
-1- 

 

 

V l á d n í  n á v r h  

 

ZÁKON 

ze dne …….. 2016, 

kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění pozdějších předpisů    

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Čl. I 

 

 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., 

zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona 

č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 

zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona 

č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., 

zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 

č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona 

č. 205/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 9 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Do odůvodněných nákladů na bydlení se 

pro účely příspěvku na živobytí započítávají v případech, kdy osoba prokazatelně 

náklady na bydlení vynakládá, avšak nelze zjistit odůvodněné náklady na bydlení 

podle § 34, náklady až do výše, která je v místě obvyklá, avšak maximálně do výše 

75 % normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře.“. 

 

2. V § 10 odstavec 5 zní: 

 

„(5) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje plnění ostatních podmínek 

a) v případě podání žádosti o opakující se dávku, je aktuální kalendářní měsíc, 

b) v průběhu poskytování opakující se dávky, je kalendářní měsíc předcházející 

aktuálnímu kalendářnímu měsíci, s výjimkou zjišťování odůvodněných nákladů 

na bydlení, kdy je rozhodným obdobím aktuální kalendářní měsíc, 

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

 

3. V § 33 odst. 6 větě první se za slovo „určit“ vkládají slova „s využitím informace 

pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu podle § 35a odst. 1“.  

 

4. V § 33 odst. 6 větě druhé se za slovo „nouzi“ vkládají slova „s využitím informace 

pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu podle § 35a odst. 1“ a slova 

„v případě souhlasu obce, na jejímž katastrálním území se ubytovací zařízení nachází“ 

se zrušují. 
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5. V § 33 odst. 6 větě třetí se za slovo „komunitě,“ vkládají slova „zdravotnickém 

zařízení lůžkové péče“. 

 

6. V § 33a odst. 5 větě první se za slovo „lze“ vkládají slova „s využitím informace 

pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu podle § 35a odst. 1“. 

 

7. V § 33a se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Odečte-li se příspěvek na bydlení 

postupem uvedeným ve větě druhé, platí, že pro účely zjišťování nároku na doplatek 

na bydlení a jeho výše se tento příspěvek již znovu neodečítá.“. 

 

8. Za § 33b se vkládají nové § 33c a 33d, které včetně nadpisů znějí: 

 

„§ 33c 

Podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele  

 

 (1) Za případ hodný zvláštního zřetele podle § 33 odst. 6 věty první či druhé 

nebo podle § 33a odst. 5 nelze považovat situaci, kdy osoba, popřípadě osoby s ní 

společně posuzované, 

a) bez vážných důvodů opustily předchozí bydlení v bytě podle § 33a odst. 1, 

b) nejsou s obcí, v níž mají skutečný pobyt, popřípadě s místem, které je z této obce 

běžně dostupné, spjaty,  

c) jsou s obcí, v níž mají skutečný pobyt, popřípadě s místem, které je z této obce 

běžně dostupné, spjaty a zároveň pro ně v uvedené obci nebo v uvedeném místě  

je dostupné jiné přiměřené bydlení. 

 (2) Při hodnocení plnění podmínky sepětí osoby s obcí se posuzuje zejména  

a) zda osoba v uvedené obci vykonává výdělečnou činnost, a to s výjimkou osoby, 

která je uvedena v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 10,  

     b) zda je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání u krajské pobočky Úřadu 

práce, v jejímž územním obvodu se zdržuje, a plní povinnosti uchazeče 

o zaměstnání na kontaktním pracovišti této krajské pobočky Úřadu práce, v jehož 

obvodu je uvedená obec, a to s výjimkou osoby, která je uvedena v § 3 odst. 1 

písm. a) bodech 1 až 10, 

 c) zda osoba v této obci žije s rodinou, 

       d) zda osoba v této obci má nezaopatřené děti, které zde plní povinnou školní 

docházku nebo se zde soustavně připravují na budoucí povolání,  

 e) zda osoba v této obci pobývá ze zdravotních důvodů, nebo 

f) zda popřípadě existují jiné významné důvody, neuvedené v písmenech a) až e), 

které osobu k obci váží. 

 (3) Při hodnocení plnění podmínky dostupnosti jiného přiměřeného bydlení  

se zjišťuje, zda je v obci pro tuto osobu dostupné jiné přiměřené bydlení v bytě 

podle § 33a odst. 1, popřípadě v pobytovém zařízení sociálních služeb, a zjišťuje  

se též, zda u osoby není předpoklad dostupné bydlení jinak získat a udržet, i když si jej 

aktivně hledá. 
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§ 33d 

Motivační plán 

 

(1) Sociální pracovník orgánu pomoci v hmotné nouzi vypracuje v součinnosti 

s příjemcem doplatku na bydlení motivační plán, jehož účelem je na základě zhodnocení 

aktuální sociální situace dané osoby přispět k nalezení přiměřeného bydlení. Motivační 

plán může být za stejných podmínek vypracován i společně pro všechny osoby společně 

posuzované. V případě nezaopatřených dětí se motivační plán nezpracovává. Neposkytne-

li příjemce doplatku na bydlení nebo osoba společně posuzovaná potřebnou součinnost 

podle věty první nebo se bez vážných důvodů chová způsobem, který s motivačním 

plánem není v souladu, nemůže být nadále jeho situace považována za případ hodný 

zvláštního zřetele. 

 (2) Motivační plán je vypracováván s ohledem na přiměřenost situace, ve které se 

osoba a společně posuzované osoby nacházejí, a jsou jim stanovovány aktivity pro ně 

vhodné; motivační plán je aktualizován a vyhodnocován průběžně. Rámcovým obsahem 

motivačního plánu je stanovení aktivit postupně směřujících k nalezení přiměřeného 

bydlení v bytě podle § 33a odst. 1, popřípadě v pobytovém zařízení sociálních služeb. 

Zejména se jedná o 

a) stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých podmínek 

a opatření, kterých má být při řešení sociální a bytové problematiky osoby dosaženo, 

b) aktivity na straně osoby včetně spolupráce s orgánem pomoci v hmotné nouzi 

a s pověřeným obecním úřadem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností 

nebo újezdním úřadem podle místa skutečného pobytu osoby, 

c) spolupráci s neziskovými organizacemi, popřípadě dalšími subjekty.“. 

 

9. V § 34 písm. b) se za slova „spojené s užíváním bytu“ vkládají slova „ , maximálně 

však do výše, která je v místě obvyklá“. 

 

10. V § 34 písm. d) se číslo „90“ nahrazuje číslem „80“. 

 

11. § 35a včetně nadpisu zní: 

 

„§ 35a 

 

Vzájemná součinnost krajské pobočky Úřadu práce a pověřeného obecního 

úřadu nebo újezdního úřadu 

 

 (1) Vyhodnocuje-li krajská pobočka Úřadu práce v rámci posuzování, zda se 

jedná o případ hodný zvláštního zřetele podle § 33 odst. 6 věty první či druhé 

nebo podle § 33a odst. 5, požádá pověřený obecní úřad nebo újezdní úřad, příslušný 

podle místa skutečného pobytu osoby, popřípadě společně posuzovaných osob, 

o informaci prostřednictvím Jednotného informačního systému práce a sociálních 

věcí66). Obsahem informace uvedené ve větě první jsou údaje potřebné k vyhodnocení 

podmínek podle § 33c odst. 1, které zná pověřený obecní úřad nebo újezdní úřad 

ze své úřední činnosti. Úřad uvedený ve větě první poskytne krajské pobočce Úřadu 

práce požadovanou informaci bezodkladně, nejpozději však do 20 kalendářních dnů 

ode dne doručení žádosti.  

(2) O skutečnosti, že osobě užívající jiný než obytný prostor nebo ubytovací 

zařízení byl přiznán doplatek na bydlení nebo doplatek na bydlení přiznán nebyl, 

informuje krajská pobočka Úřadu práce bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
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do 20 kalendářních dnů, pověřený obecní úřad nebo újezdní úřad příslušný podle místa 

skutečného pobytu této osoby s podnětem k zahájení sociální práce za účelem řešení 

bytové situace této osoby.“. 

 

12. V § 61 odst. 1 písmeno h) zní: 

„h) informuje podle § 35a odst. 2 pověřený obecní úřad nebo újezdní úřad,“. 

 

13. V § 61 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno i), které zní: 

 „i) podává pověřenému obecnímu úřadu nebo újezdnímu úřadu, příslušnému 

podle místa skutečného pobytu osoby, popřípadě společně posuzovaných osob, 

žádost o informaci podle § 35a odst. 1.“. 

 

14. V § 63 odst. 2 se za slovo „šetření“ vkládají slova „ , popřípadě šetření v místě,“. 

 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

1. Nárok na opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi přiznanou podle zákona 

č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

nezaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; orgán pomoci v hmotné nouzi 

nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

přehodnotí nárok na opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi podle zákona 

č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

s výjimkou přehodnocení maximální výše odůvodněných nákladů na bydlení 

podle § 34 písm. d) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, které orgán pomoci v hmotné nouzi provede po uplynutí 

12 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Povinnost zpracovat motivační plán podle § 33d odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká 

po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůta 

pro zpracování motivačního plánu u osob, kterým byl pravomocně přiznán doplatek 

na bydlení před uplynutím 12 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, a u osob s nimi společně posuzovaných, činí 6 kalendářních měsíců ode dne 

vzniku povinnosti motivační plán zpracovat. 

 

3. Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi zahájená a pravomocně neskončená 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 111/2006 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

 

Čl. III 

Účinnost 

  

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení. 
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