
III. 
 

Návrh 
 

ZÁKON 
 

ze dne …….. 2018, 
 

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. 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., zákona č. 377/2015 Sb., 
zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 367/2016 Sb., zákona 
č. 98/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 
 
 
1. V § 3 odst. 1 písm. e) za slova „povinné školní docházky“ vkládají slova „nebo povinného 

předškolního vzdělávání“ a slova „zákona upravujícího přestupky“ se nahrazují slovy 
„školského zákona48)“. 
 

2. V § 34 písm. d) se číslo „80“ nahrazuje číslem „60“. 
 

3. V § 34 písm. d) se na konci textu čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se text 
„pro držitele osvědčení válečného veterána podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných 
veteránech, ve znění pozdějších předpisů, však činí maximální výše pro zápočet nákladů 
uvedených v písmenech a) až c) až 80% normativních nákladů na bydlení podle zákona 
o státní sociální podpoře64),“. 

 
 

 
Čl. II 

Přechodná ustanovení 
 

1. Nároky na doplatek na bydlení náležející za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona se posuzují podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
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2. Orgán pomoci v hmotné nouzi nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona přehodnotí nároky na doplatky na bydlení vyplácené podle § 34 
písm. d) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona.  

 
Čl. III 

Účinnost 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 
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