlení, 
z nichž nepřiznává žádný příjem 
nebo osoba, která má na svém 
účtu/účtech prokazatelně vysoký 
majetek, který však není pro 
přiznání současného příspěvku na 
bydlení rozhodující. 

681.  HK ČR 

12. Připomínka k ustanovením § 55 odst. 1 písm. b) 
Navrhujeme upřesnění dotčeného písmena ve smyslu níže uvedeného 
odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, zda, „výše v místě obvyklá“ bude vyšší či nižší než normativní 
náklady. Pokud by byly normativní náklady vyšší, mohlo by u jednotlivce 
bydlícího v menším bytě dojít k tomu, že osoba, která nebude v hmotné 
nouzi, bude mít zohledněny náklady v nižší částce než osoba, která 

Vysvětleno 
Výše v místě obvyklá se použije 
pouze v případech, kdy je tato 
vyšší než příslušné normativní 
náklady na bydlení a je tedy 
objektivně odůvodněno, že osoba 
potřebuje omezenou dobu 
saturovat vyšší finanční krytí, než 
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v hmotné nouzi bude (tím by byly zvýhodněny osoby bez jakéhokoliv 
příjmu). 

stanovují normativní (průměrné) 
náklady na bydlení. 
Pokud jsou náklady na bydlení 
nižší než normativní náklady na 
bydlení, vyplácí se vždy pouze do 
skutečných nákladů na bydlení. 

682.  HK ČR 

13. Připomínka k ustanovením § 60 
Navrhujeme upravit možnost zasílání příspěvku vlastníkovi bytu s ohledem 
na vysoká rizika pohledávek za služby, energie a nájemné. 
 
Odůvodnění: 
Omezení přímé úhrady nájemného a služeb může být rizikový pro vlastníky 
i pronajímatele (obce). Dle tohoto návrhu bude způsob výplaty určovat 
Úřad práce, zasílání dávky na účet vlastníka bytu je na zvážení 
zaměstnance Úřadu práce. Pokud nebude účelová dávka na bydlení 
zasílána na účet vlastníka bytu, reálně hrozí generování dalších 
pohledávek. 

Vysvětleno 
Instituty přímé úhrady a zvláštního 
příjemce tuto možnost umožňují.  
Nelze však automaticky přistoupit 
k tomu, že dávka bude zasílána 
majiteli bytu – jednak slouží 
k úhradě všech nákladů na 
bydlení, nejen nájemného, ale i 
dalších služeb a dodávek energií 
sjednaných přímo nájemcem 
s dodavatelem služeb (tedy mimo 
majitele bytu) a jednak ne všichni 
příjemci příspěvku na bydlení mají 
problém s platební morálkou. 

683.  HK ČR 

14. Připomínka k ustanovením § 64 
Navrhujeme ponechat současný stav čtvrtletního rozhodného období. 
Odůvodnění: 
V současné době je rozhodným obdobím pro příspěvek na bydlení 
kalendářní čtvrtletí, nyní by žadatelé (včetně seniorů a zdravotně 
handicapovaných) museli plnění podmínek předkládat měsíčně. Jde o 
zbytečnou administrativní zátěž pro občany, majitele bytu i úředníky. Jedná 
se  
o zhoršení stávajícího stavu. Pokud by však bylo měsíční plnění podmínek 
předkládáno jednou za kalendářní čtvrtletí, byla by shoda se současným 
stavem. 

Vysvětleno 
V rámci rozšířeného vnitřního 
připomínkového jednání bylo 
zamítnuto jednoměsíční rozhodné 
období a odsouhlaseno rozhodné 
období za poslední 3 měsíce, aby 
bylo dříve reagováno na změnu 
některé rozhodné skutečnosti. 
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684.  HK ČR 

C. Konkrétní zásadní připomínky k důvodové zprávě 
1. Připomínka k bodu F. Předpokládaný hospodářský a finanční 
dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty, na podnikatelské prostředí české republiky, dále sociální 
dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
Nesouhlasíme s tvrzením předkladatele, že se z hlediska ekonomického 
chování lidí, kteří generují negativní externality, změní jen a pouze proto, 
že dostanou sociální byt. Toto je velmi silný předpoklad, který v praxi 
nemůže obstát, neboť sociální byt pomáhá řešit důsledky jisté situace, ale 
neřeší samotné příčiny zde vyčíslené negativní externality, tudíž uvedené 
číslo není reálné a obhajitelné. 
Důvodem rostoucích dávek a počtu osob je pobírajících, které se staly 
jedním z hlavních důvodů pro vznik tohoto zákona, byla v minulosti 
ekonomická krize umocněná od roku 2012 deregulací nájemného.  
Studie KPMG „Kvantifikace Koncepce sociálního bydlení České Republiky 
2015 – 2025“ z února tohoto roku, zpracovaná pro Hospodářskou komoru 
ČR, na základě analýz tvrdí, že“ „Z hlediska vývoje velikosti Cílové skupiny 
předpokládáme růst počtu příjemců dávek až na 250 tisíc domácností v 
roce 2020. Od roku 2020 očekáváme stagnaci počtu příjemců na této 
úrovni. Z nich potřebu poskytnutí sociálního, či dostupného bydlení 
odhadujeme u 145 tis. domácností. U zbývajících 105 tis. domácností 
očekáváme využití stávajícího systému dávek na bydlení.“ 
Dále navrhujeme odhady uváděné v této kapitole uvést do souladu se 
skutečností. Jak vyplývá z návrhu, tak jeden sociální pracovník může 
jednomu složitému sociálnímu případu věnovat cca  
4 dny za rok, ale v tom musí ještě administrovat 160 případů posouzení 
bytové nouze plus další práci a spojenou administrativu. Teoreticky to 
znamená, že na aktivní sociální práci bude mít pracovník cca max. 3 
hod./měsíc/osobu. Tímto nedojde k odmazání všech negativních externalit.  
 

Vysvětleno 
Možnost bydlet není jen jednou ze 
sociálních podmínek, ale jejím 
nejdůležitějším základem. 
Empirické studie (Oswald, A. 1999. 
The housing market and Europe’s 
unemployment: a non-technical 
paper. Homeownership and the 
labour Market in Europe) a terénní 
výzkumy ukazují, že zlepšení 
situace v bydlení vede k výrazné 
sociální a hospodářské integraci. 
Oproti tomu závěrečná zpráva 
předpokládá velice omezené 
efekty snížení míry 
nezaměstnanosti. V systému 
zákona o SB se navíc nejedná o 
poskytnutí pouze bydlení, ale 
v případech, které si vyžadují 
obecnou asistenci v sociální a 
hospodářské integraci bude 
samozřejmě poskytnuta sociální 
práce, která dále zvýší 
pravděpodobnost této integrace. 
Předpoklad, že nedojde k sociální 
a hospodářské integraci i v natolik 
omezené míře, kterou předpokládá 
závěrečná zpráva, tedy 
nepovažujeme za důvodný.  
 
Sociální práce bude poskytována 
pouze u případů, které si to 
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důvodně vyžadují, celkové poměry 
tedy budou rozdílné a striktně nižší 
(tj. vyšší čas disponibilní pro 
jednoho klienta). Posouzení bytové 
nouze je navíc samo o sobě i 
součástí sociální práce a tedy 
vyhodnocení situace pro stanovení 
jejího řešení a nelze tyto dvě 
aktivity považovat za izolované. 

685.  HK ČR 

D. Konkrétní zásadní připomínky k RIA 
1. Připomínka k bodu 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty 
Návrh předpokládá, že poskytnutí sociálního bytu bez dalšího způsobí růst 
zaměstnanosti dotčených lidí. Domníváme se, že by mělo spíše jít o 
důsledky lepší sociální práce a aktivní politiky zaměstnanosti. Vyčíslenou 
úsporu považujeme za neprokazatelnou a nadhodnocenou.  
 

Vysvětleno 
Nepředpokládá bez dalšího, 
předpokládá se zvýšením 
finančních prostředků na sociální 
práci a využití multiplikace 
s dalšími sociálními službami a 
sociální prací. 
Jedná se o kombinovaný efekt 
poskytnutí bydlení a případně 
sociální práce. Dále viz předchozí 
připomínka. 

686.  HK ČR 

2. Připomínka k bodu 3.3 Dopady na podnikatelské prostředí 
Hodnocení dopadů na podnikatelské prostředí zcela opomíjí skutečnost, že 
bude-li stát vynakládat desítky miliard korun na investiční zajištění 
sociálního bydlení (rekonstrukce, výstavba), a je zřejmé a v RIA často 
uváděné, že nemalou část těchto problémů dnes řeší soukromý sektor (a 
příspěvky a doplatky mnohdy zcela postačují a fungují), pak je evidentní, 
že nastane nezanedbatelný vytěsňovací efekt soukromých investic 
investicemi veřejnými – což má zpětně negativní dopad přes multiplikační 
efekt investic na celé HDP, jakož i na státní rozpočet. Opomíjení 
vytěsňovacího efektu činí RIA nekompletní a z hlediska reálných dopadů 
nedostatečnou. 
 

Vysvětleno, doplněno 
Pozitivní investiční efekt spolu 
s negativním vytěsňujícím efektem 
soukromé investice v oblasti, kde 
dnes působí systém dávek (tj. 
veřejná intervence) je dle své 
samotné podstaty ekvivalentní 
pozitivnímu investičnímu efektu 
spolu s vytěsňujícím efektem 
veřejné investice. V oblasti, kde 
dnes nepůsobí systém dávek, je 
možné naopak identifikovat 
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podinvestovanost a vytěsňující 
efekt nepovažuje za významný. 
Dojde patrně ke snížení úrovně 
nájmů v soukromé oblasti (a 
zvláště té, kde dnes působí 
cenotvorný efekt systému dávek 
v oblasti bydlení), avšak i tím 
uvolnění dalších prostředků pro 
jinou spotřebu, u které neexistuje 
důvod, proč by měla mít menší 
multiplikační efekt, než výdaje na 
nájmy. 

687.  HK ČR 

3. Připomínka k bodu 3.10 Korupční rizika 
Zde si dovolíme podotknout, že se zde skrývá potenciální hrozba 
korupčního rizika. Domníváme se, že se RIA s touto hrozbou dostatečně 
nevypořádala.  
 

Vysvětleno 
Není konkrétní připomínka a 
vytyčení konkrétního korupčního 
rizika. Část korupční rizika byla 
upravena a doplněna. 

688.  HK ČR 

4. Připomínka k tabulce č. 31 Předpokládané výdaje na realizaci 
systému sociálního bydlení v letech 2017 – 2025 
Náklady na investice i provoz informačních systémů souvisejících se 
sociálním bydlením jsou výrazně nadhodnocené. 
Hrozí, že systém nebude dlouhodobě udržitelný. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí spoléhá na financování z evropských dotací, ty jsou však 
velmi přísně vázány pouze na byty se sociální prací, se kterou se nepočítá 
v dostupných bytech (§ 35 odst. 3), stejně tak u skupiny osob zvlášť 
zranitelných (§ 6 odst. 2); a výhled v jejich čerpání nepokrývá potřeby 
systému sociálního bydlení v horizontu desítek let. Obce tak 
v následujících desítkách let budou značnou část svých rozpočtů věnovat 
na zajištění sociálního bydlení pro „minoritu“, zatímco by potřebovaly 
prostředky na investice a rozvoj pro všechny.  

Vysvětleno 
Náklady vycházejí z rozložení času 
na jeden daný úkon a současných 
administrativních nákladů MPSV. 
Je možné, že se jedná o údaje 
nadhodnocené, avšak dle našich 
dat tomu tak není. Prosíme tedy 
HK o případný alternativní výpočet 
dle kterého je možné odvodit 
reálné administrativní a personální 
náklady spojené s realizací 
systému SB. 

689.  HK ČR 5. Připomínka k tabulce č. 33 Shrnutí nákladů státního rozpočtu 
zákona o sociálním bydlení do roku 2034 (tisíce Kč). 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude poskytováno 
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Chápeme-li dobře sloupeček „Plánované investice z národních zdrojů“, pak 
po součtu v této tabulce je cca 18,1 mld. Kč, které jsou dotace státního 
rozpočtu na investiční zajištění potřebného portfolia sociálních bytů 
obcemi. Ovšem když toto číslo srovnáme s tabulkou na straně 100, kde 
stát garantuje dotace na koupě a rekonstrukce bytů, a pronásobíme to 
počty bytů, které stát takto hodlá dotovat obcím, dostaneme se na číslo cca 
47 mld. Kč. Není zřejmé, z čeho bude rozdíl cca 29 mld. dofinancován.  
Vezmeme-li v potaz hodnoty tabulky na straně 100, pak do systému 
sociálního bydlení vstupuje bez ohledu na vlastníka majetek v souhrnné 
hodnotě cca 111 mld. Kč, vezmeme-li odpisovou dobu dle zákona 30 let, 
měla by ročně jen na tomto majetku probíhat obnova k prostému udržení 
účelu cca 3,7 mld. Kč. Podíváme-li se na hodnoty tabulky na straně 115 ve 
sloupečku „Vyrovnávací platba u ubytovaných domácností v systému SB“ 
pak se v žádném roce tato částka ani neblíží hodnotě 3,7 mld. Kč – a to 
jsou ve vyrovnávací platbě zahrnuty dle předkladatele zákona i další 
položky, které v oněch 3,7 mld. Kč nepočítáme. 

v samostatné působnosti obcí, 
vždy na jejich dobrovolném 
rozhodnutí. Adekvátně k tomu 
budou poskytovány dotace na 
provoz a investice ze strany MMR 
a na sociální práci ze strany 
MPSV. Obce budou povinny plnit 
své povinnosti pouze na základě 
financí z uvedených dotací. Pokud 
obec nevstoupí do systému, 
nahrazuje její roli stát ve formě 
záchytného systému. 
 

690.  HK ČR 

6. Připomínka k bodu 3.2.10 Úspory díky hospodářské integraci 
Samotné přestěhování neznamená změnu v chování lidí bez dalších 
opatření. Lidé, kteří již dnes někde bydlí, nezačnou pracovat jenom proto, 
že se přestěhují do sociálního bytu – důvodem, že nepracují, bude jistě to, 
že nechtějí, nemají kvalifikaci, nemají žádoucí pracovní návyky a 
dovednosti či jiné důvody, které nemůže eliminovat prostý fakt 
přestěhování do dotovaného bytu – proto vyčíslené úspory považujeme za 
nereálnosti, případně postrádáme náklady na dodatečná opatření 
k dosažení slibovaných přínosů. 
Navíc jak RIA sama připouští, jedná se většinou o dlouhodobě 
nezaměstnané, kde příčiny nezaměstnanosti jsou většinou strukturální, 
komplexní a systémové, a její snížení musí být provázeno celou řadou 
nákladných, vzájemně provázaných opatření.  
Navíc jestli koncepce očekává, že sociální bydlení využije cca 126 tisíc 
občanů (a rozhodně ne všichni jsou nezaměstnaní), a predikuje, že z nich 
20 tisící díky tomu začne pracovat, je zřejmé, že se jedná o čísla stěží 

Vysvětleno 
Sociální bydlení má být vybíráno, 
popř. budováno dle principu 
desegregace, který má vést 
nejenom ke snížení koncentrace 
chudoby, ale rovněž ke zvýšení 
dostupnosti infrastruktury. Kromě 
zlepšení standardu tedy dojde ke 
zvýšení příležitostí pro sociální a 
hospodářskou integraci. Dále viz 
připomínka 684, zejména fakt, že 
poměr hospodářské integrace je 
nízký. U většiny skupiny změnu 
statutu hospodářské aktivity 
závěrečná zpráva nepředpokládá, 
přesto efekt i pouze u její omezené 
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uvěřitelná. 
 

části je dostatečně velký, aby na 
straně redukce výdajů a zvýšení 
příjmů SR kompenzoval značnou 
část celkových nákladů na zákon 
samotný. Dále je sociální bydlení 
v případech, které si to vyžadují 
doprovázeny sociální prací, což je 
patrně jeden z nástrojů, na které 
HK v připomínce reaguje. Další 
nástroje, které je nutné připojit 
k bydlení lze specifikovat, ale 
nejsou z připomínky HK patrné (je 
v ní specifikováno jen „její snížení 
musí být provázeno celou řadou 
nákladných, vzájemně 
provázaných opatření“ bez bližšího 
určení). Jedná se o využití ze 
strany 126 tisíc domácností, nikoli 
osob, kde jsou v mediánu 2 
členové domácnosti a téměř 250 
tis. osob) a u velké části z nich 
více než jeden v aktivním věku. 
Odhad se empiricky opírá o 
částečnou redukci rozdílu mezi 
nezaměstnaností sociálně slabé 
skupiny obývající sociálně 
nevyloučenou lokalitu a podobnou 
skupinou obývající sociálně 
vyloučenou lokalitu. Tato redukce 
je pouze částečná, přesto lze 
očekávat podobný efekt. Naopak 
předpoklad, že změna prostředí 
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z vyloučené lokality, kde není 
v dostupnosti ani veřejná 
infrastruktura, ani zaměstnavatel, 
nepřinese ani takto částečné 
zvýšení zaměstnanosti se jeví 
autorům RIA jako 
nepravděpodobná. 
 
Sociální bydlení je posíleno 
sociální prací a výzkumy ukazují, 
že kvalitní a dostupné bydlení 
působí pozitivně na stabilizaci 
rodin a domácnosti a umožňuje 
efektivnější řešení problémů, 
včetně sociálních. Stabilní 
prostředí, tedy i bydlení, má dopad 
na školní úspěšnost dětí a 
mládeže. A to je velmi podstatné 
z hlediska hospodářské integrace 

691.  HK ČR 

7. Připomínka k bodu 3.2.13 Celkové náklady systému sociálního 
bydlení 
Navrhujeme do celkových nákladů uvést, kdo a jak uhradí rozdíl 
v investiční dotaci, která může být dle RIA 50-100%. Není ani blíže 
specifikovaný způsob, např. kdo o tom bude rozhodovat, zda budou obce 
něco doplácet atd. 
 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude poskytováno 
v samostatné působnosti obcí, 
vždy na jejich dobrovolném 
rozhodnutí. Adekvátně k tomu 
budou poskytovány dotace na 
provoz a investice ze strany 
MPSV. Obce budou povinny plnit 
své povinnosti pouze na základě 
financí z uvedených dotací. Pokud 
obec nevstoupí do systému, 
nahrazuje její roli stát ve formě 
záchytného systému. 
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Stát poskytuje dotaci vždy při 
objektivní potřebě obce dle 
postupu stanovených zákonem 
(dle původní verze v samostatné 
působnosti). Obec může jít nad 
rámec této objektivní potřeby a 
připojit se k investici (např. další 
výstavbou bytu či jeho 
rekonstrukcí). Pouze v tomto 
případě bude krytí investičních 
nákladů ze strany států do 
rozpočtu obíc menší než 100 %. 
Obce tedy budou doplácet pouze 
dobrovolně. Zákon jasně stanoví, 
že v případě, že se na jejich území 
nenachází využitelný bytový fond a 
stát neposkytne investici, pak ji 
nevzniká povinnost  a obec k ní 
nemusí přispět. 

692.  HK ČR 

8. Připomínka k bodu 3.2.14 Celkové náklady systému po 
započítání potenciálních úspor 
Podle předběžných výpočtů obce vkládají do systému majetek v hodnotě 
37, 1 mld. Kč – existující byty bez nutnosti rekonstrukce a byty určené 
k rekonstrukci se státní dotací. Jestliže průměrná životnost takového bytu 
je cca 30 let, pak jen na udržení tohoto bytového fondu bude nutné ročně 
dát na obnovu tohoto majetku minimálně 1 mld. Kč. Tato část bude 
hrazena z vyrovnávacího příspěvku, jak deklaruje tabulka na straně 116. 
Návrh zcela opomíjí finanční, administrativní a technickou náročnost 
správy a pronájmu bytových jednotek, která není dnes v plné výši vyčíslena 
a s ohledem na chybějící údaje o skutečném bytovém fondu vloženém či 
vybudovaném pro účely sociálního bydlení ani nelze vyčíslit. Jde zejména 

Vysvětleno 
Vložení toho majetku je obcím 
kompenzováno skrze amortizaci a 
zisk krytý   
 
Dále viz vypořádání připomínky 
669: „Opět si nejsme jisti, z jaké 
části zprávy se HK domnívá, že 
nedojde k uhrazení nákladů 
bytového fondu obcí vložených do 
systému SB. K bodu nákladů na 
straně obcí upozorňujeme, že i 
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o:  
 řízení případných investic; 

 náklady na technickou udržitelnost bytů – běžné opravy, vyklízení a vznik 
škod v bytech, amortizace; 

 zajišťování požadavků nájemců bytů – požadavky na opravy, výměny 
apod.; 

 agendu spojenou s vymáháním pohledávek; 
 agendu spojenou s předáváním a přebíráním bytů, revize apod.; 
 rozšířenou agendu s poskytováním sociálních služeb; 
 řešení fluktuace uživatelů sociálních bytů. 

 

v původním návrhu dle samostatné 
působnosti obcím bude hrazena 
amortizace i přiměřený zisk, 
náklady vložení do systému tedy 
budou obci spolu s dalšími 
náklady nad rámec příjmů 
z nájmů a dávek hrazeny skrze 
vyrovnávací platbu.“ 
 
A rovněž viz vypořádání 
připomínky SMO 598: „Náklady 
samospráv jsou hrazeny a s nimi 
jsou hrazeny i náklady na vložení 
daného majetku a to skrze 
vyrovnávací platbu, která spolu 
s nájmem pokrývá amortizaci i 
přiměřený zisk. Situace tedy pro 
obce bude téměř totožná oproti 
situaci, kdy by vložily svůj bytový 
fond na trh. Současné náklady 
počítají s dostatečnou amortizací, 
aby k obnově bytového fondu 
mohlo dojít v dostatečném 
intervalu. Vyrovnávací platba je 
navíc definována na základě 
reálných nákladů. V případě, že 
bude důvodně růst nákladovost 
aktivit spojených s amortizací, ty 
budou rovněž pokryty. Obci tedy 
nebudou z vlastních prostředků 
vznikat náklady již ze samé 
definice vyrovnávací platby. 
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V případě, že by měly vzniknout, 
k žádné nutnosti plnění nároku 
nedojde. Náklady hrazené obcemi, 
které dle poznámky k vypořádání 
nejsou uvedeny, jsou však totožné 
s objemem vyrovnávací platby 
(dochází zde k nedorozumění, 
proto doplníme do textu, že 
vyrovnávací platba je platba obci 
nad rámec příjmů z jiných zdrojů, 
tedy zejména nájmů nebo dávek 
z pozice zvláštního příjemce). Ty 
studie dopadů předpokládá na 
úrovni ca 595 mil. v roce 2019 a 
1,1 mld. Kč v roce 2021 a k němu 
jsou připočteny jednorázové 
investice (dle schopnosti čerpání 
obcí v roce 2018 až 1,5 mld.) a 
v dalších letech kolem 2 mld. Kč, 
viz Tabulka 33 v původním znění 
Závěrečné studie RIA. Jsou v ní 
zahrnuty veškeré náklady, včetně 
administrativy a personální 
náročnosti a to tak, jak je obec 
uvede při vykazování vyrovnávací 
platby. Náklady, které by obci 
vznikly nad rámec této vyrovnávací 
platby je možné nárokovat 
v dalších obdobích či při zpětném 
vyúčtování, proto je nákladovost 
pro obce neutrální.“ 
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693. 
Družste
v. 
asociac
e 

1. k § 4:  
k odst. 1 písm. b): Zde definovaná skupina zřejmě není přímo v bytové 
nouzi. Již bylo zmíněno obecně, že navrhovaný systém podkopá stabilitu 
mnoha osob, které si dosud jen s příspěvky bez nutnosti sociální práce 
bydlení udržují a naopak je do bytové nouze může přivést, když se jim 
stávající bydlení udržet nepodaří. Smyslem by primárně mělo být 
pomoci osobám s nízkými příjmy jejich stávající vyhovující bydlení 
udržet, ne je takového bydlení zbavit.  
 Celý systém bude navíc osoby nepřímo nutit zbavovat se jiných 
majetků (zahrady, chaty, auta, garáže aj.) a činit je zcela závislými na 
veřejných rozpočtech. Není zřejmé, proč by měly osoby nikoli v bytové 
nouzi vynakládat jiný podíl příjmů než osoby v bytové nouzi.  
 Celý navrhovaný systém je administrativně složitý a tedy 
nákladný a sám o sobě nijak nesnižuje mandatorní výdaje státu, spíše 
naopak. Lze pochybovat i o nárokovém charakteru sociálního bydlení, 
který samozřejmě může znamenat vznášení řady nároků vůči veřejným 
rozpočtům. 
 Konečně pro osoby v bytové nouzi nejsou navržena zcela 
žádná hlediska jejich osobního statusu (občanství státu EU, právo 
trvalého či jiného pobytu apod.). Pokud se tedy jakákoli osoba bude 
nacházet na našem území, bude mít nárok stát se klientem systému? 
Třeba pokud z Německa či jiného státu EU budou přicházet osoby odtud již 
vyhoštěné, tedy zřejmě i bez práva k pobytu na našem území, kterých jsou 
tam zřejmě už nyní statisíce? Není ani zřejmé, zda vůbec, případně nakolik 
a jak konkrétně budou případní imigranti v systému sociálního bydlení 
motivováni k integraci. To je i s ohledem na nedostatky v dnešním 
§ 1184 o.z. (viz shora) zarážející.  

Vysvětleno 
Podmínky pro sociální bydlení jsou 
nastaveny jako navazující na dávky 
na sociální bydlení, tedy přísněji. § 
25 upravuje oprávněné osoby dle 
vztahu k ČR, včetně nároků cizích 
státních příslušníků. Nově přibývá 
kritérium posuzování zátěže 
sociálního systému u cizinců.  
 
Kritérium skutečného pobytu bylo 
zařazeno na základě požadavku 
SMO, nicméně na základě MPŘ 
bude sociální bydlení poskytováno 
na základě trvalého pobytu. 

694. 
Družstev
. 
asociace 

1. k § 5:  
Jako osoba bez bydlení se uvádí i osoba, která „nevlastní družstevní podíl 
na nemovitosti určené k trvalému bydlení“. Tento pojem je věcně 
nesprávný. Člen družstva vlastní podíl v bytovém družstvu, s nímž je 
spojeno právo na užívání družstevního bytu. Podmínka trvalosti bydlení 

Akceptováno 
Do § 5 návrhu zákona byla změna 
zapracována. 
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zřejmě není na místě (viz shora). Navrhujeme proto text „na nemovitosti 
určené k trvalému bydlení“ nahradit v souladu s ustanoveními zákona 
č. 90/2012 Sb. (ZOK) textem „, s nímž je spojen nájem družstevního 
bytu“.  

695. 
Družstev
. 
asociace 

1. k § 17 a 18:  
Je otázka o jaký typ smlouvy se vlastně má jednat a jak se liší od 
nájmu bytu. Pro práva a povinnosti účastníků tohoto právního vztahu je to 
zcela klíčové, zejména z důvodu garance možnosti poskytovatele (kterým 
by mohl být i člen SVJ) možnost tento vztah ukončit. Musí být také 
respektována interní pravidla SVJ či pronajimatelů, pokud provozují celý 
dům. O standardech již byla zmínka. Měla by být řešena i výše úplaty a 
povinnosti obce k udržování bytu ve stavu v jakém byt převezme.  

Vysvětleno 
Jde o smlouvu mezi obcí a vlastníky 
bytů. 

696. 
Družstev
. 
asociace 

1. k § 33:  
Vydání rozhodnutí na dobu neurčitou se nejeví jako motivační. Navíc 
dodržování povinností osoby v bytové nouzi není zřejmě vůbec hlediskem 
pro setrvání v systému (viz také § 42 odst. 2) , dokonce u zvlášť 
zranitelných osob se přezkoumávání ani neprovádí. Osoba se tedy bude 
moci chovat, jak chce, ale stejně bude mít nároky ze systému, což se 
nejeví jako motivační a zdá se jako naopak jako nepřijatelné.   
 

Akceptováno 
Doba je stanovena jako doba 
určitá na dva roky.  
Zavádí se povinná sociální práce, 
která chování, jak kdo chce, 
neumožňuje. Poručení podmínek 
sociální práce, individuálního plánu 
podpory může mít za následek 
odebrání rozhodnutí o bytové nouzi. 

697. 
Družstev
. 
asociace 

1. ke smlouvě o sociálním nájmu bytu:  
Samotná koncepce typu smlouvy je nejasná, opět je otázka, zda by 
nebylo možné vystačit s podnájmem, alespoň tam, kde obec není 
vlastníkem nebo nositelem práva poskytnout nájem, případně s 
podobným institutem, který by se jevil zřejmě jako vhodnější. Je třeba 
vzít v úvahu, že nájem je institut s mnoha striktně garantovanými 
právy pro nájemce, který ale v daném případě sám příliš garancí dávat 
nebude, což půjde k tíži obce, a tedy i veřejných rozpočtů, ale často 
také k tíži sousedů, dokonce i těch původně v bytové nouzi. 

Neakceptováno 
Zvláštní smlouva je na základě 
požadavku MMR, je nutné 
specificky ošetřit povinnosti 
nájemců, zjednodušit výpověď a 
vystěhování. MSp. se zvláštním 
druhem smlouvy souhlasí. 
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698. 
Družstev
. 
asociace 

1. k § 37:  
odst. 1 - bude tedy klient moci závažně porušit své povinnosti vždy za 
každých šest měsíců? Jak bude zaručeno, aby se při opakování těchto 
jevů musel včas vystěhovat, nebo bude třeba vyčkat až na soudní 
rozhodnutí, tedy i několik let? A po tu dobu bude za případné narušení práv 
jiných osob odpovídat i sama obec? 
odst. 2 - pronajímatel není povinen vůči nájemci, který bude porušovat své 
povinnosti, přijmout odpovídající opatření?     

 Akceptováno 
Vystěhování bude oproti obč. 
zákoníku zjednodušeno. Lhůta pro 
vyklizení je v zákoně zkrácena na 
15 dnů.  
Pokud dojde k opakovanému 
porušování, je možné klienta umístit 
do sociální služby.  

699. 
Družstev
. 
asociace 

1. k § 39:  
Obecně není zřejmé, nakolik se uplatní obecná práva a povinnosti 
nájemce podle občanského zákoníku. 
Mezi povinnosti nájemce by mělo patřit také: 
- byt i společné prostory domu užívat řádně a neztížit jinému 
bydlícímu v domě výkon stejných práv, udržovat byt v dobrém stavu 
bez úprav, 
- nájemce nesmí ohrozit, změnit nebo poškodit byt a společné části 
domu (výše uvedené požadavky vyplývají z povinností vlastníků bytů dle 
úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku)  a 
- nájemce je povinen dodržovat pravidla soužití v domě (domovní řád 
nebo stanovy společenství vlastníků). 
Navrhujeme tyto povinnosti do zákona doplnit, případně vysvětlit, čím 
jsou upraveny.  

Vysvětleno  
Pokud Smlouva o sociálním nájmu 
nestanoví jinak, platí pravidla 
Občanského zákoníku, každý 
nájemce musí dodržovat domovní 
řád, toto není vyloučeno. Závazná 
pravidla budou součástí 
Individuálního plánu podpory. 

700. 
Družstev
. 
asociace 

1. k § 39 odst. 1, písm. b):  
Práce a podnikání v bytě zatíží dům nebo byt jen výjimečně. Tím, kdo je 
ohrožen závadnou činností uživatele bytu, jsou ostatní obyvatelé domu. 
Proto navrhujeme omezení pro tuto činnost sladit s omezením uvedeným 
v bodě c) stejného odstavce a slova „zvýšené zatížení pro byt nebo dům“ 
nahradit slovy: „pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže 
nepřiměřené poměrům v domě“.   

Vysvětleno  
Není důvodu pro odchylnou úpravu 
oproti občanskému zákoníku. 
Takový přístup by mohl být 
považován za diskriminační. 

701. Družstev
. 

1. k § 42:  
odst. 2 - klient bude moci třeba i závažně porušit své povinnosti a v 

Vysvětleno  
Pokud Smlouva o sociálním nájmu 
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asociace systému přesto zůstane?     
odst. 5 - při neplnění základních povinností by nájemce soc. bytu měl být 
zvýhodněn oproti nájemci běžnému § 2291 o.z.? Mělo by tomu být právě 
naopak. 
 

nestanoví jinak, platí pravidla 
Občanského zákoníku, každý 
nájemce musí dodržovat domovní 
řád, toto není vyloučeno. Závazná 
pravidla budou součástí 
Individuálního plánu podpory. 

702. 
Družstev
. 
asociace 

1. k § 54 odst. 1) písm. c):  
Nelze se vyjádřit, dokud není známa výše normativních nákladů na 
bydlení, které má určit vláda svým nařízením. V případě družstevních 
bytů a užívání bytů vlastníků bytů tyto normativní náklady neměly být 
v žádném případě nižší než skutečné náklady hrazené uživateli bytů 
(platby za služby a nájemné v případě bytových družstev a příspěvek 
na správu domu a pozemku v případě vlastnických bytů).   

Vysvětleno 
U bytů ve vlastnictví BD bude 
postupováno stejně, jako je tomu u 
současného příspěvku na bydlení.  
Vzhledem k nejednotnosti 
používaných pojmů v účtování 
jednotlivých BD a ke značné 
variabilitě obsahu plateb do „fondu 
oprav“ nelze započítávat všechny 
prokazované platby do tohoto fondu 
(a obdobných fondů) BD. 
Pokud by došlo k dohodě o 
ujednocení používaných názvů a 
zejména obsahu plateb u všech BD 
v ČR je MPSV ochotno jednat o 
změně dikce tohoto ustanovení. 

703. 
Družstev
. 
asociace 

1. k § 59:  
odst. 4 - měla by být stanovena lhůta dvou let, protože v této lhůtě dochází 
k přezkumu  
odst. 5 - mělo by být garantováno užití dávky pro daný účel, např. zasláním 
odpovídající části na účet SVJ     

Vysvětleno 
Zánik nároku na dávku není 
v žádné souvztažnosti 
s přezkumným obdobím v systému 
sociálního bydlení, a proto není 
potřebné tyto lhůty sjednocovat. 
Ustanovení § 59 stanovuje pouze 
technické náležitosti výplaty dávky. 
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Garance využití dávky pro účel, ke 
kterému je stanovena je ošetřena 
v ustanoveních o zvláštním příjemci 
a přímé úhradě. 

704. BIS 

V § 24 odst. 1 navrhujeme doplnit písmeno e), které zní:  
 
„e) zpravodajské služby.". 
 
Odůvodnění:  Podle § 11 odst. 1 zák. č. 153/1994 Sb.,                                  
o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
sice mohou zpravodajské služby v rámci své působnosti žádat od orgánů 
veřejné správy informace uchovávané těmito orgány              v souvislosti s 
plněním úkolů státní správy, tyto orgány však nemají zákonem danou 
povinnost zpravodajské službě vyhovět. 

Akceptováno 
Dle jednání 15. 11. 16. 
 
Paragraf je sladěn s podobou § 79. 
Ustanovení budou sjednocena. 

705. BIS 

V § 24 navrhujeme doplnit odstavec 5, který zní: 
 
     „(5) Zpravodajské služby mohou nahlížet do všech částí rejstříku 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud je to nezbytné k plnění 
úkolů v jejich působnosti.". 
 

Akceptováno 
Dle jednání 15. 11. 16. 
 
Paragraf je sladěn s podobou § 79 
a ustanovení budou sjednocena ve 
společném ustanovení. 

706. BIS 

Za § 24 navrhujeme vložit nový § 24a, který zní: 
 
„§ 24a 
 
      (1) V případech, kdy byly poskytnuty z rejstříku údaje nezbytné pro 
zajišťování  
  
a) bezpečnosti státu,  
  
b) obrany,  
  
c) veřejné bezpečnosti,  

Akceptováno 
Dle jednání 15. 11. 16. 
 
Paragraf je sladěn s podobou § 79 
a ustanovení budou sjednocena ve 
společném ustanovení. 
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d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,  
  
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky 
nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo  
  
f) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých,  
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že 
zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů ohrožuje zajištění některého 
účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto 
ohrožení zpřístupnit informace o zpracování osobních údajů fyzické osoby 
podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou zpřístupnění tohoto 
záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s 
účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad 
zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu anebo s 
výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému orgánu za účelem 
poskytnutí evidenční ochrany. Správce rejstříku má  k tomuto záznamu o 
poskytnutí údajů přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely 
výkonu činnosti správce podle zvláštního právního předpisu. 
 
     (2) Subjekt, kterému mají být údaje z rejstříku poskytnuty podle 
odstavce 1, je povinen správci rejstříku oznámit údaje umožňující 
identifikaci subjektu a identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů 
jeho jménem a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení 
zajištění účelu uvedeného v odst. 1 písm. a) až f).  
  
      (3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána                
i elektronickými prostředky.". 

707. BIS 
 
V § 79 navrhujeme doplnit odstavce 3, 4 a 5, které znějí: 
 
    „(3) V případech, kdy byly poskytnuty údaje nezbytné pro zajišťování  

Akceptováno 
Bylo upraveno následovně:  
§ 77 
Poskytování údajů ministerstvem a 
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a) bezpečnosti státu,  
  
b) obrany,  
  
c) veřejné bezpečnosti,  
  
d) předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů,  
  
e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky 
nebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo  
  
f) ochrany subjektu údajů nebo práv a svobod druhých,  
a subjekt, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že 
zpřístupnění záznamu o poskytnutí údajů ohrožuje zajištění některého 
účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto 
ohrožení zpřístupnit informace o zpracování osobních údajů fyzické osoby 
podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou zpřístupnění tohoto 
záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s 
účelem poskytnutí údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad 
zpracováním osobních údajů podle zvláštního právního předpisu anebo s 
výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu oprávněnému orgánu za účelem 
poskytnutí evidenční ochrany. Správce informačního systému má k tomuto 
záznamu o poskytnutí údajů přístup pouze          v rozsahu nezbytně 
nutném pro účely výkonu činnosti správce podle zvláštního právního 
předpisu. 
 
      (4) Subjekt, kterému mají být údaje poskytnuty podle odstavce 3,                 
je povinen správci údajů oznámit údaje umožňující identifikaci subjektu a 
identifikaci fyzické osoby požadující poskytnutí údajů jeho jménem             
a dále oznámit, kdy byla ukončena doba trvání ohrožení zajištění účelu 
uvedeného v odst. 3 písm. a) až f). 

krajskými pobočkami Úřadu práce 
 
(1) Zaměstnanci státu zařazení k 
výkonu práce v krajských 
pobočkách Úřadu práce  
a v ministerstvu jsou povinny na 
žádost poskytovat 
a) orgánům sociálního 
zabezpečení údaje potřebné pro 
provádění důchodového pojištění a 
orgánům nemocenského pojištění 
údaje potřebné pro provádění 
nemocenského pojištění; těmto 
orgánům sdělují rovněž údaje 
potřebné pro plnění úkolů 
vyplývajících z práva Evropské 
unie a plnění úkolů vyplývajících z 
mezinárodních smluv v oblasti 
důchodového pojištění a 
nemocenského pojištění, 
b) obecním úřadům, krajským 
úřadům a Úřadu pro 
mezinárodněprávní ochranu dětí 
údaje potřebné pro účely sociálně-
právní ochrany dětí,  
c) správcům daně z příjmů údaje 
potřebné k vyměření a vymáhání 
daní, 
d) zdravotním pojišťovnám údaje 
potřebné pro stanovení pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění, 
e) orgánům činným v trestním 
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     (5) Prohlášení a oznámení podle odstavců 3 a 4 mohou být zaslána i 
elektronickými prostředky.". 

řízení údaje potřebné pro trestní 
řízení, 
f) soudům a správním orgánům 
údaje potřebné pro soudní řízení a 
správní řízení, 
g) orgánům oprávněným podle 
jiného předpisu27) ke kontrole 
činností zaměstnanců státu 
zařazení k výkonu práce v 
krajských pobočkách Úřadu práce 
a v ministerstvu údaje potřebné k 
provádění této kontroly, 
h) Českému statistickému úřadu 
údaje potřebné pro vedení 
statistických registrů, s výjimkou 
údajů týkajících se jednotlivých 
osob, 
i) veřejnému ochránci práv 
informace, které si vyžádá v 
souvislosti s šetřením podle jiného 
zákona, 
j) zpravodajským službám 
 při plnění úkolů na úseku 
zajišťování bezpečnosti osob, 
majetku, veřejného pořádku, 
předcházení a odhalování 
trestné činnosti, a při 
zajišťování bezpečnosti České 
republiky. 

708. 
Česká 
biskup. 
konfer. 

1. K § 8 odst. 5 (zhodnocení majetkové situace pro účely bytové 
nouze) 
 

Neakceptováno 
 
Lhůta je na základě připomínek 
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Navrhujeme uvést § 8 odst. 5 v následujícím znění: „Pokud byla osobě 
žádost o uznání za osobu v bytové nouzi zamítnuta, může podat novou 
žádost nejdříve po uplynutí 3 kalendářních měsíců od nabytí právní moci 
rozhodnutí o zamítnutí.“ 
 
Upozorňujeme, že šestiměsíční lhůta v ustanovení § 8 odst. 5 návrhu 
zákona je dle našeho názoru příliš dlouhá a nedostatečně reaguje na často 
rychle se měnící nepříznivou sociální situaci u posuzované osoby. Kromě 
toho není lhůta vázána na podání žádosti, ale na uznání za osobu v bytové 
nouzi. To považujeme za nejasné.   

dalších aktérů prodloužena na 12 
měsíců. 

709. 
Česká 
biskup. 
konfer. 

   1 2. § 31 (místní příslušnost) 
 
Navrhujeme uvést ustanovení § 31 v následujícím znění: „Místní 
příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí místem skutečného pobytu 
žadatele.“ 
 
V ustanovení § 31 návrhu zákona se místní příslušnost krajské pobočky 
Úřadu práce řídí místem, kde je žadatel hlášen k pobytu podle jiných 
právních předpisů. Považujeme za vhodnější stanovit jako kritérium místní 
příslušnost krajské pobočky Úřadu práce skutečný pobyt žadatele. Pokud 
by byla přijata navrhovaná koncepce, mohlo by to znamenat zvýšené 
náklady jak pro Úřad práce, tak pro žadatele, pokud by trvalý pobyt 
žadatele byl v jiném kraji. Ostatně nárok na poskytnutí sociálního bydlení 
má žadatel také předně v obci, kde má skutečný pobyt (srov. § 33 odst. 3 
návrhu zákona).  

Vysvětleno 
Úřady práce nejsou součástí 
nového systému sociálního bydlení, 
kromě příspěvku na bydlení. 

710. 
Česká 
biskup. 
konfer. 

   9 3. § 39 odst. 2 písm. f) (povinnost přihlásit se k trvalému pobytu) 
 
Navrhujeme, aby bylo ustanovení § 39 odst. 2 písm. f) vypuštěno. 
 
Povinnost přihlásit se v sociálním či dostupném bytě k trvalému pobytu, již 
zakotvuje § 39 odst. 2 písm. f) návrhu zákona, považujeme za nevhodnou 
a doporučujeme ji vypustit. Dle našeho názoru má sociální bydlení umožnit 

Vysvětleno 
Obce se v samostatné působnosti 
starají o své občany, přihlášení 
k trvalému pobytu nájemce 
nezatěžuje. Trvalý pobyt má 
evidenční charakter a umožňuje 
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důstojné bydlení osobám, které se dočasně ocitly v obtížné situaci. 
Nedomníváme se však, že cílem navrhované právní úpravy je, aby osoby 
zůstávaly v bytě déle, než je nutné. Z toho důvodu považujeme povinnost 
přihlásit se v bytě k trvalému pobytu za nevhodnou. 

dosažitelnost klienta sociálního 
bydlení. Současně přidána 
podmínka délky pobytu. Jedná se 
konsenzus zejm. se zástupci obcí.  

711. 
Česká 
biskup. 
konfer. 

4. K § 86 odst. 1 (oprávnění ke vstupu do obydlí) 
 
Navrhujeme v ustanovení § 86 odst. 1 vložit za slovo „souhlasu“ slova „a 
za přítomnosti“.  
 
Dle našeho názoru by mělo být právo na soukromí osob v sociálním či 
dostupném bytě chráněno nejen podmínkou jejich souhlasu, ale i jejich 
přítomnosti v případě vstupu zaměstnanců státu do jejich obydlí. V případě, 
že by bylo ustanovení přijato v současném znění, hrozí dle našeho názoru 
zakomponování obecného souhlasu s kontrolou obydlí např. do nájemní 
smlouvy, což považujeme za nepřípustné a ústavně nekonformní. 

Vysvětleno 
Udělení souhlasu ke vstupu do 
obydlí v žádném případě 
neznamená, že by do obydlí mohl 
vstupovat sociální pracovník bez 
přítomnosti oprávněné osoby. Toto 
ustanovení již dnes běžně funguje 
v systému pomoci v hmotné nouzi. 
Proto není nutné dikci zákona 
měnit. 
Souhlas se vstupem do obydlí 
nemůže být dle NOZ součástí 
nájemní smlouvy, nebo by se 
jednalo o ustanovení obsoletní. 

712. ČSÚ 

 § 56 odst. 1 písm. a) Stanovení výše normativních nákladů na bydlení 
vládou 
Český statistický úřad požaduje nahradit v § 56 odst. 1 písm. a) návrhu 
zákona slova „imputovaném nájemném“ slovy „indexu spotřebitelských cen 
imputovaného nájemného“. 
 
Odůvodnění: 
Český statistický úřad požaduje upravit znění § 56 odst. 1 písm. a) tak, aby 
bylo v souladu s indexy spotřebitelských cen zveřejňovaných ČSÚ. 

Vysvětleno 
Imputované nájemné je Českým 
statistickým úřadem předáváno ve 
formě výstupu „Imputované 
nájemné (IN) - Stratifikační metoda 
(BD)/nákladová metoda (RD)“ od 
odboru národních účtů. V tomto 
ukazateli nepočítá MPSV s indexem 
spotřebitelských cen.  

713. ČSÚ 
 § 15 odst. 4 Povinnost zřídit sociální bytový fond 

Český statistický úřad požaduje nahradit slova „Českého statistického 
úřadu“ slovy „základního registru obyvatel“. 

Vysvětleno 
§15 je nahrazen upraveným § 9. 
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Odůvodnění: 
Český statistický úřad nepovažuje využití svých údajů pro určení počtu 
obyvatel obcí k 1. lednu kalendářního roku za správné vzhledem ke 
skutečnosti, že údaje o počtu obyvatel obcí k 1. lednu má ČSÚ k dispozici 
až na konci dubna. ČSÚ také upozorňuje, že jím zveřejňovaná data 
vycházejí z registrovaného pobytu, tedy trvalého pobytu (u cizinců i 
přechodného), ale návrh zákona vychází  
ze skutečného pobytu na území katastru obce delšího než 6 měsíců. 
Vzhledem k těmto skutečnostem ČSÚ navrhuje využít data základního 
registru obyvatel.  

714. ČSÚ 

 § 23 odst. 2 Zřízení a obsah rejstříku sociálního bytového fondu 
Český statistický úřad navrhuje přesně specifikovat, které údaje  
o dostupných a sociálních bytech budou dle § 23 odst. 2 písm. b) vedeny. 
 
Odůvodnění: 
Z navrženého textu ustanovení § 23 odst. 2 nevyplývá zcela jednoznačný 
výklad, které údaje budou vedeny o sociálních  
a dostupných bytech, zda pouze standardy dle § 43 návrhu zákona nebo 
údaje o technickém vybavení bytu nebo např.  údaje vedené  
o stavebním objektu dle § 31 z. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 
ve znění pozdějších předpisů. Za účelem vyjasnění možných nepřesností 
ČSÚ požaduje zpřesnění výše uvedeného ustanovení. 

Akceptováno 
Budou doplněny údaje o velikosti 
bytu (rozměry, počet místností). 

715. ČSÚ 

 
 § 23 odst. 3 Zřízení a obsah rejstříku sociálního bytového fondu 

Český statistický úřad požaduje do § 23 odst. 3 návrhu zákona  
na konec odstavce 3 vložit větu, která zní: 
 
„Adresa bytu, jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí, je vedena ve formě referenční vazby (kódu adresního 
místa)x) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí. 

Akceptováno 
Do návrhu zákona je ustanovení 
zapracováno. 
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__________________________ 
 x) zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů „ 

 

Odůvodnění: 
Český statistický úřad požaduje propojení rejstříku bytového fondu 
s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí. Bez tohoto propojení 
není možné naplnit znění § 79 o poskytování údajů ministerstvem a 
krajskými pobočkami Úřadu práce zákonem vymezeným subjektům, mj. i 
ČSÚ pro vedení statistických registrů. Pokud nebudou byty konkrétně 
identifikovány, nebude možné poskytovat vyžádané údaje.  

716. OSMD 

 Návrh zákona o sociálním bydlení, výhrady pro mezirezortní 
připomínkové řízení  
Zákon vznikl jako reflexe na situaci vyvolanou extrémním nárůstem počtu 
osob, které ztratily kompetence k bydlení a s využitím MPSV schváleného 
obecného využívání „doplatku na bydlení“ pro občany, kteří nejsou schopni 
si sami pronajmout byt, neboť ztratili kompetence k bydlení, se bezplatně 
ubytovali. „Doplatek na bydlení“ měl být původně používán jen zcela 
výjimečně v singulárních případech. (od roku 2012 do 2014 vzrostly 
náklady tohoto doplatku z 1.6mld Kč na 3.2 mld. Kč). Doplatek na bydlení 
se stal masovým východiskem pro ty, kteří našli cestu ke státem 
financovanému ubytování a zajištění základních životních potřeb pomocí 
plejády sociálních dávek, a to porušováním zákonů jak v oblasti pracovního 
práva (přechod do šedé ekonomiky – umožňuje vykazovat nulové legální 
příjmy a neplatit daně a povinná pojištění), tak závazkového práva (není 
třeba splácet dluhy, které jsou díky nulovým legálním příjmům 
nevymahatelné a to včetně nájemného a služeb spojených s bydlením). 
MPSV tak svým nesmyslně štědrým financováním ubytování této skupiny 
osob nedodržujících zákony vyvolalo na ubytovacím trhu masový vznik 
levných ubytoven z chátrajícího nevyužitého bytového fondu, za štědré 
dávky nabízené MPSV v těch nejméně vhodných lokalitách s vysokou 
nezaměstnaností, kde návrat lidí do legální práce téměř nemá šanci na 

Vysvětleno 
Zákon vznikl jako reflexe především 
na neexistující legislativní úpravu 
sociálního bydlení a návaznou 
úpravu sociálních dávek. Cílem 
není pouze řešit situaci doplatku na 
bydlení.  
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úspěch.  
Této skupině osob ubytovaných za státní peníze a žijících převážně ze 
státních dávek a trestné činnosti v šedé ekonomice i jinak, kteří jsou 
chráněni před exekucí tím, že opustili legální trh práce, nemusí platit daň z 
příjmu ani zdravotní a sociální pojištění, však nevyhovuje nízká kvalita 
ubytování a nedostatek soukromí vlastního bytu.  
Předložený zákon by jim měl tento nedostatek nahradit z prostředků obcí, 
na které by měl přispět i stát. Ten ale bude muset omezit pomoc sociálně 
potřebným, kteří ale dodržují zákony, živí se legální prací, splácejí dluhy, a 
proto nejsou v bytové nouzi a to je diskvalifikuje ze skupiny těch 
„nejpotřebnějších“, kterým by naopak podle platného občanského zákoníku 
nikdo neměl žádný byt pronajmout, aby se nejednalo vlastně o podvodně 
uzavřenou smlouvu, o níž nájemce již při jejím podpisu musel vědět, že ji 
plnit nemůže a ani nehodlá.  
Filosofie sociální pomoci se tak vrátila k dávno překonané filosofii 
utopického komunizmu, kdy se neřeší příčiny problému, ale vychází se z 
axiomatu, že když se komukoliv dá všechno, co potřebuje, stane se z něj 
lepší člověk, který zapomene na svou kriminální minulost. Protože občan 
nemůže být vinen – na vině je vždy špatná společnost.  
Přitom lidé v bytové nouzi jsou jen ti, kteří postupně ztratili kompetence k 
bydlení, kteří nemohou, s ohledem na zcela logický antidiskriminační 
zákon, být odmítnuti jen proto, že patří k etniku s výrazně vyšší 
kriminalitou, ale je třeba vždy posuzovat jen kompetence k bydlení toho 
člověka, který se uchází o důvěru při uzavírání nájemní smlouvy. Z 
podrobného projednání této otázky (loni – 2015) na úřadě ombudsmanky 
Šabatové vyplynulo, že zájemce o pronájem je možné odmítnout v souladu 
s občanským zákonem, pokud zájemce a členové jeho domácnosti nemají 
finanční kompetence k bydlení tj. pravidelný legální příjem, který by stačil 
i při započtení splatných dluhů na plnění finančních závazků z nájemní 
smlouvy, nebo morální kompetence k bydlení tj. nemají čistý trestní 
rejstřík, v minulém ubytování neplnili své povinnosti plynoucí z nájemní 
smlouvy nebo poškozovali cizí majetek nebo obtěžovali sousedy.  
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Ke ztrátě kompetencí k bydlení je nezbytné, aby se takový člověk rozhodl 
řešit své problémy tím, že nebude dodržovat zákonem stanovené 
povinnosti. Podle platného občanského zákoníku i z hlediska morálky je 
pak zcela pochopitelné stanovisko občanského zákoníku, že s takovými 
občany by nikdo neměl uzavírat nájemní smlouvy k bytu s právní ochranou 
nájemního vztahu zaručovanou zákonem pro všechny řádné občany.  
To neznamená, že by stát, ale zejména obce neměly hledat cesty, jak 
pomoci těmto občanům, ale nikoliv k pohodlnějšímu životu bez práce, ale 
naopak s právem takovou pomoc přerušit je vést k znovuzískávání 
kompetencí k bydlení zejména návratem těchto lidí na legální trh práce a 
postupně k normálnímu životu výměnou za jejich aktivní spolupráci.  
V dnešní situaci svobodné demokratické občanské společnosti založené 
na dodržování morálky a tržní ekonomiky si obce nemohou dovolit 
zvýhodňovat ty občany, kteří se nedodržováním zákonů dostali do bytové 
nouze, před ostatními sociálně potřebnými občany v obci, kteří však 
zákony dodržují, ani když jim to bude nařizovat zákon. Proto je naprosto 
nezbytné pro přijatelnost zákona svěřit rozhodnutí o tom, kdo bude 
zvýhodňován a jakou péči dostane jako občan v bytové nouzi obcím, spolu 
s právem rozhodnout o toleranci k jejich prohřeškům i koordinované 
pomoci tak, aby získali zpět kompetence k bydlení a úctu k zákonům a 
mohli se dlouhodobě vrátit na bytový trh. Cílem tedy nesmí být zvyšovat 
počet bytů, v nichž budou moci bydlet občané, kteří si nebudou vydělávat 
prací na své životní potřeby, ale naopak snižovat počet těch, kteří si na své 
životní potřeby nejsou schopni nebo ochotni legálně vydělávat.  
Rozhodnutí o tom, kdo je v bytové nouzi, tedy nemůže dělat úředník 
krajské správy úřadu práce, který vůbec nezná situaci v bydlišti žadatele, 
má kusé informace jen o legálních příjmech žadatele a členů jeho 
domácnosti. Toto rozhodnutí může zodpovědně udělat jen obec, v níž 
žadatel a členové jeho domácnosti bydlí. Taková obec pak musí dostat 
prostředky na ubytování takového žadatele od státu a následně převzít 
odpovědnost za jeho ubytování s tím, že pokud projeví žadatel a členové 
jeho domácnosti aktivní snahu vrátit se na legální trh bydlení, musí jim ve 
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vlastním zájmu pomoci nalézt co nejefektivnější způsob, jak se na něj 
vrátit. K této práci musí mít obec, nikoliv krajský úřad práce, právní i 
finanční pravomoci jak motivovat občana a členy jeho domácnosti k 
dodržení nastoupené cesty a úspěšného přechodu na legální trh práce i 
bydlení. Důležitým nástrojem při hledání pomoci lidem v bytové nouzi musí 
být spolupráce obce s charitativními neziskovými organizacemi, jejich 
finanční podpora prostřednictvím obcí a možnost spoluúčasti obce při 
hledání přijatelného oddlužení osob v bytové nouzi spolu s využívání 
bytového fondu obcí, charitativních organizací i soukromých vlastníků na 
základě vzájemně dohodnutých pravidel, a nikoliv zákonného diktátu.  
Co je tedy na návrhu zákona nejhorší?  
Zvýhodňuje ty, kdo porušují zákony při přiznání privilegia bytové nouze tím, 
že se posuzují jen legální příjmy a rozhodnutí dělá úředník, který vůbec 
nezná situaci v místě bydliště posuzovaného.  
Přiznáním bytové nouze na dobu neurčitou získá žadatel finanční 
zvýhodnění, které může dosáhnout milionové částky bez jakékoliv veřejné 
kontroly, což vytváří ohromnou korupční  
příležitost, kterou navíc hradí obec, vůči níž nemá úředník ani žádnou 
kompetenci, ani odpovědnost.  
Poskytovatel pomoci a sociální péče – obec, nemá přímou pravomoc tuto 
péči modifikovat, omezit, nebo přerušit nebo navrhnout úplné zrušení (§ 38 
odst. c). Tuto pravomoc má opět jen úředník MPSV bez zodpovědnosti a 
informací.  
Poskytnutí bytového fondu pro sociální bydlení podle tohoto zákona je 
velmi nebezpečný krok vedoucí až ke ztrátě dispozičního práva k majetku 
na příliš dlouhou dobu vzhledem k možnosti jeho možného poškozování. 
Možnost okamžitého zrušení registrace pro sociální bydlení podle tohoto 
zákona není zajištěna.  
Uložit povinnost ubytovat konkrétního žadatele obci, v níž nebydlí, ale má 
jen hlášen trvalý pobyt, je nesmysl, Je třeba řešit jinak.  
Obec musí mít pravomoc, která je zákonem svěřována „orgánu pomoci v 
bytové nouzi“.  
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Obec nemůže pronajímat majetek, který jí nepatří, ten může jen s 
výslovným souhlasem vlastníka podnajmout. Podnájem je také nezbytným 
nástrojem snížení právní ochrany nájmu, umožňující odbourání nákladů na 
kauce a pojištění a naopak zajištění řádného plnění závazků sociálních 
nájemníků.  
Zákon se také snaží zachovat doplatek na bydlení, jehož zrušení je 
nezbytným předpokladem pro uvolnění finančních prostředků na 
financování ubytovacích nákladů obcí při ubytovávání osob v bytové nouzi 
formou vyrovnávacích plateb od MMR. Doplatek má být pouze 
přejmenován na příspěvek na bydlení pro osoby, které nedosáhnou na 
nájemní smlouvu, ale budou ubytováni v jiném zařízení schváleném pro 
bydlení.  
Zákon má takový počet nedostatků a chyb jak věcných, tak i legislativních, 
že je v této podobě nepřijatelný bez zásadní změny koncepce. 

717. Platform
a pro SB 

a. Role krizového bydlení 
Je potřeba jasně vymezit, že krizové bydlení se má využívat jen pro řešení 
akutních krizí – ne pro dlouhodobé nebydlení, že není určeno pro řešení 
situace zvláště zranitelných skupin a že nesmí jít o způsob, jak obcházet 
povinnost obcí zajistit sociální bydlení. 
1. § 3, odst. 2 a 3 – Tyto dva odstavce je třeba sladit. Ačkoliv se v prvním 
říká, že „sociální bydlení se zajišťuje formou smlouvy o sociálním nájmu 
bytu v dostupném nebo sociálním bytě za podmínek stanovených tímto 
zákonem“, druhý říká, že pokusd se osoba nachází „v nepříznivé sociální 
situaci, zejména je-li bez bydlení, má tato osoba nárok na poskytnutí 
sociální služby azylové domy bez zbytečného odkladu.“. Sociální má být 
poskytováno formou nájemního bydlení. Mělo by zde explicitně zaznít, že 
krizové bydlení může být užíváno jen jako krátkodobé řešení akutní nouze. 
Pobyt v něm je třeba omezit nejen časově, ale i tím, že se nesmí do 
azylového domu a pod. osoba v bytové nouzi umístit opakovaně, aby se 
tak zamezilo cirkulaci po azylových domech, kdy se to běžně obcházelo a 
po vypršení pobytové lhůty se prostě matka s dítětem přemístila do jiného 
azylového domu. 

Vysvětleno  
Sociální bydlení reaguje právě na 
tyto situace. Podmínky poskytování 
sociální služby azylový dům jsou 
zachovány, budou navýšeny 
prostředky na provoz (300mil. 
ročně). 
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718. Platform
a pro SB 

2. § 6 – Za odst. 2 žádáme doplnit nový odstavec v následujícím znění: 
„(3) Osobě, která splní podmínky na poskytnutí pomoci ze systému a žije v 
ubytovacím zařízení, se poskytne pomoc formou dostupného nebo 
sociálního bytu podle § 3 odst. 2 a poskytnutí sociální služby podle § 3 
odst. 3 se u nich zpravidla nevyužije.” 

Vysvětleno 
Musí být individuálně posouzeno na 
základě sociálního šetření.  

719. Platform
a pro SB 

3. § 15, odst. 6 – Ustanovení umožňuje, aby obec v případě klientů 
registrovaných poskytovatelů sociálních služeb nebo školská zařízení 
postoupila svoji povinnost zajistit sociální bydlení na krajskou pobočku 
Úřadu práce ČR. Je zde riziko, že se tak některé obce mohly vyhnout 
řešení bytové nouze svých obyvatel, jež dočasně využívají služby 
azylového domu. Za odstavec proto požadujeme doplnit text v následující 
znění: 
„Tohoto ustanovení může obec využít pouze v případě osob, které neměly 
před nástupem do zařízení trvalý nebo skutečný pobyt na území obce.“ 

Vysvětleno 
§15 je nahrazen upraveným § 9. 

720. Platform
a pro SB 

b. Role sociální práce 
Sociální práce by v systému měla co nejméně hrát schizofrenní dvojroli 
poskytování podpory schizofrenie podpory a zároveň kontroly a moci 
vyloučit domácnost ze systému. 
4. § 13, odst. 2 – V odstavci se uvádí, že "obsahem individuálního plánu 
podpory je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění 
jednotlivých opatření k řešení nepříznivé sociální situace a bytové nouze“. 
Je potřeba fixovat sankční možnosti výhradně na nespolupráci v oblasti 
řešení bytové nouze, v oblasti řešení nepříznivé sociální situace (práce, 
dluhy, vztahy...) k tomu není žádný důvod (viz také připomínka k § 35). 
Žádáme odpovídající úpravu textu ustanovení. 

Vysvětleno 
Bez sociální práce není možné 
zajistit fungování systému. Bude 
realizována odborně vzdělanými 
pracovníky (dle zákona 108) a na 
základě metodického vedení MPSV 

721. Platform
a pro SB 

5. § 34, odst. 4 – Žádáme, aby na vyznačené místo bylo do věty „Toto 
rozhodnutí může být zrušeno také kdykoliv, pokud osoba, popřípadě 
některá ze společně posuzovaných osob, přestala splňovat podmínky 
podle § 4 odst. 1 písm. c) nebo opakovaně porušuje povinnosti uvedené v 
§ 34, popřípadě přestala splňovat podmínky uvedené v citovaném 
ustanovení.“ vloženo slovo „opakovaně“, aby se předešlo tomu, že bude 
ustanovení nadužíváno. 

Vysvětleno 
Ustanovení by postrádalo logický 
význam. Pro některou z podmínek 
stačí její prosté nenaplnění, aby 
osoba nemohla být uznána za 
osobu v bytové nouzi. Další 
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problém by byl s výkladem slova 
„opakovaně“ – dvakrát, třikrát – a 
v jakém časovém horizontu? 

722. Platform
a pro SB 

6. § 35, odst. 2 – Možnost zrušení platnosti rozhodnutí na základě 
odmítnutí klienta spolupracovat se sociálním pracovníkem by se měla týkat 
jen těch rozhodnutí klienta, které sabotují práci nanaplňování základních 
podmínek bydlení (úhrada nájmu, soužití, zacházení s majetkem), 
v žádném případě jakýchkoliv nápadů sociálního pracovníka na vylepšení 
„životní situace“. Žádáme tedy, aby byl text ustanovení patřičně upraven 
(zúžen). 

Vysvětleno 
Individuální plán podpory se týká 
řešení nepříznivé životní situace a 
bytové nouze. Dále upraveno 
prováděcím předpisem. 

723. Platform
a pro SB 

7. § 35, odst. 3 – Z textu návrhu není zřejmé, zda Úřad práce bude návrh 
obecního úřadu (tzn. de facto sociálního pracovníka) prověřovat, nebo zda 
jej bude automaticky akceptovat, ani to, zda bude mít osoba možnost 
odvolání proti zrušení o platnosti rozhodnutí učiněném na základě návrhu 
obecního úřadu (sociálního pracovníka). Požadujeme doplnit. 

Vysvětleno  
Nově v systému již nefiguruje úřad 
práce, kromě příspěvku na bydlení, 
podnět se tedy nepodává, řeší 
obec, nebo Centrum pro sociální 
bydlení.   

724. Platform
a pro SB 

c. Role úřadu práce 
Úřad práce má představovat páteř celého systému sociálního bydlení. 
Zároveň může představovat jeho největší slabinu. Je třeba přiznat, že to 
může být problém, a zároveň požadovat posílení kapacit a metodického 
vedení, např. jasný akční plán zlepšeného řízení GŘ ÚP a posílení 
financování a kapacit. 
8. § 11, odst. 2 – Aby mohly Úřady práce tento (a další) úkol vykonávat, je 
potřeba realistické naplánování posílení jejich finančních, personálních a 
odborných (metodických) kapacit. 

Vysvětleno 
Úřad práce není součástí systému, 
kromě příspěvku na bydlení 

725. Platform
a pro SB 

9. § 36, odst. 3 – Krajská pobočka Úřadu práce má v případě, že tak 
neučiní obec, zajistit žadateli bezodkladně konkrétní formu podpory. S 
ohledem na možnost zachování místních sociálních vazeb žadatele, 
žádáme, aby do odstavce bylo doplněno, že by ÚP měl podporu zajistit 
pokud možno v rámci obce žadatelova skutečného pobytu a pouze pokud 
by to nebylo možné, pak ve správním obvodu příslušného kontaktního 

Vysvětleno 
Sociální bydlení vázáno na trvalý 
pobyt. Záchytný systém zajišťuje 
Centrum pro sociální bydlení, 
především v místě trvalého pobytu 
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pracoviště ÚP. žadatele. 

726. Platform
a pro SB 

d. Financování systému 
Z návrhu není dostatečně zřejmé, zda budou zajištěny předvídatelné a 
dostatečné zdroje financí na náběh systému. Systém sociálního bydlení 
přinese v dlouhodobém horizontu úspory pro veřejné rozpočty a 
představuje efektivnější využití veřejných prostředků vynakládaných na 
bydlení ohrožených domácností než, jak je tomu v současnosti. Na začátku 
je ovšem nutné počítat s investicemi do transformace systému. Finanční 
mechanismy musí být spolehlivé a dostatečné, aby obce mohly řádně plnit 
svou roli, což je úkol MF a MMR. 
10. § 92, odst. 1 – Z formulace není zřejmé, zda provozní dotace budou 
pokrývat i rizika, jež obce ponesou coby pronajímatel (neplacení 
nájemného či poškozování bytů), nebo pouze administrativu spojenou se 
systémem sociálního bydlení. Zřejmé není ani to, zda i v tomto případě jde 
o „nárokovou účelovou dotaci“, jako je tomu u dotace na výkon sociální 
práce. Požadujeme vyjasnění. 

Vysvětleno 
Finanční prostředky jsou součástí 
Hodnocení dopadů regulace a 
rovněž součástí usnesení, které 
bylo také předloženo do MPŘ. 
Požadovány po MF jsou 3 mld. Kč 
ročně na investiční a provozní 
dotace. 

727. Platform
a pro SB 

11. § 93 – Kvóta 140 – 170 klientů na jednoho pracovníka a rok (kdy se má 
v cca 80 případech jednat o klienty s potřebou intenzivnější podpory) se 
nám jeví jako příliš vysoká. Záleží samozřejmě na pojetí pracovní náplně 
sociálních pracovníků specializujících se na práci s nájemníky sociálního 
bydlení. Pokud by sociální pracovníci obcí měli mít více méně koordinační 
funkci (šlo by tedy o case management v klasickém brokerovském modelu 
rozdělování balíčků peněz klientovi a služeb za ně nakoupených – 
koordinace výběru člověka do SB, zabydlení, zjištění potřeb – pokud jsou 
zjištěny potřeby, které je třeba řešit dlouhodoběji – předání poskytovatelům 
sociálních služeb z řad NNO), pak by to bylo snad možné. (Nejen) 
zahraniční zkušenosti ukazují, že pokud by mělo jít o klientskou práci, která 
je odvinutá od potřeb lidí, je ideál cca 40 lidí na pracovníka a rok v případě 
menší intenzity potřeb, v případě komplexních potřeb 10-15 klientů na 
pracovníka a rok. Toto je třeba přizpůsobit pojetí sociální práce, jaké MPSV 
v systému předpokládá. 

Vysvětleno 
§ 93 bude vzhledem k úpravě 
systému sociálního bydlení ze 
zákona odstraněn a způsob řešení 
financování sociálního bydlení bude 
řešen v rámci podmínek speciální 
dotace na výkon činností sociální 
práce souvisejících se sociálním 
bydlením, dle následujícího klíče.  
 

Účelová dotace na výkon 
sociální práce se rozděluje 
na základě maximálního počtu 
případů bytové nouze v sociálních 
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Z návrhu zákona ovšem toto není zřejmé (vzhledem k tomu, že se zde 
příliš neakcentuje spolupráce obecních úřadů s jinými poskytovateli, 
můžeme usuzovat, že návrh předpokládá, že sociální pracovníci obcí 
budou vykonávat klientskou práci). Požadujeme vyjasnění, popř. 
odpovídající úpravu kvóty klientů na pracovníka a rok. 

bytech v tomto rozsahu:  
 
 

1,0 úvazku SP: 45 – 60  domácnosti 
v bytové nouzi 
0,75 úvazku: 31 - 44 domácností 
v bytové nouzi 
0,5 úvazku: 16 - 30 domácnosti 
v bytové nouzi 
0,25 úvazku:  do 15 domácnosti 
v bytové nouzi 
 
ročně 

728. Platform
a pro SB 

12. § 94 – Ustanovení říká, že „na provozování sociálních a dostupných 
bytů získává obec od státu vyrovnávací platbu“. Není ale jasné, jaké 
náklady budou do této platby započteny nebo zda se počítá s nějakým 
normativem na byt a rok. Žádáme doplnění. 

Vysvětleno 
Je součástí Hodnocení dopadů 
regulace. 

729. Platform
a pro SB 

13. § 95 – Ustanovení říká, že „není možné bez jeho souhlasu [MMR] po 
dobu životnosti investice pořízené z podpory provést změnu účelového 
určení této investice“. Požadujeme odstranění části věty „bez jeho 
souhlasu“. Tato část textu totiž může být zneužita. Už se v minulosti stalo, 
že se plošně u bytů postavených z nějakého dotačního programu 
rozhodnutím MMR zkrátila doba, do kdy musí byty plnit původní účel. 
Nemělo by se v žádném případě stát, že se takto výrazně omezí velikost 
sociálního bytového fondu. 

Vysvětleno 
Pokud nastane potřeba změnit 
účelové určení investice, MMR jako 
poskytovatel dotace má nárok 
rozhodnout o této změně. 

730. Platform
a pro SB 

e. Princip prevence 
Návrh zákona obsahuje několik momentů, které by mohly být ohrožující 
spíše než stabilizující (přechod z ubytovny do systému když vyprší lhůta na 
dávky, vyřazení z evidence ÚP jako ztráta dávek i bydlení, majetkové testy 
které mohou připravit domácnosti o PnB docela zbytečně aj.). 
14. § 14, odst. 6 – Požadujeme doplnit do návrhu, že sociální práce 

Vysvětleno 
§ 14 je z legislativně-technického 
hlediska upraven, ve své podstatě 
je duplicitní. V § 14 jsou uvedeny 
pouze orgány bytové nouze. 
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nekončí zrušením platnosti rozhodnutí, ale dále vytváří nějaké příležitosti 
(nikoli povinnosti) pro klienta, aby se „dostal“ zpět do systému, tj. vložit 
novou povinnost do odst. 6 §14. 

 
Sociální práce se provádí i podle 
dalších platných právních předpisů 
a její poskytování nekončí zrušením 
rozhodnutí o bytové nouzi. 

731. Platform
a pro SB 

15. § 42, odst. 2 – Požadujeme vložit nový odstavec, který poskytne 
ochranu nájemcům sociálního bydlení (ve formě poskytnutí jiného 
sociálního či dostupného bytu) v případě ukončení nájmu z důvodu, za 
který nájemce nemůže (např. vypršení doby, na jakou byl byt smluvně 
poskytnut do systému sociálního bydlení). 

Akceptováno 

732. Platform
a pro SB 

16. § 42, odst. 3 – Nespolupráce se sociálním pracovníkem nemusí být 
nutně zaviněná klientem. 
Může jít např. o důsledek nemoci (vč. duševní) nebo třeba nekvalitní práce 
sociálního pracovníka. 
Následky v podobě zrušení rozhodnutí, by měly následovat až po 
opakovaném odmítání spolupráce. 
Návrh na zrušení rozhodnutí by měl být přezkoumatelný a neměl by být na 
jedné osobě (sociálním pracovníkovi). Požadujeme toto zohlednit v textu 
návrhu. 

Vysvětleno  
Rozhodnutí není nikdy na jedné 
osobě, tedy sociálním pracovníkovi, 
rozhoduje se komplexně. 

733. Platform
a pro SB 

17. § 46, odst. 2 – Z textu návrhu zákona vyplývá, že vyřazení z evidence 
ÚP, bude mít za následek současně odejmutí příspěvku na bydlení. 
Předpokládáme, že v případě vícečlenné domácnosti přejde výplata dávky 
na jiného člena domácnosti. Bydlení jednočlenných domácností by ale 
tímto mohlo být ohroženo. Pokud by tomu tak bylo, žádáme o stanovení 
výjimky. 

Neakceptováno 
Jde o opatření při sankčním 
vyřazení z evidence, tj. o případy 
porušení podmínek ze strany 
oprávněné osoby. Pokud k tomuto 
sankčnímu vyřazení dojde u 
jednočlenné domácnosti, je nutné, 
aby osoba začala plnit jiné 
ustanovení § 44 odst. 3, např., aby 
začala pracovat. 
Povolení výjimky by bylo 
diskriminující oproti ostatním 
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domácnostem a značně 
demotivující prvek, protože neplnění 
povinností vyplývajících z evidence 
ÚP by nemělo žádný přímý dopad 
na osobu, která podmínky neplní. 

734. Platform
a pro SB 

18. § 49, odst. 3 – Ustanovení říká, že „pokud byt nebo jiný než obytný 
prostor (...) nebude podle odstavce (...) způsobilý pro bydlení, nárok na 
příspěvek na bydlení zaniká“. Žádáme, aby bylo stanoveno nějaké 
přechodné období, než bude osobě přiděleno sociální bydlení. 

Vysvětleno 
Pokud prostor pro bydlení nebude 
způsobilý pro bydlení (což by mělo 
nastat skutečně ze zcela zásadních 
a vážných důvodů), bude pro osoby 
v něm žijící využit institut krizového 
bydlení či jiné formy sociálního 
bydlení. Setrvávání v tomto 
nevhodném prostoru by bylo život 
ohrožující, a proto toto setrvání 
v žádném případě nelze podporovat 
poskytováním dávky. 

735. Platform
a pro SB 

19. § 97, odst. 3 – Návrh stanoví, že v případě nevhodného bytu či 
ubytovacího zařízení bude příspěvek na bydlení vyplácen pouze po dobu 
24 měsíců. Není zřejmé, co bude s domácnostmi, pro které obec během 
této doby nezajistí sociální bydlení (ani si jiné vhodné bydlení nezajistí 
sama). 
Zřejmé není ani to, zda nebude odklad účinnosti tohoto ustanovení do roku 
2020, kdy má vstoupit v platnost reforma příspěvku na bydlení. 
Požadujeme vyjasnění. 
 

Vysvětleno 
Jde o přechodné opatření, které má 
zajistit, aby osoby, které před 
účinností nové dávky pobíraly 
doplatek na bydlení do 
substandardních prostorů, které 
nebudou splňovat kritéria pro 
přiznání nové dávky o dávku 
nepřišly ihned od 1. 1. 2020. Je zde 
nově nastaveno období 36 měsíců 
(počítané od účinnosti nové dávky), 
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kdy by mělo dojít k vyřešení situace 
takto bydlících osob v rámci 
systému sociálního bydlení nebo 
v rámci volného trhu. Osoby mají 
možnost si nové bydlení zajistit 
samy, nebo mohou požádat o vstup 
do systému sociálního bydlení. 
Pokud ani jedno neučiní, bude jim 
dávka po tomto období odejmuta. 

736. Platform
a pro SB 

f. Antidiskriminační opatření a monitoring jejich realizace 
Riziko diskriminace zejména z důvodu etnicity je vysoké. A v návrhu 
zákona není nijak ošetřené. 
Existují dvě možnosti řešení – doplnění výčtu zvlášť zranitelných osob 
(nabízí se několik možných variant) nebo návrh na zřízení nezávislého 
regulátora, který vyhodnocuje rovný přístup a celkové fungování systému 
(viz níže). (To souvisí i s další prioritou Platformy pro sociální bydlení – 
vytvořením monitorovací komise, kde by byly zastoupeny NNO i lidé se 
zkušeností bytové nouzi. 
Zřízení tohoto kontrolního a monitorovacího mechanismu bude Platforma 
navrhovat „mimo“ zákon ale jako "součást" funkčního systému sociálního 
bydlení – pojistku.) 
20. § 6, odst. 1, písm. j – Ustanovení zahrnuje pod zvláště zranitelné 
osoby ty, u nichž soud rozhodl o porušení jejich práva na rovné zacházení 
(diskriminaci). Taková rozhodnutí ale v podstatě neexistují. A není tomu tak 
proto, že by nedocházelo k diskriminaci, ale proto, že se tyto případy z 
mnoha různých důvodů nežalují. Ustanovení tak je bezzubé. Lze si 
přestavit tři možnosti, jak ho upravit, z nichž každé má určité výhody a 
nevýhody: (1) doplnění příslušníků národnostních/etnických menšin mezi 
zvláště zranitelné skupiny, (2) zavedení správní sankce (pokuty) pro 
případy prokazatelného porušení principu rovného zacházení v přístupu 
k sociálnímu bydlneí, (3) doplnění mezi zvlášť zranitelné osoby těch osob, 

Částečně akceptováno  
 
Upraveno dle VOP, přip. 529. 
 
Samotné poskytování sociálního 
bydlení posuzuje na základě 
kompetencí MPSV nebo MMR.  
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které mají stížený přístup k bydlení z důvodu diskriminace (což by se 
prokazovalo prostřednictvím potvrzení poskytovatele sociálních služeb). 
Požadujeme využití jedné z uvedených tří možností v návrhu zákona. 
Možnou alternativou, jež by nemusela být součástí Zákona o sociálním 
bydlení, by mohlo být zřízení regulátora, který by měl kompetenci sledovat 
data o lidech vstupujících do systému, vyhodnocovat tato data a 
nastavovat opatření pro změnu fungování systému v jednotlivých 
lokalitách. Máme na mysli obdobu skotské instituce, jež plní tento účel (viz 
https://www.scottishhousingregulator.gov.uk/what-we-do/how-we-
regulate/regulatory-analysis-andassessment). 
Sledovat by se měla data odmítnutých žadatelů o zařazení do systému a 
data o lidech, kterým je nabízen systém krizového bydlení a následně i 
data o lidech, kteří v systému krizového bydlení zůstávají déle než 
stanovenou dobu. Na základě vyhodnocování těchto dat, by měla být 
nastavována opatření pro odstranění nerovného postavení při vstupu do 
SB. Zásadní je potom sledování dat o lidech ze systému vypadávajících na 
základě neplnění individuálního plánu podpory (kterým je zrušeno 
rozhodnutí o tom, že jsou osobou v bytové nouzi – podnět Úřadu práce 
České republiky pro zrušení platnosti rozhodnutí podle věty první podává 
obecní úřad) – ve výše uvedeném skotském systému se sleduje počet a 
znaky lidí uznaných jako „intentionaly homeless“, kterým je nabídnuto 
pouze poradenství. Máme za to, že se jedná o velice podbnou situaci. 
Regulátor by měl mít kompetenci sankcionovat v případě neplnění 
nápravných opatření. Šlo by o nezávislou instituci na způsob České 
školské inspekce. 

737. Platform
a pro SB 

21. § 12 – Navrhujeme doplnit za odst. 3 nasledující odstavce, které 
zdůrazní zákaz diskriminace a pozitivní závazek k předcházení 
diskriminaci: 
(4) Obce mají povinnost zabezpečit rovné zacházení při přístupu k podpoře 
ze systému pomoci v bytové nouzi. [poznámka pod čarou: “Zákon č. 
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)”] 

Vysvětleno 
Ustanovení § 12 je ze zákona 
vyjmuto. 
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Cílená území koncentrace a rezidenční segregace obyvatel na základě 
jejich rasy, etnického původu, národnosti, náboženského vyznání není 
přípustná. 
(5) Orgány pomoci v bytové nouzi podle § 14 mají povinnost přijímat 
opatření na ochranu před diskriminací, včetně územní koncentrací a 
rezidenční segregací příslušníků etnických menšin a migrantů. 

738. Platform
a pro SB 

22. § 97, ods. 6 – Přechodné ustanovení říká, že zákaz koncentrace a 
segregace se až do konce roku 2032 neuplatňuje v případě budov 
zkolaudovaných před nabytím účinnosti tohoto zákona. S tímto zásadně 
nesouhlasíme, protože tím pádem by sa do konca roka 2032 umožňovala 
segregace a nadále by docházelo k nárůstu počtu sociálně vyloučených 
lokalit a počtu obyvatel, kteří v nich žijí (jak se děje doposud, viz 
aktualizovaná „Gabalova mapa“ z roku 2015). Požadujeme výrazné 
zkrácení odkladné lhůty. 

Vysvětleno 
Ustanovení § 12 je ze zákona 
vyjmuto. 

739. Platform
a pro SB 

23. § 99 – Realizace navrhovaného zákona má být vymezena až 
v prováděcích předpisech. Určité paragrafy zákona tedy budou platit a 
budou v účinnosti, ale přitom se po určitou dobu nebudou provádět 
(přesněji nebude podle čeho je realizovat). To je krajně nelogické a podle 
našeho názoru to nemůže úspěšně fungovat. Požadujeme úpravu 
přinejmenším, pokud jde o metodiky. 

Vysvětleno 
Prováděcí předpisy odpovídají 
legislativním pravidlům vlády, 
součástí návrhu zákona je struktura 
navrhovaných prováděcích 
předpisů. 

740. Platform
a pro SB 

e. Další 
24. Požadujeme zapojování lidí v bytové nouzi + poskytovatelů sociálních 
služeb do implementace. 
Nabízí se povinnost obcí konzultovat obecně strategické plány týkajících 
se sociálního bydlení (občanské poroty). MPSV by k tomu ideálně mělo 
vytvořit metodický pokyn. 

Vysvětleno 
Obec v systému či Centrum pro 
sociální bydlení mohou do 
implementace zapojit i 
poskytovatele sociálních služeb. 

741. Platform
a pro SB 

25. § 40 – Z návrhu není zřejmé, jak budou obce stanovovat výši 
nájemného, zda půjde o nákladové nájemné doplněné o rizikové prémie, 
nebo o jiný způsob. Předchozí návrh toto obsahoval. Sociální nájemné by 
(z definice) mělo být regulováno pod úrovní tržního nájemného. 
Požadujeme vyjasnění. 

Vysvětleno  
Výše sociálního nájemného bude 
stanovena v přenesené působnosti. 
Metodiku stanoví MF, nezávaznou. 
Dohodnuto na schůzce se SMO a 
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SMS. 
Ustanovení je konzultováno s MF a 
je jediné ze zákona možné v oblasti 
cenotvorby. 

742. Platform
a pro SB 

26. § 5 – Do skupiny osob bez bydlení návrh řadí také osoby 
v nevyhovujícím bydlení. Z návrhu však není jasné, jestli jsou mezi tyto 
osoby počítány také osoby žijící v přelidněných domácnostech, které tam 
jsou řazeny Typologií bezdomovectví a vyloučení z bydlení ETHOS, která 
původně měla být použita k operacionalizaci cílové skupiny. Požadujeme 
osoby v přelidněných domácnostech v ustanovení explicitně zmínit. 

Vysvětleno 
Přidána definice nevyhovujícího 
bydlení: Nevyhovujícím bydlením se 
rozumí bydlení mimo kolaudované 
byty, rovněž se jedná o prostory, 
které nejsou užívány za účelem 
trvalého bydlení podle stavebního 
zákona. Jde o bydlení v nebytových 
prostorech, azylových domech či 
ubytovnách. Za nevyhovující 
bydlení se rovněž považuje bydlení 
v bytech, u kterých bylo po podnětu 
shledáno, že nesplňují požadavky 
na trvalé bydlení. 

743. Platform
a pro SB 

27. § 6, odst. 2 – Aby nebyla opomenuta ústavní péče, požadujeme doplnit 
za text „do náhradní rodinné péče“ text „či do ústavního zařízení“. 

Akceptováno 

744. Platform
a pro SB 

28. § 6, odst. 4 – Jsme proti tomuto odstavci, který nebyl v původním 
návrhu pro vnitřní připomínkové řízení. Tento odstavec je dle našeho 
názoru nadbytečný, neboť § 6 poskytuje dostatečné podmínky pro 
zařazení osob mezi zvlášť zranitelné. Není zřejmé o jaká kritéria se má 
jednat. Tento odstavec poskytuje potenciální nežádoucí prostor pro 
„přepsání“ zákona prováděcím předpisem MPSV. Není žádoucí důvod k 
tomu, aby MPSV „změkčovalo“, popřípadě „přitvrzovalo“ dikci zákona v této 
citlivé záležitosti. Požadujeme vypuštění odstavce. 

Částečně akceptováno 
Upraveno v souladu s připomínkou 
VOP 532. Rovněž doplněn návrh e).   
 
Hodnocení majetkové situace 
pro účely rozhodování o nároku 
na zajištění nezbytného bydlení 
(9) Pro účely vydání rozhodnutí 

o nároku na zajištění 
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nezbytného bydlení se 
posuzuje celková majetková 
situace osoby v bytové nouzi. 

(10) Pro vznik nároku podle věty 
první je podmínkou, že osoba 
v bytové nouzi uvedená 
v odstavci prvním 
f) nevlastní nemovitý nebo 

movitý majetek ani žádné 
právo k němu, 

g) vlastní nemovitý nebo 
movitý majetek, ale nelze 
jej využít k trvalému 
bydlení, řešení bytové 
situace, či ke zvýšení 
příjmu nebo 

h) vlastní nemovitý majetek 
nebo movitý majetek, 
který nelze využít 
k trvalému bydlení nebo 
řešení bytové situace, 
a využívá jej ke zvýšení 
příjmu. 

 
Do písm. c): ... nebo k k uspokojení 
základních životních, kulturních, 
vzdělávacích a sociálních potřeb 

745. Platform
a pro SB 

29. § 8, odst. 2 – Je nutno zvážit, zda je vůbec správné, aby posuzovaná 
osoba byla omezena ve vlastnictví movitého majetku. Pokud ano, je 
nezbytné omezit celkovou hodnotu movitého majetku, který lze vlastnit, 
anebo vymezit okruh movitého majetku podle druhu. Podle našeho názoru 
je to velmi obtížné, sporné a neumožňuje to zcela nezávislé a objektivní 

Neakceptováno 
 
V současné době se již takto 
postupuje v systému pomoci v 
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posouzení bytové situace. 
Požadujeme upravit doplnit odstavec níže uvedeným způsobem: 
(1) Pro uznání osoby osobou v bytové nouzi je podmínkou, že osoba 
a) nevlastní nemovitý nebo movitý majetek ani žádné právo k němu, 
a) nevlastní nemovitý majetek s výjimkou majetku uvedeného 
v následujících položkách, ani k nemovitému majetku nemá žádné právo, 
nebo 
b) vlastní nemovitý nebo movitý majetek, ale nelze jej využít k trvalému 
bydlení, řešení bytové situace, či ke zvýšení příjmu, nebo 
c) vlastní nemovitý nebo movitý majetek a využívá jej ke zvýšení příjmu, 
nebo 
d) vlastní movitý majetek v hodnotě nepřevyšující……….., nebo 
e) vlastní movitý majetek využívaný k uspokojení základních životních, 
kulturních, vzdělávacích a sociálních potřeb. 

hmotné nouzi a v praxi tento postup 
nečiní závažné problémy.  

746. Platform
a pro SB 

30. § 24, odst. 1 – Požadujeme doplnit novou odrážku (za 2. odrážku) v 
následujícím znění: 
“Ministerstvo může nahlížet do rejstříku v souvislosti s kontrolní a 
analytickou činností.” 

Akceptováno 
Ustanovení bylo přeformulováno a 
MPSV (ministerstvo) má nyní 
obecnou pravomoc nahlížet do 
rejstříku, tj. včetně kontrolní a 
analytické činnosti. 

747. Platform
a pro SB 

31. § 27, odst. 2 – Požadujeme doplnit text, že klienti mohou osvědčit 
vazbu k obci prostřednictvím potvrzení sociálního pracovníka. 

Vysvětleno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Volba trvalého pobytu byla učiněna 
na základě podnětů připomínkových 
míst, která kritizovala jednak řadu 
negativ, které přináší skutečný 
pobyt a rovněž z toho důvodu, že 
skutečný pobyt není možné řešit ve 
speciální právní normě, ale spíše 
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systémově – tzn. v rámci definice 
evidence osob ze strany MV ČR. 

748. Platform
a pro SB 

32. § 86, odst. 1 – Takto široce pojaté oprávnění vstupovat kdykoliv do 
obydlí či bytu, které není limitováno důvodným podezřením nebo existencí 
prokázaného porušení zákona, je protiústavní. 
Požadujeme lépe (úžeji) vymezit důvody v jakých mohou pracovníci do 
bytu vstupovat. 

Vysvětleno 
Dikce vychází ze současné praxe, 
která nečiní problémy žádné 
zúčastněné straně, vzhledem 
k souhlasu oprávněné osoby se 
vstupem do obydlí nejde o 
protiústavní postup. Vzhledem 
k charakteru dávky nelze 
v některých případech ověřit 
rozhodné skutečnosti pro nárok a 
výši dávky jinak než návštěvou 
prostoru pro bydlení, na který se 
tato dávka žádá. Takto se postupuje 
vždy jen se souhlasem oprávněné 
osoby.   

749. Platform
a pro SB 

33. § 90 – Požadujeme v první větě vynechat slovo „zpravidla“, pokud 
nebudou sociální byty umístěny v rámci obce, bude to opět vytvářet potíže. 

Vysvětleno  
Tento § je odstraněn. 

750. Rada 
seniorů 

1. V § 4, 9, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 36, 37 a § 38: 
-  U osamocené osoby starší 68 let věku považovat za dostupný byt 
stávající nájemní byt, ve kterém bydlí,  pokud  podlahová plocha bytu 
nepřesahuje 50 m2, 
 

Neakceptováno 

751. Rada 
seniorů 

2. V § 43 chybí definice a standardy dostupného bytu, 
 

Akceptováno 
doplněno 

752. Rada 
seniorů 

3. Dobu účinnosti § 46 a celé části šesté  odsunout na 31. prosinec 2022.  
 

Neakceptováno 
Předkladatel nevidí důvod, proč by 
se měla účinnost části šesté 
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odsunovat o další 2 roky. Doba od 
náběhu systému sociálního bydlení 
je dostatečně dlouhá pro přípravu 
systému na změnu nastavení 
finanční podpory státu 
prostřednictvím nepojistné sociální 
dávky. 

753. Rada 
seniorů 

4. § 47 doplnit o ustanovení řešící neočekávaný a nezaviněný pokles 
příjmů žadatele (nevyplacená mzda zaměstnavatelem, atd.). 
 

Neakceptováno 
Neočekávaný a nezaviněný pokles 
příjmů žadatele  řeší systém pomoci 
v hmotné nouzi. 

754. Rada 
seniorů 

5. V § 68 vypustit povinnost žadatele o příspěvek na bydlení doručit na 
Úřad práce doklady o hodnocení prostoru pro bydlení dle § 48, odst.1. 
Těmito doklady žadatelé nedisponují, Úřad práce má možnost, z moci 
úřední, si je opatřit sám. 
 

Neakceptováno 
V zásadě jde pouze o doručení 
výsledku šetření podle § 9, který má 
žadatel k dispozici.  
V případě bytu jde o jednotlivé 
případy prokázání jeho kolaudace 
v případě, kdy to nebude zřejmé 
z náhledu do KN. V tomto případě 
je na žadateli, aby doložil 
rozhodnou skutečnost (po dohodě 
s pronajímatelem bytu). 
V případech, kdy žadatel neuspěje, 
bude ÚP pokračovat podle dalších 
ustanovení. Tento postup je volen 
proto, aby ÚP nebyl zbytečně 
zatěžován administrací výzev vůči 
majitelům v případech, kdy mezi 
nájemcem a majitelem nejsou 
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žádné problematické vztahy. 

755. Rada 
seniorů 

6. V příloze č.1 a v prováděcích předpisech požadujeme upravit: 
Ad. IV Stavebně – technické standardy:        
Vybavení sociálního bytu je v rozporu s technickou normou ČSN 73 4301 
„Obytné budovy“, která požaduje, aby kromě obytných místností obsahoval 
vždy prostor pro vstup, vaření, uskladnění jídla, osobní hygienu, uložení 
úklidových prostředků a záchodovou mísu. Nový byt, který tyto požadavky 
nesplňuje, nemůže získat ani stavební povolení ani kolaudaci. 
Plošné standardy nesplňují hygienickou zásadu, že počet obytných 
místností u malých bytů nesmí být menší než počet osob v něm bydlících. 
Z toho důvodu je nepřípustné užití bytu 1+kk pro dvě osoby a bytu 2+kk 
pro tři osoby. Tabulku v Příloze č.1 požadujeme upravit. Současně RS 
ČR požaduje zachovat současné nastavení velkosti bytu, které se 
využívá pro účely stávajícího příspěvku na bydlení. Tj. 38 m2 obytné 
plochy bytu pro jednu osobu, 52 m2 pro dvě osoby, atd. 
 
Ad. VI Normativní náklady na bydlení: 
Stanovení výše nákladů na bydlení podle velikosti obcí (mimo Prahy) je 
nespravedlivé, požadujeme normativní náklady alespoň u statutárních 
měst určovat individuálně. Tak např. Tak např. v kategorii obcí nad 100 
tis. obyvatel  jsou zahrnuta města Brno-385 tis.ob, Ostrava-303 tis.ob, 
Plzeň –170 tis.ob, Liberec-102 tis.ob a Olomouc 101 tis.ob.  

Podle údajů Asociace realitních kanceláří ČR (www.cenovamapa.eu) 
činí průměrné nájemné cca:  
V Brno- 135 Kč/m2, v Ostravě-113 Kč/m2, v Plzni –128 Kč/m2, v 
Liberci- 84 Kč/m2a    v Olomouci-83 Kč/m2 . Vážený průměr 5 měst:  
118 Kč/m2. 
Odchylka nájemného v daném městě od průměrného nájemného 
v celém souboru měst nad 100tis.Kč pro jednotlivé kategorie žadatelů 
uvádí následující tabulka. 

Vysvětleno 
Bylo upraveno dle požadavku MMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
V každé velikostní kategorii obcí 
jsou různá rozpětí nájmů. Pro 
administrativní zvládnutí 
vyhodnocení a výplaty příspěvku na 
bydlení je nutno přistoupit 
k průměrování určitých veličin, 
včetně velikosti obce a nájmu, který 
e v mnohých obcích diametrálně liší 
i v jednotlivých částech obce.  
Z praxe ÚP ani z reakcí osob 
nevysvítá potřeba rozlišit kategorii 
statutárních měst nad 100 tis 
obyvatel.  
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Z tabulky je zjevné, že příjemci podpory v Brně a v Plzni jsou 
zprůměrováním za soubor 5 měst poškozeni, zatím co v ostatních 
městech jsou výrazně zvýhodněni. To je závažné zejména u 1 a 2 
členných rodin, které nezřídka nemají možnost pořídit si jiný menší byt.   

 
Město Velikost 

bytu 38 m2 52 m2 68 m2 82 m2 
 Osob 1 os. 2 os. 3 os. 4 os. 

Brno  
656 Kč 897 Kč 

1 173 
Kč 

1 415 
Kč 

Plzeň  390 Kč 533 Kč 697 Kč 841 Kč 
Ostrava  -180 Kč -247 Kč -323 Kč -389 Kč 
Olomou
c 

 -1 320 
Kč -1 807 Kč 

-2 363 
Kč 

-2 849 
Kč 

Liberec  -1 282 
Kč -1 755 Kč 

-2 295 
Kč 

-2 767 
Kč 

Má-li být příspěvek na bydlení poskytován účelně a přitom 
hospodárně, je třeba jej stanovit alespoň pro statutární města 
individuálně. Nájemné zde je velmi odlišné, výrazně stoupá v blízkosti 
velkých měst v závislosti na dopravní dostupnosti.   
 

 
 

756. SZP 

  Návrh zákona neobsahuje ani zmínku o povinnosti obcí zajistit v rámci 
sociálního bytového fondu určité procento bytů určených pro ubytování 
osob se zdravotním postižením. Žádáme, aby byl návrh v tomto směru 
doplněn. 

odnění 
 Vzhledem k tomu že osoby s těžkým zdravotním postižením žijí většinou 

pouze z invalidního důchodu, je pro ně již nyní velmi obtížné platit nájem 
v běžné bytové výstavbě. Proto se dá předpokládat, že se zařadí mezi 
žadatele o sociální byt. Je tedy třeba připravit určitý počet bytů, které 
budou splňovat základní podmínky bezbarierovosti. 

Vysvětleno 
Sociální bydlení bude poskytováno 
v samostatné působnosti, obce 
budou vstupovat dobrovolně. Bude 
na obcích, aby reagovaly na 
skutečnou potřebu v obcích, i dle 
složení oprávněných žadatelů o 
sociální bydlení. Podmínky pro 
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 zajištění bytů pro lidi se zdravotním 
postižením budou upraveny v rámci 
financování. 

757. SZP 

 Při stanovení normativních nákladů na bydlení je třeba zohlednit vyšší 
náklady na nájemné v bezbariérových bytech. Byty mají větší prostory pro 
umožnění pohybu osoby na vozíku pro invalidy a součástí nájemného je i 
podíl na úhradu za užívání společných prostor, které jsou také větší, než u 
domů s běžnými nájemními byty. V některých domech jsou zřízena i krytá 
parkovací stání, která jsou pro imobilní osoby nutností pro zajištění 
samostatného pohybu. Ceny nájmu bezbariérových bytů jsou tedy o 
desítky procent vyšší, než nájmu běžných bytů. 
Odůvodnění 
Vhodné bydlení je pro všechny osoby s těžkým zdravotním postižením 
základní podmínkou jejich samostatného života, možnosti pracovního 
uplatnění i plnění základních podmínek pro volnočasovou činnost. 
Nemožnost získání bezbariérového bytu nutí mnoho imobilních osob 
souhlasit s umístěním v domovech pro osoby se zdravotním postižením. 
Tím státu automaticky vznikají mnohem vyšší náklady na úhradu tohoto 
typu sociálních služeb. 

Neakceptováno 
Normativní náklady na bydlení jsou 
stanoveny jako průměrné náklady 
v bytech podle velikostních skupin 
obcí a počtu osob v domácnosti. 
Do těchto nákladů nejsou u 
žádných bytů zahrnuta parkovací 
místa k bytu, která jsou potřebná 
nejen pro osoby se zdravotním 
postižením, ani další náklady nad 
rámec „základních“ nákladů 
spojených s bydlením. 

758. NR ZP 

Obecné připomínky: 
 
Nepovažujeme za šťastné nastavit stejná kritéria a podmínky úhrad pro 
sociální a komerční bydlení. Dále jsme přesvědčeni o tom, že zákon uloží 
obcím povinnosti, kterým nebudou schopny vždy dostát, a tudíž budou 
v převážné většině hledat kapacity tzv. „sociálního bydlení“ tak, že budou 
uzavírat smlouvy se soukromými subjekty. Zde se obáváme situace, 
že obce nebudou schopny v těchto případech zajišťovat požadovaný 
standard sociálního bydlení. Návrh ani nerozlišuje ekonomické a jiné 
možnosti a stejně tak ani potřeby obcí podle jejich velikosti a počtu 
obyvatel. Povinnost zřizovat sociální bydlení ukládá i obcím, které jej 
objektivně, vzhledem k počtu obyvatel, a v této souvislosti vzniklým 
požadavkům občanů, ani nevyužijí. Zákon tak, jak je navržen, 

Vysvětleno 
Návrh zákona o sociálním bydlení 
vychází ze zkušeností měst a obcí 
v ČR a rovněž ze zahraničních 
příkladů v kontextu EU. 
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nepovažujeme za vhodný a v případě, že bude nadále projednáván a 
rozpracováván, bude vyžadovat velmi rozsáhlé úpravy. Z tohoto pohledu 
jako nejlepší řešení navrhujeme vypracovat zcela nový návrh tohoto 
zákona, neboť stávající návrh zákona považujeme za velmi obtížně 
upravitelný. Pokud by přesto byl tento návrh dopracováván, NRZP ČR 
navrhuje následující úpravy, které považuje za zásadní připomínky. 

759. NR ZP 

 K § 5 
V § 5 se za větu první vkládá věta „Osobou, která je bez bydlení, je i 
osoba, jejíž právo užívat byt zaniklo z důvodu smrti uživatele bytu 
zvláštního určení, která není vlastníkem, nájemcem nemovitosti, která je 
určena k bydlení, nevlastní družstevní podíl na nemovitosti určené 
k trvalému bydlení, ani nemá žádný jiný právní titul k užívání nemovitosti a 
která žila s uživatelem ve společné domácnosti nejméně 1 rok před jeho 
smrtí, nebo s ním žila ve společné domácnosti a současně mu osobně 
poskytovala potřebnou péči jako nejméně po dobu 6 měsíců před jeho 
smrtí.“. 
 
Navrhujeme následující umístění navrhované změny v § 5 (úplné znění): 
§ 5 
Osoba bez bydlení 
 

Osobou, která je bez bydlení, se rozumí osoba, která není vlastníkem, 
nájemcem nebo podnájemcem nemovitosti, která je určena k bydlení, 
nevlastní družstevní podíl na nemovitosti určené k trvalému bydlení, ani 
nemá žádný jiný právní titul k užívání nemovitosti a současně je osobou, 
která je bez přístřeší, opouští ústavní zařízení, zařízení sociálních služeb, 
zařízení zdravotních služeb lůžkové péče, výkon trestu odnětí svobody 
nebo náhradní rodinnou péči podle jiných právních předpisů5). Osobou, 
která je bez bydlení, je i osoba, jejíž právo užívat byt zaniklo z důvodu 
smrti uživatele bytu zvláštního určení, která není vlastníkem, 
nájemcem nemovitosti, která je určena k bydlení, nevlastní družstevní 
podíl na nemovitosti určené k trvalému bydlení, ani nemá žádný jiný 

Vysvětleno 
Jeví se jako nadbytečné a 
v návrhu zákona je již obsaženo, 
že tyto osoby i bez posuzování 
předchozího vztahu k nájemci bytu 
zvláštního určení, mohou čerpat 
podporu ze systému sociálního 
bydlení. 
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právní titul k užívání nemovitosti a která žila s uživatelem ve společné 
domácnosti nejméně 1 rok před jeho smrtí, nebo s ním žila ve 
společné domácnosti a současně mu osobně poskytovala potřebnou 
péči nejméně po dobu 6 měsíců před jeho smrtí. Dále se osobou bez 
bydlení rozumí osoby, které žijí v nevyhovujícím bydlení. Skutečnost, že je 
osoba bez bydlení, se prokazuje na základě provedeného sociálního 
šetření nebo jiným dokladem. 
_____________________ 

 § 34 zákona č. 108/2006 Sb. 
§ 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
§ 8 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
§ 971 odst. 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

760. NR ZP 

 K § 6 odst. 1 
V § 6 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno k), které zní: 
„k) osoby, které žily s uživatelem ve společné domácnosti nejméně 1 rok 
před jeho smrtí a jejichž právo užívat byt zaniklo z důvodu smrti uživatele 
bytu zvláštního určení.“. 

Neakceptováno 
Tyto osoby mohou být zařazeny do 
jiných skupin zranitelných osob, 
pokud si to jejich situace žádá.  

761. NR ZP 

 K § 9 
V § 9 se na konci odstavce doplňuje věta „Nejméně 25% sociálního 
bytového fondu musí tvořit byty zvláštního určení a byty upravitelnéx).“. 
Poznámka pod čarou č. x zní: 
„_____________________ 

 Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití 
finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na 
podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky. 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.“. 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
Bude ošetřeno v rámci finančních 
dotací MPSV.  
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Navrhovaná úprava je nezbytná s ohledem na složení osob uvedených v § 
6 odst. 1 a), b), d), e). Protože z výčtu osob uvedených v § 6 je zjevné, že 
výše uvedené skupiny budou tvořit velmi podstatnou a pravděpodobně 
majoritní část zranitelných osob, je potřeba při vymezování sociálního 
bydlení počítat i s jejich speciálními potřebami. Uváděné nařízení vlády 
přitom umožňuje, aby na tyto byty byl poskytnut úvěr až do výše 90% 
výdajů rozhodných pro určení výše úvěru. Technické požadavky na byty 
zvláštního určení a byty upravitelné jsou uvedeny ve vyhlášce č. 398/2009 
Sb. 

762. NR ZP 

 K § 35 odst. 3 
V § 35 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Sociální bydlení formou 
dostupného bytu se poskytuje osobám uvedeným v § 6 odst. 1 písm. k).“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná ustanovení reagují na změny právní úpravy týkajících se bytů 
zvláštního určení, které mají za následek zánik práva pečujících osob byt 
užívat a naopak povinnost byt vyklidit. Situace, kdy po řadu let trvající a 
někdy prakticky celoživotní péči hrozí těmto osobám bezdomovectví, je 
naprosto nepřijatelná. Dlouholeté zkušenosti NRZP ČR ukazují, že pečující 
a rodinní příslušníci nemají potřebné prostředky pro zajištění komerčního či 
družstevního, příp. vlastnického bydlení. Pro tyto lidi je nutné vytvořit 
podmínky v oblasti sociálního bydlení. Protože původní úprava s těmito 
lidmi nepočítala, je nutné její doplnění. 

Vysvětleno 
Tito lidé jsou cílovou skupinou, 
věta je nadbytečná. Sociální práce 
nebude poskytována nikomu, kdo ji 
nepotřebuje, to by bylo nesmyslné 
a nehospodárné. Ale co když je 
pečující osoba nebo další člen 
domácnosti cílovou skupinou 
potřebující práci sociálního 
pracovníka, např. kvůli zadlužení 
nebo jinému problému? 

763. NR ZP 

 K celé části šesté 
Koncepce této části je, s ohledem na navrhované zrušení příspěvku na 
bydlení v systému státní sociální podpory a doplatku na bydlení v pomoci v 
hmotné nouzi, pofidérní. Podle našeho názoru nelze stanovit jednotná 
kritéria pro ekonomickou podporu komerčního, vlastnického i sociálního 
bydlení. 
 
§ 58 zní: 
„§ 58 

Neakceptováno 
Z praxe ÚP ani reakcí občanů 
nevyplývá potřeba úpravy 
nastavení podmínek pro vlastnické 
bydlení a bydlení v družstevních 
bytech. Příspěvek na bydlení má 
za úkol pomoci zejména osobám 
v nájemních bytech. Bydlení 
v bytech BD patří z hlediska 
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Výše příspěvku na bydlení 
 

(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) Stanoví-li se náklady na bydlení podle § 55 odst. 4, náleží 
příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení v místě 
obvyklými a započitatelným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 
0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.“. 
 
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. 
 
Bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 

Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel ob    

ekonomické náročnosti 
k nejlevnějším formám bydlení, a 
proto předkladatel neuvažuje o 
jeho dalším zvýhodnění v hl. městě 
Praze. 
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podle § 7 odst. 5 
zákona 

Prah
a 

více než 100 
000 

50 000 – 99 
999 

10 000 – 49 
999 

do 9 
999 

jedna 7731 6146 5858 4996 4811 

dvě 1111
4 8945 8551 7372 7119 

tři 1511
4 12277 11762 10220 9890 

čtyři a více 1894
7 15526 14905 13046 12648 

 
Bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků 

Počet osob v rodině 
podle § 7 odst. 6 
zákona 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel ob    

Prah
a 

více než 100 
000 

50 000 – 99 
999 

10 000 –  
999 

  
 

jedna 4484 4484 4484 4484  

dvě 6703 6703 6703 6703  

tři 9316 9316 9316 9316  

čtyři a více 1188
7 11887 11887 11887  

 
Hranice příjmů 

Počet osob v rodině 
podle § 7 odst. 6 
zákona 

Hranice příjmů pro nárok na příspěvek na bydl  
obce v Kč 

Praha Jinde  Rozdíl    
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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. 
 
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 na příspěvek má stávající úprava negativní důsledky i na jeho výši 
při stejném příjmu. Když 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 má nárok na 
příspěvek ve výši 2 887 Kč. 

764. ÚZSI 
 K § 24 

 
Navrhujeme do § 24 odst. 1 vložit nové písmeno e) a zároveň doplnit § 24 
o nové odstavce 5 a 6, a to následujícím způsobem: 

Akceptováno 
Dle připomínky BIS jednání 15. 11. 
16. 
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§ 24 
Nahlížení do rejstříku sociálního bytového fondu 

(1) Do rejstříku sociálního bytového fondu může kromě 
zřizovatele nahlížet 
a) ministerstvo, 
b) krajské pobočky Úřadu práce, 
c) obecní úřady,  
d) soudy, 
e) bezpečnostní sbory při plnění úkolů na úseku zajišťování 
bezpečnosti osob, majetku, veřejného pořádku, předcházení a 
odhalování trestné činnosti, a při zajišťování bezpečnosti České 
republiky. 

(2) Ministerstvo a krajské pobočky Úřadu práce mohou vkládat 
údaje a nahlížet do všech částí rejstříku, avšak vždy pouze v souvislosti 
s konkrétním případem, který posuzují. 

(3)  Obecní úřady mohou vkládat údaje a nahlížet do všech částí 
rejstříku, avšak vždy pouze v souvislosti s konkrétním případem, 
který posuzují. V souvislosti s výkonem sociální práce bude vždy výstupem 
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který uvedený pracovník 
povinně vede. 

(4) Soudy mohou nahlížet do všech částí rejstříku, avšak vždy 
pouze v souvislosti s konkrétním případem, který posuzují. 

(5) Orgány dle odst. 1 písm. e) mohou nahlížet do všech 
částí rejstříku a to v rozsahu potřebném pro plnění jejich úkolů. 

(6) V případech, kdy byly údaje z rejstříku poskytnuty dle 
odst. 1 písmena e) a bezpečnostní sbor, kterému byly tyto údaje 
poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o provozních 
údajích dalším subjektům nebo orgánům veřejné moci by mohlo 
ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v odst. 1 písmene e), 
nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů 
zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému 

Paragraf je sladěn s podobou § 79 
a ustanovení budou sjednocena ve 
společné ustanovení. 
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v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití údajů, 
nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů 
v rámci jeho působnosti. Správce rejstříku má k tomuto záznamu 
přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti 
správce. 
 
Odůvodnění 
 
Považujeme za nezbytné zahrnout do subjektů, které jsou oprávněny 
nahlížet do rejstříku sociálního bytového fondu, také bezpečnostní sbory 
České republiky, a to s ohledem na potřebu přístupu k těmto informacím při 
plnění specifických úkolů v rámci jejich působnosti.  
 
Při využívání těchto informací uvedenými orgány státu je však nutné také 
zajistit ochranu činností prováděným těmito subjekty obdobně jako je tomu 
např. v § 60 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, a to zejména 
na případy, kdy je ze způsobu přístupu k těmto údajům zřejmé, že se jedná 
o přístup či využití údaje bezpečnostním sborem. Tato opatření vychází 
mimo jiné z usnesení vlády č. 343/D z roku 2015. 

765. ÚZSI 

 K § 79 odst. 1 
 
V souladu s připomínkou č. 1 navrhujeme vložit do § 79 odst. 1 nové 
písmeno f). Navrhovaná písm. f) až i) se mění na g) až j). 
 
§ 79 
Poskytování údajů ministerstvem a krajskými pobočkami Úřadu práce 
 

(1) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v krajských 
pobočkách Úřadu práce  
a v ministerstvu jsou povinny na žádost poskytovat 

 
e) orgánům činným v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení, 

Akceptováno 
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f) bezpečnostním sborům při plnění úkolů na úseku zajišťování 
bezpečnosti osob, majetku, veřejného pořádku, předcházení a 
odhalování trestné činnosti, a při zajišťování bezpečnosti České 
republiky,  
fg) soudům a správním orgánům údaje potřebné pro soudní řízení a 
správní řízení, 

766. ÚOOÚ 

Obecně 
Úřad pro ochranu osobních údajů uplatňuje připomínky, a to včetně 
zásadních, zejména k osobním údajům. Upozorňuje na to, že § 9 
kmenového zákona je bez institutu domovského práva neproveditelný, 
neboť místo trvalého pobytu lze snadno změnit. Zvláštní část důvodové 
zprávy je extrémně stručná a je nezbytné ji přepracovat. Lze konstatovat, 
že vinou absence věcného záměru jsou jednotlivé instituty nepromyšlené a 
řádně nezdůvodněné. Doporučit lze i zlepšení legislativní techniky tak, aby 
každý paragraf obsahoval pouze jednu větu, nikoliv řadu odstavců; některé 
i se 4 větami (např. § 11 odst. 3) či dokonce 5 (§ 33 odst. 3 a § 60 odst. 2). 
Institut odstavce vznikl jako očíslování věty; pokud jich obsahuje více, je 
odkazování na právní normu zbytečně složité. 
V návrhu kmenového zákona absentuje jasné stanovení místní příslušnosti 
obce, přičemž místní příslušnost KÚP je v § 31 stanovena odchylně na 
„hlášení k pobytu“, což je zřejmě nevhodné. Zatímco § 11 hovoří 
o „skutečném pobytu“, § 13 o „místa pobytu“, § 15 odst. 3: „skutečný pobyt 
delší než 6 měsíců, popřípadě trvalý pobyt“. Místo toho by se měl používat 
pojem „bydliště“, který je v § 80 odst. 1 věta první NOZ jasně definován: 
„Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou 
změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo 
z okolností případu.“ 

Vysvětleno 
Návrh zákona o sociálním bydlení 
bude vázán na trvalý pobyt o min. 
délce 24 měsíců, tuto dobu je 
možné případně zkrátit, především 
v případě stěhování za novým 
zaměstnáním atp. 

767. 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.  
Smyslem DPIA není vyhodnotit soulad se zákonem o ochraně osobních 

Akceptováno 
Upraveno v DZ a RIA. 
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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 
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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. 
 

768. ÚOOÚ 

V § 23 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. Tato připomínka je zásadní. 
Není zřejmé, proč má být v centrálním registru evidován každý nájemce. 
Právní norma: „uvedení osob do 18 let věku“ je nejasná, navíc je nutno 
upozornit na to, že NOZ rozlišuje mezi nezletilým a nesvéprávným. 
Důvodová zpráva zcela mlčí. 
Za zásah do oprávnění na soukromí považováno už samo shromažďování 
a uchovávání osobních údajů bez toho, aby došlo k jejich dalšímu 
využívání nebo dokonce zneužití. Je tedy třeba uplatnit zásadu 
proporcionality a zvažovat poměr oprávnění na soukromí k cílům 
navrhované úpravy daného rejstříku a zvoleným prostředkům, které mají 
být k naplnění tohoto cíle užity. Základní zásadou při přípravě úpravy 
rejstříku by měl být co nejmenší objem zpracovávaných dat a zásah do 
soukromí při zachování maximální efektivity veřejné správy. Vedle co 

Vysvětleno 
Rejstřík má MPSV informovat o 
počtu osob, kterým byl v systému 
sociálního bydlení poskytnut 
sociální byt. Uvedené údaje jsou 
nezbytně nutné pro kontrolní a 
dohledovou činnost – tedy zda obce 
a Centrum pro sociální bydlení 
dodržují svěřené úkoly, a rovněž 
pro financování systému a kontrolu 
využívání finančních prostředků 
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nejmenšího objemu dat by měl správce samozřejmě brát zřetel na výběr 
vhodného způsobu zpracování, výběr technologií a stanovení způsobu 
zabezpečení osobních údajů. Tento výběr by měl směřovat k odstranění 
nebo maximálnímu možnému zamezení zneužití uchovávaných osobních 
údajů. 
Základní pravidla pro zpracování osobních údajů jsou zakotvena v zákoně 
o ochraně osobních údajů. Z těchto pravidel je pak odvozena zákonná 
úprava rejstříků veřejné správy a doporučení, jaké otázky by měly být 
dořešeny zákonem, v rámci podzákonných předpisů či interních předpisů 
správců osobních údajů. 
Odchylky od ustanovení zákona o ochraně osobních údajů by vzhledem k 
potřebě sjednocení a zpřehlednění vedení rejstříků veřejné správy měly být 
důvodné a příslušné důvody by měly být uvedeny v důvodové zprávě k 
navrhované právní úpravě. Některá pravidla zákona pro ochranu osobních 
údajů se v souladu s  § 3 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů 
nevztahují na plnění povinností stanovených zvláštními předpisy v určitých 
oblastech státní správy (zejména zajištění bezpečnosti, obrany nebo 
veřejného pořádku), což však znamená zvláštní odchylky. 
Co se týká definice účelu zpracování osobních údajů, zákon vyžaduje, aby 
všechny procedury a nástroje týkající se zpracování osobních údajů byly 
vedeny přiměřeným způsobem a pouze v nezbytném rozsahu. To má 
zajistit co nejmenší možný zásah do soukromí občanů. Účelem zřízení 
rejstříku nesmí být např. „vedení registru fyzických osob“, neboť vedení 
rejstříku nesmí být samoúčelné, ale vždy musí směřovat k plnění nějakého 
úkolu veřejné správy. Účelem nemůže být ani „vedení rejstříku ke 
statistickým účelům“, protože k naplnění těchto účelů jsou postačují 
anonymní data a není důvod uchovávat osobní údaje. Za správnou definici 
účelu lze považovat např. „vedení evidence došlé a odeslané pošty“ apod. 
Osobní údaje by pak měly být zpracovávány pouze k takto stanovenému 
účelu. 
Stanovit, zda bude rejstřík veřejně přístupný nebo nikoli, případně zda má 
být rozdělen na veřejnou a neveřejnou část, je vhodné zejména v 

v systému sociálního bydlení.  
Je zdůvodněno v DZ a RIA. 
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případech, kdy je účelné, aby se veřejnost k určitým údajům dostala, ale 
zároveň není nezbytné, aby měla přístup ke všem údajům vedeným 
v rejstříku, pokud zveřejnění těchto údajů znamená zásah do soukromí. 
Stanovit, zda bude rejstřík veřejně přístupný bez omezení nebo s 
omezením. Omezením může být například požadavek prokázání právního 
zájmu, případně provedení registrace toho, kdo do rejstříku nahlíží apod. 
Stanovit, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude umožněn přístup k 
údajům v rejstříku, znamená vymezit přístup prostřednictvím Internetu, 
přístupu na vyžádání v místě vedení rejstříku atd. 
Stanovit (v případě, že není rejstřík veřejně přístupný), jaké orgány mají 
k údajům v rejstříku přístup. Uvedení seznamu orgánů je nezbytné z 
důvodu naplnění práva na informační sebeurčení subjektu údajů. Odkázat 
na zvláštní právní předpisy, které upravují účely, k nimž mohou orgány, 
které se nepodílejí na vedení rejstříku, údaje z rejstříku využívat, jakož i 
podmínky tohoto využití. 
Stanovit prostředky a způsob, jakým budou údaje v rejstříku zpracovávány, 
znamená vymezit, zda bude zpracování automatizované pomocí nějaké 
kartotéky nebo například tabulky v Excelu, případně zda bude vytvořena 
kartotéka, nebo bude rejstřík veden jinak v papírové podobě atd. 
Co se týká definování okruhu zpracovávaných osobních údajů, mělo by se 
tak dít se zřetelem k efektivnímu naplnění účelu zpracování a zároveň k co 
nejmenšímu množství těchto údajů.  
Dále je nutno stanovit, jakým způsobem budou data do rejstříku získávána, 
zda od subjektů údajů, předáním jiným správním úřadem, např. 
prostřednictvím systému základních registrů, předáním třetí osobou apod. 
Stanovit způsob, jakým budou data udržována aktuální, je nutné s ohledem 
na to, že ze zákona o ochraně osobních údajů vyplývá povinnost správce 
zpracovávat pouze přesné osobní údaje. Je tedy nutné stanovit pravidla, 
která vedou k naplnění této povinnosti, tedy zejména to, kdo je povinen 
zajistit aktuálnost údajů v rejstříku. V interním předpise by pak měl být 
stanoven postup pro označení, blokaci, opravu či likvidaci nepřesných 
osobních údajů. 
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Je nutno definovat dobu, po které má dojít k likvidaci osobních údajů, 
případně právní úkony či skutečnosti, které povedou k likvidaci osobních 
údajů v rejstříku. Může se jednat např. o smrt subjektu údajů, zrušení 
zápisu do rejstříku na základě žádosti apod.  
Je nutno zvážit, zda je nutné se v navrhované právní úpravě odchylovat od 
obecné úpravy práv subjektu údajů obsažených zejména v §§ 12 a 21 
zákona o ochraně osobních údajů, jako je přístup k osobním údajům, právo 
na vysvětlení postupu, blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci. 
Dále je nutno upravit v interním předpisu zabezpečení osobních údajů v 
rejstříku: Stanovit pravidla pro zabezpečení rejstříku v souladu s § 13 
zákona o ochraně osobních údajů: okruh osob – zaměstnanců správce, 
které mají k rejstříku přístup, pravidla a oprávnění pro přístup jednotlivých 
lidí, okruh dalších subjektů, které mají do rejstříku přístup, ať už přímý 
nebo nepřímý (prostřednictvím správce), logovat každý přístup, vést 
evidenci přístupů, má-li být rejstřík plně nebo částečně veřejně přístupný, 
stanovit jaká data z rejstříku budou veřejně přístupná, případně u přístupu 
k jakým datům bude nutné splnit další předpoklady (prokázání právního 
zájmu, identifikace apod.), zajištění objektu v němž je rejstřík veden 
(umístění serveru, zámky, mříže apod.) a softwarové zabezpečení rejstříku 
(v případě využití výpočetní techniky). 
Stanovit podrobná pravidla a oprávnění jednotlivých osob pro provádění 
zápisu do rejstříku, pro zaznamenávání změn a oprav v osobních údajích, 
pro blokaci (tzn. dočasné znemožnění využívání, zejména v případech 
nejasností ohledně správnosti nebo aktuálnosti osobních údajů) nebo 
likvidaci osobních údajů. 
Informační povinnost podle § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů 
ve vztahu k subjektu údajů, pokud zde neplatí některá z výjimek (zejména 
výjimky podle § 3 odst. 6 a § 11 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů). 
Informační povinnost se vůči subjektům údajům plní v okamžiku 
shromažďování osobních údajů. Pokud neplatí informační povinnost a v 
souladu s § 18 zákona o ochraně osobních údajů ani povinnost registrace 
u ÚOOÚ, je správce v souladu s § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních 
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údajů povinen zpřístupnit informace týkající se zejména účelu zpracování, 
kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a 
doby uchování, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.  
Stanovit postup pro naplnění oprávnění subjektu údajů na přístup 
k údajům, oprávnění na vysvětlení, blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci 
údajů. 
 

769. ÚOOÚ 

Ustanovení § 26 se zrušuje.  
 
Ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., které zní: „Osoba má 
bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě 
zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde 
povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí 
povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž 
vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou,“ není 
definicí. Je pouze stanovení právní domněnky, kdo bydliště v ČR má. 
Bydliště definuje § 80 odst. 1 věta první NOZ. Důvodová zpráva absentuje. 

Neakceptováno 
Jedná se o nepochopení tohoto 
institutu. Termín bydliště zde 
představuje vztah k celé České 
republice a nikoliv místní 
příslušnost. Obdobná úprava je 
například v zákoně o státní sociální 
podpoře. 

770. Romské 
organiz. 

Varianta 2 
 
§ 6 
Zvlášť zranitelné osoby 
 (1) Zvlášť zranitelnými osobami jsou pro účely tohoto zákona osoby 
v bytové nouzi, pokud jde o 

a) osoby pobírající starobní důchod, popřípadě osoby, které splňují 
podmínku věku pro přiznání starobního důchodu podle jiného právního 
předpisu6), 

b) osoby, které jsou invalidní ve druhém nebo třetím stupni podle jiného 
právního předpisu7),  

c) osoby pečující o nezletilé nezaopatřené dítě, 
d) poživatele příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), 

Částečně akceptováno/ 
Vysvětleno 
 
Upraveno dle VOP, připomínka 529. 
 
Za osoby diskriminované jsou 
považovány i osoby, u kterých to 
bylo konstatováno ve správním 
řízení. Kategorie také specifikována 
jako diskriminace v oblasti bydlení/ 
sociálním zabezpečení. 

                                                 
6) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
7) § 39 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost) 
podle zákona o sociálních službách8), 

e) osoby pečující o osobu, která má přiznaný příspěvek na péči ve 
stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) 
anebo ve stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních 
službách8), 

f) osoby, na kterých byl spáchán trestný čin týrání svěřené osoby 
podle § 198, týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199, 
nebezpečné vyhrožování podle § 353 nebo nebezpečné pronásledování 
podle § 354 trestního zákona, a která je obětí podle zákona o obětech 
trestných činů, popřípadě též další osoby, které jako oběti domácího 
násilí musely opustit jejich dosavadní byt,  

g) osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, po opuštění 
ústavního zařízení, pobytového zařízení sociálních služeb, 
zdravotnického zařízení lůžkové péče nebo náhradní rodinné péče podle 
jiných právních předpisů5), 

h) osoby, které by měly v následujících 6 měsících opustit ústavní 
zařízení, pobytové zařízení sociálních služeb, zdravotnické zařízení 
lůžkové péče nebo náhradní rodinnou péči, 

i) osoby s duševním onemocněním; za duševně nemocné se považují 
osoby, kterým byla na základě vyšetření ošetřujícím lékařem nebo 
specialistou diagnostikována akutní nebo chronické duševní onemocnění 
dle MKN-10, které je doloženo písemným posudkem nebo lékařskou 
zprávou, případně propouštěcí zprávou ze zdravotnického zařízení, 
v případě poskytování sociální služby je dokladem smlouva podle § 91 
zákona o sociálních službách,  

j) osoby, u nichž soud rozhodl o porušení jejich práv vyplývajících 
z práva na rovné zacházení nebo o diskriminaci podle zákona o rovném 
zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 
změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

                                                 
8) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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 (2) Zvlášť zranitelným osobám jsou přidělovány dostupné nebo 
eventuálně sociální byty v co možná nejkratší lhůtě na základě intenzity 
bytové nouze s tím, že poskytnutí sociální služby podle § 3 odst. 3 se u 
nich zpravidla nevyužije. Pokud je žadatelem o vydání 
rozhodnutí o uznání osobou v bytové nouzi osoba podle odstavce 1 a v p
růběhu  sociálního     
šetření se prokáže, že je tato osoba v bezprostředním ohrožení zdraví 
nebo života, popřípadě že hrozí umístění dítěte, které je s ní společně 
posuzovanou osobou, do náhradní rodinné péče, rozhodne místně 
příslušná obec o přidělení konkrétní formy podpory bez zbytečného 
odkladu. 

(3) Pokud žádá o vydání rozhodnutí o tom, že je v bytové nouzi, 
osoba, s níž jsou společně posuzovány nezletilé nezaopatřené děti, a 
tato osoba uvádí, že hrozí umístění dítěte, které je s ní společně 
posuzovanou osobou, do ústavního zařízení nebo náhradní rodinné péče 
nebo že se její dítě nachází v ústavním zařízení nebo v náhradní rodinné 
péči, bude její žádost vždy posouzena s ohledem na vyjádření orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí. 

(4) Kritéria posuzování zvlášť zranitelných osob stanoví prováděcí 
právní předpis Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen 
„ministerstvo“). 

 
 
Varianta 3 
 
§ 6 
Zvlášť zranitelné osoby 

 (1) Zvlášť zranitelnými osobami jsou pro účely tohoto zákona osoby 
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v bytové nouzi, pokud jde o 
a) osoby pobírající starobní důchod, popřípadě osoby, které splňují 

podmínku věku pro přiznání starobního důchodu podle jiného právního 
předpisu6), 

b) osoby, které jsou invalidní ve druhém nebo třetím stupni podle jiného 
právního předpisu7),  

c) osoby pečující o nezletilé nezaopatřené dítě, 
d) poživatele příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), 

nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost) 
podle zákona o sociálních službách8), 

e) osoby pečující o osobu, která má přiznaný příspěvek na péči ve 
stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo 
ve stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách8), 

f) osoby, na kterých byl spáchán trestný čin týrání svěřené osoby 
podle § 198, týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199, 
nebezpečné vyhrožování podle § 353 nebo nebezpečné pronásledování 
podle § 354 trestního zákona, a která je obětí podle zákona o obětech 
trestných činů, popřípadě též další osoby, které jako oběti domácího násilí 
musely opustit jejich dosavadní byt,  

g) osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, po opuštění 
ústavního zařízení, pobytového zařízení sociálních služeb, zdravotnického 
zařízení lůžkové péče nebo náhradní rodinné péče podle jiných právních 
předpisů5), 

h) osoby, které by měly v následujících 6 měsících opustit ústavní 
zařízení, pobytové zařízení sociálních služeb, zdravotnické zařízení 
lůžkové péče nebo náhradní rodinnou péči, 

i) osoby s duševním onemocněním; za duševně nemocné se považují 
osoby, kterým byla na základě vyšetření ošetřujícím lékařem nebo 
specialistou diagnostikována akutní nebo chronické duševní onemocnění 

                                                 
6) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
7) § 39 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
8) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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dle MKN-10, které je doloženo písemným posudkem nebo lékařskou 
zprávou, případně propouštěcí zprávou ze zdravotnického zařízení, 
v případě poskytování sociální služby je dokladem smlouva podle § 91 
zákona o sociálních službách,  

j) osoby, u nichž soud rozhodl o porušení jejich práv vyplývajících z práva 
na rovné zacházení nebo o diskriminaci podle zákona o rovném zacházení 
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 
zákonů (antidiskriminační zákon). 

 (2) Zvlášť zranitelným osobám jsou přidělovány dostupné nebo 
eventuálně sociální byty v co možná nejkratší lhůtě na základě intenzity 
bytové nouze s tím, že poskytnutí sociální služby podle § 3 odst. 3 se u 
nich zpravidla nevyužije. Pokud je žadatelem o vydání 
rozhodnutí o uznání osobou v bytové nouzi osoba podle odstavce 1 a v prů
běhu  sociálního     
šetření se prokáže, že je tato osoba v bezprostředním ohrožení zdraví 
nebo života, popřípadě že hrozí umístění dítěte, které je s ní společně 
posuzovanou osobou, do náhradní rodinné péče, rozhodne místně 
příslušná obec o přidělení konkrétní formy podpory bez zbytečného 
odkladu. 

(3) Pokud žádá o vydání rozhodnutí o tom, že je v bytové nouzi, 
osoba, s níž jsou společně posuzovány nezletilé nezaopatřené děti, a tato 
osoba uvádí, že hrozí umístění dítěte, které je s ní společně posuzovanou 
osobou, do ústavního zařízení nebo náhradní rodinné péče nebo že se její 
dítě nachází v ústavním zařízení nebo v náhradní rodinné péči, bude její 
žádost vždy posouzena s ohledem na vyjádření orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí. 

(4) Kritéria posuzování zvlášť zranitelných osob stanoví prováděcí 
právní předpis Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen 
„ministerstvo“). 
Doporučení: 
 
Jedno z konkrétních opatření, které by nemuselo být přímo v paragrafovém 
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znění, ale spíše apelem na MPSV v implementační fázi, by mohlo být 
zřízení regulátora, který by měl kompetenci sledovat data o lidech 
vstupujících do systému, vyhodnocovat tato data a nastavovat opatření pro 
změnu fungování systému v jednotlivých lokalitách. Mám na mysli zhruba 
toto https://www.scottishhousingregulator.gov.uk/what-we-do/how-we-
regulate/regulatory-analysis-and-assessment Sledovat by se měla data 
odmítnutých žadatelů o zařazení do systému a data o lidech, kterým je 
nabízen systém krizového bydlení a následně i data o lidech, kteří 
v systému krizového bydlení zůstávají déle než stanovenou dobu. Na 
základě vyhodnocování těchto dat, by měla být nastavována opatření pro 
odstranění nerovného postavení při vstupu do SB. Zásadní je potom 
sledování dat o lidech ze systému vypadávajících na základě neplnění 
individuálního plánu podpory (kterým je zrušeno rozhodnutí o tom, že jsou 
osobou v bytové nouzi - podnět Úřadu práce České republiky pro zrušení 
platnosti rozhodnutí podle věty první podává obecní úřad) – ve výše 
uvedeném skotském systému se sleduje počet a znaky lidí uznaných jako 
„intentionaly homeless“ kterým je nabídnuto pouze poradenství – mám za 
to, že se jedná o velice podobnou situaci. Regulátor by měl mít kompetenci 
sankcionovat v případě neplnění nápravných opatření.  

771. Romské 
organiz. 

§ 9 
„Obce jsou povinny, není-li dále stanoveno jinak, zajistit dostatečný obecní 
fond sociálního bydlení (dále jen „sociální bytový fond“). Sociální bytový 
fond tvoří byty ve vlastnictví příslušné obce, dalších obcí nebo ve 
vlastnictví jiných právních subjektů, s nimiž obec uzavřela veřejnoprávní 
smlouvu o zajištění sociálního bydlení, popřípadě smlouvu o zajištění 
sociálního bydlení podle občanského zákoníku.“ 
 
Odůvodnění: 
 
Citované ustanovení obsahuje neurčitý pojem („dostatečný“), čímž 
poskytuje volnost v interpretaci neurčitého pojmu, a tedy i neurčitost 
prokazování jednotlivých skutečností ve smyslu zákonnosti řízení dle § 16. 

Vysvětleno 
Ustanovení k bytovému fondu se 
zjednodušuje, ponechává se prostor 
pro rozhodnutí, jaký bytový fond 
bude využit v rámci systému 
sociálního bydlení. 
 
Obce, které se zapojí do systému, 
a Centrum pro sociální bydlení, 
zajišťují odpovídající fond 
sociálního bydlení (dále jen 
„sociální bytový fond“) na základě 
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Obce jsou povinny, není-li dále stanoveno jinak, zajistit obecní fond 
sociálního bydlení (dále jen „sociální bytový fond“) v rozsahu rozhodnutí 
krajské pobočky Úřadu práce o uznání osoby osobou v bytové nouzi, a o 
nároku na podporu formou sociálního bydlení. Sociální bytový fond tvoří 
byty ve vlastnictví příslušné obce, dalších obcí nebo ve vlastnictví jiných 
právních subjektů, s nimiž obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu o zajištění 
sociálního bydlení, popřípadě smlouvu o zajištění sociálního bydlení podle 
občanského zákoníku.“ 
 
 

počtu osob v bytové nouzi na 
příslušném území. Sociální bytový 
fond tvoří byty ve vlastnictví 
příslušné obce, dalších obcí 
nebo ve vlastnictví jiných právních 
subjektů, s nimiž obec či Centrum 
pro sociální bydlení uzavřely 
smlouvu o zajištění sociálního 
bydlení, popřípadě smlouvu o 
zajištění sociálního bydlení 
podle občanského zákoníku. 

772. Romské 
organiz. 

§ 11 
Varianta 1 
§ 11 
Sociální šetření 
(1) Sociálním šetřením se pro účely tohoto zákona rozumí zjišťování potřeb 
osoby nebo skupin osob na základě sběru aktuálních informací v místě 
skutečného pobytu i mimo něj a dále zjišťování možných zdrojů pomoci a 
podpory prostřednictvím samotných osob, popřípadě i dalších subjektů. 
Cílem sociálního šetření je kvalifikované posouzení bytové nouze a 
doporučení formy podpory v oblasti bytové nouze těmto osobám. 
 (2) Sociálním šetřením pro účely vydání rozhodnutí o bytové nouzi se 
rozumí, úkon, který provádí sociální pracovník příslušné krajské pobočky 
Úřadu práce, které je podkladem pro vydání rozhodnutí. Sociálním 
šetřením se rozumí zjišťování bytové nouze zejména zhodnocení 
současného bydlení osoby, právního titulu k bydlení, který opravňuje osobu 
nebo domácnost obývat daný prostor, nutnosti řešení bytové nouze na 
základě sběru aktuálních informací v místě skutečného pobytu i mimo něj a 
dále zjišťování možných zdrojů pomoci a podpory prostřednictvím 
samotných osob, popřípadě i dalších subjektů. Cílem tohoto sociálního 
šetření je kvalifikované stanovení, zda se osoba nachází v bytové nouzi. 
Sociálním šetřením pro účely vydání rozhodnutí o bytové nouzi se rozumí, 

Vysvětleno 
Systém je výrazně zjednodušen, 
nově jen jedno sociální šetření, 
Úřad práce není součástí systému, 
kromě příspěvku na bydlení. 
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úkon, který provádí sociální pracovník příslušné krajské pobočky Úřadu 
práce, které je podkladem pro vydání rozhodnutí. Sociálním šetřením se 
rozumí zjišťování bytové nouze zejména zhodnocení současného bydlení 
osoby, právního titulu k bydlení, který opravňuje osobu nebo domácnost 
obývat daný prostor, nutnosti řešení bytové nouze na základě sběru 
aktuálních informací v místě skutečného pobytu i mimo něj a dále 
zjišťování možných zdrojů pomoci a podpory prostřednictvím samotných 
osob, popřípadě i dalších subjektů. Dále se sociálním šetřením myslí 
stanovení a zhodnocení závažnosti a míry bytové nouze. Sociální šetření 
se zaměří zejména na zhodnocení celkové sociální situace osoby včetně 
zhodnocení kompetencí bydlet samostatně bez povinnosti výkonu sociální 
práce, dále na zhodnocení současného bydlení osoby a sociální prostředí, 
na nutnost řešení bytové nouze, na ohrožení života a zdraví osob nebo 
domácnosti a na to, zda se jedná o zvlášť zranitelnou osobu podle § 6. 
Cílem tohoto sociálního šetření je kvalifikované stanovení, zda se osoba 
nachází v bytové nouzi a doporučení obci na konkrétní formu podpory ze 
systému.“  
 (3) Sociálním šetření pro stanovení závažnosti bytové nouze, se rozumí 
úkon, který provádí sociální pracovník příslušného obecního úřadu. 
Účelem tohoto sociálního šetření je stanovení a zhodnocení závažnosti a 
míry bytové nouze. Sociální šetření se zaměří zejména na zhodnocení 
celkové sociální situace osoby včetně zhodnocení kompetencí bydlet 
samostatně bez povinnosti výkonu sociální práce, dále na zhodnocení 
současného bydlení osoby a sociální prostředí, na nutnost řešení bytové 
nouze, na ohrožení života a zdraví osob nebo domácnosti a na to, zda se 
jedná o zvlášť zranitelnou osobu podle § 6. Výsledkem tohoto sociálního 
šetření je doporučení obci na konkrétní formu podpory ze systému.  
(4) (3) Obsah sociálního šetření pro účely kvalifikovaného posouzení 
bytové nouze, a doporučení formy podpory, stanoví prováděcí právní 
předpis ministerstva. 
Varianta 2 
 (3) Sociálním šetření pro stanovení závažnosti bytové nouze, se rozumí 
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úkon, který provádí sociální pracovník příslušného obecního úřadu. 
Účelem tohoto sociálního šetření je stanovení a zhodnocení závažnosti a 
míry bytové nouze. Sociální šetření se zaměří zejména na zhodnocení 
celkové sociální situace osoby včetně zhodnocení kompetencí bydlet 
samostatně bez povinnosti výkonu sociální práce, dále na zhodnocení 
současného bydlení osoby a sociální prostředí, na nutnost řešení bytové 
nouze, na ohrožení života a zdraví osob nebo domácnosti a na to, zda se 
jedná o zvlášť zranitelnou osobu podle § 6. Závěry sociálního šetření 
jsou zaslány k posouzení příslušné krajské pobočky Úřadu práce. 
Výsledkem tohoto sociálního šetření je závazné doporučení obci na 
konkrétní formu podpory ze systému. 

773. Romské 
organiz. 

§ 12 
Územní koncentrace a rezidenční segregace 
           (1) Pro účely tohoto zákona se za územní koncentrace považují 
takové základní sídelní jednotky, které vykazují o více než 100 % vyšší 
zastoupení skupiny sociálně znevýhodněných obyvatel, a to ve vztahu k 
podílu této skupiny v obci jako celku, jejich podíl na počtu obyvatel v dané 
jednotce vyšší než 10 % a zároveň je počet sociálně znevýhodněných 
obyvatel v této jednotce alespoň 30. V územních koncentracích se 
sociálního bytový fond zřizuje pouze v případech zvláštního zřetele 
hodných. Plán sociálního bydlení obce v takovém případě stanoví opatření 
na prevenci vzniku rezidenční segregace. 
           (2) Za oblasti rezidenční segregace se pro účely tohoto zákona 
považují 
a) takové základní sídelní jednotky, které vykazují o více jak 200 % vyšší 
zastoupení skupiny sociálně znevýhodněných obyvatel, a to ve vztahu k 
podílu této skupiny v obci jako celku, jejich podíl na počtu obyvatel v dané 
jednotce vyšší než 20 % a zároveň je počet sociálně znevýhodněných 
obyvatel v této jednotce alespoň 30, nebo 
b) takové územní koncentrace, kde není zajištěna dopravní obslužnost a 
dostupnost veřejných služeb. 
 (3) Pokud soustředění sociálně znevýhodněných obyvatel dosáhne 

Vysvětleno 
Ustanovení § 12 je ze zákona 
vyjmuto. Téma rezidenční 
segregace bude řešeno na úrovni 
dotací a Centrum pro sociální 
bydlení budou vedena metodicky při 
prevenci sociálně vyloučených 
lokalit a jejich eliminace. 
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stavu podle odstavce 2, je považováno za nežádoucí z hlediska účelu 
sociálního bydlení. V oblastech rezidenční segregace se sociální bytový 
fond nezřizuje.     
 (4) Obce mají povinnost zabezpečit rovné zacházení při 
přístupu k podpoře ze systému pomoci v bytové nouzi. Cílená území 
koncentrace a rezidenční segregace obyvatel na základě jejich rasy, 
etnického původu, národnosti a náboženského vyznání není 
přípustná. 
 (5) Orgány pomoci v bytové nouzi podle § 14 mají povinnost 
přijímat opatření na ochranu před diskriminací vedoucí k územní 
koncentraci a rezidenční segregací příslušníků etnických menšin a 
migrantů.      
 (4)  (6) Podrobnosti k určování územní koncentrace a rezidenční 
segregace stanoví prováděcí právní předpis ministerstva. 

774. Romské 
organiz. 

§ 27 
Doporučujeme úpravu § 27 ve smyslu trvalého pobytu jako hlavního 
východiska z důvodu: 

 průkaznější evidence vazby k obci, 
 jednoznačné průkaznosti práva na pomoc ve smyslu zákona, 

účelnosti vynaložených prostředků na podporu osob v bytové nouzi 
spojené s trvalým pobytem a směřující k dlouhodobější podpoře osob 
v bytové nouzi a vytvoření podmínek pro stabilizaci situace osob, jímž je 
poskytována podpora včetně podmínek pro uplatnění se na místním trhu 
práce. 

Akceptováno 
Sociální bydlení je vázáno na trvalý 
pobyt o min. délce 24 měsíců. 
Volba trvalého pobytu byla učiněna 
na základě podnětů připomínkových 
míst, která kritizovala jednak řadu 
negativ, které přináší skutečný 
pobyt a rovněž z toho důvodu, že 
skutečný pobyt není možné řešit ve 
speciální právní normě, ale spíše 
systémově – tzn. v rámci definice 
evidence osob ze strany MV ČR. 

775. Romské 
organiz. 

§ 36 
Působnost obce a přechod povinnosti na krajskou pobočku Úřadu 
práce 
 (1) Obec v samostatné působnosti na základě informace žadatele, 

Vysvětleno 
Záchytný systém nově realizuje 
Centrum pro sociální bydlení, která 
působí na úrovni všech krajů, 
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že mu bylo vydáno rozhodnutí o tom, že se nachází v bytové nouzi a na 
základě žádosti o přidělení podpory formou sociálního bydlení nebo 
poskytnutím sociální služby podle § 3 odst. 3, rozhoduje o konkrétní formě 
pomoci žadateli. Přitom přihlíží zejména k závažnosti bytové nouze 
žadatele, příjmovým poměrům, schopnostem žadatele vést domácnost a 
hospodařit s finančními prostředky. Vždy jsou zvažovány dopady na 
nezletilé děti, jsou-li v okruhu společně posuzovaných osob se žadatelem. 
             (2) Obec je povinna zajistit konkrétní formu podpory žadateli podle 
odstavce 1 nejpozději do 6 měsíců ode dne podání jeho žádosti. Obec se 
povinností podle odstavce 2 zprostí pouze v případě splnění 
podmínek uvedených v § 15 odst. 3.  
             (3) Pokud obec nezajistí konkrétní formu podpory žadateli ve lhůtě 
uvedené v odstavci 2 nebo tuto podporu odmítne, přechází tato povinnost 
na místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (§ 31). Krajská 
pobočka Úřadu práce zajistí konkrétní formu podpory žadateli 
bezodkladně.  
 (4) Orgány obce se při rozhodování podle odstavce 1 nemohou 
seznámit s údaji, které se dotýkají cti a lidské důstojnosti osoby, o které je 
rozhodováno. 

v celém rozsahu tzn. poskytuje 
sociální bydlení i sociální práci.  
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	Komise však již v minulosti mnohokrát poskytla řadu návodů, jak posuzovat otázku naplnění znaku podniku u příjemce podpory. Stanovila, mj. s odkazem na ustálenou rozhodovací praxi Soudního dvora EU, že za hospodářskou činnost nutno považovat jakékoli nabízení služeb nebo zboží, pokud u této činnosti existuje relevantní trh, a to bez ohledu na právní formu poskytovatele této činnosti, bez ohledu na způsob jeho financování, jakož i bez ohledu na ziskovost či ztrátovost takové činnosti.
	V rámci uspokojování potřeb bydlení je zcela zjevné, a bylo Komisí též mnohokrát deklarováno, že takovouto činnost nutno posuzovat v rámci celého „trhu s byty“, na němž v rámci členského státu nabízí své služby jak veřejné instituce, tak i soukromé osoby komerčního či neziskového charakteru, osoby právnické i fyzické. Nabídka bytů k bydlení je tedy předmětem relevantního trhu a je nutno ji považovat za činnost hospodářskou.
	Přestože jde o činnost hospodářskou, neboť zde existuje relevantní trh, u bytů určených pro užívání specifickou cílovou skupinou osob v bytové nouzi jde typicky o nabídku služeb, kde existuje tržní selhání, neboť osoba v bytové nouzi při splnění podmínek § 4 ZSB nebude zpravidla schopna hradit tržní nájemné za odpovídající byt.  Takováto služba potom požívá „výhod“ služeb obecného hospodářského zájmu, jak správně koncipuje návrh ZSB.      
	Pokud jde o námitku, že za hospodářskou činnost nelze považovat činnost v rámci výkonu státní moci a správy, je třeba souhlasit, avšak bez dopadu na řešený případ. Komise poskytla výklad pojmu výkon státní moci mj. ve Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01, Úř.věst. C 262/1, 19.7.2016). Zde konstatovala, (čl. 22 bod 17), že „lze mít za to, že určitý subjekt vykonává veřejnou moc, jestliže daná činnost patří mezi základní funkce státu, nebo jestliže je s těmito funkcemi spojena svou povahou, svým cílem a pravidly, kterými se řídí. Obecně lze konstatovat, že činnosti, které jsou nedílnou součástí výsad úřední moci a které vykonává stát, nepředstavují hospodářské činnosti, pokud se daný členský stát nerozhodl zavést tržní mechanismy.“
	Vysvětleno
	S výše uvedenou změnou veřejných soutěží souvisí též nezbytná úprava § 96, kde není zcela zřejmý smysl odkazu na § 40 ZSB – Sociální nájemné. § 40 upravuje povinnost obce regulovat sociální nájemné, tj. nájemné mezi obcí a finálním nájemcem bytu, avšak nikoli cenu, která vzejde z veřejné soutěže jako cena za nájem bytu svěřený třetí osobou do bytového fondu. 
	Bude-li navíc aplikována právní úprava veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle OZ, nebude aplikován ani institut předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle ZZVZ.
	Vysvětleno
	Odkaz na čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie je zcela na místě. Jedná se o odkaz na základní právní dokument, který je součástí primárního práva EU a který představuje právní základ výjimky financování podniků poskytujících služby obecného hospodářského zájmu. 
	OBECNÉ PŘIPOMÍNKY
	K vymezení předmětu úpravy [k § 1]
	K § K § 2
	K vymezení osoby v bytové nouzi [§ 4 odst. 1 písm. a)]
	K vymezení osoby v bytové nouzi (§ 4 odst. 2)
	K vymezení osoby bez bydlení (§ 5)
	K vymezení zvlášť zranitelných osob (§ 6)
	K vymezení zvlášť zranitelných osob [§ 6 odst. 1 písm. d)]
	K vymezení zvlášť zranitelných osob [§ 6 odst. 1 písm. e)]
	K vymezení zvlášť zranitelných osob [§ 6 odst. 1 písm. j)]
	K vymezení zvlášť zranitelných osob (§ 6 odst. 2)
	K vymezení zvlášť zranitelných osob (§ 6 odst. 4)
	Ke zhodnocení majetkové situace pro účely bytové nouze (§ 8)
	K sociálnímu šetření (§ 11)
	K individuálnímu plánu podpory (§ 13 odst. 3)
	K orgánům pomoci v bytové nouzi a jejich působnosti [§ 14 odst. 4 písm. a)]
	K rozhodnutí ministerstva ve věci zajištění sociálního bydlení obcí a přestupky (§ 16)
	K nahlížení do rejstříku sociálního bytového fondu (§ 24 odst. 1)
	Ke skutečnému pobytu v obci a vazbě k obci (§ 27)
	K rozhodnutí o bytové nouzi osoby a o nároku na podporu (§ 33 odst. 2)
	K rozhodnutí o bytové nouzi osoby a o nároku na podporu (§ 33 odst. 3)
	K povinnosti a odpovědnosti žadatele o poskytnutí podpory, příjemce podpory a osoby společně posuzované (§ 34)
	K formám podpory v oblasti bytové nouze (§ 35)
	K působnosti obce a přechodu povinností na krajskou pobočku Úřadu práce (§ 36 odst. 1)
	K působnosti obce a přechodu povinností na krajskou pobočku Úřadu práce (§ 36 odst. 4)
	K působnosti obce a přechodu povinností na krajskou pobočku Úřadu práce (§ 36 odst. 4)
	K podmínkám nároku na příspěvek na bydlení (§ 46 odst. 2)
	K prostoru pro bydlení [§ 48 odst. 1 písm. b)]
	Ke společně posuzovaným osobám [§ 50 odst. 1 písm. b)]
	Ke zvýšení příjmu vlastním přičiněním [§ 51 odst. 3 písm. d)]
	Ke zvýšení příjmu vlastním přičiněním [§ 51 odst. 3 písm. f)]
	Ke zvýšení příjmu vlastním přičiněním [§ 51 odst. 3 písm. g)]
	Ke zvýšení příjmu vlastním přičiněním (§ 51 odst. 4)
	K započítávání nákladů na bydlení (§ 55 odst. 4)
	K uznávání nákladů na bydlení (§ 55 odst. 5)
	K výši příspěvku na bydlení (§ 58)
	K výplatě příspěvku na bydlení (§ 59 odst. 4)
	K výplatě příspěvku na bydlení (§ 59 odst. 5)
	K příjemci a zvláštnímu příjemci příspěvku na bydlení (§ 60 odst. 2)
	K příjemci a zvláštnímu příjemci příspěvku na bydlení (§ 60 odst. 3)
	K rozhodnému období (§ 64 odst. 2)
	K účastníkům řízení (§ 65 odst. 3)
	K vyhotovení rozhodnutí [§ 70 písm. a)]
	Ke změnám skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši (§ 74 odst. 2)
	K zániku nároku na dávku (§ 75 odst. 4)
	K povinnosti součinnosti (§ 76 odst. 1)
	K poskytování údajů Ministerstvem vnitra a Policií České republiky [§ 80 odst. 3 písm. h)]
	K přechodu nároku na dávku (§ 81)
	K přestupkům (§ 83 odst. 2)
	K přestupkům právnických osob (§ 84 odst. 1)
	Vysvětleno
	§15 je nahrazen upraveným § 9.
	§ 15 je nahrazen upraveným § 9.
	Obcím nově nevzniká povinnost, do systému vstupují dobrovolně. §15 je nahrazen upraveným § 9.
	Obcím nově nevzniká povinnost, do systému vstupují dobrovolně. §15 je nahrazen upraveným § 9.
	Vysvětleno
	Obcím nově nevzniká povinnost, do systému vstupují dobrovolně. §15 je nahrazen upraveným § 9.
	Vysvětleno
	§15 je nahrazen upraveným § 9.

	Obecné připomínky
	§15 je nahrazen upraveným § 9.
	Obcím nově nevzniká povinnost, do systému vstupují dobrovolně. §15 je nahrazen upraveným § 9.
	Obcím nově nevzniká povinnost, do systému vstupují dobrovolně. §15 je nahrazen upraveným § 9.
	1. Připomínka k bodu F. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí české republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí

	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. 
	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.

	V § 23 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. Tato připomínka je zásadní.
	Není zřejmé, proč má být v centrálním registru evidován každý nájemce. Právní norma: „uvedení osob do 18 let věku“ je nejasná, navíc je nutno upozornit na to, že NOZ rozlišuje mezi nezletilým a nesvéprávným. Důvodová zpráva zcela mlčí.
	Za zásah do oprávnění na soukromí považováno už samo shromažďování a uchovávání osobních údajů bez toho, aby došlo k jejich dalšímu využívání nebo dokonce zneužití. Je tedy třeba uplatnit zásadu proporcionality a zvažovat poměr oprávnění na soukromí k cílům navrhované úpravy daného rejstříku a zvoleným prostředkům, které mají být k naplnění tohoto cíle užity. Základní zásadou při přípravě úpravy rejstříku by měl být co nejmenší objem zpracovávaných dat a zásah do soukromí při zachování maximální efektivity veřejné správy. Vedle co nejmenšího objemu dat by měl správce samozřejmě brát zřetel na výběr vhodného způsobu zpracování, výběr technologií a stanovení způsobu zabezpečení osobních údajů. Tento výběr by měl směřovat k odstranění nebo maximálnímu možnému zamezení zneužití uchovávaných osobních údajů.
	Základní pravidla pro zpracování osobních údajů jsou zakotvena v zákoně o ochraně osobních údajů. Z těchto pravidel je pak odvozena zákonná úprava rejstříků veřejné správy a doporučení, jaké otázky by měly být dořešeny zákonem, v rámci podzákonných předpisů či interních předpisů správců osobních údajů.
	Odchylky od ustanovení zákona o ochraně osobních údajů by vzhledem k potřebě sjednocení a zpřehlednění vedení rejstříků veřejné správy měly být důvodné a příslušné důvody by měly být uvedeny v důvodové zprávě k navrhované právní úpravě. Některá pravidla zákona pro ochranu osobních údajů se v souladu s  § 3 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů nevztahují na plnění povinností stanovených zvláštními předpisy v určitých oblastech státní správy (zejména zajištění bezpečnosti, obrany nebo veřejného pořádku), což však znamená zvláštní odchylky.
	Co se týká definice účelu zpracování osobních údajů, zákon vyžaduje, aby všechny procedury a nástroje týkající se zpracování osobních údajů byly vedeny přiměřeným způsobem a pouze v nezbytném rozsahu. To má zajistit co nejmenší možný zásah do soukromí občanů. Účelem zřízení rejstříku nesmí být např. „vedení registru fyzických osob“, neboť vedení rejstříku nesmí být samoúčelné, ale vždy musí směřovat k plnění nějakého úkolu veřejné správy. Účelem nemůže být ani „vedení rejstříku ke statistickým účelům“, protože k naplnění těchto účelů jsou postačují anonymní data a není důvod uchovávat osobní údaje. Za správnou definici účelu lze považovat např. „vedení evidence došlé a odeslané pošty“ apod. Osobní údaje by pak měly být zpracovávány pouze k takto stanovenému účelu.
	Stanovit, zda bude rejstřík veřejně přístupný nebo nikoli, případně zda má být rozdělen na veřejnou a neveřejnou část, je vhodné zejména v případech, kdy je účelné, aby se veřejnost k určitým údajům dostala, ale zároveň není nezbytné, aby měla přístup ke všem údajům vedeným v rejstříku, pokud zveřejnění těchto údajů znamená zásah do soukromí.
	Stanovit, zda bude rejstřík veřejně přístupný bez omezení nebo s omezením. Omezením může být například požadavek prokázání právního zájmu, případně provedení registrace toho, kdo do rejstříku nahlíží apod.
	Stanovit, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude umožněn přístup k údajům v rejstříku, znamená vymezit přístup prostřednictvím Internetu, přístupu na vyžádání v místě vedení rejstříku atd.
	Stanovit (v případě, že není rejstřík veřejně přístupný), jaké orgány mají k údajům v rejstříku přístup. Uvedení seznamu orgánů je nezbytné z důvodu naplnění práva na informační sebeurčení subjektu údajů. Odkázat na zvláštní právní předpisy, které upravují účely, k nimž mohou orgány, které se nepodílejí na vedení rejstříku, údaje z rejstříku využívat, jakož i podmínky tohoto využití.
	Stanovit prostředky a způsob, jakým budou údaje v rejstříku zpracovávány, znamená vymezit, zda bude zpracování automatizované pomocí nějaké kartotéky nebo například tabulky v Excelu, případně zda bude vytvořena kartotéka, nebo bude rejstřík veden jinak v papírové podobě atd.
	Co se týká definování okruhu zpracovávaných osobních údajů, mělo by se tak dít se zřetelem k efektivnímu naplnění účelu zpracování a zároveň k co nejmenšímu množství těchto údajů. 
	Dále je nutno stanovit, jakým způsobem budou data do rejstříku získávána, zda od subjektů údajů, předáním jiným správním úřadem, např. prostřednictvím systému základních registrů, předáním třetí osobou apod.
	Stanovit způsob, jakým budou data udržována aktuální, je nutné s ohledem na to, že ze zákona o ochraně osobních údajů vyplývá povinnost správce zpracovávat pouze přesné osobní údaje. Je tedy nutné stanovit pravidla, která vedou k naplnění této povinnosti, tedy zejména to, kdo je povinen zajistit aktuálnost údajů v rejstříku. V interním předpise by pak měl být stanoven postup pro označení, blokaci, opravu či likvidaci nepřesných osobních údajů.
	Je nutno definovat dobu, po které má dojít k likvidaci osobních údajů, případně právní úkony či skutečnosti, které povedou k likvidaci osobních údajů v rejstříku. Může se jednat např. o smrt subjektu údajů, zrušení zápisu do rejstříku na základě žádosti apod. 
	Je nutno zvážit, zda je nutné se v navrhované právní úpravě odchylovat od obecné úpravy práv subjektu údajů obsažených zejména v §§ 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, jako je přístup k osobním údajům, právo na vysvětlení postupu, blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci.
	Dále je nutno upravit v interním předpisu zabezpečení osobních údajů v rejstříku: Stanovit pravidla pro zabezpečení rejstříku v souladu s § 13 zákona o ochraně osobních údajů: okruh osob – zaměstnanců správce, které mají k rejstříku přístup, pravidla a oprávnění pro přístup jednotlivých lidí, okruh dalších subjektů, které mají do rejstříku přístup, ať už přímý nebo nepřímý (prostřednictvím správce), logovat každý přístup, vést evidenci přístupů, má-li být rejstřík plně nebo částečně veřejně přístupný, stanovit jaká data z rejstříku budou veřejně přístupná, případně u přístupu k jakým datům bude nutné splnit další předpoklady (prokázání právního zájmu, identifikace apod.), zajištění objektu v němž je rejstřík veden (umístění serveru, zámky, mříže apod.) a softwarové zabezpečení rejstříku (v případě využití výpočetní techniky).
	Stanovit podrobná pravidla a oprávnění jednotlivých osob pro provádění zápisu do rejstříku, pro zaznamenávání změn a oprav v osobních údajích, pro blokaci (tzn. dočasné znemožnění využívání, zejména v případech nejasností ohledně správnosti nebo aktuálnosti osobních údajů) nebo likvidaci osobních údajů.
	Informační povinnost podle § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů ve vztahu k subjektu údajů, pokud zde neplatí některá z výjimek (zejména výjimky podle § 3 odst. 6 a § 11 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů). Informační povinnost se vůči subjektům údajům plní v okamžiku shromažďování osobních údajů. Pokud neplatí informační povinnost a v souladu s § 18 zákona o ochraně osobních údajů ani povinnost registrace u ÚOOÚ, je správce v souladu s § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů povinen zpřístupnit informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou. 
	Stanovit postup pro naplnění oprávnění subjektu údajů na přístup k údajům, oprávnění na vysvětlení, blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů.

	Ustanovení § 26 se zrušuje. 
	Ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., které zní: „Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou,“ není definicí. Je pouze stanovení právní domněnky, kdo bydliště v ČR má. Bydliště definuje § 80 odst. 1 věta první NOZ. Důvodová zpráva absentuje.




