
VII. 

Vypořádací tabulka – mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

Připomínkové místo Ustanovení Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K návrhu 
zákona 
obecně 

Hodnocení dopadů regulace a důvodová zpráva pojednává o sociálních 
dopadech příjemců dávek pouze v obecné rovině, když uvádí, 
že „Navrhovaná úprava garantuje práva osob v hmotné nouzi a dále 
prohlubuje spolupráci s obecními úřady, kdy příjemci doplatku na bydlení 
užívající nepřiměřené substandardní bydlení mají povinnost spolupracovat 
při hledání standardní formy bydlení s obcí.“  Samotným omezením výše 
doplatku však nedojde k prohloubení spolupráce žadatelů o dávku 
s obecními úřady. Je třeba, aby novela zapadala do připravované úpravy 
bytové politiky řešené zákonem o podpoře sociálního bydlení. Považujeme 
proto za nezbytné vyhodnotit podrobněji sociální dopady návrhu ve vztahu 
ke skupině osob ohrožených bezdomovectvím. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

Vysvětleno/Částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50%.  
 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
nadále státem podporováno.   
 
Navrhovaná úprava neřeší spojitost 
s připravovaným zákonem o sociálním 
bydlení. Vzájemná provázanost systému 
sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešena 
v návaznosti na reálnou a konkrétní 
podobu zákona o sociálním bydlení, a to 
s největší pravděpodobností návrhem 
jedné dávky na bydlení. 
 
 
Sociální dopady budou více rozepsány 
ve vztahu ke skupině osob užívající 
substandardní bydlení.  
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K Čl. I Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, snižuje maximální výši doplatku 
na bydlení při užívání ubytovacího zařízení nebo jiného než obytného 
prostoru ze současných 80 % normativních nákladů na bydlení na 50 %. 
Tento návrh je odůvodněn snahou nepodporovat substandardní bydlení, tedy 
aby stát nadále nehradil vyšší náklady u jiného nežli standardního bydlení. 
Ustanovení § 34 písm. d) zákona č. 111/2006 Sb. je uvozeno slovy: 
„v případech hodných zvláštního zřetele…“. Z této formulace je zřejmé, 
že úřad práce, který o doplatku na bydlení rozhoduje, může, ale také nemusí, 
již podle stávající právní úpravy započítat do odůvodněných nákladů 
na bydlení náklady podle odstavců a) až c) téhož paragrafu, a to maximálně 
do výše 80 % normativních nákladů podle zákona o státní sociální podpoře.  
Zákon tak již v současné době poskytuje dostatečný prostor pro posouzení 
individuálního případu se zohledněním všech místních i osobních podmínek 
konkrétního žadatele o dávku. Maximální výše uznatelných nákladů proto 
nemusí v každém jednotlivém případě nutně dosahovat maximálního 
procentuálního limitu normativních nákladů, ale má být v rámci tohoto 
maxima rozhodnuta příslušným úřadem práce, nikoliv uplatňována plošně. 
Je zřejmé, že úvaha úřadu práce o konkrétním případu může na jedné straně 
nejenže dostát zamýšlené úspoře státu, tak i lépe pomoci tam, kde by 
případná přijatá změna zákona negativně dolehla na jednotlivce, kteří by 
nově nedosáhli ani na bydlení tohoto typu. Je nepravděpodobné, že by 
navrhovaná změna měla za následek přesun těch osob nacházejících se 
v ubytovacích zařízeních do standardních bytů, spíše se ocitnou bez bydlení 
úplně. 
Požadujeme proto ponechat text zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů v současném znění. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 

Vysvětleno/Částečně akceptováno 
Nelze vyhodnocení případů hodných 
zvláštního zřetele spojovat s určením 
výše dávky. Uznáním osoby za případ 
hodný zvláštního zřetele se stanovuje, 
zda osoba má či nemá nárok na dávku. 
Výše dávky se hodnotí až po stanovení 
nároku, a to na základě skutečných 
nákladů na bydlení, které mohou být 
započítány maximálně do procentuální 
výše ohraničené normativními náklady 
na bydlení.  
 
Tvrzení (hypotéza), zda osoby bude či 
nebude nižší maximální možná výše 
započitatelných odůvodněných nákladů 
na bydlení motivovat nalézt si 
standardní bydlení (a rovněž 
spolupracovat více se sociálními 
pracovníky, s obcemi, neziskovým 
sektorem apod.) je obdobná. Důsledky 
mohou být buď takové, že si osoby 
bydlení jiné nenajdou nebo jim 
ubytovatelé ceny nesníží, nebo takové, 
že si osoby jiné bydlení najdou 
(i za pomoci dalších subjektů) nebo jim 
ubytovatelé ceny sníží. V minulosti při 
obdobné změně došlo vždy k obojímu.  
 
Doplní se důvodová zpráva a RIA 
i o možnost, že osoby si jiné bydlení 
nenajdou a může jim hrozit hlubší 
sociální vyloučení.  
Ekonomické dopady budou doplněny 
do důvodové zprávy a RIA.  
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K Čl. II 
Přechodná 
ustanovení 

V Čl. II bodu 2 doporučujeme slova „nároky na doplatek na bydlení 
vyplácených“ nahradit slovy „nároky na doplatek na bydlení vyplácené“.  
V Čl. II bodu 2 dále doporučujeme zvážit správnost užití slovního spojení 
„přehodnotí nároky“ vzhledem k tomu, že z důvodové zprávy vyplývá, že na 
doplatek na bydlení není právní nárok.  

Akceptováno 
Nahradí se slovo „vyplácených“ 
Vysvětleno 
Jestliže se v minulosti vyhodnotilo, 
že osoba je případem hodným 
zvláštního zřetele, nárok na dávku jí 
vznikl. Tento nárok bude zapotřebí 
přehodnotit.  

Ministr spravedlnosti a 
předseda legislativní 
rady vlády 
 

 Úvod 
Z hlediska ochrany lidských práv uplatňuji k materiálu následující 
připomínky. Upozorňuji rovněž na nedostatek relevantních informací 
pro jeho posouzení vládou ČR. 
Zásadní připomínky: 
1) Navrhuji stažení novely z legislativního procesu. 
S navrhovanou novelou zásadně nesouhlasím.  
Ačkoli jsou skutečně náklady na bydlení v ubytovnách nezřídka navýšeny, 
přestože se jedná o substandardní formu bydlení, nelze s navrhovanou právní 
úpravou snižující maximální výši doplatku na bydlení do těchto forem 
bydlení ze současných 80 % normativních nákladů na bydlení na 50 % 
souhlasit.   
Pokud neexistuje pro řadu lidí využívajících této substandardní formy 
bydlení alternativa v podobě standardního, např. sociálního bydlení, 
navrhovanou změnu nelze považovat za vhodnou. Nelze předpokládat, 
že povede ke změně přístupu (chování) ubytovatelů tak, že sníží výši úhrady. 
Lze naopak odůvodněně předpokládat, že řada osob bude vystavena riziku 
ztráty i této substandardní formy bydlení a jejich situaci nebude umět vyřešit 
ani obec ani sociální pracovníci. Zkušenosti sociálních pracovníků 
jednoznačně prokazují, že zejména pro rodiny s více s dětmi je téměř 
nemožné zajistit standartní bydlení. Zvláště tristní je pak situace 
početnějších romských rodin. Již v současné době v ubytovnách hradí osoby 
část nájemného z příspěvku na živobytí. Jejich situace je v daném kontextu 
komplikovaná i skutečností, že část příspěvku na živobytí je vyplácena 
v poukázkách.  
Tato připomínka je zásadní. 
ROZPOR 

 
 
Vysvětleno/Částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50%. 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
nadále státem podporováno.   
Navrhovaná úprava neřeší spojitost 
s připravovaným zákonem o sociálním 
bydlení. Vzájemná provázanost systému 
sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešena 
v návaznosti na reálnou a konkrétní 
podobu zákona o sociálním bydlení, a to 
s největší pravděpodobností návrhem 
jedné dávky na bydlení. 
Sociální dopady budou více rozepsány 
ve vztahu ke skupině osob užívající 
substandardní bydlení. I z důvodové 
zprávy a RIA je zřejmé, že nejvíce osob 
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA): 
2) V bodu 1.6 Zhodnocení rizika není vzata v úvahu neexistence národního 
systému sociálního bydlení a absence zákona  
o sociálním bydlení (věcný záměr zákona má MMR předložit vládě až 
v říjnu 2018). Negativní sociální dopady na uživatele substandardního 
bydlení při absenci sociálních bytů budou složitější a nemožnost přestěhovat 
se do standardního bytu může vést k rozšíření bezdomovectví. 
 
3) V bodu 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů, Varianta II, ZZ RIA 

a) nekvantifikuje očekávané přínosy (úspory ve státním rozpočtu) při 
snížení doplatku na bydlení u substandardní formy bydlení, 
 

b) nekvantifikuje budoucí snížené náklady hrazené ze státního 
rozpočtu; u současných zjištěných nákladů není uvedeno období, 
ve kterém byly tyto doplatky vyplaceny, 

 
c) nekvantifikuje u domácností, které pobírají doplatek na bydlení 

do jiných než obytných prostorů s uznanými standardy kvality 
bydlení ani výši dosavadních nákladů uhrazených ze státního 
rozpočtu, ani předpokládané (snížené) náklady ze státního 
rozpočtu, hrazené po přijetí uvažované regulace, 

 
d) s uvedením údaje, že do ubytovacích zařízení se vyplácí 19 % všech 

doplatků na bydlení, což představovalo (bez uvedení období) 
31 408 100 Kč, nekoresponduje s údajem ze Zprávy MPSV o plnění 
opatření Strategie sociálního začleňování 2014-2020 za rok 2017, 
kde je uvedeno, že v r. 2017 byl vyplacen doplatek na bydlení 
v celkové výši 2 423 mil. Kč a podle toho by zmíněných 19 % 
představovalo 460 370 000 Kč, 

 
e) neuvádí alespoň orientační odhad budoucích nákladů  

na výstavbu/pořízení veřejných sociálních bytů v horizontu 
např. 5-8 let, vč. realizace projektů z IROP, ani nezmiňuje případné 
možnosti využití budoucích úspor z nižšího doplatku na bydlení 

bydlících v substandardním bydlení jsou 
jednotlivci, kteří mají možnost se 
stěhovat za prací a nalézt si tak 
i standardní bydlení. 
Opatření samozřejmě dopadne 
i na rodiny s dětmi. V tomto případě se 
musí důrazně zapojit všechny pomocné 
subjekty, tzn. obec, sociální pracovníci, 
neziskové organizace, sociální služby 
apod.   
Doplní se o tuto možnost důvodová 
zpráva a RIA. Ale jedná se o hypotézu, 
ke které může dojít u všech či jen 
u některých příjemců doplatku 
na bydlení a třeba po zapojení všech 
pomocných subjektů se podaří mnoha 
rodinám nalézt vhodnější bydlení nebo 
dokonce majitelé ubytoven ceny sníží, 
aby si své „nájemníky“ udrželi.  
Ekonomické dopady a další relevantní 
data, která budou moci být získána, 
budou doplněny, včetně za jaká období 
tato data jsou.  
 
Tento údaj nepochází z minulého roku, 
ale ze současného roku a období je 
jeden kalendářní měsíc (březen 2018) a 
ne celý kalendářní rok, se kterým tento 
údaj je srovnáván.  
 
 
 
Není důvod tuto skutečnost uvádět. 
Navrhovaná úprava neřeší spojitost 
s připravovaným zákonem o sociálním 
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pro investice do výstavby sociálních bytů, minimálně 
v problematických lokalitách, 

 
f) nijak nekonkretizuje předpokládanou pomoc příjemcům doplatku na 

bydlení při hledání standardního bydlení ze strany obcí ani nepřihlíží 
k současnému trendu aktivního zřizování tzv. bezdoplatkových zón. 
 

Pokud by byl návrh vládě předkládán, požaduji v uvedených bodech 2) 
a 3) doplnit a ověřit časové, číselné a hodnotící údaje. 
 
Doporučující připomínka: 
 
1) V bodu 6. Přezkum účinnosti regulace ZZ RIA nestanovuje žádné 

indikátory a neuvádí subjekt, který bude přezkum provádět. 
 
Doporučuji doplnit požadované údaje k přezkumu regulace. 

 
Závěr: Žádám o zohlednění uvedených připomínek. 
ROZPOR 

bydlení. Vzájemná provázanost systému 
sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešena 
v návaznosti na reálnou a konkrétní 
podobu zákona o sociálním bydlení, a to 
s největší pravděpodobností návrhem 
jedné dávky na bydlení. 
 
 
 
 
 
 
Bude doplněno.  
 
 
 
 
  

 
Ministerstvo 
zahraničních věcí 

 
Připomínka 
ve vazbě na 
čl. I návrhu 
zákona: 
 
 

 
Navrhovanou úpravou se maximální výše doplatku na bydlení poskytovaná 
při užívání ubytovacího zařízení nebo jiného než obytného prostoru snižuje 
ze současných 80 % normativních nákladů na bydlení na 50 % normativních 
nákladů na bydlení. Tento krok může ve svém důsledku způsobit 
prohloubení sociálního vyloučení současných uživatelů substandartních typů 
bydlení. Jakkoliv MZV oceňuje snahu návrhu zákona omezit obchodování 
s chudobou, kdy pronajímatelé substandardního typu bydlení častokrát 
inkasují za toto ubytování neúměrně vysoké částky dotované státem 
prostřednictvím doplatků na bydlení, návrh zákona dopadá především na 
samotné uživatele těchto typů bydlení, aniž by řešil základní příčiny 
neuspokojivé situace v této oblasti (ztížený přístup uživatelů substandartního 
bydlení na trh se standartním typem bydlení a diskriminace, které jsou tito 
uživatele častokrát vystaveni). 
 
Česká republika je smluvní stranou Mezinárodního paktu o hospodářských, 

Vysvětleno/částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50% 
 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
nadále státem podporováno.   
 
Navrhovaná úprava neřeší spojitost 
s připravovaným zákonem o sociálním 
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sociálních a kulturních právech (dále jen „CESCR“), který mj. zakotvuje 
právo na přiměřené bydlení. Výbor monitorující dodržování CESCR 
opakovaně doporučuje České republice přijmout zákon o sociálním bydlení 
a další konkrétní opatření k zajištění dostupného bydlení se zaměřením 
zejména na marginalizované skupiny. V současné situaci, kdy zákon 
o sociálním bydlení přijat není, jde návrh zákona proti doporučení ze strany 
výboru monitorujícího dodržování CESCR. MZV proto navrhuje nesnižovat 
aktuální výši doplatku na bydlení při užívání substandartních typů bydlení 
a od návrhu zákona tak upustit, a to nejméně do přijetí zákona o sociálním 
bydlení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 

bydlení. Vzájemná provázanost systému 
sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešena 
v návaznosti na reálnou a konkrétní 
podobu zákona o sociálním bydlení, 
a to s největší pravděpodobností 
návrhem jedné dávky na bydlení. 
 
Sociální dopady budou více rozepsány 
ve vztahu ke skupině osob užívající 
substandardní bydlení. I z důvodové 
zprávy a RIA je zřejmé, že nejvíce osob 
bydlících v substandardním bydlení jsou 
jednotlivci, kteří mají možnost se 
stěhovat za prací a nalézt si tak 
i standardní bydlení. 

Ministerstvo vnitra 
 

Obecně: 
 

Zásadní připomínka: 
Přestože chápeme důvody, které stojí za záměrem omezit poskytování 
sociální dávky doplatku na bydlení v případech tzv. substandardního 
bydlení, tedy reagovat na zneužívání těchto dávek provozovateli ubytoven a 
na tzv. obchod s chudobou, s nyní předloženým návrhem, jak tento problém 
řešit, se však nemůžeme ztotožnit.  
 
V důvodové zprávě a zprávě RIA postrádáme bližší analýzu dopadů 
navržené změny na ceny substandardního bydlení a v návaznosti na to na 
schopnost osob, které v tomto bydlení dosud žijí, nalézt ubytování vhodnější 
nebo získat patřičné prostředky potřebné k setrvání v bydlení stávajícím. 
  
Považujeme za nutné vyjádřit obavu, že pro nízkopříjmové skupiny by 
důsledkem zamýšleného opatření byla nutnost opatřit si chybějící prostředky 
na předražené, ale jediné dostupné, bydlení jinde. Např. na úkor jiných 
potřeb, financovaných z jiných dávek státní sociální podpory, dále trestnou 
činností nebo využitím služeb lichvářů. Případně se dotčené osoby ocitnou 
zcela bez domova. Za situace, kdy neexistuje dostupné sociální bydlení, je 
nynější návrh podle našeho mínění spojen s rizikem nárůstu chudoby, 

Vysvětleno/částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50%. 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
nadále státem podporováno.   
Navrhovaná úprava neřeší spojitost 
s připravovaným zákonem o sociálním 
bydlení. Vzájemná provázanost systému 
sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešena 
v návaznosti na reálnou a konkrétní 
podobu zákona o sociálním bydlení, 
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bezdomovectví, a obecně řady sociálně-patologických jevů a celkově dalšího 
zhoršení situace v sociálně vyloučených lokalitách.  
 
Pokládáme proto za nezbytné, aby případné redukce výše doplatku na 
bydlení byly provázeny příslušnými opatřeními, která budou na výše 
nastíněná rizika reagovat a budou nabízet k dosavadním nevyhovujícím 
substandardním formám bydlení vhodnou alternativu.   
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

a to s největší pravděpodobností 
návrhem jedné dávky na bydlení. 
Sociální dopady budou více rozepsány 
ve vztahu ke skupině osob užívající 
substandardní bydlení. I z důvodové 
zprávy a RIA je zřejmé, že nejvíce osob 
bydlících v substandardním bydlení jsou 
jednotlivci, kteří mají možnost se 
stěhovat za prací a nalézt si tak 
i standardní bydlení. 

 
Ministerstvo obrany 

 Požadujeme návrh předkládaného zákona doplnit o výjimku pro držitele 
osvědčení válečného veterána podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných 
veteránech, ve znění pozdějších předpisů.  
Odůvodnění: Váleční veteráni, držitelé osvědčení válečného veterána podle 
zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších 
předpisů, často využívají služeb ubytoven. Vzhledem k horším možnostem 
jejich uplatnění na trhu práce po skončení služebního poměru u Armády 
České republiky, pobírají někteří z válečných veteránů doplatek na bydlení. 
Při navrhovaném snížení z 80 % na 50 % úhrady normativních nákladů na 
bydlení by v budoucnu mohla nastat situace, že si někteří váleční veteráni 
nebudou schopni zajistit vhodné bydlení ani prostřednictvím ubytovacích 
zařízení spravovaných Armádní servisní, p. o. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Pokud je možné jasně specifikovat 
válečného veterána podle osvědčení, je 
možné tuto výjimku zakotvit.  
 
 

MŠMT  Zásadní připomínka:  
1. Nad rámec navrhované novely: Požadujeme v § 3 odst. 1 písm. e) za 

slova „povinné školní docházky“ vložit slova „nebo povinného 
předškolního vzdělávání“ a slova „zákona upravujícího přestupky“ 
nahradit slovy „školského zákona“. 

V souvislosti s přesunem skutkové podstaty přestupků na úseku školství z 
přestupkového zákona do školského zákona je vhodné provést legislativně-
technickou úpravu spočívající v nahrazení neaktuálního odkazu. A v 
návaznosti na zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání 
navrhujeme rozšířit působnost tohoto ustanovení i na povinné předškolní 
vzdělávání. 
 

Akceptováno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAZBGS59N)



8 
 

ÚVČR - VÚV  Úvod 
Souhlasíme se zamýšleným cílem návrhu – tzn. omezit nadměrné zisky 
vlastníků (provozovatelů) substandartních forem ubytování. Není však jasné, 
jak budou řešeny dopady na konkrétní osoby, které doplatek na bydlení 
pobírají.  
I když lze souhlasit se základním záměrem návrhu, může dojít k tomu, 
že omezení výše doplatku na bydlení bude mít negativní dopad na ty, kteří 
ho pobírají. Může se stát, že nakonec skončí bez možnosti ubytování. 
V důvodové zprávě je sice uvedeno, že dojde k posílení spolupráce 
s obecními úřady, které v této situaci vypomůžou. To by platilo, kdyby obce 
disponovaly volnými prostory pro ubytování. To si nejsme jisti. Tuto situaci 
je třeba dát do souvislosti s neexistencí sociální bydlení. Je třeba, aby na tuto 
situaci byl stát připraven a zabránil tomu, aby se lidé dostali do neřešitelné 
situace se svým bydlením.  
Závěr 
Předkladatel by se měl vypořádat s výše uvedenou doporučující 
připomínkou.  

Vysvětleno/částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50%. 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
nadále státem podporováno.   
Navrhovaná úprava neřeší spojitost 
s připravovaným zákonem o sociálním 
bydlení. Vzájemná provázanost systému 
sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešena 
v návaznosti na reálnou a konkrétní 
podobu zákona o sociálním bydlení, 
a to s největší pravděpodobností 
návrhem jedné dávky na bydlení. 
Sociální dopady budou více rozepsány 
ve vztahu ke skupině osob užívající 
substandardní bydlení. I z důvodové 
zprávy a RIA je zřejmé, že nejvíce osob 
bydlících v substandardním bydlení jsou 
jednotlivci, kteří mají možnost se 
stěhovat za prací a nalézt si tak 
i standardní bydlení. 
Opatření samozřejmě dopadne 
i na rodiny s dětmi. V tomto případě se 
musí důrazně zapojit všechny pomocné 
subjekty, tzn. obec, sociální pracovníci, 
neziskové organizace, sociální služby 
apod.   
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Ministerstvo 
financí 
 

K 
důvodové 
zprávě a 
RIA: 

Jestliže se v paragrafovém znění pouze mění číselný prvek (tj. snížení 
doplatku na bydlení z 80 % na 50 %) a nikoli konkrétní kompetence, 
nevidíme důvod pro tvrzení, že navrhovaná úprava prohlubuje participaci 
obecních úřadů v samostatné i v přenesené působnosti na řešení 
problematiky bydlení. Požadujeme, aby předkladatel dostatečně vysvětlil 
toto konstatování. V této souvislosti ale upozorňujeme, že pokud 
předkladatel navrhuje větší rozsah přenesené působnosti, musí uvedené 
nejen kvantifikovat, ale také uvést zdroje na krytí těchto zvýšených dopadů 
(pokud tyto neočekává bagatelní).  

Akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50%. 
Sociální dopady a participace obcí 
v samostatné i přenesené působnosti 
bude více v důvodové zprávě rozepsána.  

 K čl. II 
bod 2: 

Podle našeho názoru je smyslem přechodného ustanovení umožnit ve lhůtě 
6 měsíců přehodnotit výši již přiznaných doplatků na bydlení s přihlédnutím 
ke změně maximální částky, která má být zohledněna pro účely 
odůvodněných nákladů na bydlení (alespoň takto záměr předkladatele 
dovozujeme z textu důvodové zprávy). Máme za to, že orgán pomoci 
v hmotné nouzi bude tedy přehodnocovat, zda v případech, kdy bylo 
o doplatku na bydlení rozhodnuto před účinností navrhovaného zákona, 
nárok na doplatek na bydlení ještě trvá, a pokud ano, tak v jaké výši má být 
doplatek na bydlení vyplácen, a to s ohledem na změnu maximální částky, 
která má být zohledněna pro účely odůvodněných nákladů na bydlení. 
Nejsme přesvědčeni, že text bodu 2 tento záměr vyjadřuje. Domníváme se, 
že ustanovení by mělo být formulováno tak, že orgán pomoci v hmotné 
nouzi, ve lhůtě 6 měsíců po nabytí účinnosti navrhovaného zákona, nově 
posoudí doplatky na bydlení přiznané přede dnem nabytí účinnosti 
navrhovaného zákona. Při tomto novém posouzení by se pak, podle našeho, 
názoru postupovalo pod § 44 odst. 4 zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
 Po formální stránce upozorňujeme, že, podle našeho názoru, slovo 
„vyplácených“ formulačně nenavazuje na předcházející text (mělo by, podle 
našeho názoru, být použito ve tvaru „vyplácené“). 
 
ZÁVĚR 
S předkládaným materiálem “Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů“, 
vyslovujeme, z hlediska kompetencí Ministerstva financí,  souhlas. 
 

Vysvětleno/akceptováno 
Bude zpřesněno a dáno do souvislostí 
s přehodnocením dávek a se stanovenou 
lhůtou.  
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SMOČR  
1. Připomínka obecná 

  Svaz měst a obcí ČR chápe snahu předkladatele odstranit nedostatky 
stávající právní úpravy jedné z dávek na bydlení – doplatku na bydlení a 
stejně tak si je vědom stavu, ve kterém se doplatek na bydlení 
poskytovaný při užívání ubytovacího zařízení nebo jiného, než obytného 
prostoru nachází. Jedná se o velmi složitou situaci, kde jsou na jedné 
straně příjemci dávek (tedy nájemníci), poskytovatelé jiného než 
obytného prostoru či ubytovacího zařízení, kteří mnohdy životní situace 
nájemníků zneužívají, dále jsou v tomto procesu města a obce, na jejichž 
území se jiné formy bydlení nacházejí, sociální pracovníci sociálních 
odborů městských úřadů, zaměstnanci Úřadu práce a v neposlední řadě 
také stát, z jehož rozpočtu doplatky na bydlení plynou. Z výše 
uvedených důvodů je jasné, že problematika doplatku na bydlení a jeho 
zneužívání je více než komplikovaná, a v případě koncepčních změn je 
třeba spolupráce všech zúčastněných, a proto zvolený čas na 
vypracování připomínek – pouhých pět pracovních dnů - a také prostor 
jejich vypořádání ze strany předkladatele – méně než jedenáct hodin, je 
minimálně nestandardní a pro řešení takto závažného problému zcela 
kontraproduktivní.  

Svaz měst a obcí ČR z výše uvedených důvodů, a s ohledem na 
nedostatečný prostor jak pro přípravu připomínek, tak především 
pro jejich vypořádání, je nucen návrh odmítnout jako celek 
z důvodu nepřipravenosti záměru a nejasné roli měst a obcí 
v procesu změn, kdy se dle RIA očekává participace měst a obcí 
v řešení následků navrhovaných změn, avšak městům a obcím 
nejsou dány právní záruky ani finanční zajištění.  

Tato připomínka je zásadní.  

 

ROZPOR 
 

Částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného 
než obytného prostoru bude navržena 
na 60% normativních nákladů 
na bydlení a ne na 50%. 
 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
nadále státem podporováno.   
Navrhovaná úprava neřeší spojitost 
s připravovaným zákonem o sociálním 
bydlení. Vzájemná provázanost systému 
sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešena 
v návaznosti na reálnou a konkrétní 
podobu zákona o sociálním bydlení, 
a to s největší pravděpodobností 
návrhem jedné dávky na bydlení. 
Sociální dopady a významnější 
participace obcí v samostatné 
i přenesené působnosti bude více 
v důvodové zprávě a v RIA rozepsána 
(nicméně tato participace vyplývá již 
ze současných znění právních předpisů 
– zákon o obcích, zákon o pomoci 
v hmotné nouzi, zákon o sociálních 
službách).  
Tvrzení (hypotéza), zda osoby bude 
nebo nebude nižší maximální možná 
výše započitatelných odůvodněných 
nákladů na bydlení motivovat nalézt si 
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Konkrétní připomínky: 

2. k § 34 písm. d)  
  Předkladatel navrhuje u jiného než obytného prostoru a ubytovacího 
zařízení, aby se maximální částka, která má 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.  
  
Tento návrh dle Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace má za cíl 
snížit neúměrné zisky pronajímatelů substandardního bydlení na úkor 
chudoby druhých. Navrhovaná úprava, jak předkladatel uvádí, předpokládá 
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. Dále by předkládaná úprava 
měla 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.  
 
Dle zhodnocení rizik (1.6. Závěrečná zpráva) se předpokládá, 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, kam bude směřovat vyšší finanční státní podpora.  
Předpokládaným dopadem (3.4.) na územně samosprávné celky je 
prohloubení participace obecních úřadů v samostatné i v přenesené 
působnosti na řešení problematiky bydlení. 
 
Naopak dopady (3.1.) na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 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 

standardní bydlení (a rovněž 
spolupracovat více se sociálními 
pracovníky, s obcemi, neziskovým 
sektorem apod.) je v obou směrech 
obdobná. Důsledky mohou být buď 
takové, že si osoby bydlení jiné 
nenajdou nebo jim ubytovatelé ceny 
nesníží, nebo takové, že si osoby jiné 
bydlení najdou (i za pomoci dalších 
subjektů) nebo jim ubytovatelé ceny 
sníží. V minulosti při obdobné změně 
došlo vždy k obojímu. 
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úprava ve svém důsledku nepředpokládá navyšování rozpočtové kapitoly 
Ministerstva práce a sociálních věcí.  
 
Pokud shrneme rizika navrhované právní úpravy, tak je zde počítáno 
s participací měst a obcí a to jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti, 
za předpokladu snížení dopadů na státní rozpočet, aniž by zde byly městům a 
obcím přiznány jakékoliv záruky.  
 
Svaz měst a obcí ČR jako důležitý stakeholder nemůže akceptovat takto 
razantní návrh právní úpravy, který se opírá ve svých zdůvodněních o 
mínění veřejnosti, namísto odborné společnosti a veškerou odpovědnost za 
dopady této úpravy hodlá uvalit na samosprávu.  
 
Tato předpokládaná právní úprava z pohledu dopadů nezapadá do konceptu 
boje proti obchodu s chudobou, neboť v konečném důsledku bude znamenat 
skokový nárůst osob bez přístřeší, doplácení normativních nákladů z částky 
na živobytí, jak je tomu již nyní, zvýšení krádeží, práce na černo a zvýšenou 
nutnost sociální práce, a to jak na obcích, tak na Úřadech práce, a to v době, 
kdy je nedostatek sociálních pracovníků, kteří vlastně pouze vykonávají 
kontrolní činnost, namísto sociální práce.  
Předpokládaná právní úprava také nepočítá s opatřením obecné povahy, 
které se bude potkávat se zvýšenou migrací a v žádném případě zde není 
akcentována připravovaná koncepce sociálního bydlení.  
 
Fakt, že novela byla připravována narychlo, bez znalosti problematiky a 
zapojení hlavních stakeholderů a profesionálů v oboru potvrzuje i 
skutečnost, že v návrhu není počítáno s dopady na seniory a osoby, které 
budou mít či mají zájem o pobytovou sociální službu a jako příjemci pomoci 
v hmotné nouzi se sníženým doplatkem na bydlení prakticky nebudou mít 
šanci na umístění a zůstanou tedy v nepříznivém zdravotním stavu či 
vysokém věku absolutně bez pomoci.   
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Svaz měst a obcí ČR rozumí záměru šetřit finanční prostředky a 
nepodporovat soukromé podnikání s chudobou, nesouhlasí však s tímto 
velmi unáhleným postupem, kdy není vyřešeno, jak bude o nejslabší skupinu 
obyvatel v zimě (leden/únor, kdy se změny projeví) roku 2019 postaráno.  
 
Předkladatel, jež je gestorem sociální oblasti, by měl mít v prvé řadě za úkol 
pohlížet na dávkový systém jako na podporu sociálně slabých, kterým je 
třeba pomoci a nepoužívat pomoc v hmotné nouzi jako regulátor trhu s 
ubytováním či se ho snažit dávkovým systémem měnit. Dopady změn totiž 
pocítí především příjemci pomoci v hmotné nouzi, o které má stát primárně 
postarat. Předkladatelem navržená úprava ve skutečnosti nezaručuje právo 
na bydlení, ale naopak omezuje právo výběru, kde příjemce dávek chce či 
může bydlet, což v praxi znamená nárůst počtu osob bez přístřeší, o které se 
bude třeba se postarat. 
 
V závěru je třeba uvést, že povinnost postarat se o osoby bez přístřeší nelze 
uvalit na obce, neboť většina obcí ve skutečnosti bytový fond nemá a nikdy 
neměla, a pokud se bytový fond nachází ve vlastnictví obce, pak je plně 
obsazen. Dále také není možné počítat s jakoukoliv participací samospráv 
bez finančních záruk, tedy bez potvrzení proplacení vyrovnávacích nákladů 
v plné výši a zajištění personálního obsazení pozic, které budou muset na 
obecních úřadech vzniknout.  
 
Svaz měst a obcí ČR proto trvá na VARIANTĚ I – „nulová“, tedy na 
zachování stávající právní úpravy. 
 
Tato připomínka je zásadní.  
ROZPOR 
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Moravskoslezský kraj  Moravskoslezský kraj se zabýval navrhovanými změnami v oblasti státní 
sociální podpory u dávky příspěvku na bydlení i ve vztahu k aktuálně 
navrhovaným a projednávaným změnám u dávky doplatku na bydlení, jehož 
úprava se navrhuje v rámci návrhu změny zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Moravskoslezský kraj 
uplatnil zásadní připomínky).  
 
Moravskoslezský kraj považuje za nezbytné, aby oba návrhy změn 
zákonů, tj.:  

- zákona č. 111/2006 Sb. - dávka doplatek na bydlení, a  
- zákona č. 117/1995 Sb. - dávka příspěvek na bydlení,  

byly projednávány společně a jejich výsledná úprava byla vzájemně 
provázána a dostatečně podrobně vysvětlena včetně vyčíslení 
předpokládaných úspor.  
 
OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  
Moravskoslezský kraj navrhuje sloučit obě dávky, tj. dávku příspěvek na 
bydlení s dávkou hmotné nouze – doplatek na bydlení a tím celý systém 
sociálních dávek zefektivnit a individualizovat.  
 
V tomto kontextu Moravskoslezský kraj dále navrhuje vyčíslení:  

- možných dopadů ve smyslu snížení počtu příjemců dávky příspěvku 
na bydlení a doplatku na bydlení, a dále  

- snížení rozsahu čerpaných prostředků ze státního rozpočtu u obou 
dávek na bydlení, aby bylo zřejmé, že nenastane pouze odčerpání 
finančních prostředků z oblasti hmotné nouze a naproti tomu se 
změny projeví v nárůstu výdajů na příspěvek na bydlení.    

 
Odůvodnění:  
Předložený návrh neobsahuje žádné výpočty a kalkulace ve smyslu 
uvedených prohlášení ve zprávě RIA, v předkládací a důvodové zprávě 
vedoucí k úsporám. V důvodové zprávě není uvedeno, pokud půjde o 

Vysvětleno/částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50%. 
Navrhovaná novela předchází 
připravované úpravě jedné dávky na 
bydlení, se kterou počítá i Plán 
legislativních prací vlády na rok 2018, 
na jejíž úpravě se pracuje. Tato novela 
má co nejrychleji omezit podporu státu 
do substandardního bydlení a tím více 
zamezit obchodu s chudobou. Bydlení 
v bytech zůstává nadále státem 
podporováno.   
Ekonomické dopady a další relevantní 
data, která budou moci být získána, 
budou doplněny.  
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omezení dávky příspěvku na bydlení, jak je deklarováno, jak se tato 
skutečnost projeví v doplňující dávce doplatku na bydlení ze systému dávky 
pomoci v hmotné nouzi. Tyto dvě dávky jsou vzájemně velmi provázané a 
jejich koncepce je z dosavadní právní úpravy zcela zřejmá. Uvedený návrh 
naproti tomu zcela popírá současnou koncepci obou dávkových systémů, 
neboť dosud byly oba systémy nastaveny tak, že: 

- příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory a má při 
poskytování přednost před dávkou doplatku na bydlení dle zákona o 
pomoci v hmotné nouzi, je závislý pouze na výší příjmů osoby 
(rodiny), pokud nejsou dosahovány příjmy ve výši životního 
minima, pak do vzorce se dosadí částka příjmů ve výši životního 
minima, neboť jde o dávku řešící příjmovou nedostatečnost tzv. nad 
částkou životního minima: nezkoumají se žádné další sociální a 
majetkové poměry, ani snaha osoby zvýšit si příjem vlastní prací 
nebo domáháním se nároků a pohledávek,  

- doplatek na bydlení je poskytován, pokud předchozí dávka 
neumožňuje pokrýt úhradu nákladů na bydlení, doplatek na bydlení 
je dávkou závislou na příjmovém testu i na celkových sociálních 
a majetkových poměrech, vyžaduje se vlastní snaha zvýšit si příjem 
vlastním přičiněním, zkoumají se možnosti osoby nárokovat jiné 
dávky, podpory, výživné či jiné pohledávky, ve výpočtovém vzorci 
se zohledňuje neexistence příjmů, protože jde o dávkový systém, 
tzv. do výše životního minima.  

 
  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 33 odst. 2 
Moravskoslezský kraj navrhuje změnu koeficientu pro fakultativní možnost 
poskytování dávky doplatku na bydlení z 1,3 na 1,5, popř. změnit 
i  fakultativnost poskytnutí za obligatorní nárok.  
 
Toto ustanovení by tak znělo: „(2) Podmínkou nároku na doplatek 
na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení 

Neakceptováno  
Text připomínky jde nad rámec 
předkládané novely. Navrhované 
opatření má navíc dopady na státní 
rozpočet – navýšení mandatorních 
výdajů. V textu není ani zřejmý důvod, 
proč by k takovému nárůstu koeficientu 
mělo dojít. Koeficient 1,3 je od roku 
2007 používán pouze v případech, kdy 
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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 1,5násobek částky 
živobytí osoby a společně posuzovaných osob.“ 
Odůvodnění:  
Jestliže návrh změny zákona o státní sociální podpoře jde u dávky příspěvku 
na bydlení směrem k plošnému poskytování dávky a rozvolnění jeho 
podmínek pro získání nároku na tuto dávku, pak mnohem efektivnější je 
učinit změnu dávky doplatku na bydlení, a to změnou koeficientu 
v uvedeném ustanovení. Pokud by pro úřad práce bylo náročné posuzování 
podmínek u dávek v důsledku zvýšení koeficientu a s tím spojeného 
posuzování fakultativnosti, pak lze změnit fakultativnost na obligatorní 
vznik nároku na dávku. V systému pomoci v hmotné nouzi se posuzuje nejen 
příjem osob, ale také celková sociální a majetková situace ve spojení 
s dalšími podmínkami (snaha zvýšit si příjem vlastní prací, uplatnění dalších 
práv, nároků a pohledávek, apod.). Nejde tedy o plošný systém dávek a je 
mnohem efektivnější než dávka státní sociální podpory na bydlení.  
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 34 písm. e) 
Návrh MSK: 
Moravskoslezský kraj navrhuje nahradit slova „maximálně však do výše 
normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře“ 
(pozn. pod čarou – odkaz na § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů)  
slovy 
 „maximálně však do výše částek nákladů účtovaných za ubytování u 
jednotlivých pobytových sociálních služeb podle zákona o sociálních 
službách a podle prováděcí vyhlášky“ (pozn. pod čarou – odkaz na vyhlášku 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách). 

osoba nemá z důvodu příjmů nárok na 
příspěvek na živobytí, aby ještě mohla 
mít nárok na doplatek  
na bydlení (jehož jednou z podmínek 
nároku je právě mít nárok na příspěvek 
na živobytí). I když  
ze znění dotčeného ustanovení se zdá, 
že se jedná o fakultativní nárok, při 
aplikaci ustanovení jde vždy 
o obligatorní nárok. To znamená, 
že pokud osoba má uplatněnou žádost 
o doplatek na bydlení, vždy se 
vyhodnotí nejdříve žádost o příspěvek 
na živobytí, a pokud nárok na tento 
příspěvek kvůli příjmům nevznikl, 
hodnotí se pokaždé, zda příjem 
nepřesáhl 1,3 násobek částky živobytí. 
A pokud příjem tento koeficient 
nepřesáhl, vzniká při splnění dalších 
podmínek nárok na doplatek na bydlení.  
 
Neakceptováno  
Text připomínky jde nad rámec 
předkládané novely. Navrhované 
opatření má navíc dopady na státní 
rozpočet – navýšení mandatorních 
výdajů. Rovněž nelze úpravu vázat 
na pevnou částku podle vyhlášky 
505/2011 Sb., protože částky uvedené 
v této vyhlášce nejsou pouze 
za ubytování, ale součástí jsou i služby 
jako je úklid, praní, opravy prádla, 
ošacení, žehlení, což se ani v současné 
době do odůvodněných nákladů 
na bydlení nezapočítává.  
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Odůvodnění:  
V současnosti není nastavena rovnost mezi uživateli sociálních služeb 
poskytovatelů v rozdílných obcích dle počtu obyvatel, neboť dosavadním 
výchozím pravidlem jsou normativní náklady dle zákona o státní sociální 
podpoře v § 26 odst. 1 písm. a) dle velikosti obce (viz níže tabulka 
normativních nákladů), přičemž osoba uživatele sociální služby je 
posuzována samostatně. 
 
V současné době je maximální úhrada za ubytování v pobytové sociální 
službě, která se považuje pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi za zřetele 
hodný případ dle § 33 odst. 6, 210 Kč denně (bez ohledu na lokalitu, zda jde 
o Prahu nebo Štramberk), tj. např. při 30 dnech jde o částku 6300 Kč 
měsíčně. Pokud bude tedy osoba užívat domov pro seniory v Praze, může 
mu být částka zohledněna v plné míře úhrady, protože lze zohlednit výši 
nákladů až do 7870 Kč měsíčně. Pokud bude osoba využívat sociální službu 
např. v obci Štramberk, kde je cca 3000 obyvatel, tak se uživateli zohlední 
max. částka ve výši 4844 Kč měsíčně. Přitom sociální služby mají stanovenu 
maximální úhradu a není tak nebezpečí nárůstu nákladů za ubytování, neboť 
výši max. nákladů určuje MPSV vyhláškou. S ohledem na uvedené jsou tyto 
rozdíly v nárocích na dávky nedůvodné, protože zvýhodňují poskytovatele 
sociálních služeb ve větších městech oproti službám v menších obcích.  
 
 

 
Dále se v sociálních službách, pokud na 
pokoji bydlí více osob, které nejsou 
společně posuzované, nerozpočítávají 
náklady na bydlení podle principu jeden 
doplatek na bydlení na jednu místnost 
tak, jak je to např. v ubytovnách. 
To znamená, že se nerozpočítají 
odůvodněné náklady na bydlení za celý 
pokoj na každou osobu zvlášť tak, 
že i když každá osoba obdrží doplatek 
na bydlení, celkový součet těchto 
doplatků by byl ve výši jednoho 
doplatku na bydlení. Toto opatření se 
u pobytových sociálních služeb 
nepoužívá, což v konečném důsledku 
znamená, že je-li více osob, které nejsou 
společně posuzované, na pokoji 
v pobytové sociální službě, každá osoba 
může obdržet doplatek na bydlení 
v maximální možné výši daných 
normativních nákladů na bydlení.  
 
I když se jedná o bydlení v  pobytových 
sociálních službách, je neustále důležité 
si uvědomit, že se nejedná o bydlení 
v bytech a není důvodné v rámci výše 
odůvodněných nákladů na bydlení 
umožnit částku těchto nákladů vyšší, 
než jsou normativní náklady na bydlení, 
které jsou průměrnou hranicí nákladů 
u nájemního bydlení [Příkladem je 
možné poukázat na situaci, kdy pokoj 
v azylovém domě nebo v další sociální 
službě užívají tři osoby, které nejsou 
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společně posuzovány a nemají žádný 
příjem. Vezmou-li se nejnižší normativní 
náklady na bydlení v částce 4 844 Kč 
(obec do 9 999 obyvatel), v konečném 
důsledku bude na celý pokoj počítána 
výše odůvodněných nákladů na bydlení 
v částce 14 532 Kč. Tato částka se jeví 
jako dostatečná, možná až neúměrně 
vysoká.].  
 
Sociální dávky mají vyvažovat podporu 
ve vztahu ke všem skupinám, které tuto 
podporu potřebují, a kdy nelze v rámci 
zachování principu sociální 
spravedlnosti a udržení sociálního smíru 
neúměrně upřednostňovat jednu skupinu 
před skupinou druhou. Proto je otázkou, 
jakým způsobem má stát preferovat 
v rámci doplatku na bydlení 
v pobytových sociálních službách před 
bydlením v bytech a zda přispívat 
k situaci, aby bydlení v pobytových 
sociálních službách bylo dražší než 
bydlení v bytech. Je nesporné, že by 
neměly být náklady na bydlení na pokoj 
nebo na ubytovací jednotku 
v pobytových sociálních službách vyšší 
než náklady na bydlení ve standardním 
bytě.  Proto je maximální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení pro 
doplatek na bydlení stanovena obdobně 
pro pobytové sociální služby jako u bytů 
v nájemní formě. Dávky pomoci 
v hmotné nouzi nejsou nastaveny, 
aby prioritně dotovaly sociální služby, 
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ale jsou poskytovány nízkopříjmovým 
osobám či osobám bez příjmu. Sociální 
služby jsou státem dotovány v jiném 
režimu.    
 
Obecně mají poskytovatelé pobytových 
sociálních služeb osobám být co nejvíce 
nápomocni a určovat výši nákladů na 
bydlení podle jejich příjmových 
možností. Stanovení maximální možné 
denní částky za poskytnutí ubytování 
ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. neznamená, 
že poskytovatel musí tuto cenu stanovit 
co nejblíže k maximu. Naopak má 
stanovit takovou cenu, která pro klienta 
této služby nebude likvidační a klient ji 
bude moci uhradit z vlastních 
finančních zdrojů. Cílem doplatku na 
bydlení není financování sociálních 
služeb, ale financování za daných 
podmínek bydlení, které má mít trvalý 
(dlouhodobý) charakter, tj. bydlení 
mimo sociální službu.  
 

Ústecký kraj  1. Mezi připomínkovými místy nebyl uveden Úřad práce ČR, ačkoliv zákon 
o pomoci v hmotné nouzi se přímo věnuje problematice, kterou se úřady 
práce přímo zabývají, tj. administrují žádosti o dávky a také z rozpočtu 
ČR přímo dávky vyplácejí. Ústecký kraj je přesvědčen, že Úřad práce 
ČR, jako připomínkové místo, by mohlo poskytnout nejrelevantnější 
údaje jak z přímé procesní činnosti, tak o poznatcích z praxe, např. 
od svých sociálních pracovníků, příp. zajistit vyhodnocení důsledků 
jednotlivých kroků či změn v zákoně v předchozích letech. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Generální ředitelství Úřadu práce 
ČR nelze zařadit mezi subjekty 
do mezirezortního připomínkového 
řízení, protože jako úřad podléhá 
MPSV a je součástí vnitřního 
připomínkového řízení.  
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 2. Dne 12. 9. 2017 proběhlo na Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí nad 
Labem jednání pracovní skupiny pro celkové zhodnocení a přípravu 
podkladů k zákonodárné iniciativě podle článku 41 odst. 2 Ústavy České 
republiky v rámci systému dávek pomoci v hmotné nouzi, když cílem 
pracovní skupiny je intenzivně se zabývat a případně navrhnout 
legislativní změny pro změnu dosavadního systému a praxe v oblasti 
výplaty dávek na bydlení. Z toho důvodu bylo na schůzi Rady Ústeckého 
kraje dne 28. 6. 2017 navrženo jmenování pracovní skupiny pro 
zhodnocení a přípravu podkladů k zákonodárné iniciativě podle článku 
41 odst. 2 Ústavy České republiky v rámci systému dávek pomoci 
v hmotné nouzi.  
 
V současné době je na základě nařízení vlády č. 453/2013 Sb. nájemné 
stanoveno zejména způsobem popsaným v § 3 tohoto nařízení, tedy 
prokazatelným doložením výše nejméně 3 srovnatelných cen nájemného 
v daném místě. Jedná se tedy spíše o zmapování nájemného v místě 
obvyklého, dle kterého se následně porovnávají ostatní doložené nájemní 
smlouvy pro srovnatelný typ bytu. Pro toto srovnání slouží tabulka 
nájemného, kterou zpracovávají krajské pobočky Úřadu práce ČR 
na základě informací z jednotlivých kontaktních pracovišť pro dané 
období (většinou 1 rok).  
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o porovnání existujících tržních cen 
nájemného, které není nikterak omezeno ani regulováno, dochází tak ke 
zbytečnému plýtvání veřejnými prostředky.  
 
Již v rámci usnesení vlády ze dne 27. 7. 2016 č. 669 k problémům 
spojených s bydlením sociálně vyloučených a návrhům na její řešení a 
k usnesení č. 670 k identifikaci problémů v oblasti bydlení byl stanoven 
úkol pro ministryni pro místní rozvoj – Vytvořit pro účely konstrukce 
normativních nákladů na bydlení orientační přehled hodnot nájemného 
v území, a v pravidelných intervalech jej aktualizovat. Do současné doby 
nebylo toto splněno. Orientační přehled hodnot nájemného v území 
vzniklý tímto postupem by mohl být využit pro konstrukci normativních 
nákladů na bydlení ve vazbě na zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře v rámci které by bylo možné nově upravit a využít těchto 

Vzato na vědomí 
Cílem novely bylo zamezit nadužívání 
doplatku na bydlení, který se poskytuje 
osobám užívající substandardní formu 
bydlení.  
 
Text připomínky jde nad rámec 
předkládané novely a pojí se s úpravou 
jedné dávky na bydlení. Navrhovaná 
novela zákona o pomoci v hmotné nouzi 
předchází připravované úpravě jedné 
dávky na bydlení, se kterou počítá i Plán 
legislativních prací vlády na rok 2018, 
na jejíž úpravě se pracuje.  
 
Ekonomické dopady a další relevantní 
data, která budou moci být získána, 
budou doplněny. 
 
 
 
 
 
 
 
Úkol vytvořit jednotnou mapu 
nájemného a dalších položek spojených 
s bydlením nebyl příslušnými subjekty 
akceptován. Zaslaný orientační přehled 
hodnot nájemného v území 
Ministerstvem pro místní rozvoj nelze 
využít pro doplatek na bydlení.  
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orientačních přehledů následně i pro doplatek na bydlení v rámci zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.  

 
V dané věci byla dne 9. 5. 2017 předsedovi vlády (v kopii ministryni 
práce a sociálních věcí a ministryni pro místní rozvoj) odeslána i žádost. 
Dne 31. 5. 2017 jsme od pana předsedy vlády obdrželi odpověď, že si je 
vědom skutečnosti, že v současné době není k dispozici jednotná, státem 
garantována mapa skutečného aktuálního nájemného, případně energií a 
služeb spojených s užíváním bytu, včetně zakotvení povinností vlastníků 
nemovitostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) 
v polovině roku 2016 zařadilo stanovení a zjišťování výše nákladů 
na bydlení pro určení výše dávek s možností využít mapu nájemného 
mezi problematické okruhy. V rámci této problematiky MPSV předložilo 
vládě materiál, ve kterém bylo navrženo řešení, aby Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) (případně ve spolupráci 
s Energetickým regulačním úřadem a obcemi) vytvořilo pro potřeby 
bytové politiky jednotnou mapu skutečného aktuálního nájemného, 
energií a služeb spojených s užíváním bytu a současně zajistilo její 
průběžnou aktualizaci. Obdobný materiál rovněž připravil ministr pro 
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady 
vlády. Oba materiály projednala vláda dne 27. 7. 2016 a přijala výše 
uvedená usnesení č. 669 k problémům spojeným s bydlením sociálně 
vyloučených obyvatel a návrhům jejich řešení a č. 670 k identifikaci 
problémů v oblasti bydlení, ve kterých byly uloženy úkoly jednotlivým 
rezortům ohledně problematiky bydlení. Výše zmíněná usnesení uložila 
MMR úkol vytvořit pro účely konstrukce normativních nákladů 
na bydlení orientační přehled hodnot nájemného v území 
a v pravidelných intervalech jej aktualizovat. Koncem ledna, 
resp. počátkem února 2017 MPSV obdrželo materiál MMR obsahující 
regionální přehled hodnot nájemného zpracovaného z dat Českého 
statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) za září 2016. Zároveň bylo 
ze strany MMR navrženo, aby MPSV jako faktický uživatel zpracování 
těchto dat požádalo ČSÚ o zachování šetření cen nájemného v bytech 
v dosavadním rozsahu. MPSV následně v polovině dubna 2017 požádalo 
ČSÚ o předání mikrodat z měsíčního zjišťování spotřebitelských cen 
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zboží a služeb a měsíčního zjišťování Ceny-Nájem 1-12. Dne 9. a 
10. 5. 2017 obdrželo statistické pracoviště MPSV údaje z ČSÚ, které 
v současné době zpracovává do agregovaných statistických výstupů 
pro potřeby příslušného odboru. Následně bude údajně možné prověřit, 
zda tato budou dostačující ke splnění prvotního účelu stanovení a 
zjišťování výše nákladů na bydlení. MPSV i nadále považuje zpracování 
cenových map nájemného, energií a služeb spojených s užíváním bytu za 
potřebné, a to nejen pro potřeby Úřadu práce ČR, resp. pro výpočet výše 
státem poskytovaných sociálních dávek na bydlení. 

 
Pracovní skupina se shodla na dvou zásadních bodech:  
1. sloučení dávek na bydlení (doplatku na bydlení ze systému pomoci 

v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení ze systému státní sociální 
podpory) do jedné dávky,  

2. stanovení maximální částky na nájemné a služby ve výši obecního 
nájemního bydlení.  

 
Tato připomínka je zásadní. 

 3. Navrhovaný zákon je z pohledu odborných pracovníků shledáván jako 
nekoncepční materiál, který nebyl konzultován s odborníky, kteří se 
výplatou dávek uvedených v zákoně přímo zabývají (viz připomínka 
č. 1). Dále je zcela zřejmé, že není efektivní z dlouhodobého hlediska a 
na základě dlouhodobé praxe vyplácet dvě dávky na bydlení z dvou 
různých systémů, tj. dávku na bydlení ze systému hmotné nouze a 
příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Z toho důvodu 
navrhuje Ústecký kraj opakovaně sloučení příspěvku a doplatku 
na bydlení do jedné dávky (viz připomínka č. 2). 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Viz výše.   

  
4. Ustanovení § 34 písm. d) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, se týká požadavku na snížení normativních nákladů z 80% na 50% 
započitatelných nákladů na bydlení. Tento krok podporujeme, ale 
zároveň upozorňujeme, že pro  praxi sociálních pracovníků obcí 
v Ústeckém kraji je tento krok rizikový. Důvodem je skutečnost, že již 

 
Vysvětleno/částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
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nyní občané žijící na ubytovnách či v bytech pronajímaných 
od soukromých vlastníků nemohou uhradit částku na bydlení vyplývající 
z nájemní smlouvy celou z dávek na bydlení, neboť činí např. 14 000,- 
Kč za byt 2+1, a jsou nuceni zbývající částku uhradit z příspěvku 
na živobytí, přídavků na děti, příspěvků na péči a jiných dávek, které 
k těmto účelům nejsou určeny. V důsledku toho dochází k prohlubování 
finanční tísně rodiny, míry zadluženosti, a současnému zvýšení rizika 
ohrožení ztráty bydlení. 
Z toho dále vyplývá, že nejen že porušují účelovost jednotlivých dávek, 
resp. zneužívají je pro jiné účely, ale také jim v důsledku chybí finanční 
prostředky na zabezpečení dalších základních potřeb, jako je péče 
o zdravotně postiženého občana, strava, hygiena, školní pomůcky, 
oblečení, vybavení bytu např. postelemi pro děti, psacími stoly, 
a podobně.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50%. 
Tvrzení (hypotéza), zda osoby bude 
nebo nebude nižší maximální možná 
výše započitatelných odůvodněných 
nákladů na bydlení motivovat nalézt si 
standardní bydlení (a rovněž 
spolupracovat více se sociálními 
pracovníky, s obcemi, neziskovým 
sektorem apod.) je obdobná. Důsledky 
mohou být buď takové, že si osoby 
bydlení jiné nenajdou nebo jim 
ubytovatelé ceny nesníží, nebo takové, 
že si osoby jiné bydlení najdou 
(i za pomoci dalších subjektů) nebo jim 
ubytovatelé ceny sníží. V minulosti při 
obdobné změně došlo vždy k obojímu. 

  
5. Požadavek na snížení normativních nákladů z 80% na 50% 

započitatelných nákladů na bydlení, se jeví v praxi sociálních pracovníků 
obcí v Ústeckém kraji jako rizikový, jak bylo uvedeno v připomínce č. 4, 
současně však lze chápat tuto úpravu jako možný nástroj pro 
systematický tlak na pronajímatele/majitele ubytoven a bytů 
v soukromém vlastnictví osob, podnikajících právě v pronajímání 
nemovitostí občanům pobírajícím dlouhodobé dávky pomoci v hmotné 
nouzi a dávky státní sociální podpory. Ceny nájemného jsou v současné 
době natolik vysoké, že jsou ubytovny pro osoby ohrožené ztrátou 
bydlení nedostupné. 

 
 
Ústecký kraj zde však zároveň vyjadřuje obavu, že tento tlak nebude 
dostatečný a již nyní v praxi shledává důsledky vydávání opatření obecné 
povahy v souvislosti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů 
podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů. Jak z terénu vyplývá, byty v lokalitách s OOP jsou 

 
 
Vysvětleno/částečně akceptováno 
Viz výše 
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volné a majitelé nemovitostí je nadále nabízejí k pronájmu za stejně 
vysoké (nadhodnocené) ceny přesto, že kvalitativně se v bytech nic 
nezměnilo, nedošlo k opravám, vybavení bytu, či běžné údržbě.  

 
Budeme-li vycházet z popisu situace uvedené v bodě 4 výše, kdy dochází 
k úhradě nájemného z jiných zdrojů, než jsou zdroje určené na úhradu 
nákladů na bydlení, lze předpokládat, že se sníženým normativem bude 
podíl dofinancování z jiných zdrojů ještě vyšší (o 30 %).  

 
Úřady práce dlouhodobě nemohou tolerovat ubytování občanů 
v souvislosti s výplatou dávek na bydlení v tzv. nestandardním bydlení, 
tj. typicky na ubytovnách, na druhou stranu je velice obtížné nabídnout 
občanům závislých na sociálních dávkách standardní bydlení, které 
museli již v předchozí době opustit. Zde zcela postrádají sociální 
pracovníci dříve připravovaný zákon o sociálním bydlení, který by 
mohl pomoci připravit adekvátní a dostupné bydlení právě pro tyto 
občany. 

            
Tato připomínka je zásadní. 

 
Středočeský kraj 
 
 
 
 

  
Zásadní připomínky: 
 
Novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, prohlubuje 
princip diskriminace v přístupu k bydlení. Článek 30 odst. 2 LZPS stanoví: 
„Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je 
nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.“  
Novela zákona sice s dobrým úmyslem odstranit obchod s chudobou 
omezuje výši dávek na bydlení, nicméně v principu působí diskriminačně, 
neboť pomoc v hmotné nouzi je určena každému, „v rozsahu zajištění 
základních životních podmínek“. Novela tak výrazným způsobem rozsah 
pomoci omezuje, což vnímáme, jako zásah do odpovědnosti státu 
za zajištění jednoho ze základních sociálních práv člověka v moderní 
společnosti.  
 
 

Vysvětleno/částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena 
na 60% normativních nákladů 
na bydlení  
a ne na 50%. 
Článek 30 odst. 3 Listiny základních 
práv a svobod také určuje, 
že podrobnosti, kdo je v hmotné nouzi 
a má právo na takovou pomoc, která je 
nezbytná pro zajištění základních 
životních podmínek, stanoví zákon. 
A zákon stanoví maximálně možnou 
započitatelnou hranici odůvodněných 
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Zhodnocení sociálních dopadů je plytké a opakuje tvrzení, která jsou již 
praxí orgánů pomoci v hmotné nouzi a obcemi realizována a nevedou 
k žádanému cíli. Bytová politika je samosprávnou agendou obcí, která není 
ze strany státu systematicky stimulována, právě s ohledem na ochranu 
sociálních práv ohrožených osob. Ostatně, kdyby tomu tak nebylo, pak by 
k situaci „obchodu s chudobou“, kterou předkládaná novela řeší, 
nedošlo.  Právě selhání státu v této kompetenci následně vede k dalšímu 
sociálnímu vyloučení. Tak to ostatně vnímají i ti, kteří v hrubě 
nevyhovujícím bydlení žijí: jako zbavení svého práva na důstojný život, ne-li 
práva na život jako takový. Předkládaná novela totiž omezuje alokaci zdrojů 
státu jako částečně přiměřeného opatření v souladu se základními 
lidskoprávními hodnotami. 
 
Jak plyne z materiálu přijatého Valným shromážděním OSN č. A/71/310, 
jako Zprávu zvláštní zpravodajky pro odpovídající bydlení jako součásti 
práva na přiměřenou životní úroveň a práva nebýt v tomto ohledu 
diskriminován, je právě nezbytné abychom právo na odpovídající bydlení 
vtělené do práva na pomoc v hmotné nouzi vnímali právě v úzké souvislosti 
s ochranou práva na život. Proto se dá jednoznačně konstatovat, 
že předkládaná novela řeší důsledky nečinnosti státu, nikoli jeho příčiny. 
Negarantuje osobám, které jsou na pomoc v hmotné nouzi odkázány, 
spolupráci s obcemi. Tato spolupráce s lidmi, kteří v hrubě nevyhovujícím 
bydlení žijí, zahrnuje zejména formalistní kroky, které negarantují zajištění 
standardní formy bydlení. Jako vyloženě zavádějící se jeví tvrzení, 
že „úprava dává příjemcům dávek dostatečný prostor, aby se mohli 
na případné dopady novely připravit“, neboť není zřejmé, kde předkladatel 
bere naději, že se „prostor“, který novelou zásadně nemění, spíše zmenšuje, 
garantuje, že osoby, které žijí v hmotné nouzi, se budou moci připravit, 
pokud doposavad k takovému kroku nedošlo. Rozumíme kroku, aby bylo 
zamezeno „obchodu s chudobou“, nicméně bez komplexního řešení jde 
o hazard s životy osob, kterým je pomoc v hmotné nouzi garantovány LZPS 
a dalšími mezinárodními závazky, zejména Evropskou sociální chartou.  
 
 
 

nákladů na bydlení pro substandardní 
formu bydlení takovou, aby nebyla 
obdobná formě standardní.  
 
Pomoc obcí, jak v přenesené, 
tak i v samostatné působnosti, je již nyní 
zakotvena v právních předpisech (zákon 
o obcích, zákon o pomoci v hmotné 
nouzi, zákon o sociálních službách) a je 
potřeba ji aktivně vykonávat, což 
podnítí i navrhovaná novela tím, 
že příjemci doplatku na bydlení 
užívající substandardní formu bydlení 
budou více tuto pomoc potřebovat.   
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Zpráva dále konstatuje, že „opatření mají dopady na celkovou sociální 
situaci příjemců dávek, k jejímuž řešení je však nutné přistupovat 
komplexněji prostřednictvím jiných, nedávkových nástrojů sociálních 
systémů“ a právě tyto nástroje nezavádí, ani nepojmenovává, ač je to na 
několika místech konstatováno, že „prohlubuje participaci obecních úřadů 
v samostatné i v přenesené působnosti na řešení problematiky bydlení“. 
MPSV tak zcela neplní zejména opatření 5.1.2m, které mu uložila vláda 
svou Koncepcí prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České 
republice do roku 2020. 
 
Z toho konkrétně vyplývá:  
 

• Zákony ohledně dávek v hmotné nouzi nemají za úkol regulovat trh 
s ubytováním, ale poskytnout lidem v hmotné nouzi příspěvek 
na bydlení a živobytí. Regulace trhu s ubytováním nespadá 
do kompetence MPSV, spíše do kompetence MMR.   

• Snížením dávky DnB majitelé ubytoven nesníží ceny za ubytování 
a příjemci budou muset doplácet bydlení z příspěvku na živobytí 
a tím se prohloubí jejich tíživá sociální situace a více marginalizuje 
příjemce dávky. 

• Snaha efektivně motivovat příjemce najít si standardní bydlení se 
nevyhne bez dalších zvýšených nákladů. Jde především o zvýšení 
nákladů za proplacení bydlení a dále nastavení mechanismů, aby pro 
příjemce dávek bylo standardní bydlení dostupné.  

• Takto nastavená úprava nezaručuje právo na bydlení, spíše ho 
omezuje a omezuje právo výběru, kde chce příjemce bydlet. 

• Důsledky opatření se přesouvají na obce, které nemají k dispozici 
nabídnutí standardního bydlení.  

• Riziko plošného omezení dávek vede k ohrožení určité skupiny 
bezdomovectvím.  

• Změna by se neměla dotknout případů hodných zvláštního zřetele, 
kdy je osoba v hmotné nouzi přijata do zařízení sociálních služeb 
(není standardní typ bydlení). Zde jsou již osoby, pro které 
standardní bydlení není vhodné.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Doplatek na bydlení bude nadále 
poskytován, pouze se omezuje 
započitatelná výše odůvodněných 
nákladů na bydlení do substandardního 
bydlení. Standardní bydlení bude nadále 
státem podporováno ve stejném 
rozsahu. Není možné, aby substandardní 
bydlení bylo podporováno státem stejně 
jako bydlení standardní. 
- Tvrzení (hypotéza), zda osoby bude či 
nebude nižší maximální možná výše 
započitatelných odůvodněných nákladů 
na bydlení motivovat nalézt si 
standardní bydlení (a rovněž 
spolupracovat více se sociálními 
pracovníky, s obcemi, neziskovým 
sektorem apod.) je obdobná. Důsledky 
mohou být buď takové, že si osoby 
bydlení jiné nenajdou nebo jim 
ubytovatelé ceny nesníží, nebo takové, 
že si osoby jiné bydlení najdou 
(i za pomoci dalších subjektů) nebo jim 
ubytovatelé ceny sníží. V minulosti při 
obdobné změně došlo vždy k obojímu. 
- Náklady na bydlení v bytech by byly 
obdobné, jako jsou v současné době 
poskytovány do substandardního 
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Již za současného stavu se zájemcům o pobytovou sociální službu, kteří jsou 
příjemci dávek PvHN, daří odpovídající službu z finančních důvodů obtížně 
zajistit. V případě snížení DnB budou osoby nacházející se v nepříznivé 
sociální situaci z důvodu zdravotního stavu či věku prakticky neumístitelní 
a zůstanou bez potřebné pomoci.  
 
Návrh řešení:  
Navrhujeme, aby předmětná novela zákona byla předkladatelem vzata zpět 
a nově předložena komplexní novela, která bude kromě omezení dávek 
na substandardní formy bydlení garantovat osobám, které potřebují pomoc 
v hmotné nouzi, spolupráci s obcí s ohledem na potřeby těchto osob 
a možnosti obce podporovat prostřednictvím účelových dotací na pořízení 
obecního bydlení pro tyto osoby.  
 
Závěr 
Navrhujeme výše uvedený postup.  
 
 

bydlení. Nevylučuje se ani možnost 
v některých případech poskytnout 
finanční prostředky na jistotu (kauci) 
prostřednictvím mimořádné okamžité 
pomoci. 
-Vždy je na osobě, jaké bydlení a 
za jakou cenu si smluví s pronajímateli. 
Stát chce především podporovat bydlení 
ve standardních bytech.     
- Obce mají již v současné době 
pomáhat osobám s bydlením. Opatření 
pouze bude více motivovat osoby a obce 
k tomu, aby problematika bydlení byla 
pro obě strany vhodně řešena.  
- Riziko většího propadu do sociálního 
vyloučení či přímo do bezdomovectví se 
u některých osob může s tímto 
opatřením prohloubit. Avšak v této 
situaci by měly pomoci ostatní subjekty, 
jako jsou sociální služby, obce 
(přenesená i samostatná působnost), 
neziskové organizace apod.  
- Pobytových sociálních služeb se 
navrhované opatření nedotýká (nadále 
u nich zůstává možná započitatelná 
hranice odůvodněných nákladů 
na bydlení 100% normativních nákladů 
na bydlení). Opatření může však 
způsobit větší poptávku po sociálních 
službách. 

Kraj Olomoucký  Je možné souhlasit s tím, že v ubytovnách jsou často náklady navýšeny. 
Nelze však považovat v situaci, kdy neexistuje pro řadu lidí využívajících 
této substandardní formy bydlení alternativa v podobě sociálního bydlení, 
navrhovanou změnu za vhodnou. Nelze předpokládat, že navrhovaná změna 
povede ke změně přístupu (chování) ubytovatelů, kteří sníží výši úhrady. 

Vysvětleno/částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena 
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Lze spíše předpokládat, že řada osob bude vystavena riziku ztráty  
i této substandardní formy bydlení, jejichž situaci nebude umět vyřešit ani 
obec ani sociální pracovníci pověřených obecních úřadů a obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností. Navrhovanou změnu je třeba považovat 
za nevhodný sociální experiment, který je nezbytné odmítnout. 

Uvedenou připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

 

 

na 60% normativních nákladů 
na bydlení a ne na 50%. 
Tvrzení (hypotéza), zda osoby bude 
nebo nebude nižší maximální možná 
výše započitatelných odůvodněných 
nákladů na bydlení motivovat nalézt si 
standardní bydlení (a rovněž 
spolupracovat více se sociálními 
pracovníky, s obcemi, neziskovým 
sektorem apod.) je obdobná. Důsledky 
mohou být buď takové, že si osoby 
bydlení jiné nenajdou nebo jim 
ubytovatelé ceny nesníží, nebo takové, 
že si osoby jiné bydlení najdou 
(i za pomoci dalších subjektů) nebo jim 
ubytovatelé ceny sníží. V minulosti při 
obdobné změně došlo vždy k obojímu. 

 
Zlínský kraj 

  
Doporučující připomínka: 
Doporučujeme novelizaci zákona o pomoci v hmotné nouzi až s přijetím 
zákona o sociálním bydlení. 

 
Odůvodnění 
Změna zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, bez přijetí zákona 
o sociálním bydlení by měla velké sociální dopady a většinu uživatelů 
ubytoven by dostala do dluhové pasti nebo by se stali osobami bez přístřeší.  
Novelou by se docílilo jen snížení nákladů na doplatek na bydlení.  Hranice 
půl roku, kdy se má klient připravit na změnu výše odůvodněných nákladů je 
nedostatečná. Vzhledem k tomu, že klient ubytovny musí najít odpovídající 
byt, získat prostředky na kauci, vybavení, atd.  

 
Obce nemají dostatečný bytový fond, aby mohly uspokojit poptávku 
po bytech. Co se týká výkonu sociální práce v přenesené působnosti, zákon 
by měl jasně stanovit, jakým způsobem bude probíhat spolupráce mezi 
sociálním pracovníkem a klientem, kterému byl přidělen byt, tak jak by to 

Vysvětleno/částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50%. 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
nadále státem podporováno.   
Navrhovaná úprava neřeší spojitost 
s připravovaným zákonem o sociálním 
bydlení. Vzájemná provázanost systému 
sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešena 
v návaznosti na reálnou a konkrétní 
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měl řešit zákon o sociálním bydlení (snaha zajistit si příjem vlastní prací, 
dohled nad úhradou nájemného, zvyšování kompetencí v hospodaření 
s finančními prostředky). 
Závěr:  Žádáme o zohlednění našich připomínek 

podobu zákona o sociálním bydlení, 
a to s největší pravděpodobností 
návrhem jedné dávky na bydlení. 

 
Jihomoravský kraj 

 Zásadní připomínka: 

Zpřísnění nároku na dávku a její výši pro uživatele ubytoven by mělo být 
provázáno s podporou sociálního bydlení, která by mohla alespoň částečně 
zmírnit dopad navrhované změny (zvýší se zájem o ubytování v sociálních 
bytech, dojde ke zvýšení poptávky po pobytových sociálních službách, zvýší 
se počet osob bez přístřeší). 
 

Vysvětleno/částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena 
na 60% normativních nákladů 
na bydlení a ne na 50%. 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
nadále státem podporováno.   
Navrhovaná úprava neřeší spojitost 
s připravovaným zákonem o sociálním 
bydlení. Vzájemná provázanost systému 
sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešena 
v návaznosti na reálnou a konkrétní 
podobu zákona o sociálním bydlení, 
a to s největší pravděpodobností 
návrhem jedné dávky na bydlení.  

Hl.m.Praha K § 34 
písm. d): 
 

-  požadujeme ponechat text ve stávajícím znění s uvedením čísla „80“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Snížení procentuální výše doplatku na bydlení by, podle 
našeho názoru, v důsledku vedlo ke znatelnému snížení dosažitelnosti 
poživatelů dávek k zajištění jakékoliv formy bydlení. Toto snížení bude mít 
přímé a závažné sociální dopady na příjemce doplatku na bydlení, kteří 
užívají substandardní formu bydlení, které vyústí zvýšením počtu osob bez 
přístřeší, osob ohrožených na životě a zdraví z důvodu ztráty bydlení. Osoby 
v hmotné nouzi svým příjmem nedosáhnou na možnosti standardní formy 
bydlení, byť budou a jsou k této změně prostřednictvím činností sociální 

Vysvětleno/částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50%. 
 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
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práce motivováni. Jedním z důvodů je nedostatečný či nulový bytový fond 
obcí, absence sociálního bydlení a nedostatečná kapacita pobytových 
sociálních služeb, která do účinnosti navrhované změny zůstane nezměněna. 
Shledáváme jako potřebné, zamezit nepřiměřenému prospěchu 
podnikatelských subjektů na tomto stavu, navrhujeme však zvolit jinou 
formu kontroly. Pro hlavní město Prahu je nepřijatelné osobu v ohrožující 
životní situaci (jakým beze sporu ztráta příjmu je) nepodpořit při stabilizaci 
životní situace.  
 

bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
nadále státem podporováno.  
 

Kraj Vysočina 
k Čl. I: 
 

V § 34 písm. d) zákona dochází ze snížení normativních nákladů na bydlení 
z 80 %  na 50% v případech hodných zvláštního zřetele při užívání jiného 
než obytného prostoru nebo ubytovacího zařízení. V důvodové zprávě je pak 
argumentováno, že toto opatření směřuje k tomu, aby pronajímatelé 
substandardního bydlení neměli neúměrné zisky na úkor chudoby druhých.  
Se snížením procentní výměry zásadně nesouhlasíme. 
Zkušenosti z praxe ukazují, že při poklesu z normativních nákladů z 90 % 
na 80 %, které proběhlo v rámci předchozí novelizace, nedošlo ke snížení 
neúměrných zisků pronajimatelů. V Kraji Vysočina nebyla zaznamenána 
situace, kdy by došlo ke snížení nájemních částek na základě poklesu stropu 
normativních nákladů, což je hlavním argumentem pro navrhovanou 
legislativní změnu. V reálu doplatili schodek klienti ze svých prostředků, 
obvykle z dávky, která je určena k jinému účelu - Příspěvku na živobytí. 
V důsledku tak došlo k prohloubení nepříznivé životní situace klientů.  
Při neexistenci sociálního bydlení přitom není jiná alternativa pro získání 
bydlení. Komerční bydlení v běžných nájemních bytech je pak pro 
jednotlivce finančně nedosažitelné (i násobně dražší); z pohledu rodin je pak 
nereálné (diskriminace komerčního sektoru u zjevně sociálně slabých 
klientů). Reálným dopadem změny bude tlak na klienty, aby získali 
prostředky na úhradu vzniklého schodku. Ze zkušeností sociálních 
pracovníků lze předpokládat, že se vzhledem k zadluženosti dané cílové 
skupiny a strategiím zajištění příjmů bude jednat o nelegální práci. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
 

Vysvětleno/částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50%. 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
nadále státem podporováno.  
Navrhovaná úprava neřeší spojitost 
s připravovaným zákonem o sociálním 
bydlení. Vzájemná provázanost systému 
sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešena 
v návaznosti na reálnou a konkrétní 
podobu zákona o sociálním bydlení, a to 
s největší pravděpodobností návrhem 
jedné dávky na bydlení. 
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VOP Obecná 
připomínka 

Zásadně nesouhlasím s návrhem na podstatné snížení maximální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení pro bydlení v ubytovně a v jiných 
obytných prostorech a navrhuji předkladateli, aby návrh stáhl 
z projednávání. 
Již v minulosti jsem kritizovala opakované snižování maximální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení pro bydlení v ubytovnách a jiných 
obytných prostorech (na 90% a později 80% normativních nákladů 
na bydlení). Apelovala jsem, aby taková opatření nebyla prováděna bez 
důkladné analýzy sociální situace rodin a cen bydlení, v rámci níž by bylo 
zjištěno, nakolik osoby v hmotné doplácejí náklady na bydlení z dávek 
určených na živobytí, což ve svém důsledku vede k prohlubování chudoby 
a sociálního vyloučení. 
Bohužel taková analýza nebyla provedena ani při předchozích novelizacích 
zákona o pomoci v hmotné nouzi, ani při té stávající. V mezidobí zároveň 
nabyly účinnosti další změny zákona o pomoci v hmotné nouzi, např. 
zavedení výplaty v poukázkách, které podstatně ztěžují doplácení nákladů 
na bydlení v ubytovnách z dávek určených na živobytí. Ve spojení s tímto 
opatřením přijetí novely zákona povede k tomu, že se osoby bydlící 
na ubytovnách dostanou zcela na okraj společnosti, jejich sociální vyloučení 
se prohloubí a budou zcela reálně ohroženy bezdomovectvím. Nelze totiž 
očekávat, že při snížení dávek na bydlení dramaticky klesnou ceny bydlení 
v ubytovnách. K tomuto jevu nedošlo ani při předchozích změnách zákona 
o pomoci v hmotné nouzi, resp. předkladatel nijak nedokládá, že toto 
opatření v minulosti mělo zamýšlený efekt. 
V návrhu předkladatel argumentuje, že veřejnost vnímá negativně 
skutečnost, že z dávek na bydlení jsou poskytovány vysoké částky 
na podstandardní bydlení v ubytovnách. Nezabývá se však sociální situací 
osob bydlících na ubytovnách a možnými dopady dramatického snížení 
dávek na bydlení na tuto formu (o 38 %). Neřeší, kam půjdou osoby, které 
o bydlení přijdou, protože nebudou schopny hradit sjednané ubytovné. 
Nedoprovází snížení dávek na bydlení ani jinými opatřeními, zejména 
vytvořením nabídky cenově dostupných nájemních bytů, do nichž by se 
osoby z ubytoven mohly odstěhovat. 
Obecnou nespokojeností společnosti s fenoménem „byznysu s chudobou“ 
nelze odůvodnit plošný zásah do sociálních práv osob bydlících 

Částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50%. 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
nadále státem podporováno.  
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v ubytovnách a jiných obytných prostorech. Vzhledem k rozsahu snížení 
odůvodněných nákladů v této formě bydlení dochází k faktickému 
vyprázdnění dávkové pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Přijetí novely 
zásadním způsobem ohrozí sociální smír ve společnosti a dramaticky zvýší 
napětí v místech, v nichž přijde větší počet osob o bydlení na ubytovnách. 
Navrhuji proto stáhnout předložený návrh zákona z legislativního 
procesu. 
Tato připomínka je zásadní. 
ROZPOR 
 

Družstevní Asociace 
(DAČR) 

 Zásadní připomínka nad rámec návrhu: 
V § 42 odst. 3 navrhujeme na konec odstavce doplnit poslední větu 
následovně: 

(3) Doplatek na bydlení se poskytuje v peněžní formě. Doplatek na bydlení 
nebo jeho část lze použít bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nákladů na 
bydlení, a to tak, že plátce doplatku jej poukazuje pronajímateli nebo 
poskytovali služeb nebo poskytovateli energií. V případě, že vlastník 
jednotky jako poskytovatel služeb neuhradil společenství vlastníků jednotek 
zálohu za služby spojené s užíváním bytu a příspěvek do fondu oprav, 
považuje se pro účely tohoto zákona za poskytovatele služeb nájemci 
společenství vlastníků jednotek. „Je-li doplatek na bydlení použit k přímé 
úhradě nákladů na bydlení ve prospěch společenství vlastníků jednotek, 
zaniká v této výši dluh vlastníka jednotky vůči společenství vlastníků 
jednotek na platbách spojených s užíváním jednotky a zároveň v této 
výši zaniká dluh příjemce vůči vlastníku jednotky na nákladech na 
bydlení“.  

Odůvodnění: 
Dne 20. 4. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 98/2017 Sb., kterým se mj. změnilo 
ustanovení § 42 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, tak, že byl doplněn odstavec 3. Tím byla umožněna 
přímá úhrada nákladů na bydlení společenství vlastníků jednotek 
prostřednictvím doplatku na bydlení. Důvodem přijetí výše uvedené novely 
bylo řešení situace, kdy příjemce dávky hradí pronajímateli (který je 

Neakceptováno 
Jde nad rámec možností zákona 
č. 111/2006 Sb., ve kterém nelze řešit 
soukromoprávní vztahy. 
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vlastníkem bytu) v plné výši náklady na bydlení, stát na tyto náklady 
přispívá ze státního rozpočtu, ovšem vlastník (získávající takto prostředky ze 
státního rozpočtu) neplní své základní povinnosti vůči společenství 
vlastníků. Společenství vlastníků se dostává do druhotné platební 
neschopnosti a do finanční tísně jsou uvrhováni další vlastníci jednotek 
v domě, kteří své závazky vůči společenství řádně plní. Úřady práce možnost 
zakotvenou výše uvedenou novelou nevyužívají z toho důvodu, že 
poskytnutí dávky přímo společenství vlastníků nezbavuje příjemce dávky 
povinnosti uhradit chybějící část nákladů na bydlení pronajímateli. Přímou 
úhradou ve prospěch společenství vlastníků by nebyl postižen vlastník 
zneužívající své postavení a dávek státního rozpočtu, neplnící své 
povinnosti, ale příjemce dávky, který má být naopak chráněn. Navrženým 
řešením by došlo k tomu, že přímou úhradou by byl zbaven dluhu příjemce 
dávky a vlastník jednotky by věděl, že buď platby za užívání bytu vůči SVJ 
uhradí sám a obdrží od příjemce náklady na bydlení v plné výši, nebo tyto 
platby za něj uhradí stát poskytující dávku a o to nižší část mu bude 
uhrazena příjemcem dávky.   

 
 
ČMKOS 

Obecně  
k návrhu 
 

Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí se snížením 
maximální částky, která může být pro účely doplatku na bydlení zohledněna 
v substandardní formě bydlení, ze stávajících 80 % na 50 % normativních 
nákladů na bydlení ze systému státní sociální podpory.  
Změna zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi má přijít, i přes 
plánovaný odklad účinnosti o 6 měsíců, v době, kdy dosud není zavedena 
právní úprava sociálního bydlení. Navzdory úpravám zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi není dosud ani dostatečně účinná spolupráce 
státu (Úřadu práce) s obcemi v oblasti zajišťování bydlení pro osoby 
v hmotné nouzi, které se ocitají mimo trh se standardním bydlením. 
V důvodové zprávě předkladatel konstatuje, že obce vlastní byty a „vytvářejí 
písemné doporučení dalšího postupu, pokud příjemci doplatku na bydlení 
byt nenabídnou“. Kromě toho, že mnoho obcí vůbec byty nevlastní, nelze se 
spokojit s tím, že žadatele o doplatek na bydlení obce v písemném 
doporučení zpravidla posílají bydlet právě do ubytoven, které jediné jim 
mohou nabídnout střechu nad hlavou.  
I když ČMKOS chápe důvod navrženého opatření, plošné snížení 

Částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena 
na 60% normativních nákladů 
na bydlení a ne na 50%. 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
nadále státem podporováno.  
Navrhovaná úprava neřeší spojitost 
s připravovaným zákonem o sociálním 
bydlení. Vzájemná provázanost systému 
sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešena 
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pro všechny domácnosti se může negativně dotknout řady domácností a vést 
ke ztrátě jejich bydlení. Snížení doplatku na bydlení těmto rodinám nemusí 
automaticky vést ke snížení nákladů na bydlení, které musí pronajímateli 
uhradit. Situace je navíc umocněna absencí sociálních bytů, neexistencí 
zákona o sociálním bydlení. Přistoupit k takovému kroku je možno pouze za 
situace, kdy lze osobám v substandardních formách bydlení zajistit jiné 
dostupné bydlení. Pokud český právní systém staví „na roveň“ užívání 
jiného než obytného prostoru standardnímu bydlení, nepokládáme takové 
omezení výdajů na bydlení vhodné. Navíc v době, kdy jsou domácnosti 
tíživou sociální situací k využívání takých prostor k bydlení nuceny, obce 
nedisponují dostatečným množstvím sociálních bytů.  
Českomoravská konfederace odborových svazů proto důrazně požaduje 
zachovat limit 80 % normativních nákladů na bydlení pro výpočet doplatku 
na bydlení vypláceného do ubytovacích zařízení a jiných než obytných 
prostor. Návrh na změnu tohoto poměru není opodstatněn do doby, 
než budou zřejmé dopady předchozího snížení (ze 100 % na 90 %) 
provedeného v roce 2015.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

ROZPOR 
Na základě výše uvedeného Českomoravská konfederace odborových svazů 
důrazně požaduje stáhnout návrh zákona z legislativního procesu. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 
ROZPOR 

v návaznosti na reálnou a konkrétní 
podobu zákona o sociálním bydlení, 
a to s největší pravděpodobností 
návrhem jedné dávky na bydlení. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů 

 Obecné připomínky 
Zásadně nesouhlasíme se zastropováním výše doplatku na bydlení 
u substandardních forem bydlení na 50 % normativních nákladů na bydlení. 
Již dnes vidíme, že zastropování na 80 % znamená pro mnohé lidi v hmotné 
nouzi problémy a faktické snížení částky na živobytí. 
Nepopíráme problém tzv. obchodu s chudobou, na nějž předkládaná úprava 
reaguje, nicméně je třeba říci, že ne všechny formy substandardního bydlení 
jsou tento případ. Do této kategorie spadá i početně významná skupina 
klientů pobytových sociálních služeb, u nichž zastropování doplatků 
způsobuje, že nemají dostatek prostředků na úhradu za službu, což v mnoha 
případech znamená zadlužení klientů u sociální služby a celkové zhoršování 

Vysvětleno/částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50%. 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
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životní situace. Tímto zastropováním tak dochází k dalšímu znevýhodnění 
těch, kdo už jsou oproti těm, kdo bydlí ve standardním bydlení, 
znevýhodněni. 
V odůvodnění se mluví o motivaci příjemců dávek hledat standardní bydlení, 
avšak je zcela opomíjeno, že skutečným problémem je to, že jim toto bydlení 
fakticky není dostupné. Je to jednak z toho důvodu, že reálná výše nájmů 
převyšuje normativní náklady a majitelé bytů navíc požadují vysoké kauce, 
na něž lidé v hmotné nouzi nejsou schopni naspořit. Mnozí majitelé se 
rovněž vyhýbají tomu pronajímat byty lidem, kteří přicházejí ze 
substandardního bydlení, azylových domů apod. Obecního a sociálního 
bydlení je pak naprostý nedostatek. 
Skutečným řešením je rozvoj obecního bytového fondu, vybudování systému 
sociálního bydlení a hledání vhodnějších forem zásahu proti nekale 
podnikajícím majitelům nemovitostí, kteří záměrně vydělávají 
na ubytovávání lidí v nouzi v nevyhovujících podmínkách (např. lze 
uvažovat i o vyvlastnění nemovitosti). Do té doby je omezování doplatku na 
bydlení jen nesmyslnou represí vůči potřebným, která by pravděpodobně 
vedla pouze k nárůstu bezdomovectví. 
tato připomínka je zásadní  
 

nadále státem podporováno.  
Navrhovaná úprava neřeší spojitost 
s připravovaným zákonem o sociálním 
bydlení. Vzájemná provázanost systému 
sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešena 
v návaznosti na reálnou a konkrétní 
podobu zákona o sociálním bydlení, a to 
s největší pravděpodobností návrhem 
jedné dávky na bydlení. 

Konfederace 
podnikatelských a 
zaměstnavatelských 
svazů 

Obecné 
připomínky 
 

Zásadně nesouhlasíme se zastropováním výše doplatku na bydlení u 
substandardních forem bydlení na 50 % normativních nákladů na bydlení. 
Již dnes vidíme, že zastropování na 80 % znamená pro mnohé lidi v hmotné 
nouzi problémy a faktické snížení částky na živobytí. 
Nepopíráme problém tzv. obchodu s chudobou, na nějž předkládaná úprava 
reaguje, nicméně je třeba říci, že ne všechny formy substandardního bydlení 
jsou tento případ. Do této kategorie spadá i početně významná skupina 
klientů pobytových sociálních služeb, u nichž zastropování doplatků 
způsobuje, že nemají dostatek prostředků na úhradu za službu, což v mnoha 
případech znamená zadlužení klientů u sociální služby a celkové zhoršování 
životní situace. Tímto zastropováním tak dochází k dalšímu znevýhodnění 
těch, kdo už jsou oproti těm, kdo bydlí ve standardním bydlení, 
znevýhodněni. 
V odůvodnění se mluví o motivaci příjemců dávek hledat standardní bydlení, 
avšak je zcela opomíjeno, že skutečným problémem je to, že jim toto bydlení 

Vysvětleno/částečně akceptováno 
Maximální procentuální výše 
odůvodněných nákladů na bydlení  
u ubytovacího zařízení a jiného než 
obytného prostoru bude navržena na 
60% normativních nákladů na bydlení  
a ne na 50%. 
Tato novela má co nejrychleji omezit 
podporu státu do substandardního 
bydlení a tím více zamezit obchodu 
s chudobou. Bydlení v bytech zůstává 
nadále státem podporováno.  
Navrhovaná úprava neřeší spojitost 
s připravovaným zákonem o sociálním 
bydlení. Vzájemná provázanost systému 
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fakticky není dostupné. Je to jednak z toho důvodu, že reálná výše nájmů 
převyšuje normativní náklady a majitelé bytů navíc požadují vysoké kauce, 
na něž lidé v hmotné nouzi nejsou schopni naspořit. Mnozí majitelé se 
rovněž vyhýbají tomu pronajímat byty lidem, kteří přicházejí ze 
substandardního bydlení, azylových domů apod. Obecního a sociálního 
bydlení je pak naprostý nedostatek. 
Skutečným řešením je rozvoj obecního bytového fondu, vybudování systému 
sociálního bydlení a hledání vhodnějších forem zásahu proti nekale 
podnikajícím majitelům nemovitostí, kteří záměrně vydělávají na 
ubytovávání lidí v nouzi v nevyhovujících podmínkách (např. lze uvažovat i 
o vyvlastnění nemovitosti). Do té doby je omezování doplatku na bydlení jen 
nesmyslnou represí vůči potřebným, která by pravděpodobně vedla pouze 
k nárůstu bezdomovectví. 
tato připomínka je zásadní  
 

sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešena 
v návaznosti na reálnou a konkrétní 
podobu zákona o sociálním bydlení, a to 
s největší pravděpodobností návrhem 
jedné dávky na bydlení. 
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