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Platné znění zákona s vyznačením změn 

Platné znění některých ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi  

* * * 

§ 9 

Příjem 

      (1) Pro účely tohoto zákona se za příjem, není-li dále stanoveno jinak, považuje 

a) 70 % příjmu ze závislé činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, a to po odpočtu 

daně z příjmů fyzických osob a pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění, a ze mzdových nároků vyplácených krajskou pobočkou Úřadu práce podle 

zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně 

některých zákonů3), 

b) 80 % příjmu 

1. z náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) po dobu prvních 14 dnů 

a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů14a) a z dávky nemocenského 

pojištění15), 

2. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, 

3. z důchodů poskytovaných v rámci důchodového pojištění53), 

c) 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu16), 

s výjimkou příspěvku na živobytí. 

     (2) Příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku 

na živobytí rozumí příjem podle odstavce 1 snížený o přiměřené náklady na bydlení; 

za přiměřené náklady na bydlení se pro účely tohoto zákona považují odůvodněné náklady 

na bydlení (§ 34), nejvýše však do výše 30 %, a v hlavním městě Praze do výše 35 % příjmu 

osoby nebo společně posuzovaných osob. Do odůvodněných nákladů na bydlení se pro účely 

příspěvku na živobytí započítávají v případech, kdy osoba užívá k bydlení jiný než obytný 

prostor nesplňující standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1 nebo užívá ubytovací 

zařízení podle § 33a odst. 3 a nemá jinou možnost bydlení, náklady až do výše, která je 

v místě obvyklá, avšak maximálně do výše 75 % normativních nákladů na bydlení podle 

zákona o státní sociální podpoře64). 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. 

     (3) Za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení se považuje příjem uvedený v 

odstavci 1, s výjimkou 

a) dávek pěstounské péče17), 

b) příjmu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o životním a existenčním minimu a 

c) příjmů uvedených v § 7 odst. 2 písm. m) zákona o životním a existenčním minimu. 

                                                           
3) § 25 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
14a) Například § 192 zákoníku práce. 
15) Zákon o nemocenském pojištění. 
53) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
16) § 7 a 8 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 
64) § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
17) § 36 a násl. zákona č. 117/1995 Sb. 
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§ 10 

Aktuální kalendářní měsíc a rozhodné období 

 

       (1) Aktuálním kalendářním měsícem se rozumí v případě podání žádosti o dávku 

kalendářní měsíc, ve kterém byla podána žádost o dávku, a v průběhu poskytování dávky 

kalendářní měsíc, pro který je posuzováno splnění podmínek nároku na dávku a stanovuje se 

výše dávky. 

       (2) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem v případě podání žádosti 

o dávku, je 

a) u opakujících se dávek období 3 kalendářních měsíců předcházejících aktuálnímu 

kalendářnímu měsíci; pokud však došlo u osoby nebo alespoň u jedné ze společně 

posuzovaných osob k podstatnému poklesu příjmu, a podstatný pokles příjmu v aktuálním 

kalendářním měsíci nadále trvá, rozhodné období počíná kalendářním měsícem, ve kterém 

k podstatnému poklesu příjmu došlo, nejdříve však kalendářním měsícem, který o 2 

kalendářní měsíce předchází aktuálnímu kalendářnímu měsíci a končí aktuálním 

kalendářním měsícem; za podstatný pokles příjmu se považuje zejména ztráta příjmu 

z výdělečné činnosti, ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti nebo podpory 

při rekvalifikaci a ukončení výplaty rodičovského příspěvku, 

 b) u jednorázové dávky období aktuálního kalendářního měsíce. 

      (3) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem v průběhu poskytování opakující 

se dávky, je období kalendářního měsíce předcházejícího aktuálnímu kalendářnímu měsíci. 

      (4) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje, zda občan členského státu Evropské 

unie nebo jeho rodinný příslušník není neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci v hmotné 

nouzi, je aktuální kalendářní měsíc. 

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

podání žádosti o opakující se dávku, je aktuální kalendářní měsíc, a to ke dni podání žádosti. 

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje plnění ostatních podmínek v průběhu poskytování 

opakující se dávky, je kalendářní měsíc předcházející aktuálnímu kalendářnímu měsíci. 

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje plnění ostatních podmínek v případě podání žádosti 

o jednorázovou dávku, je aktuální kalendářní měsíc, a to ke dni podání žádosti. 

 (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. 

      (6) Pokud v případě podání žádosti o dávku dochází k podstatnému poklesu příjmů 

alespoň u jedné ze společně posuzovaných osob, má se za to, že se jedná o podstatný pokles 

příjmů všech společně posuzovaných osob. 

  

 * * * 
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Hlava II 

 

Doplatek na bydlení 

 

§ 33 

Podmínky nároku na doplatek na bydlení 

 

      (1) Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, který jej užívá, nebo jiná osoba, 

která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, jestliže by 

po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek na bydlení podle jiného 

právního předpisu12) byl 

a) příjem vlastníka bytu nebo jiné osoby, která užívá byt, zvýšený o vyplacený příspěvek 

na živobytí nižší než částka živobytí osoby (§ 24), nebo 

b) příjem společně posuzovaných osob zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší 

než částka živobytí společně posuzovaných osob (§ 24); 

právní titul k užívání bytu je přitom nezbytné prokázat písemným dokladem, přičemž 

předložení čestného prohlášení k tomuto účelu nestačí. 

      (2) Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek 

na živobytí. Doplatek na bydlení lze přiznat s přihlédnutím k jejím celkovým sociálním 

a majetkovým poměrům také osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, 

že příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně 

posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných 

osob. 

      (3) Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud osoba bez vážného důvodu 

odmítne možnost přiměřeného bydlení ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a), které je povinna si 

aktivně hledat; za tímto účelem je osoba také povinna o pomoc při získání takovéhoto bydlení 

požádat obec, ve které má trvalý pobyt či ve které se skutečně zdržuje. Obec je v těchto 

případech povinna příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi na jeho vyzvání sdělit, zda ji 

osoba o pomoc při získání přiměřeného bydlení požádala, zda osobě nabídka takového 

bydlení ze strany obce byla učiněna a zda tato nabídka byla osobou akceptována. Ustanovení 

vět první a druhé se nepoužijí u osoby, které byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku 

podle jiného právního předpisu19), ze kterého byla financována úprava bytu, a u osoby 

obývající byt zvláštního určení, jestliže její zdravotní stav zvláštní úpravu tohoto bytu 

vyžaduje. 

     (4) Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá byt na základě práva bydlení 

odvozeného od vlastnického práva druhého manžela72), pokud nárok na doplatek na bydlení 

neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Za nájemce bytu se považují oba manželé, mají-li 

k bytu společné nájemní právo73). Za dobu trvání nájemního vztahu se považuje i doba 

od zániku členství v bytovém družstvu do uplynutí lhůty k vyklizení bytu, doba od smrti 

nájemce služebního bytu nebo bytu zvláštního určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto 

bytu a doba od trvalého opuštění služebního bytu nebo bytu zvláštního určení jeho nájemcem 

do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu. 

     (5) Nárok na doplatek na bydlení má také osoba užívající nemovitost po dobu 

probíhajícího dědického řízení k této nemovitosti, pokud se zůstavitelem, který byl vlastníkem 

                                                           
12) § 24 a 25 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
19) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 

zákonů. 
72) § 744 občanského zákoníku. 
73) § 745 a 746 občanského zákoníku. 
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nemovitosti, žila ve společné domácnosti k datu jeho úmrtí a byla s ním společně 

posuzovanou osobou. 

     (6) V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit 

s využitím informace pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu podle § 35a 

odst. 1, že za vlastníka nebo jinou osobu užívající byt považuje i vlastníka nebo osobu 

užívající na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, za účelem bydlení jiný 

než obytný prostor, za předpokladu, že uvedený prostor splňuje standardy kvality bydlení 

podle § 33b odst. 1. Dále může v případech hodných zvláštního zřetele orgán pomoci 

v hmotné nouzi s využitím informace pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu 

podle § 35a odst. 1 určit, že za osobu užívající byt považuje i osobu užívající na základě 

smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení podle 

§ 33a odst. 3 v případě souhlasu obce, na jejímž katastrálním území se ubytovací zařízení 

nachází. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje vždy osoba ubytovaná v domově 

pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově se zvláštním režimem, 

chráněném bydlení, domě na půl cesty, terapeutické komunitě, zdravotnickém zařízení 

lůžkové péče nebo v azylovém domě podle zákona o sociálních službách74); ustanovení § 8 

odst. 3 až 5 a § 33b se v tomto případě nepoužijí. Pro prokázání právního titulu k užívání 

prostorů uvedených ve větách první až třetí se použije odstavec 1 obdobně. 

     (7) Nárok na doplatek na bydlení má bez splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 

až 3 nezletilé nezaopatřené dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti 

nebo mládež, nebo které žije v náhradní rodinné péči, a to za podmínky, že na něj přešlo 

vlastnictví nebo nájem bytu a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě 

odůvodněných nákladů na bydlení. 

     (8) Splňuje-li podmínky nároku na doplatek na bydlení více osob, náleží doplatek 

na bydlení jen jednou v rámci jednoho okruhu společně posuzovaných osob, a to osobě určené 

na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí orgán pomoci v hmotné 

nouzi, které z těchto osob se doplatek na bydlení přizná. 

  

§ 33a 

Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení 

 

     (1) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností nebo samostatná obytná 

místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky 

na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou 

zkolaudovány jako byt. 

     (2) Jiným než obytným prostorem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, který je 

na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu určen pro bydlení, a který 

zároveň splňuje standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1. Pro prokázání právního titulu 

k užívání jiného než obytného prostoru uvedeného ve větě první se použije § 33 odst. 1 

obdobně. 

     (3) Ubytovacím zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí ubytovací zařízení 

splňující podmínky uvedené v § 21a zákona o ochraně veřejného zdraví, jestliže je ubytování 

v těchto zařízeních poskytováno na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě 

jdoucích. Pokud je ubytování poskytováno v ubytovacích zařízeních podle věty první, 

odstavec 2 a § 33b se v tomto případě nepoužijí. 

       (4) Za byt se pro účely tohoto zákona považuje též soubor místností, které tvoří stavbu 

pro individuální či rodinnou rekreaci, nebo samostatná místnost, která tvoří stavbu 

                                                           
74) Zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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pro individuální či rodinnou rekreaci, pokud jsou tyto stavby užívány vlastníkem k trvalému 

bydlení a pokud splňují standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1. 

     (5) V případech hodných zvláštního zřetele lze s využitím informace pověřeného 

obecního úřadu nebo újezdního úřadu podle § 35a odst. 1 pro účely tohoto zákona za byt 

považovat i část bytu, pokud byt splňuje podmínky podle odstavce 1. Pokud v tomto bytě žije 

více osob, které se pro tyto účely společně neposuzují, určuje se výše odůvodněných nákladů 

na bydlení za celý byt, a je-li na tento byt poskytován příspěvek na bydlení podle zákona 

o státní sociální podpoře, odečte se tento příspěvek od odůvodněných nákladů na bydlení 

za celý byt, a dále se postupuje podle § 8. 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. 

  

§ 33b 

Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či 

rodinnou rekreaci a jejich kontrola 

 

     (1) Jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci musí mít 

pro účely poskytnutí doplatku na bydlení podle tohoto zákona povahu samostatně 

vymezeného uzamykatelného prostoru s minimálně jednou pobytovou místností, který svou 

polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje dále uvedené 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. Pro vymezení stavby 

pro individuální či rodinnou rekreaci se použijí § 3 písm. i), § 8, § 11, § 38 a § 40 odst. 2 

vyhlášky o technických požadavcích na stavby75), ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona, přiměřeně s tím, že tato stavba musí mít záchod. 

     (2) Kontrolu, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou 

rekreaci splňuje požadavky uvedené v odstavci 1, provádí pro účely tohoto zákona na žádost 

orgánu pomoci v hmotné nouzi obecný stavební úřad. 

     (3) Při provádění kontroly podle odstavce 2 se postupuje podle ustanovení zákona 

o kontrole. 
 

§ 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,  

                                                           
75) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.  
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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. 

  

§ 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. 

 

§ 34 

Odůvodněné náklady na bydlení 

 

       Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítávají 

a) nájemné, popřípadě obdobné náklady spojené s vlastnickou nebo družstevní formou 

bydlení nebo obdobné náklady při užívání bytu v jiné než nájemní, družstevní 

nebo vlastnické formě bydlení; nájemným nebo obdobnými náklady při užívání bytu v jiné 
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než nájemní, družstevní nebo vlastnické formě bydlení se rozumí nájemné hrazené 

v nájemních bytech, a to až do výše, která je v místě obvyklá; obdobnými náklady 

spojenými s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení se rozumí výše prokazatelných 

nákladů, maximálně však do výše nákladů uvedených v zákoně o státní sociální podpoře63), 

b) pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu, maximálně však do výše, která je 

v místě obvyklá; úhradou služeb bezprostředně spojených s užíváním bytu se rozumí 

úhrada za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, za úklid společných prostor 

v domě, za užívání výtahu, za dodávku vody z vodovodů a vodáren, za odvádění odpadních 

vod kanalizacemi, za osvětlení společných prostor v domě, za odvoz tuhého komunálního 

odpadu, za vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další 

prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením, 

c) úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií; úhradou prokazatelné nezbytné spotřeby 

energií se rozumí úhrada dodávky a spotřeby elektrické energie, plynu, případně výdaje na 

další druhy paliv, a to ve výši, která je v místě obvyklá; výše úhrady za prokazatelnou 

nezbytnou spotřebu energií se stanoví jako průměrná cena za dodávku energií pro bytovou 

jednotku určité velikosti podle sdělení příslušných dodavatelů těchto energií, nejvýše však 

ve výši skutečných úhrad; v odůvodněných případech lze navýšit takto zjištěné částky 

až o 10 %; za odůvodněný případ se považuje zejména dlouhodobý nepříznivý zdravotní 

stav, 

d) v případech hodných zvláštního zřetele při užívání jiného než obytného prostoru nebo 

ubytovacího zařízení úhrada nákladů uvedená v písmenech a) až c), a to do výše, která je 

v místě obvyklá, avšak maximálně do výše 90 80 % normativních nákladů na bydlení 

podle zákona o státní sociální podpoře64), 

e) v případech hodných zvláštního zřetele podle § 33 odst. 6 věty třetí úhrada nákladů 

uvedená v písmenech a) až c), a to do výše, která je v místě obvyklá, maximálně však 

do výše normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře64), 

f) u stavby pro individuální či rodinnou rekreaci užívané vlastníkem úhrada nákladů uvedená 

v písmenech a) až c), a to do výše, která je v místě obvyklá, avšak maximálně do výše 

90 % normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře76). 

  

* * * 

§ 35a 

Informační povinnost krajské pobočky Úřadu práce 

 

 O skutečnosti, že doplatek na bydlení začal být poskytován osobě užívající jiný než obytný 

prostor nebo ubytovací zařízení, informuje krajská pobočka Úřadu práce bez zbytečného 

odkladu pověřený obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo újezdní úřad 

příslušný podle místa skutečného pobytu uvedené osoby s podnětem k zahájení sociální práce 

za účelem řešení bytové situace dotčené osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63) § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
64) § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
76) § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 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 podklad 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 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. 

* * * 

§ 61 

Krajská pobočka Úřadu práce 

 

      (1) Krajská pobočka Úřadu práce 

a) rozhoduje o přiznání příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité pomoci a doplatku 

na bydlení a o jejich výši a provádí jejich výplatu, 

b) poskytuje osobám informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení; tyto 

informace cizinci s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky za účelem 

výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle jiného právního předpisu57) sdělí 

písemně, 

c) posuzuje, zda se osoba uvedená v § 16 odst. 1 nestala neodůvodnitelnou zátěží systému, 

d) písemně sděluje Ministerstvu vnitra28) zjištění, že osoba uvedená v § 16 odst. 1 se stala 

neodůvodnitelnou zátěží systému, 

e) písemně sděluje Ministerstvu vnitra49a), že úhrnný měsíční příjem osoby uvedené v § 5 odst. 1 

písm. f), a společně s ní posuzovaných osob, zjištěný při rozhodování o příspěvku na živobytí, 

nedosahuje částky živobytí společně posuzovaných osob, 

f) spolupracuje zejména s orgány sociálně-právní ochrany dětí, povinnými osobami, orgány 

činnými v trestním řízení a soudy při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání 

plnění vyživovací povinnosti, 

 g) písemně sděluje Ministerstvu vnitra58), že cizinec, kterému bylo vydáno povolení 

k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání 

                                                           
66) § 4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona 

č. 366/2011 Sb. 
57) § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb. 
28) § 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 112/2006 Sb. 
49a) § 106 odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb. 
58) § 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle jiného právního předpisu57), podal žádost o příspěvek 

na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc., 

h) informuje bez zbytečného odkladu pověřený obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, nebo újezdní úřad o skutečnosti, že doplatek na bydlení začal být poskytován 

osobě užívající jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení podle § 35a. 

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

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. 

       (2) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna provést posouzení a oznámení 

podle odstavce 1 písm. c) a d) v odůvodněných případech též opětovně. 

       (3) Krajská pobočka Úřadu práce dále 

a) vede evidenci osob vykonávajících veřejnou službu, která obsahuje jméno, popřípadě jména, 

příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt těchto osob, včetně informací o zahájení 

výkonu veřejné služby, o jejím ukončení a hodnocení, 

b) uděluje závazné pokyny při výkonu veřejné služby a zabezpečuje kontrolu výkonu veřejné 

služby, 

c) uzavírá smlouvu o výkonu veřejné služby, 

d) uzavírá pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, 

kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude způsobena, pokud 

se s obcemi nebo dalšími subjekty nedohodne jinak, 

e) uzavírá dohodu s obcí, že na jejím území může být veřejná služba vykonávána. 

       (4) Krajská pobočka Úřadu práce může s obcí nebo dalšími subjekty uzavřít 

písemnou smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby obcí nebo dalšími subjekty. 
*  *  * 

§ 63 

       (1) Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi jsou na základě souhlasu žadatele 

o dávku, příjemce dávky a osob společně posuzovaných oprávněni v souvislosti s plněním 

úkolů podle tohoto zákona vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem provádět 

sociální šetření, popřípadě šetření v místě pro vyhodnocení podmínek nároku na dávky. 

Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem společně se zvláštním 

oprávněním vydaným příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi jako doložkou služebního 

průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení účelu vydání, číslo služebního průkazu, 

jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance a identifikační údaje vydávajícího orgánu 

pomoci v hmotné nouzi. O sociálním šetření, popřípadě o šetření v místě pro vyhodnocení 

podmínek nároku na dávky podle věty první se vždy učiní záznam ve spise. 

       (2) Pokud žadatel o dávku, příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná tím, 

že nedají souhlas se vstupem do obydlí, znemožní provedení sociálního šetření, popřípadě 

šetření v místě, k ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku nebo její výši, může 

jim být žádost o dávku zamítnuta nebo dávka odejmuta, popřípadě snížena její výše. 

       (3) Zaměstnanci obcí zařazení do pověřených obecních úřadů nebo obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností jako sociální pracovníci69) a zaměstnanci státu zařazení k výkonu 

práce v újezdních úřadech jako sociální pracovníci69) jsou na základě souhlasu osoby 

v hmotné nouzi a osob společně posuzovaných oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle 

tohoto zákona vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem vykonávat činnosti 

sociální práce. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat průkazem vydaným 

příslušným úřadem; náležitosti průkazu stanoví prováděcí právní předpis. 

* * * 

                                                           
69) § 109 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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