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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona:  

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  
ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel/zástupce předkladatele: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

1. ledna 2019 

 Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem navrhovaného opatření je omezit nadužívání současného doplatku na bydlení, který je poskytován 
osobám užívajícím substandardní formu bydlení (tzn. jiný než obytný prostor, ubytovací zařízení). Opatření 
povede i k redukci obchodu s chudobou a finanční podpora státu do oblasti bydlení bude zaměřena spíše 
na osoby, které užívají standardní bydlení (tzn. byty). 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Rozpočtové dopady budou spíše pozitivní ve smyslu úspor. Předkládaná úprava by měla vést k tomu,  
že příjemci doplatku na bydlení budou vyhledávat standardní formu bydlení v bytech, kam bude moci 
směřovat vyšší státní příspěvek než je doplatek na bydlení příjemcům užívajícím substandardní formu 
bydlení.  

Předkládaná úprava ve svém důsledku nepředpokládá navyšování rozpočtové kapitoly Ministerstva práce  
a sociálních věcí. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 Právní úprava je zcela bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Navrhovaná úprava bude mít dopady na některé subjekty podnikající v oblasti bydlení. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ano 

Prohlubuje participaci obecních úřadů v samostatné i v přenesené působnosti na řešení problematiky 
bydlení. 

3.5 Sociální dopady: Ano 
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Navrhovaná změna bude mít přímé sociální dopady, neboť jejím důsledkem bude snížení 
poskytovaného doplatku na bydlení příjemcům, kteří užívají substandardní formu bydlení (jiný než 
obytný prostor, ubytovací zařízení) a kteří budou zároveň motivováni hledat si bydlení ve formě 
standardní, kam bude směřovat vyšší státní finanční podpora než podpora do substandardní formy 
bydlení.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Právní úprava je zcela bez dopadu na spotřebitele. 

3.7. Dopady na životní prostředí: Ne 

 Právní úprava je zcela bez dopadu na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace, neboť se podmínky nároku  
na doplatek na bydlení vzhledem ke genderové rovnosti nemění. O tuto dávku si mohou požádat ženy i muži 
bez rozdílu. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 Návrh je bez dopadů na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 Právní úprava nezakládá nová korupční rizika.  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 Právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu. 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“).  

1.2 Definice problému 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje systém dávek pomoci v hmotné nouzi, stanovuje 
podmínky nároku na tyto dávky a též upravuje řízení o předmětných dávkách. Do tohoto 
dávkového systému patří i doplatek na bydlení, který byl koncipován jako dávka, která  
má zajistit udržení jednotlivců a rodin s nižšími nebo žádnými příjmy tam, kde nestačí nebo 
kam nelze poskytnout příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory.   

Je možné konstatovat, že ze současné praxe vyplývá, že doplatek na bydlení je poskytován 
v obdobné výši příjemcům užívající jeden pokoj v ubytovacím zařízení jako příjemcům 
bydlící ve standardním přiměřeném bytě. Pronajímatelé takového substandardního bydlení 
pak mají neúměrné zisky na úkor chudoby druhých. Jelikož se jedná o bydlení 
v substandardních typech, není důvod do těchto typů bydlení poskytovat vyšší částky nebo 
obdobné částky jako se poskytují do standardních přiměřených bytů. Takto v některých 
místech paradoxně nastávají situace, že u substandardního bydlení jsou státem hrazeny vyšší 
náklady než u bydlení standardního. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Sociální dávky poskytované do oblasti bydlení pomáhají občanům s krytím jejich nákladů  
na bydlení, a tím k zajištění a udržení jejich přiměřeného standardního bydlení. V současné 
době resort Ministerstva práce a sociálních věcí spravuje dvě dávky, a to příspěvek na bydlení 
ze systému státní sociální podpory a doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi.  
 
Sociální dávky poskytované do oblasti bydlení jsou nastaveny tak, že jejich příjemcům 
pomáhají uhradit část nákladů na bydlení a v odůvodněných případech, kdy osoby bydlí 
v přiměřeném standardním bydlení – bytech, mohou, i při možnosti kombinací obou dávek, 
pomoci uhradit i celé odůvodněné náklady na toto přiměřené standardní bydlení.  
 
Osobě, která užívá tzv. substandardní formu bydlení (např. jiný než obytný prostor, ubytovací 
zařízení), lze přiznat pouze dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi - doplatek na bydlení,  
a to v tzv. případech hodných zvláštního zřetele. Z výše uvedeného vyplývá, že na přiznání 
doplatku na bydlení osobám, které užívají substandardní formy bydlení, není zákonem 
založen právní nárok a dávku tak lze přiznat jen v „mimořádných“ situacích. 
 
Doplatek na bydlení je individuálně-specifickou dávkou, která má podpořit osoby v hmotné 
nouzi (tzn. většinou bez příjmů), které žijí v bytech, částech bytů a právě i v jiných prostorech 
než jsou byty. Vedle nedostatečného příjmu se testují i sociální a majetkové poměry osob, 
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snaha zajistit si příjem vlastní prací, skutečná soužití v prostorech na bydlení, možnost najít  
si jiné přiměřené bydlení, odůvodněnost nákladů na bydlení.  
 
Veřejností je rozporována právě odůvodněnost nákladů, které lze pro účely stanovení výše 
dávky do substandardního bydlení přiznat. Tyto pochyby vyvolává zejména porovnání možné 
maximální výše odůvodněných nákladů do standardní formy bydlení (bytů) se substandardní 
formou bydlení, která je v zákoně o pomoci v hmotné nouzi stanovena poměrem 
k tzv. normativním nákladům na bydlení v bytech podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Normativní náklady na bydlení jsou 
propočítány jako průměrné náklady na bydlení pro standardní byty, a to podle příslušného 
počtu osob v domácnosti a s ohledem na velikost obce.  
 
S ohledem na tuto skutečnost bývá poukazováno na nepřiměřený prospěch podnikatelských 
subjektů na tomto stavu, umělé zvyšování nabídky a poptávky po substandardních formách 
bydlení, a také na potřebu balancovat podporu ve vztahu ke všem skupinám, které tuto 
podporu potřebují, kdy s ohledem na naplnění principu sociální spravedlnosti a potřebu 
sociálního smíru nelze podporovat jednu skupinu na úkor skupin ostatních. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

• Příjemci doplatku na bydlení  
• Úřad práce ČR – rozhoduje v I. stupni a vyplácí dávku 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – jako odvolací orgán 
• Obce – vlastní byty, vytvářejí písemné doporučení dalšího postupu, pokud příjemci 
doplatku na bydlení byt nenabídnou 
• Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady – výkon 
sociální práce s příjemci doplatku na bydlení 
 
1.5  Popis cílového stavu 
 
V rámci programového prohlášení vlády byl zadán úkol vyhodnotit změny v dávkových 
systémech a zaměřit se zejména na doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi. 
Při revizi této dávky bylo zjištěno její nadužívání, je-li poskytována osobám užívající 
substandardní formu bydlení, proto je navrhováno následující opatření.  

Popis navrhovaného opatření:  

Navrhuje se u jiného než obytného prostoru a ubytovacího zařízení, aby se maximální částka, 
která může být zohledněna v těchto formách bydlení pro účely odůvodněných nákladů  
na bydlení, snížila z dosavadních 80 % na 50 % normativních nákladů na bydlení ze systému 
státní sociální podpory. 

Cílem tohoto opatření je, aby pronajímatelé substandardního bydlení neměli neúměrné zisky 
na úkor chudoby druhých. Jelikož se jedná o bydlení v substandardních typech, není důvod  
do těchto typů bydlení poskytovat vyšší částky nebo obdobné částky jako se poskytují  
do standardních přiměřených bytů. Takto v některých místech paradoxně nastávají situace, 
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že u substandardního bydlení jsou státem hrazeny vyšší náklady než u bydlení standardního. 
Znamená to pak, že do jednoho pokoje v ubytovacím zařízení se poskytují obdobné výše 
doplatku na bydlení jako do nájemních bytů.  
 
Navrhovaná úprava se předkládá s cílem odstranit nedostatky stávající právní úpravy jedné 
z dávek na bydlení – doplatku na bydlení tak, aby se omezilo nadužívání této dávky 
v ubytovacích zařízeních a v jiných než obytných prostorech. Předkládaná úprava by měla 
rovněž vést k tomu, že příjemci doplatku na bydlení budou vyhledávat standardní bydlení 
v bytech, kam bude moci směřovat vyšší státní příspěvek než příjemcům doplatku na bydlení 
užívajícím substandardní formu bydlení.  
 
1.6 Zhodnocení rizika 

Je možné konstatovat, že v případě přijetí navrhované úpravy je jistým rizikem snížení výše 
doplatku na bydlení u osob užívající jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení. 
Nicméně zároveň je možné konstatovat, že dotčené osoby budou více motivovány nalézt  
si standardní bydlení, v čemž by jim měly být nápomocny obce a sociální pracovníci úřadů 
obcí v přenesené působnosti, a kam bude směřovat vyšší finanční státní podpora. Rovněž  
by mělo toto opatření vést ke snížení nákladů na bydlení, které požadují pronajímatelé tohoto 
substandardního bydlení, aby si tak udrželi svůj jistý zisk a motivovali příjemce dávky  
i nadále takové bydlení využívat či vůbec vyhledávat.  

Navrhovaným opatřením tak může dojít ke snížení výdajů státního rozpočtu, které tak 
nebudou vynakládány nadbytečně do prostorů, které nejsou určeny k trvalému a komfortnímu 
bydlení. Na druhou stranu může dojít k přelivu některých příjemců doplatku na bydlení  
do standardních bytů, ale ani při této skutečnosti se nepředpokládá navyšování výdajů státního 
rozpočtu.   

2. Návrh variant řešení:  

VARIANTA I – „nulová“ 

Zachování stávající právní úpravy. Úprava maximální výše odůvodněných nákladů na bydlení 
v souvislosti s jiným než obytným prostorem a ubytovacím zařízením se nezmění.  

VARIANTA II  

Návrh nové právní úpravy, tj. nově upravit: 

Maximální částka, která může být zohledněna při užívání jiného než obytného prostoru nebo 
ubytovacího zařízení pro stanovení odůvodněných nákladů na bydlení, se snižuje  
z dosavadních 80 % na 50 % normativních nákladů na bydlení ze systému státní sociální 
podpory. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAYUE9MIK)



3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

VARIANTA I – „nulová“ 

Přínosy: 
 
Nedojde ke změně právní úpravy. 
Nebude nutná změna informačního systému pro výplatu dávky. 
 
Náklady: 
 
Zachováním současné úpravy výše odůvodněných nákladů na bydlení při užívání jiného než 
obytného prostoru nebo ubytovacího zařízení nedojde k zastavení nadužívání doplatku  
na bydlení v těchto formách bydlení a dále bude podporováno „zakonzervování“ příjemců 
doplatku na bydlení v těchto substandardních formách bydlení. Budou se tak vynakládat 
nemalé náklady na doplatek na bydlení ze státního rozpočtu, které budou podporovat žití osob 
v nepřiměřeném a nekomfortním bydlení a tím i podporovat obchod s chudobou, čímž  
by nebyl naplněn princip efektivity, účelnosti a hospodárnosti a zároveň by tato negativa 
současného systému zůstala zachována. 
 
VARIANTA II  

Přínosy: 
 
Dojde ke snížení nadužívání doplatku na bydlení v případech, kdy je poskytován  
do substandardní formy bydlení. Zajistí se tak vyšší efektivita prostředků vynakládaných  
ze státního rozpočtu. 
 
Náklady:  
 
Navrhované opatření ve své podstatě povede ke snížení prostředků vynakládaných  
ze státního rozpočtu, i když jeho konkrétní výše nelze přesně kvantifikovat. Kvantifikace  
lze většinou uvést pouze ve snížení výše doplatku na bydlení vyplývajícího z příslušného 
opatření. Nelze odhadnout, kolik příjemců dávky se přestěhuje do standardního bydlení, kolik 
příjemců dávky si nalezne pracovní uplatnění, aby si zvýšilo příjem vlastní prací  
a nespoléhalo pouze na finanční pomoc státu.  
 
Z dat, kterými Ministerstvo práce a sociálních věcí disponuje, je zřejmé, že celkový počet 
ubytovacích zařízení v České republice se schváleným provozním řádem je v současné době 
1 515 a jejich kapacita činí 99 551 lůžek. Počet ubytovacích zařízení, do kterých je vyplácen 
doplatek na bydlení, je 1 079. Osob (včetně společně posuzovaných osob) pobírajících 
doplatek na bydlení do ubytovacího zařízení je cca 13 500. Z toho je počet dětí cca 3 300  
a počet osob starších 65 let cca 640. Do ubytovacích zařízení se vyplácí 19 % všech doplatků 
na bydlení, tj. cca 8 500 dávek, z toho je 73 % tedy cca 6 200 dávek pro jednotlivce. Počet 
doplatků na bydlení poskytovaných rodinám (tzn. okruhu společně posuzovaných osob)  
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je cca 2 300 (z toho nejpočetnější skupinu tvoří dvojčlenné domácnosti – 12 %). Celková 
suma vyplacená v rámci doplatku na bydlení osobám užívající ubytovací zařízení  
je cca 31 408 100 Kč.  
 
Obdobně je tomu u domácností, které pobírají doplatek na bydlení do jiných než obytných 
prostorů, kterým byly stavebním úřadem uznány standardy kvality bydlení. Počet 
vyplácených doplatků na bydlení do jiného než obytného prostoru činí cca 600 dávek. 
Nejpočetnější skupinu u tohoto typu bydlení tvoří rovněž jednotlivci – 74 % (cca 400 dávek) 
– a dvojčlenné domácnosti – 12 % (cca 80 dávek).  Počet společně posuzovaných osob 
pobírajících doplatek na bydlení do jiného než obytného prostoru je cca 960, z toho je počet 
dětí cca 270 a počet seniorů cca 50. 
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Varianta I „nulová“ nevede k požadovanému cíli. 
 
V případě navrhované Varianty II jsou přínosy i snížení nákladů zcela zřejmé, a proto  
je navrhované varianta zvolena jako nejvhodnější varianta řešení. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Za provádění navrhované úpravy bude odpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
respektive Úřad práce ČR. Úřad práce ČR bude i nadále postupovat v rámci obecných zásad 
správního řízení a dle speciálních ustanovení v souvisejících zvláštních předpisech. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 

 Dopad nové právní úpravy bude průběžně vyhodnocován. Přezkum účinnosti bude realizován 
formou hodnocení ex post. Po dvou letech účinnosti novely bude na základě dat a získaných 
statistických údajů provedeno vyhodnocení.  
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Navrhovaná opatření vychází z požadavku vlády na přijetí opatření směřujících ke snížení 
nadužívání dávek v oblasti bydlení a zároveň vychází ze zkušeností dosavadní praxe Úřadu 
práce ČR ve vymezení konkrétních situací, kdy je výše doplatku na bydlení poskytovaného  
do substandardního bydlení obdobná jako výše doplatku na bydlení poskytovaná  
do standardního bytu. Principy byly projednány na mimořádném jednání Pracovní skupiny 
pro nepojistné sociální dávky Ministerstva práce a sociálních věcí, jejímiž členy jsou zástupci 
věcně příslušných sekcí MPSV, Generálního ředitelství ÚP ČR a Výzkumného ústavu práce  
a sociálních věcí. 
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9. Kontakty 
 
Závěrečnou zprávu RIA zpracoval:  
Mgr. Petr Beck 
Vrchní ministerský rada odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Tel.: 221922321 
Email: petr.beck@mpsv.cz 
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	Dopad nové právní úpravy bude průběžně vyhodnocován. Přezkum účinnosti bude realizován formou hodnocení ex post. Po dvou letech účinnosti novely bude na základě dat a získaných statistických údajů provedeno vyhodnocení.



