
 
VI. 

 
Platné znění dotčené části zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

§ 3 
---- 

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která 
--- 
e) je osobou, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným 
plněním povinné školní docházky nebo povinného předškolního vzdělávání uložen správní 
trest podle zákona upravujícího přestupky školského zákona48), a to na dobu 3 měsíců ode 
dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení správního trestu, 

---- 
 

§ 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 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, 
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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 80 60 % normativních nákladů na bydlení 
podle zákona o státní sociální podpoře 64),; 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), 

  
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). 

  
____________________  
  
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.. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZBGS4KH)




