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N á v r h  
ZÁKON 

ze dne …….. 2020 
o přídavku na bydlení  

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
ČÁST PRVNÍ 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
§ 1 

Předmět úpravy 
(1) Tento zákon upravuje poskytování podpory bydlení fyzickým osobám, které přes 

svoji snahu potřebují pomoc při zajištění a udržení bydlení (dále jen „osoba“) prostřednictvím 
přídavku na bydlení, s případným využitím sociální práce, sociálních služeb a nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti, které jsou poskytovány podle jiných zákonů1).  

(2) Náklady na poskytování podpory bydlení podle tohoto zákona hradí stát. 
 

§ 2 
Správní orgány  

O přídavku na bydlení rozhoduje Úřad práce České republiky - krajská pobočka 
a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“). O odvolání proti 
rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále 
jen „ministerstvo“). 

 
§ 3 

Oprávněné osoby 
(1) Přídavek na bydlení náleží při splnění dále stanovených podmínek osobám, 

které jsou  
a) na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle jiného právního 

předpisu2) nebo, které mají na území České republiky trvalý pobyt podle jiného právního 
předpisu3),  

 
1)  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
2)  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 

obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
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b) občany členského státu Evropské unie, kterým nárok na sociální výhody vyplývá z přímo 
použitelného předpisu Evropské unie4), nebo jsou osobami zaměstnanými, samostatně 
výdělečně činnými, osobami ponechávajícími si takové postavení, a jejich rodinnými 
příslušníky majícími právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie5),  

c) občany členského státu Evropské unie, pokud jsou hlášeni na území České republiky 
k pobytu podle jiného právního předpisu2) po dobu delší než 3 měsíce nebo jejich 
rodinnými příslušníky, pokud jsou hlášeni na území České republiky k pobytu podle 
jiného právního předpisu2) po dobu delší než 3 měsíce,  

d) rodinnými příslušníky občana České republiky, pokud jim bylo vydáno povolení 
k přechodnému pobytu na území České republiky podle jiného právního předpisu2),  

e) cizinci, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropské unie na území jiného členského státu 
Evropské unie, pokud jim byla vydána povolení k dlouhodobému pobytu na území České 
republiky podle jiného právního předpisu2),  

f) osobami, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle jiného právního 
předpisu6),  

g) cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kterým tato práva zaručuje 
mezinárodní smlouva, 

a mají bydliště na území České republiky. 
(2) Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě 

zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde se svou rodinou, plní zde povinnou školní 
docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné 
významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby 
s Českou republikou. 

(3) Ministerstvo může v odůvodněných případech prominout podmínku trvalého 
pobytu na území České republiky osobám, které nesplňují podmínku stanovenou v odstavci 1 
písm. a) a vztahuje se na ně podmínka hlášení trvalého pobytu podle jiného právního 
předpisu2). 
--------------------------- 
CELEX: 32011RO492 
CELEX: 32004L0038 
 

 
 
 
 
 

 
3)  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie. 
5)  čl. 7 odst. 3 a čl. 24 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 

občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, 
o změně nařízení š. 1612/68 o zrušení směrnic 64/221/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 
75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS 

6) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. 
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ČÁST DRUHÁ 
VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 

 
Hlava I 

Společně posuzované osoby 
§ 4 

(1) Společně posuzovanými osobami jsou všechny osoby, které užívají byt. Společně 
posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně z důvodů soustavné přípravy 
na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních zdržují mimo byt.  

(2) Osoby, které společně užívají místnost nebo soubor místností v pobytovém 
zařízení sociálních služeb poskytujícím ubytování, které je registrováno podle zákona 
o sociálních službách7) (dále jen „pobytovou službu“) nebo místnost nebo soubor místností 
v ubytovacím zařízení, jsou, není-li dále stanoveno jinak, společně posuzovanými osobami, 
pokud spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Ubytovacím zařízením se 
pro účely tohoto zákona rozumí ubytovací zařízení splňující podmínky uvedené v § 21a 
zákona o ochraně veřejného zdraví, jestliže je ubytování v těchto zařízeních poskytováno 
na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě jdoucích. Současně musí 
ubytovací zařízení plnit podmínku, že má uzavřenou písemnou dohodu s obcí, podle které 
bude v prostorách ubytovacího zařízení umožněn výkon sociální práce ze strany pověřeného 
obecního úřadu a hodnocení případu hodného zvláštního zřetele. Dohoda s ubytovacím 
zařízením je uzavírána ve smyslu § 35 odst. 2 zákona o obcích, kdy je obec v samostatné 
působnosti ve svém územním obvodu povinna pečovat o uspokojování potřeby bydlení. 

(3) Bez ohledu na skutečnost, zda byt, pobytovou službu nebo ubytovací zařízení 
spolu s žadatelem přídavku na bydlení nebo příjemcem přídavku na bydlení užívají, jsou, 
není-li dále stanoveno jinak, společně posuzovanými osobami   
a) manželé nebo partneři podle zákona o registrovaném partnerství8) (dále jen „partner“), 
b) rodiče a nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje 

podle zákona o státní sociální podpoře9).  
(4) Společně se svými rodiči není posuzováno nezaopatřené dítě, které je 

a) na základě rozhodnutí příslušného orgánu v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) 
pro péči o děti nebo mládež, 

b) zletilé, pokud patří do okruhu společně posuzovaných osob podle odstavce 3 písmene a) 
a užívá jiný byt, pobytovou službu nebo ubytovací zařízení, než jeho rodiče, nebo pokud 
je rodičem nezaopatřeného dítěte a společně s tímto dítětem užívá jiný byt, pobytovou 
službu nebo ubytovací zařízení než jeho rodiče,  

c) nezletilé, pokud bylo rozhodnutím soudu podle odstavce 6 svěřeno do péče jiných osob 
nahrazující péči rodičů; v takovém případě se dítě společně posuzuje s osobami, kterým 
bylo svěřeno do péče, 

d) nezletilé, pokud bylo svěřeno rozhodnutím soudu do péče jednomu z rodičů; v takovém 
případě se posuzuje společně s tímto rodičem, 

 
7) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
8) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů. 
9) § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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e) nezletilé, pokud bylo svěřeno rozhodnutím soudu do společné nebo střídavé péče rodičů. 
V takovém případě se posuzuje společně s rodičem určeným na základě písemné dohody 
těchto rodičů, tuto dohodu mohou rodiče změnit nejdříve po uplynutí 3 kalendářních 
měsíců; nedohodnou-li se rodiče, určí příslušná krajská pobočka Úřadu práce, se kterým 
rodičem bude dítě posuzováno. Pokud jeden z rodičů prohlašuje pro účely plnění 
povinností podle jiného právního předpisu10), že s dítětem spolu trvale žije a společně 
uhrazují náklady na své potřeby, posuzuje se při střídavé péči dítě výhradně s tímto 
rodičem. 

(5) Za rodiče se považuje i osoba, jíž bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče 
nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče 
nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) 
rodiče nebo uvedené osoby. Stejně se pro nárok na přídavek na bydlení posuzuje s dítětem, 
k němuž nemá vyživovací povinnost, ale osobně o něj pečuje, osoba, která podala soudu 
návrh na zahájení řízení o ustanovení poručníkem tohoto dítěte, a to až do rozhodnutí soudu. 

(6) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů 
se pro účely tohoto zákona považuje rozhodnutí soudu o 
a) svěření dítěte do péče jiné osoby11), 
b) osvojení dítěte12), 
c) předání dítěte do péče budoucího osvojitele13), 
d) předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením14), 
e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte15), 
f) svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu16), 
g) svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči17), 
h) nařízení předběžného opatření o péči o dítě. 

(7) Každá osoba může být ve stejném kalendářním měsíci posuzována pouze 
v jednom okruhu společně posuzovaných osob. Pokud lze osobu společně posuzovat v rámci 
dvou nebo více okruhů společně posuzovaných osob, určí krajská pobočka Úřadu práce, 
do jakého okruhu společně posuzovaných osob osobu zařadí. Při tomto určování dává krajská 
pobočka Úřadu práce zejména přednost společnému posuzování rodičů a nezaopatřených dětí. 

 
§ 5 

(1) Krajská pobočka Úřadu práce může z okruhu společně posuzovaných osob pro byt 
vyloučit osobu, u které žadatel o přídavek na bydlení nebo příjemce přídavku na bydlení 
prokáže, že neužívá byt po dobu nejméně 3 kalendářních měsíců. 

(2) Krajská pobočka Úřadu práce může z okruhu společně posuzovaných osob 
pro ubytovací zařízení nebo pobytovou službu vyloučit osobu, u které žadatel o přídavek 

 
10) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
11) § 953 občanského zákoníku. 
12) § 796 občanského zákoníku. 
13)  §824 občanského zákoníku.  
14)  § 826 občanského zákoníku.  
15)  § 928 občanského zákoníku. 
16)  § 958 občanského zákoníku. 
17)  § 963 občanského zákoníku. 
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na bydlení nebo příjemce přídavku na bydlení prokáže, že spolu s ní neuhrazuje náklady 
na své potřeby nebo osobu uvedenou v § 4 odst. 3. 
 (3) Pokud je vylučovaná osoba podle odstavce 1 nebo 2 rodičem nezaopatřeného 
dítěte, musí mít soudem nebo dohodou, která není zjevně nepřiměřená, stanovenou 
vyživovací povinnost vůči dítěti, od kterého je vylučována, nebo musí být proti ní vedena 
žaloba o stanovení výživného, anebo být osobou soudem prohlášenou za nezvěstnou18). 

(4) Je-li žadatel o přídavek na bydlení nebo příjemce přídavku na bydlení ve vazbě 
nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací 
detence, nevznikne mu nárok na přídavek na bydlení nebo mu nárok na přídavek na bydlení 
zanikne ode dne následujícího po uplynutí prvního celého kalendářního měsíce vazby 
nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence. 
Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného 
opatření zabezpečovací detence, obě doby se pro stanovení kalendářního měsíce podle 
předchozí věty sčítají.  

(5) Je-li osoba společně posuzována s žadatelem o přídavek na bydlení 
nebo příjemcem přídavku na bydlení ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody 
nebo ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, neposuzuje se pro nárok 
na přídavek na bydlení ode dne následujícího po uplynutí prvního celého kalendářního měsíce 
vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací 
detence. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu 
ochranného opatření zabezpečovací detence, obě doby se pro stanovení kalendářního měsíce 
podle předchozí věty sčítají.  

 
Hlava II 

Byt vhodný pro bydlení 
§ 6 

(1) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností nebo samostatná 
obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují 
požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona 
nebo jsou zkolaudovány jako byt.  

(2) Byt vhodný pro bydlení musí splňovat základní standardy pro bydlení, 
jimiž jsou 
a) byt je uzavíratelný a uzamykatelný, je osazen funkčními dveřmi a okny, 
b) byt má alespoň jednu obytnou místnost, která splňuje požadavky podle jiných právních 

předpisů19),  
c) byt má záchod a koupelnu, které jsou provozuschopné; jde-li o jediný záchod v bytě, 

záchod nesmí být přístupný přímo z obytné místnosti,   
d) byt má vyčleněný prostor na vaření a přípravu jídla,  
e) byt je napojen na zdroj pitné vody nebo má zajištěn neomezený přímý přístup k pitné 

vodě,  
f) byt má zajištěno dostatečné větrání obytných místností venkovním vzduchem a vytápění 

v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty, 
g) v bytě jsou řádně prováděna nařízená protiepidemiologická opatření, 
h) byt plní požadavky požární bezpečnosti, 
i) byt nemá závady ohrožující život nebo zdraví osob. 

 
18)  § 66 a násl. občanského zákoníku 
19) Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
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Hlava III 
Uznatelné náklady na bydlení 

§ 7 
Uznatelné náklady na bydlení v bytech 

(1) Uznatelné náklady pro přídavek na bydlení v bytě tvoří 
a) nájemné a obdobné náklady, mezi které patří  

1. nájemné u bytu užívaného na základě nájemní smlouvy nebo podnájemní smlouvy, 
2. srovnatelné náklady u družstevního bytu, u bytů vlastníků a u bytů užívaných 

na základě úplatné služebnosti bytu, 
b) plyn spotřebovaný v bytě, 
c) elektřinu spotřebovanou v bytě, 
d) plnění poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí náklady za 

1. dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody,  
2. dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, 
3. provoz výtahu, 
4. osvětlení, vytápění a úklid společných prostor v domě, 
5. vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou,  
6. odvoz komunálního odpadu, 

e) pevná paliva, propan butan či jiné palivo, pokud jsou využívány jako jediný nebo 
převážný zdroj k vaření nebo vytápění v daném bytě; náklady se započítají pevnými 
částkami za kalendářní měsíc pro příslušný počet společně posuzovaných osob. 

(2) Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši přídavku na bydlení rozepsány 
na jednotlivé položky podle odstavce 1, náklady za plnění poskytované s užíváním bytu se 
prokazují podrobným rozpisem jednotlivých služeb. U nákladů placených zálohově musí být 
v pravidelném zúčtovacím období doloženo vyúčtování. Zúčtovací období je nejvýše 
dvanáctiměsíční20). 

 
§ 8 

Nejvýše uznatelné náklady na bydlení v bytech 
(1)  Nejvýše uznatelné měsíční náklady na bydlení jsou stanoveny u bytů 

užívaných na základě 
a) nájemní smlouvy nebo podnájemní smlouvy jako součet nejvýše uznatelné částky 

za nájemné a nejvýše uznatelné částky za další náklady na bydlení, 
b) úplatné služebnosti bytu, u družstevních bytů a u bytů užívaných vlastníkem jako součet 

částky srovnatelných nákladů a nejvýše uznatelné částky za další náklady na bydlení. 
(2) Nejvýše uznatelná částka za nájemné v bytech užívaných na základě nájemní 

nebo podnájemní smlouvy je dána součinem částky 1. decilu hodnotové mapy nájemného, 
a přiměřené velikosti bytu podle počtu společně posuzovaných osob, které činí: 
a) 38 m2 pro jednu osobu, 
b) 52 m2 pro dvě osoby, 
c) 68 m2 pro tři osoby, 
d) 82 m2 pro čtyři a více osob; 
hodnotovou mapu nájemného zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj sdělením ve Sbírce 
zákonů vždy k 1. lednu pro období kalendářního roku. 

 
20) Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. 
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(3) Částky srovnatelných nákladů u družstevních bytů, bytů užívaných vlastníkem 
a bytů užívaných na základě úplatné služebnosti bytu za kalendářní měsíc jsou stanoveny 
nařízením vlády pro čtyři a více, tři, dvě nebo jednu společně posuzovanou osobu. 

(4) Nejvýše uznatelné částky za zálohově placené služby a energie jsou dány 
součinem průměrné spotřeby dané energie, případně paliva, využívané k danému účelu 
a příslušné jednotkové ceny konkrétního dodavatele služeb a energií podle vyúčtovaní služeb 
a energií doložených žadatelem o přídavek na bydlení. 

(5) Průměrné spotřeby energií za kalendářní měsíc činí: 
Druh energie Měrná 

jednotka Počet společně posuzovaných osob 
voda  1 2 3 4 a více 
studená voda m3 1,46 2,92 4,38 5,83 
teplá voda  m3 1,46 2,92 4,38 5,83 
elektřina  
průměrná potřeba (bez otopu, 
ohřevu TV a vaření) kWh 78,58 117,58 208,33 221,67 
energie/palivo na vytápění  
ústřední dálkové vytápění GJ 2,2 2,9 3,8 4,7 
elektřina (topidla) kWh 367,2 502,4 657,1 792,3 

zemní plyn (topidla) m3 48,5 66,4 86,8 104,8 
kWH 509,6 697,3 911,8 1099,6 

propan butan (topidla) kg 35,7 48,8 63,8 77,0 
kWH 509,6 697,3 911,8 1099,6 

pevné palivo/hnědouhelné 
brikety (kamna) q 11,0 15,0 20,0 24,0 
energie/palivo pro ohřev TV  
ústřední dálkové vytápění GJ 0,4 0,8 1,2 1,6 
elektřina (lokální) kWH 117,1 212,9 319,4 425,9 

zemní plyn (společná kotelna) m3 14,8 27,0 40,4 55,9 
kWH 155,7 283,1 424,6 587,3 

zemní plyn (lokální) m3 12,7 25,2 37,7 50,3 
kWH 133,4 264,3 396,3 528,3 

propan butan (topidla) kg 9,3 18,5 27,8 37,0 
kWH 133,4 264,3 396,3 528,3 

energie/palivo pro vaření  
elektřina  kWH 4,2 7,1 10,0 13,3 

zemní plyn  m3 43,8 74,4 105,0 140,0 
kWH 37,5 66,7 95,8 125,0 

propan butan (topidla) kg 32,2 54,8 77,2 102,9 
kWH 37,5 66,7 95,8 125,0 

(6) Další náklady na bydlení uvedené v § 7 odst. 1 písm. d) bodu 3 až 6 se započítávají 
ve výších doložených žadatelem o přídavek na bydlení. 

(7) Náklady za pevná paliva za kalendářní měsíc se započítávají částkami, které jsou 
stanoveny nařízením vlády pro čtyři a více, tři, dvě nebo jednu společně posuzovanou osobu. 
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(8) Nejvýše uznatelná částka za další náklady na bydlení je tvořena součtem nejvýše 
uznatelných dalších nákladů na bydlení uvedených v odstavcích 4, 6 a 7 podle typu skutečně 
vynakládaných nákladů.  

 
§ 9 

Ochrana zranitelných skupin osob 
Krajská pobočka Úřadu práce může v odůvodněných individuálních případech 

na základě žádosti uznat skutečné náklady na bydlení, které jsou vyšší než nejvýše uznatelné 
náklady na bydlení, a to s ohledem na věk nebo zdravotní stav osoby nebo společně 
posuzované osoby. 

 
§ 10 

Působnost obcí ve vztahu k nákladům na bydlení 
Obec v samostatné působnosti může ve svém územním obvodu v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých 
občanů podle § 35 odst. 2 zákona o obcích stanovit území, ve kterém sníží nejvýše uznatelnou 
částku nájemného pro účely stanovení přídavku na bydlení na období nejdéle dvanácti 
kalendářních měsíců. Při stanovení výše uznatelné částky nájemného se použije přiměřeně 
nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného 
nájemného obvyklého v daném místě, ve znění pozdějších předpisů.  

 
§ 11 

Zmocňovací ustanovení  
Vláda stanoví nařízením vždy k 1. lednu pro období kalendářního roku výši 

a) nákladů srovnatelných s nájemným podle změny spotřebitelských indexů nájemného, 
b) částek, které se započítávají za pevná paliva podle změny spotřebitelských indexů 

pevných paliv. 
 

§ 12 
Uznatelné náklady na bydlení 

v pobytových službách a ubytovacích zařízeních 
Do uznatelných nákladů na bydlení se započítá při užívání pobytových služeb nebo při 

užívání ubytovacího zařízení úhrada nákladů na bydlení uvedená ve smlouvě o poskytování 
pobytové služby nebo v ubytovací smlouvě, popřípadě úhrady dalších nákladů na bydlení 
obdobných nákladům uvedeným v § 7, vždy však maximálně do výše nejvýše uznatelných 
nákladů na bydlení v pobytových službách a ubytovacích zařízeních. 

 
§ 13 

Nejvýše uznatelné náklady na bydlení  
v pobytových službách a ubytovacích zařízeních 

(1) V pobytové službě jsou nejvýše uznatelné měsíční náklady stanoveny jako 
30násobek 80% maximální výše úhrady za ubytování v konkrétním typu pobytové služby 
podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, nejvýše však pro 4 osoby. 

(2) V ubytovacím zařízení jsou nejvýše uznatelné měsíční náklady stanoveny jako 
30násobek 80% maximální výše úhrady za ubytování v azylových domech podle § 22 odst. 2 
písm. b) bodu 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nejvýše však pro 4 osoby.  
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§ 14 

Určení počtu společně posuzovaných osob pro účely stanovení  
nejvýše uznatelných nákladů na bydlení 

(1) Pokud některá ze společně posuzovaných osob 
a) není osobou uvedenou v § 3, nebo 
b) neplní snahu zvýšit si příjem vlastní aktivitou podle § 19,  
posuzuje se pro účely zjištění nároku na přídavek na bydlení nebo jeho výši příjem této osoby, 
ale při použití nejvýše uznatelných nákladů na bydlení se k této osobě nepřihlíží.  

(2) Pokud je některá ze společně posuzovaných osob zákonným zástupcem dítěte, 
které plní povinné předškolní vzdělávání nebo povinnou školní docházku a 
a) tento zákonný zástupce nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 5,  nebo 
b) toto dítě má v jednom pololetí školního roku více než 100 zameškaných hodin,  
posuzuje se pro účely zjištění nároku na přídavek na bydlení nebo jeho výši příjem této osoby, 
ale při použití nejvýše uznatelných nákladů na bydlení se k této osobě nepřihlíží, a to po dobu 
6 kalendářních měsíců následujících po období, za které již byla dávka vyplacena. 
Toto ustanovení se nepoužije, pokud zákonný zástupce prokáže, že hodiny byly zameškány 
ze zdravotních důvodů. 

(3) Při stanovení nejvýše uznatelných nákladů na bydlení se zohlední pouze osoby, 
které plní všechny podmínky nároku na přídavek na bydlení. Pokud jsou však společně 
posuzovány více než 4 osoby, z nichž alespoň jedna spadá mezi osoby uvedené v odstavci 1 
nebo 2, zohlední se při stanovení nejvýše uznatelných nákladů nejvýše 3 osoby. 

 
§ 15 

Hodnocení uznatelných nákladů na bydlení  
(1) Uznatelné náklady na bydlení se pro nárok a výši přídavku na bydlení 

poskytovaného do bytu stanoví jako jejich průměrná výše za rozhodné období, maximálně 
však do příslušných nejvýše uznatelných nákladů na bydlení.  

(2) Náklady na bydlení pro nárok a výši přídavku na bydlení poskytovaného 
do pobytové služby nebo ubytovacího zařízení se stanoví jako jejich průměrná výše 
za rozhodné období, nejvýše však do příslušných nejvýše uznatelných nákladů na bydlení. 
Nejsou-li v pobytové službě nebo ubytovacím zařízení všechny osoby společně posuzované, 
činí výše uznatelných nákladů na bydlení poměrnou část nákladů stanovenou podílem podle 
počtu osob společně užívajících pobytovou službu nebo ubytovací zařízení.  

(3) Do nákladů na bydlení se započítávají uznatelné náklady na bydlení uhrazené 
v rozhodném období žadatelem o přídavek na bydlení, příjemcem přídavku na bydlení nebo 
některou ze společně posuzovaných osob, pokud alespoň jedna ze společně posuzovaných 
osob užívala byt nebo pobytovou službu, na které je uplatňován nárok na přídavek na bydlení, 
po celé rozhodné období nebo jeho část. Za uhrazené náklady se považují i náklady, které 
v rozhodném období uhradila osoba, jež zemřela, ale v rozhodném období byla alespoň 
po část tohoto období žadatelem o přídavek na bydlení, příjemcem přídavku na bydlení nebo 
společně posuzovanou osobou.   
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(4) Skutečné náklady na bydlení se snižují o bezúplatné příjmy podle § 16 odst. 3 
písm. b) a o podpory a příspěvky z prostředků fundace a spolku, jsou-li tyto prostředky 
prokazatelně účelově vázány na úhradu nákladů na bydlení 

(5) Pokud žadatel o přídavek na bydlení nemůže doložit náklady na bydlení uhrazené 
v rozhodném období, protože žádná ze společně posuzovaných osob neužívala byt, pobytovou 
službu nebo ubytovací zařízení, na které je uplatňován nárok na přídavek na bydlení, po celé 
rozhodné období nebo jeho část, započítávají se náklady na bydlení za nedoložené měsíce 
ve výši 80 % příslušných nejvýše uznatelných nákladů na bydlení. Výjimkou je situace, 
kdy stejný okruh společně posuzovaných osob užíval jiný byt, pobytovou službu nebo 
ubytovací zařízení a pobíral přídavek na bydlení; v takovém případě se započtou náklady 
na bydlení ve skutečné výši uhrazené v původním bytě, pobytové službě nebo ubytovacím 
zařízení. 

(6) Pro zjištění nákladů na bydlení za rozhodné období se započítávají i částky, 
které byly v tomto rozhodném období zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období 
doplaceny, a to i za období delší, než je rozhodné období, za které se náklady na bydlení 
zjišťují.  

(7) Vyúčtování zálohově hrazených nákladů na bydlení je skutečností rozhodnou 
pro nárok na přídavek na bydlení a jeho výši. Byl-li v rozhodném období, za které se náklady 
na bydlení zjišťují, vyúčtován přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se o přeplatek 
částka uznatelných nákladů na bydlení v tom rozhodném období, kdy došlo k vyplacení 
přeplatku, a to i v případě, že vyúčtování bylo za delší období, než je rozhodné období. Pokud 
nedojde k vyplacení přeplatku ve lhůtě stanovené pro jeho vyplacení jiným zákonem, snižuje 
se o přeplatek částka uznatelných nákladů na bydlení v tom rozhodném období, do kterého 
spadá poslední měsíc, ve kterém mělo být podle jiného zákona vyplaceno, a to i v tom 
případě, že přeplatek vyplacen nebyl. 

(8) Uznatelné náklady na bydlení za jeden den činí nejvýše jednu třicetinu 
příslušných nejvýše uznatelných nákladů na bydlení. Pokud první měsíc z rozhodného období 
byly náklady za bydlení uhrazeny za část měsíce, použije se pro účely vyhodnocení 
uznatelných nákladů na bydlení za tento měsíc částka určená 30násobkem podílu doložených 
nákladů a počtu dní, za které byly náklady stanoveny, s omezením výše nákladů na jeden den 
podle věty první. 

 
Hlava IV 

Rozhodný příjem 
§ 16 

 (1) Rozhodný příjem se stanoví jako měsíční průměr příjmů osoby a společně 
posuzovaných osob připadajících na příslušné rozhodné období. 

(2) Pro účely stanovení rozhodného příjmu pro přídavek na bydlení se za příjmy 
považují, není-li dále stanoveno jinak, příjmy osoby a společně posuzovaných osob v rozsahu 
podle zákona o životním a existenčním minimu21). 

(3) Za příjem se nepovažují 
a) příjmy uvedené v § 7 odst. 5 zákona o životním a existenčním minimu, 
b) příspěvek na živobytí podle zákona č. 111/2006 Sb., pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 
21)  Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 
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c) bezúplatné příjmy, které jsou prokazatelně účelově vázány na úhradu skutečných nákladů 
na bydlení,  

d) další bezúplatné příjmy podle zákona o daních z příjmů v případě, nelze-li jejich 
započítání spravedlivě požadovat, 

e) částky zaplacené v rozhodném období na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 
doplňkové penzijní spoření22), penzijní pojištění a pojištění pro případ dožití s výplatou 
důchodu, a to na pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a z důchodového 
pojištění, u kterých není vymezeno období jejich pobírání nebo činí nejméně 10 let. 

(4) Příjmy se započítávají, pokud není dále stanoveno jinak, v tom rozhodném 
období, v němž byly vyplaceny. Do příjmu se v tom rozhodném období, v němž bylo plněno, 
započte i plnění z nároků a pohledávek osoby a společně posuzovaných osob, přestože nebylo 
plněno přímo osobě nebo společně posuzované osobě. Pokud je na příjmu osoby 
nebo společně posuzované osoby prováděn výkon rozhodnutí, započítává se tento příjem 
ve výši před provedením výkonu rozhodnutí. 

(5) Zjišťuje-li se rozhodný příjem za rozhodné období, následující příjmy se 
započítávají v tom rozhodném období, v němž byly zaúčtovány: 
a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních 

z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, příjmy ze závislé činnosti podle zákona 
o daních z příjmů, s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného 
používání motorového vozidla pro služební účely podle zákona o daních z příjmů 
a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce 
červenec a srpen,  

b) z příjmů, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, 
tyto příjmy: 
1. náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny 

od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) 
podle jiných právních předpisů, 

2. odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu 
Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému 
na území České republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu 
Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem 
v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České 
republiky, 

3. příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí 
poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, 
od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona o daních 
z příjmů, 

4. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle jiných 
právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci 
jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území 
České republiky po dobu působení v zahraničí, 

 

 
22)  Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením 
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Hlava V 
Rozhodné období 

§ 17 
(1) Příslušným rozhodným obdobím je období, za které se zjišťuje plnění stanovených 

podmínek pro nárok na přídavek na bydlení a jeho výši.  
(2) Příslušným rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem je, 

nejedná-li se o podstatný pokles příjmu,  
a) v případě posuzování vzniku nároku na přídavek na bydlení období 3 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců předcházejících kalendářnímu měsíci, od kterého je uplatňován 
nárok na přídavek na bydlení, 

b) po dobu nároku na výplatu přídavku na bydlení období 3 po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců vždy bezprostředně navazujících na předchozí rozhodné období podle tohoto 
odstavce. 

(3) Příslušným rozhodným obdobím, za které se zjišťují uznatelné náklady 
na bydlení je  
a) v případě posuzování vzniku nároku období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

předcházejících kalendářnímu měsíci, od kterého je uplatňován nárok na přídavek 
na bydlení, 

b) po dobu nároku na výplatu přídavku na bydlení období 3 po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců vždy bezprostředně navazujících na předchozí rozhodné období podle tohoto 
odstavce. 

(4) Příslušným rozhodným obdobím, za které se zjišťuje plnění ostatních podmínek, je 
a) v případě posuzování vzniku nároku období kalendářního měsíce, od kterého je 

uplatňován nárok na přídavek na bydlení, 
b) po dobu nároku na výplatu přídavku na bydlení období kalendářního měsíce. 

(5) Aktuálním rozhodným obdobím se rozumí období tří kalendářních měsíců 
bezprostředně následujících po posledním kalendářním měsíci, za který byla již 
vyhodnocována výše uznatelných nákladů na bydlení. 
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ČÁST TŘETÍ 
PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍDAVEK NA BYDLENÍ  

A VÝŠE PŘÍDAVKU NA BYDLENÍ 
Hlava I 

Podmínky nároku na přídavek na bydlení 
§ 18 

 (1) Přídavek na bydlení náleží, pokud uznatelné náklady na bydlení osoby a společně 
posuzovaných osob přesahují částku součinu rozhodného příjmu společně posuzovaných osob 
a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a současně součin 
rozhodného příjmu společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30, a na území hlavního 
města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než příslušné nejvýše uznatelné náklady na bydlení. 

(2) Přídavek na bydlení náleží na úhradu nákladů na bydlení v konkrétním bytě; 
na jeden byt lze poskytovat pouze jeden přídavek na bydlení. Byt musí být, není-li dále 
stanoveno jinak, vhodný pro bydlení a musí být užíván na základě vlastnického práva k bytu, 
nájemní smlouvy k celému bytu, podnájemní smlouvy k celému bytu nebo služebnosti 
užívání celého bytu. Za vlastníka bytu se považuje i manžel nebo partner, který užívá byt 
na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého manžela nebo partnera, 
pokud nárok na přídavek na bydlení neuplatňuje manžel nebo partner jako vlastník bytu. 
Za nájemce bytu se považují oba manželé nebo partneři, mají-li k bytu společné nájemní 
právo23).  

(3) Za dobu trvání nájemního vztahu se pro účely nároku na přídavek na bydlení 
považuje také doba od 
a) zániku členství v bytovém družstvu,  
b) smrti nájemce služebního bytu nebo bytu zvláštního určení,   
c) trvalého opuštění služebního bytu nebo bytu zvláštního určení jeho nájemcem, 
nejpozději však do uplynutí lhůty stanovené k vyklizení bytu; pokud lhůta k vyklizení bytu 
není stanovena, doba uvedená v písmenech a) až c) se za dobu trvání nájemního vztahu 
nepovažuje. 

(4) Přídavek na bydlení náleží na úhradu nákladů na ubytování v pobytové službě. 
(5) Přídavek na bydlení náleží v případech hodných zvláštního zřetele na úhradu 

nákladů na ubytování v ubytovacím zařízení, a to osobám, které splňují podmínky nároku 
na výplatu příspěvku na živobytí nebo jsou s touto osobou pro účely příspěvku na živobytí 
společně posuzovány. 

(6) Právní titul k užívání bytu, s výjimkou titulu vlastnictví, pobytové služby nebo 
ubytovacího zařízení nelze prokázat čestným prohlášením ani svědeckou výpovědí, ale musí 
být prokázán písemnou smlouvou. 

(7) Nárok na přídavek na bydlení nevznikne nebo zanikne, pokud je nebo se stane 
osoba nebo společně posuzovaná osoba vlastníkem či spoluvlastníkem jiného bytu nebo 
nemovitosti určené k bydlení nebo má nebo mu vznikne právo užívání jiného družstevního 
bytu, než je byt, na který má být nebo je přídavek na bydlení poskytován. Toto ustanovení se 
nepoužije v případě, kdy nelze využití prostoru k bydlení uvedeného ve větě první spravedlivě 
požadovat. Obdobně se postupuje i u osoby a společně posuzovaných osob užívajících 
k bydlení pobytovou službu. 

 
23)  § 745 a 746 občanského zákoníku. 
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§ 19 

(1) Podmínkou nároku na přídavek na bydlení je, že se osoba a společně posuzované 
osoby snaží zvýšit si příjem vlastní aktivitou. Není-li dále stanoveno jinak, považuje se 
za osobu, která se snaží zvýšit si příjem vlastní aktivitou, ta osoba, která je vedena v evidenci 
uchazečů o zaměstnání a je v rámci této evidence ve smyslu zákona o zaměstnanosti aktivně 
součinná24). 

(2) Podmínka plnění snahy zvýšit si příjem vlastní aktivitou se nezkoumá u osoby, 
která je 
a) nezaopatřeným dítětem, 
b)  starší 68 let, 
c) invalidní ve třetím stupni, 
d) rodičem celodenně, osobně a řádně pečujícím alespoň o 1 dítě a z důvodu této péče 

pobírajícím rodičovský příspěvek, a to po dobu trvání nároku na rodičovský příspěvek 
a po této době takto pečujícím o dítě, které z vážných důvodů nemůže být umístěno 
v jeslích nebo v mateřské škole nebo obdobném zařízení, 

e) osobou osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby 
ve stupni I nebo osobou osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby 
ve stupni II až IV, a to za předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči pro osobu 
závislou na pomoci jiné fyzické osoby byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči 
příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc a zároveň jí je z tohoto 
příspěvku na péči hrazena odměna za tuto péči; je-li pečujících osob více, lze toto 
ustanovení použít pouze u jedné z nich, a to té, která byla určena jejich písemnou 
dohodou, a nedohodnou-li se, nelze toto ustanovení použít, 

f) poživatelem příspěvku na péči, jde-li o stupeň II až IV, 
g) osobou dokládající potvrzením ošetřujícího lékaře zdravotní důvody, které by byly 

u osoby pojištěné podle zákona o nemocenském pojištění důvodem pro rozhodnutí 
ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti; s výjimkou osoby, která je 
vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti 
nebo povinnosti doložit skutečnosti stanovené v § 27 odst. 3 zákona o zaměstnanosti 
nebo z důvodu neplnění povinnosti uchazeče o zaměstnání dodržovat režim dočasné 
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu 
nemoci nebo úrazu, 

h) zaměstnancem, jemuž zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, odměnu za práci nebo jejich 
náhradu v termínu jejich splatnosti25). 

(3) Podmínka plnění snahy zvýšit si příjem vlastní aktivitou se považuje za splněnou 
u osoby, která má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem 
a) ze závislé  činnosti26) nejméně ve výši 25% měsíční průměrné mzdy v národním 

hospodářství za předchozí kalendářní rok s tím, že tato částka se zaokrouhluje na celé 
stokoruny dolů a vyhlašuje ji ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu 
sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv; tato částka se považuje 

 
24)  Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
25)  § 141 odst. 1 a § 144 zákoníku práce. 
26)  § 6 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.  
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za příjem vždy od 1. července roku, v němž došlo k vyhlášení průměrné mzdy 
v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok, do 30. června následujícího 
kalendářního roku, 

b) ze samostatné činnosti podle § 8 zákona o životním a existenčním minimu, 
c) z dávek nemocenského pojištění; náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého 

platu nebo snížené odměny od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní 
neschopnosti (karantény) podle jiných právních předpisů27), 

d) z dávek důchodového pojištění, 
e) z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. 
 (4) Krajská pobočka Úřadu práce dává podnět pověřenému obecnímu úřadu podle 
místa skutečného pobytu příjemce nebo společně posuzované osoby, k zahájení sociální práce 
s těmi příjemci přídavku na bydlení nebo s nimi společně posuzovanými osobami, kteří 
nesplňují podmínky stanovené v odstavcích 2 nebo 3. Pokud je krajská pobočka Úřadu práce 
informována prostřednictvím Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí 
pověřeným obecním úřadem o tom, že sociální práce s osobou uvedenou ve větě první byla 
započata a tato osoba nespolupracuje, bude postupovat stejně, jako kdyby byla tato osoba 
vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání. 
 

Hlava II 
Výše přídavku na bydlení 

§ 20 
 (1) Výše přídavku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi nejvyššími 
uznatelnými náklady na bydlení nebo náklady na bydlení, které byly stanoveny podle § 9, 
a rozhodným příjmem osoby a společně posuzovaných osob vynásobeným koeficientem 0,30, 
a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.  
 (2) Pokud jsou skutečně uhrazené uznatelné náklady na bydlení nižší než nejvyšší 
uznatelné náklady na bydlení, náleží přídavek na bydlení ve výši rozdílu mezi skutečně 
uhrazenými uznatelnými náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným 
koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.  

(3) Výše přídavku na bydlení se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
(4) Nedosahuje-li přídavek na bydlení za kalendářní měsíc částky 50 Kč, náleží v této 

částce. 

 
27)  Například § 192 zákoníku práce. 
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ČÁST ČTVRTÁ 
NÁROK NA PŘÍDAVEK NA BYDLENÍ A JEHO VÝPLATU  

A ZMĚNY ROZHODNÝCH SKUTEČNOSTÍ 
 

Hlava I 
Vznik, zánik a přechod nároku na přídavek na bydlení 

§ 21 
Vznik a zánik nároku na přídavek na bydlení 

(1) Nárok na přídavek na bydlení vzniká splněním všech podmínek stanovených 
tímto zákonem, které se hodnotí v příslušném rozhodném období  

(2) Nárok na výplatu přídavku na bydlení vzniká, není-li dále stanoveno jinak, 
splněním všech podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na přídavek 
na bydlení a podáním žádosti o přiznání přídavku na bydlení na tiskopisu předepsaném 
ministerstvem.  

(3) Nárok na přídavek na bydlení nezaniká uplynutím času, není-li tímto zákonem 
stanoveno jinak. 

(4) Nárok na výplatu přídavku na bydlení nebo jeho části zaniká uplynutím tří 
měsíců ode dne, od kterého přídavek na bydlení nebo jeho část náleží; to neplatí, jde-li 
o případ uvedený v § 33 odst. 1. Lhůta podle věty první neplyne po dobu řízení o přídavku 
na bydlení. 

 
§ 22 

Přechod nároku na přídavek na bydlení 
(1) Přídavek na bydlení nepodléhá výkonu rozhodnutí a nemůže být předmětem 

dohody o srážkách.  
(2) Nárok na přídavek na bydlení nemůže být postoupen a nelze jej dát do zástavy.  
(3) Nárok na přídavek na bydlení není předmětem dědictví. 
(4) Zemře-li žadatel o přídavek na bydlení po uplatnění nároku na přídavek 

na bydlení, vstupují do dalšího řízení o přídavek na bydlení a nabývají nárok na částky splatné 
do dne smrti žadatele stejným dílem osoby společně posuzované.  

(5) Byl-li přídavek na bydlení přiznán před smrtí příjemce přídavku na bydlení, 
vyplatí se splatné částky, které nebyly vyplaceny do dne smrti příjemce přídavku na bydlení, 
stejným dílem osobám společně posuzovaným; není-li osoba společně posuzovaná, vyplatí se 
částky uvedené ve větě před středníkem osobě, která prokáže, že uhradila náklady na bydlení, 
na které byl přídavek na bydlení poskytnut.  
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Hlava II 
Změny rozhodných skutečností, povinnosti dotčených osob  

a posuzování nároku na přídavek na bydlení 
§ 23 

Změny rozhodných skutečností 
(1) Změní-li se okruh společně posuzovaných osob nebo jiné skutečnosti rozhodné 

pro nárok na přídavek na bydlení nebo jeho výši, posoudí se nárok na přídavek na bydlení 
a jeho výši ke dni, a to od měsíce, ve kterém změna nastala. 

(2) Došlo-li k novému posouzení nároku na přídavek na bydlení a jeho výši, 
podle odstavce 1, přídavek na bydlení se 
a) přizná, vyplatí nebo se jeho výše zvýší, a to zpětně nejvýše tři měsíce ode dne, 

kdy krajská pobočka Úřadu práce zjistila, že je třeba nově nárok na přídavek na bydlení 
nebo jeho výši posoudit, nebo kdy osoba o přiznání přídavku na bydlení, jeho výplatu 
nebo zvýšení požádá, nebo 

b) odejme, jeho výplata se zastaví nebo se jeho výše sníží, a to ode dne následujícího po dni, 
jímž uplynulo období, za které již byl přídavek na bydlení vyplacen.  

Ustanovení části sedmé zůstávají nedotčena. 
(3) Dojde-li ke změně částky nebo částek uvedených v § 11 a § 13, upraví se výše 

přídavku na bydlení ode dne této změny.  
 

§ 24 
Podstatný pokles příjmu 

(1) Pokud nastane podstatný pokles příjmu společně posuzovaných osob, může být 
na základě žádosti při posuzování nároku na přídavek na bydlení a jeho výši tato skutečnost 
zohledněna. 

(2) O podstatný pokles příjmu společně posuzovaných osob se jedná tehdy, 
když příjem společně posuzovaných osob poklesl  
a) v měsíci, kdy byla podána žádost o přídavek na bydlení nebo v jednom ze dvou měsíců 

předcházejících tomuto měsíci, nejméně o jednu třetinu a současně jsou nižší než součet 
částek životního minima společně posuzovaných osob a tento stav v měsíci podání 
žádosti o přídavek na bydlení trvá; v tomto případě se do rozhodného období, za které se 
určuje rozhodný příjem pro nárok na přídavek na bydlení a jeho výši, nezahrnou měsíce, 
předcházejí měsíci, ve kterém došlo podstatnému poklesu příjmu, 

b) v průběhu pobírání přídavku na bydlení nejméně o jednu třetinu a současně je nižší 
než součet částek životního minima společně posuzovaných osob, a to oproti rozhodnému 
příjmu, podle kterého byla stanovena výše přídavku na bydlení v aktuálním rozhodném 
období; v tomto případě se určí rozhodný příjem jako průměr příjmů od měsíce, 
ve kterém došlo k podstatnému poklesu, a přehodnotí se výše nároku na přídavek 
na bydlení od aktuálního měsíce do konce aktuálního rozhodného období. 
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§ 25 
Povinnost osvědčovat rozhodné skutečnosti, hlásit jejich změny  

a následky neplnění těchto povinností 
(1) Žadatel o přídavek na bydlení, příjemce přídavku na bydlení, další příjemce 

a společně posuzované osoby jsou povinni  
a) osvědčit a v průběhu pobírání přídavku na bydlení osvědčovat skutečnosti rozhodné 

pro nárok na přídavek na bydlení, jeho výši nebo výplatu a na výzvu se osobně dostavit 
k příslušné krajské pobočce Úřadu práce, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, 
zejména zdravotní stav, 

b) vyhovět výzvě krajské pobočky Úřadu práce, aby osvědčili skutečnosti rozhodné 
pro nárok na přídavek na bydlení, jeho výši nebo výplatu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne 
doručení výzvy, neurčila-li krajská pobočka Úřadu práce delší lhůtu, 

c) písemně oznámit krajské pobočce Úřadu práce změny ve skutečnostech rozhodných 
pro trvání nároku na přídavek na bydlení, jeho výši nebo výplatu, s výjimkou příjmů 
a uznatelných nákladů na bydlení, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o těchto skutečnostech 
dozvěděli. 

(2) Nesplní-li žadatel o přídavek na bydlení, příjemce přídavku na bydlení, další 
příjemce přídavku na bydlení nebo společně posuzovaná osoba ve lhůtě stanovené tímto 
zákonem nebo krajskou pobočkou Úřadu práce povinnosti stanovené tímto zákonem, 
může být po předchozí výzvě, žádost o přídavek na bydlení zamítnuta, výplata přídavku 
na bydlení zastavena, nebo přídavek na bydlení odejmut. Pokud dojde na základě výše 
uvedených skutečností k zamítnutí žádosti o přídavek na bydlení nebo odejmutí přídavku 
na bydlení, žadatel, příjemce přídavku na bydlení a další příjemce a osoba společně 
posuzovaná nemají, po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, 
ve kterém byla žádost o přídavek na bydlení zamítnuta nebo odejmut, na přídavek na bydlení 
nárok. 

(3) Pro trvání nároku na přídavek na bydlení a na jeho výplatu musí být vždy 
do konce kalendářního měsíce následujícího po aktuálním rozhodném období doloženy 
rozhodné příjmy osoby a společně posuzovaných osob a skutečně uhrazené uznatelné náklady 
na bydlení; krajská pobočka Úřadu práce na základě doložených dokladů přehodnotí nárok 
na přídavek na bydlení a jeho výši. První období, za které musí být podle věty první 
předloženy doklady, navazuje bezprostředně na období, za které byly předloženy příjmy 
a náklady na bydlení k žádosti o přídavek na bydlení. 

(4) Nejsou-li doloženy rozhodný příjem a uznatelné náklady na bydlení podle 
odstavce 3, zastaví se výplata přídavku na bydlení od splátky náležející za kalendářní měsíc, 
do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů a uznatelných nákladů na bydlení podle 
odstavce 3. Nejsou-li doloženy rozhodný příjem a uznatelné náklady na bydlení do konce 
třetího kalendářního měsíce, následujícího po aktuálním období, za které měly být doloženy, 
nárok na přídavek na bydlení zaniká.  

(5) Zákonný zástupce dítěte je pro účely pro účely ověření skutečností uvedených 
v § 14 odst. 2 povinen u dítěte, které plní 
a) povinnou školní docházku, dokládat každé pololetí školního roku, vysvědčení tohoto 

dítěte; lhůta pro splnění této povinnosti je 8 dní od konce každého pololetí školního roku 
b) povinné předškolní vzdělávání, doložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce potvrzení 

ředitele předškolního zařízení o počtu zameškaných hodin. 
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§ 26 

Posuzování plnění základních standardů pro bydlení 
(1) Je-li při vyhodnocování nároku na přídavek na bydlení nebo v průběhu výplaty 

přídavku na bydlení pochybnost, zda byt je vhodným bytem k bydlení, provede krajská 
pobočka Úřadu práce šetření v místě za účelem ověření těchto skutečností. Kontrolu, 
zda byt splňuje požadavky uvedené v § 6 odstavci 2 písm. g), provádí pro účely tohoto zákona 
na žádost krajské pobočky Úřadu práce orgán ochrany veřejného zdraví. Kontrolu, zda byt 
splňuje požadavky uvedené v § 6 odstavci 2 písm. h), provádí pro účely tohoto zákona 
na žádost krajské pobočky Úřadu práce Hasičský záchranný sbor České republiky28). 
Kontrolu, zda byt splňuje požadavky uvedené v § 6 odstavci 2 písm. i), provádí pro účely 
tohoto zákona na žádost krajské pobočky Úřadu práce obecný stavební úřad9). Při provádění 
kontroly podle věty druhé, třetí nebo čtvrté se postupuje podle zákona o kontrole29).  

(2) Pokud krajská pobočka Úřadu práce zjistí v průběhu poskytování přídavku 
na bydlení svým šetřením nebo na základě informace, kterou mu po provedení kontroly podle 
odstavce 1 předá příslušný orgán, že se nejedná o byt vhodný pro bydlení, stanoví lhůtu, 
ve které má dojít k nápravě tohoto stavu a o případných následcích, pokud nedojde k nápravě 
tohoto stavu podle § 27.  

(3) O skutečnosti, že se nejedná o byt vhodný pro bydlení a o lhůtě, ve které má dojít 
k nápravě tohoto stavu, informuje příslušná krajská pobočka Úřadu práce bezodkladně  
a) příjemce přídavku na bydlení,  
b) vlastníka bytu,  
c) pověřený obecní úřad s podnětem k zahájení sociální práce za účelem řešení bytové 

situace osob, které obývají tento byt,  
d) orgán sociálně právní ochrany dětí, pokud je v okruhu společně posuzovaných osob 

nezletilé dítě. 
 

§ 27 
Odejmutí přídavku na bydlení z důvodu nevhodnosti bytu 

Není-li ve lhůtě stanovené podle § 26 odst. 2 krajská pobočka Úřadu práce 
informována o zjednání nápravy stavu, který způsoboval, že byt nebyl vhodný k bydlení, 
nárok na přídavek na bydlení zaniká, a to od počátku čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta pro zjednání nápravy stavu, který způsoboval, 
že byt nebyl vhodný k bydlení. Řízení o odejmutí přídavku na bydlení podle věty první se 
nezahájí, pokud dojde k nápravě stavu alespoň do posledního dne třetího kalendářního měsíce 
následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta pro zjednání nápravy stavu stanovený podle 
§ 26 odst. 2. 

§ 28 
Vstup do obydlí a šetření v místě 

 (1) Zaměstnanci krajské pobočky Úřadu práce a ministerstva jsou oprávněni 
na základě souhlasu žadatele o přídavek na bydlení nebo příjemce přídavku na bydlení 
v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona vstupovat do obydlí, které osoba a s ní 
společně posuzované osoby užívají, a to s cílem provádět šetření v místě pro zjištění 
podmínek nároku na přídavek na bydlení a jeho výši. Oprávnění k této činnosti jsou povinni 

 
28) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
29) Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. 
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prokázat služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním vydaným krajskou 
pobočkou Úřadu práce nebo ministerstvem jako doložkou služebního průkazu. Toto zvláštní 
oprávnění obsahuje označení účelu vydání, číslo služebního průkazu, jméno, popřípadě 
jména, a příjmení zaměstnance a identifikační údaje vydávajícího úřadu.  

(2) Oprávnění ke vstupu do obydlí, které žadatel o přídavek na bydlení nebo příjemce 
přídavku na bydlení a s ním společně posuzované osoby užívají, s cílem provádět kontrolu 
plnění základních standardů bydlení podle § 26, mají se souhlasem žadatele o přídavek 
na bydlení nebo příjemce přídavku na bydlení také zaměstnanci orgánů veřejného zdraví, 
hasičského záchranného sboru České republiky a obecných stavebních úřadů, kteří se prokáží 
služebním průkazem. 

(3) Pokud žadatel o přídavek na bydlení nebo příjemce přídavku na bydlení nedá 
souhlas se vstupem do obydlí, nebo znemožní provedení šetření v místě k ověření skutečností 
rozhodných pro nárok na přídavek na bydlení nebo jeho výši, nebo kontrolu skutečností 
uvedených v § 6, krajská pobočka Úřadu práce přídavek na bydlení nepřizná nebo odejme.  
 

§ 29 
Podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele  

 (1) Za případ hodný zvláštního zřetele podle § 18 odst. 5 nelze považovat situaci, 
kdy osoba, popřípadě osoby s ní společně posuzované,  
a) bez vážných důvodů opustily předchozí bydlení v bytě,  
b) nejsou s obcí, v níž mají skutečný pobyt, popřípadě s místem, které je z této obce běžně 

dostupné, spjaty,  
c) jsou s obcí, v níž mají skutečný pobyt, popřípadě s místem, které je z této obce běžně 

dostupné, spjaty a zároveň pro ně v uvedené obci nebo v uvedeném místě je dostupné jiné 
přiměřené bydlení.  

 (2) Při hodnocení plnění podmínky sepětí osoby s obcí se posuzuje zejména,  
a) zda osoba v uvedené obci vykonává výdělečnou činnost, a to s výjimkou osoby, 

která je uvedena v § 19 odst. 2,  
b) zda je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání u krajské pobočky Úřadu práce, 

v jejímž územním obvodu se zdržuje, a plní povinnosti uchazeče o zaměstnání 
na kontaktním pracovišti této krajské pobočky Úřadu práce, v jehož obvodu je uvedená 
obec, a to s výjimkou osoby, která je uvedena v § 19 odst. 2,  

c) zda osoba v této obci žije s rodinou,  
d) zda osoba v této obci má nezaopatřené děti, které zde plní povinnou školní docházku 

nebo se zde soustavně připravují na budoucí povolání,  
e) zda osoba v této obci pobývá ze zdravotních důvodů, nebo  
f) zda popřípadě existují jiné významné důvody, neuvedené v písmenech a) až e), které 

osobu k obci váží.  
 (3) Při hodnocení plnění podmínky dostupnosti jiného přiměřeného bydlení se 
zjišťuje, zda je v obci pro tuto osobu dostupné jiné přiměřené bydlení v bytě, popřípadě 
v pobytovém zařízení sociálních služeb, a zjišťuje se též, zda u osoby není předpoklad 
dostupné bydlení jinak získat a udržet, i když si jej aktivně hledá.  
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§ 30 

Součinnost krajské pobočky Úřadu práce, obce  
a pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu 

 Vyhodnocuje-li krajská pobočka Úřadu práce v rámci posuzování, zda se jedná 
o případ hodný zvláštního zřetele podle § 18 odst. 5, požádá pověřený obecní úřad nebo 
újezdní úřad, příslušný podle místa skutečného pobytu osoby, popřípadě společně 
posuzovaných osob, o informaci prostřednictvím Jednotného informačního systému práce 
a sociálních věcí30). Obsahem informace uvedené ve větě první jsou údaje potřebné 
k vyhodnocení podmínek podle § 29, které zná pověřený obecní úřad nebo újezdní úřad 
ze své úřední činnosti. Úřad uvedený ve větě první poskytne krajské pobočce Úřadu práce 
požadovanou informaci bezodkladně, nejpozději však do 20 kalendářních dnů ode dne 
doručení žádosti. 
 

Hlava III 
Příjemce přídavku na bydlení a výplata přídavku na bydlení 

§ 31 
Příjemce, zvláštní příjemce a další příjemce 

(1) Příjemcem přídavku na bydlení je osoba, které byl přídavek na bydlení přiznán. 
(2) Namísto příjemce přídavku na bydlení je dalším příjemcem přídavku na bydlení 

zákonný zástupce nebo opatrovník příjemce přídavku na bydlení, jiná osoba, které byl 
nezletilý příjemce svěřen do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle § 4 odst. 6. 

(3) Krajská pobočka Úřadu práce ustanoví zvláštního příjemce v případech, kdy by se 
výplatou přídavku na bydlení příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, ke kterému má přídavek 
na bydlení sloužit, nebo kdyby tím byly poškozeny zájmy osob, v jejichž prospěch je příjemce 
přídavku na bydlení povinen přídavek na bydlení používat, nebo nemůže-li příjemce výplatu 
přijímat. Krajská pobočka Úřadu práce může v obdobných případech přídavek na bydlení 
použít bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nákladů na bydlení, a to tak, že plátce přídavku 
na bydlení ho poukazuje pronajímateli nebo poskytovateli služeb nebo poskytovateli energií 
nebo společenství vlastníků bytových jednotek. Souhlas příjemce s ustanovením zvláštního 
příjemce nebo s použitím přímé úhrady se vyžaduje jen v případě, že příjemce nemůže 
výplatu přijímat; to neplatí, pokud příjemce vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže 
podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce nebo použití přímé úhrady. Příjemce 
a zvláštní příjemce jsou povinni přídavek na bydlení použít ve prospěch osoby nebo společně 
posuzovaných osob, kterým byl přídavek na bydlení přiznán. Zvláštní příjemce ustanovený 
příjemci, který nemůže výplatu přijímat, je povinen používat přídavek na bydlení podle 
pokynů příjemce. Krajská pobočka Úřadu práce může ustanovit zvláštním příjemcem jen 
fyzickou nebo právnickou osobu, která s ustanovením souhlasí. 

(4) Osoba společně posuzovaná je povinna plnit povinnosti uvedené v odstavcích 1 
až 3 na požádání žadatele, příjemce přídavku na bydlení a dalšího příjemce. Pokud osoba 
společně posuzovaná odmítne splnit výše uvedené povinnosti, je krajská pobočka Úřadu práce 
povinna vyzvat společně posuzovanou osobu, aby tyto povinnosti splnila do 8 dnů ode dne 
vyzvání; krajská pobočka Úřadu práce může s osobou společně posuzovanou dohodnout 
pro splnění výše uvedených povinností dobu delší než 8 dnů.  

 
30) § 4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona 

č. 366/2011 Sb. 
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(5) Podmínkou nároku na výplatu přídavku na bydlení je písemný souhlas žadatele 
a společně s ním posuzovaných osob s tím, aby státní orgány a další právnické osoby 
a fyzické osoby sdělily krajské pobočce Úřadu práce ČR, výši příjmu těchto osob, skutečnosti 
prokazující nezaopatřenost dítěte, nepříznivý zdravotní stav a další údaje, které tvoří 
náležitosti žádosti o přídavek na bydlení, a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, 
její výši a výplatě.  

(6) Osoba uvedená v § 19 odst. 2 písm. g) je za účelem posouzení svého zdravotního 
stavu a vydání lékařského posudku povinna se na žádost krajské pobočky Úřadu práce 
podrobit vyšetření u smluvního poskytovatele zdravotních služeb určeného krajskou 
pobočkou Úřadu práce23). 
 

§ 32 
Výplata přídavku na bydlení 

(1) Přídavek na bydlení se vyplácí měsíčně po uplynutí aktuálního kalendářního 
měsíce, za který náleží, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto 
aktuálním měsíci.  

(2) Přídavek na bydlení se vyplácí v české měně převodem na platební účet příjemce 
přídavku na bydlení, popřípadě jiného příjemce přídavku na bydlení nebo zvláštního příjemce 
přídavku na bydlení, v hotovosti nebo poštovním poukazem. Způsob výplaty přídavku 
na bydlení určuje jeho plátce tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti příjemce využít 
přídavek na bydlení k účelu, ke kterému je určen.  

(3) Se souhlasem příjemce může být přídavek na bydlení, nepřesahuje-li jeho výše 
100 Kč, vyplacen po uplynutí posledního měsíce aktuálního rozhodného období v jedné 
výplatě.  

(4) Přídavek na bydlení se do ciziny nevyplácí.  
(5) Přídavek na bydlení se považuje za vyplacený dnem odepsání příslušné částky 

z účtu Úřadu práce České republiky.  
 

§ 33 
Nedoplatky 

(1) Pokud byl přídavek na bydlení neprávem  
a) přiznán v nižší částce, než v jaké náleží,  
b) nevyplacen, 
c) vyplacen v nižší částce, než v jaké náleží,  
d) odepřen, nebo  
e) přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží,  
přizná se nebo zvýší a vyplatí, a to ode dne, od něhož přídavek na bydlení nebo jeho zvýšení 
náleží, nejvýše však 3 roky zpětně ode dne, kdy krajská pobočka Úřadu práce rozhodující 
o přídavku na bydlení tuto skutečnost zjistila, nebo ode dne, kdy o zvýšení přídavku 
na bydlení nebo o přiznání přídavku na bydlení příjemce nebo žadatel požádal.  
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(2) Pokud byl přídavek na bydlení neprávem 
a) přiznán, 
b) vyplácen, nebo 
c) vyplácen ve vyšší částce, než v jaké náleží, 
odejme se nebo se jeho výplata zastaví nebo sníží, a to ode dne následujícího po dni, jímž 
uplynulo období, za které již byl vyplacen. Ustanovení o odpovědnosti příjemce a společně 
posuzovaných osob za přeplatek tím není dotčeno. 

 
§ 34 

Přeplatky 
(1) Příjemce přídavku na bydlení, zvláštní příjemce nebo další příjemce přídavku 

na bydlení, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost nebo přijal přídavek na bydlení 
nebo jeho část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo 
ve vyšší částce, než náležel, nebo jinak způsobil, že přídavek na bydlení byl vyplacen 
neprávem nebo v nesprávné výši, a v důsledku toho vznikl přeplatek na přídavku na bydlení, 
je povinen tento přeplatek vrátit.  

(2) Jestliže příjemce přídavku na bydlení, zvláštní příjemce nebo další příjemce 
přídavku na bydlení s osobou společně posuzovanou způsobili, že přídavek na bydlení byl 
vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši, a v důsledku toho vznikl přeplatek na přídavku 
na bydlení, je tento příjemce, zvláštní příjemce nebo další příjemce povinen jej vrátit. Jestliže 
příjemce, zvláštní příjemce, další příjemce přídavku na bydlení nebo osoba společně 
posuzovaná způsobili přeplatek na přídavku na bydlení, odpovídají za vrácení přeplatku 
na přídavku na bydlení společně a nerozdílně. Příjemce, zvláštní příjemce, další příjemce 
přídavku na bydlení a osoba společně posuzovaná se vzájemně vypořádají podle míry 
zavinění. Spory o vzájemném vypořádání mezi těmito osobami rozhodují soudy.  

(3) Jestliže příjemce, zvláštní příjemce nebo další příjemce přídavku na bydlení 
nevyužije přídavek na bydlení k účelu, pro který byl určen, popřípadě využije pouze jeho část, 
jedná se také o přeplatek.  

(4) Částky neprávem přijaté mohou být sráženy též z běžně vypláceného nebo 
později přiznaného přídavku na bydlení; po provedení srážky musí příjemci, zvláštnímu 
příjemci nebo dalšímu příjemci přídavku na bydlení zůstat nejméně částka v poloviční výši 
přídavku na bydlení. Ustanovení o nepostižitelnosti přídavku na bydlení exekucí v tomto 
případě neplatí.  

(5) Nárok na vrácení přeplatku zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byl přídavek 
na bydlení vyplacen. Tříletá lhůta neplyne po dobu řízení o opravném prostředku 
nebo o žalobě, po dobu řízení a provádění výkonu rozhodnutí, nebo kdy jsou na úhradu 
přeplatku prováděny srážky z přídavku na bydlení nebo příjmu nebo kdy jsou placeny splátky 
na základě dohody o uznání dluhu.  

(6) O povinnosti vrátit přeplatek rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce, 
která přídavek na bydlení vyplácí nebo naposledy vyplácela. Přeplatky vybírá krajská 
pobočka Úřadu práce, která o povinnosti vrátit přeplatek rozhodla. Vymáhání přeplatků 
provádí příslušný celní úřad. Příjem z přeplatků je příjmem státního rozpočtu. Povinnost vrátit 
přeplatek nevzniká, jestliže tento přeplatek nepřesahuje částku 100 Kč. 
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ČÁST PÁTÁ 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 35 

Povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a dalších osob  
(1) Státní orgány, obce a kraje a jejich orgány, další fyzické a právnické osoby, 

s výjimkou příjemců přídavku na bydlení a osob společně posuzovaných, jsou povinny 
na výzvu příslušné krajské pobočky Úřadu práce, která o přídavku na bydlení rozhoduje nebo 
jej vyplácí, nebo na požádání žadatele o přídavek na bydlení, příjemce, dalšího příjemce 
a osoby společně posuzované, sdělit bezodkladně a bezplatně údaje rozhodné pro nárok 
na přídavek na bydlení, jeho výši nebo výplatu; jde-li však o údaje týkající se zdravotního 
stavu vyžádané krajskou pobočkou Úřadu práce a nejde o případy posouzení dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení31), platí o úhradě zdravotních výkonů poskytovaných poskytovateli zdravotních 
služeb jiné právní předpisy32).  

(2) Jestliže další fyzická nebo právnická osoba nesdělila na výzvu krajské pobočky 
Úřadu práce údaje potřebné pro nárok na přídavek na bydlení, jeho výši nebo výplatu nebo 
jestliže tyto údaje byly nesprávné, a v důsledku toho vznikl přeplatek na přídavku na bydlení, 
jsou další fyzické nebo právnické osoby povinny jej nahradit. Věta první se vztahuje 
i na státní orgány, obce a kraje a jejich orgány, jde-li o plnění jejich povinností podle 
odstavce 1 jako zaměstnavatele osoby, jejíž údaje se pro nárok nebo výši přídavku na bydlení 
zjišťují.  

(3) Jestliže přeplatek na přídavku na bydlení způsobila další fyzická nebo právnická 
osoba, příjemce přídavku na bydlení, další příjemce přídavku na bydlení nebo osoba společně 
posuzovaná s příjemcem přídavku na bydlení, odpovídá krajské pobočce Úřadu práce, která 
přídavek na bydlení vyplatila, za vrácení přeplatku na přídavku na bydlení společně 
a nerozdílně.  

(4) U přeplatků podle odstavců 2 a 3 se při jejich stanovení a vymáhání postupuje 
podle § 58 obdobně. 
 

§ 36 
Informační systém o přídavku na bydlení 

(1) Údaje rozhodné pro nárok na přídavek na bydlení, jeho výši a výplatu, včetně 
osobních údajů, jsou vedeny v informačním systému o přídavku na bydlení, jehož správcem 
je ministerstvo, a který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních 
věcí33).  

(2) Ministerstvo zajišťuje pro provádění zákona na vlastní náklady aplikační program 
automatizovaného zpracování údajů potřebný pro rozhodování o přídavku na bydlení, jeho 
výplatu a jeho kontrolu, včetně aktualizací, a poskytuje tento program bezplatně krajským 
pobočkám Úřadu práce. Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny při řízení o přídavku 
na bydlení, při jeho výplatě a kontrole tento program používat. 

 
31)  Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 
32)  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
33)  § 4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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(3) Krajské pobočky Úřadu práce jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné 
pro rozhodování o přídavku na bydlení, včetně osobních údajů, v informačním systému podle 
odstavce 1, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň 
zajišťujícím ochranu osobních údajů34).  

(4) Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny zajistit uložení všech údajů vedených 
v informačním systému, které byly získány na základě zpracování údajů o přídavku 
na bydlení a jeho výše, údajů o žadatelích o přídavek na bydlení, příjemcích přídavku 
na bydlení a osobách společně posuzovaných a všech písemností a spisů týkajících se 
pravomocně ukončených správních řízení o přídavku na bydlení po dobu 15 kalendářních let 
následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení takového 
správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů do informačního systému. 
 

§ 37 
Údaje z jiných informačních systémů 

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky pro účely rozhodování o dávce 
na bydlení poskytuje ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce  
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
c) údaje z agendového informačního systému cizinců, 
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, 

avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou  

a) příjmení, 
b) jméno, popřípadě jména, 
c) adresa místa pobytu,  
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo 

a stát, kde se narodil, 
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, 

datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu 
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který 
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí, 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 
  (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
b) datum narození, 
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se 

narodil, 
d) rodné číslo a jeho změny, 
e) státní občanství, 
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, 
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo 

datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
h) omezení svéprávnosti, 

 
34)  Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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i) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z 
rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, 
příjmení a datum narození, 

j) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho 
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, 

k) rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, 
popřípadě jména a příjmení a datum jeho narození, 

l) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, 
místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 

m) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 
den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, 
b) datum narození, 
c) místo a stát narození, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České 

republiky, místo a okres narození, 
d) rodné číslo a jeho změny, 
e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, 
f) druh a adresa místa pobytu, 
g) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 
h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
i) omezení svéprávnosti, 
j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České 

republiky, 
k) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; 

v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum 
narození,  

l) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, 
pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný 
zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, 

m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož 
území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, 

n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo 
den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, 

o) jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilého cizince, který byl cizinci s oprávněním 
k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu 
svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s oprávněním k pobytu na 
území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo 
manželem jeho poručníka je cizinec, 

p) jméno, popřípadě jména, příjmení osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu 
na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li 
o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s oprávněním k pobytu na území České 
republiky, 

q) jméno, popřípadě jména, příjmení cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným 
ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské 
unie, 

r) jméno, popřípadě jména, příjmení rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena 
mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana podle jiného právního předpisu35), a jeho 

 
35)  Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
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rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, 
příjmení a datum narození. 

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
b) den, měsíc a rok narození, 
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození, 
d) rodné číslo a jeho změny. 

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, 
se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového 
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 
 

§ 38 
Mlčenlivost 

(1) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v krajských pobočkách Úřadu práce 
a v ministerstvu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí 
při rozhodování o dávce na bydlení, není-li stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po skončení 
služebního poměru popřípadě pracovněprávního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost 
mohou být zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením 
rozsahu a účelu.  

(2) Údaje týkající se příjemců dávek a jiných osob, které se zaměstnanci státu 
zařazení k výkonu práce v krajských pobočkách Úřadu práce a v ministerstvu při své činnosti 
dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak tento zákon nebo jiný zákon; jinak mohou 
tyto údaje sdělit jiným subjektům jen s písemným souhlasem dotčené osoby.  

(3) Zobecněné informace a souhrnné údaje, které ministerstvo a Úřad práce České 
republiky získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných údajů 
využívány zaměstnanci zařazenými v ministerstvu a v Úřadu práce České republiky při 
vědecké, publikační a pedagogické činnosti, nebo ministerstvem pro analytickou a koncepční 
činnost nebo pro účely plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, která je součástí 
právního řádu. 

§ 39 
Poskytování údajů 

(1) Krajské pobočky Úřadu práce a ministerstvo je povinno na žádost poskytovat tyto 
údaje: 
a) orgánům sociálního zabezpečení údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění 

a orgánům nemocenského pojištění údaje potřebné pro provádění nemocenského 
pojištění; těmto orgánům sdělují rovněž údaje potřebné pro plnění úkolů vyplývajících 
z práva Evropské unie a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti 
důchodového pojištění a nemocenského pojištění, 

b) obecním úřadům, krajským úřadům a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí údaje 
potřebné pro účely sociálně-právní ochrany dětí,  

c) obecním úřadům a krajským úřadům údaje potřebné pro sociální práci, 
d) správcům daně z příjmů údaje potřebné k vyměření a vymáhání daní, 
e) zdravotním pojišťovnám údaje potřebné pro stanovení pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění, 
f) orgánům činným v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení, 
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g) soudům a správním orgánům údaje potřebné pro soudní řízení a správní řízení, 
h) na žádost poskytovat orgánům oprávněným podle jiného právního předpisu36) ke kontrole 

činností krajských poboček Úřadu práce informace potřebné k provádění této kontroly,   
i) Českému statistickému úřadu údaje potřebné pro vedení statistických registrů, s výjimkou 

údajů týkajících se jednotlivých osob. 
(2) Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny 

a) ministerstvu poskytovat informace v případech odvolacího řízení, vyřizování stížností 
a zobecněné informace a souhrnné údaje, které získají při své činnosti,  

b) na žádost osoby, která je příjemcem přídavku na bydlení nebo společně posuzovanou 
osobou, vydat potvrzení o tom, že daná osoba je příjemcem přídavku na bydlení nebo 
společně posuzovanou osobou, 

c) poskytnout Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v souvislosti s šetřením 
podle jiného právního předpisu37). 

 
§ 40 

Kontrolní činnost 
(1) Na kontrolu podkladů poskytovaných jinými státními orgány, obcemi a kraji 

a jejich orgány a dalšími fyzickými a právnickými osobami a na kontrolu poskytování 
přídavku bydlení se vztahují jiné právní předpisy o provádění kontroly34).  

(2) Zaměstnanci zařazení k výkonu práce v krajské pobočce Úřadu práce 
a v ministerstvu pověření provedením kontroly mají oprávnění kontrolovat u státních orgánů, 
obcí a krajů a jejich orgánů a dalších fyzických nebo právnických osob plnění povinností 
podle tohoto zákona.   
 

ČÁST ŠESTÁ 
ŘÍZENÍ 

§ 41 
Účastníci řízení 

(1) V řízení o přídavku na bydlení jsou účastníky řízení žadatel o přídavek 
na bydlení, příjemce přídavku na bydlení nebo další příjemce přídavku na bydlení.  

(2) Osoba společně posuzovaná je účastníkem řízení o přídavku na bydlení, jen jde-li 
o řízení o přeplatku na přídavku na bydlení, který měla tato osoba svým jednáním nebo 
nečinností zavinit. Účastníkem řízení je fyzická nebo právnická osoba v případě, 
jde-li o rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce. 

 

 
36)  Např. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
37)  Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 42 
Místní příslušnost 

Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí místem, kde se nachází byt, 
pobytová služba nebo ubytovací zařízení, na jehož užívání je nebo má být poskytován 
přídavek na bydlení.  
 

§ 43 
Zahájení řízení 

(1) Řízení o přiznání přídavku na bydlení se zahajuje na základě písemné žádosti 
podané žadatelem o přídavek na bydlení příslušné krajské pobočce Úřadu práce na tiskopisu 
předepsaném ministerstvem.  

(2) Řízení o změně výše již přiznaného přídavku na bydlení a ostatní řízení u již 
přiznaného přídavku na bydlení se zahajují na návrh příjemce přídavku na bydlení nebo 
dalšího příjemce nebo z moci úřední. Všechna řízení z moci úřední jsou zahájena dnem, 
kdy krajská pobočka Úřadu práce učinila vůči osobě první písemný úkon.   

(3) Brání-li zletilé osobě duševní porucha samostatně právně jednat, zastupuje ji 
v řízení o přídavku na bydlení člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování této osoby 
bylo schváleno soudem. 

 
§ 44 

Podání a jiné úkony 
Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání 

nebo jiný úkon učinit též v elektronické podobě s elektronickým podpisem podle jiného 
právního předpisu, pokud ministerstvo zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické podobě. 
 

§ 45 
Náležitosti žádosti 

Žádost o přídavek na bydlení obsahuje kromě náležitostí stanovených správním 
řádem  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, žadatele 

a společně posuzovaných osob, 
b) adresu bytu, pobytové služby nebo ubytovacího zařízení, na který je přídavek na bydlení 

požadován,  
c) doklad o podlahové ploše bytu, 
d) skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na přídavek na bydlení 

nebo jeho výši potřebné, 
e) určení, jakým způsobem má být přídavek na bydlení vyplácen, 
f) doklad prokazující právní titul k užívání bytu nebo pobytové služby,   
g) doklad o výši příjmu osoby a společně posuzovaných osob za rozhodné období, 
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h) doklad o výši nájemného, nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo dalších 
nákladů na bydlení uvedených v tomto zákoně,  

i) doklad prokazující zdravotní stav osoby a společně posuzovaných osob, je-li to pro nárok 
na přídavek na bydlení nebo jeho výši potřebné, 

j) prohlášení, že osoba je či není vlastníkem nebo spoluvlastníkem jiného bytu, než je byt, 
který osoba a společně posuzovaná osoby užívají, a na který je žádán přídavek 
na bydlení, 

k) pokud je vlastníkem nebo spoluvlastníkem jiného bytu, vyjádření osoby k možnosti jiný 
byt využívat, 

l) prohlášení, že byt, na který je přídavek na bydlení požadován, splňuje základní standardy 
bydlení, 

m) údaj o počtu všech osob, které užívají pobytovou službu ubytovací zařízení se žadatelem 
o přídavek na bydlení. 

(2) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavci 1 ověřit z rozhodnutí příslušných orgánů 
nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení dokladu nebo prohlášení.  

(3) Je-li žadatelem nebo osobou společně posuzovanou osoba, které nebylo přiděleno 
rodné číslo, uvede tato osoba číslo dokladu opravňujícího osobu k pobytu na území České 
republiky. 

 
§ 46 

Důkazní prostředky 
V řízení o přídavku na bydlení lze použít k důkazu záznamy na technických nosičích 

dat, mikrografické záznamy, tištěné produkty optického archivačního systému a tištěné nebo 
fotografické produkty jiné výpočetní techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu byly 
pořízeny, pokud z povahy věci nevyplývá, že je třeba předložit originál nebo úředně ověřený 
opis listiny. 

 
§ 47 

Přerušení řízení 
(1) Krajská pobočka Úřadu práce usnesením přeruší řízení o přídavku na bydlení 

na dobu, po kterou je jiným orgánem prováděna kontrola, zda byt splňuje základní standardy 
pro bydlení podle § 6 odst. 2. 

(2) Usnesení podle odstavce 1 se zakládá do spisu a nelze se proti němu odvolat. 
 

§ 48 
Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí 

Krajská pobočka Úřadu práce nemá povinnost dát účastníku řízení před vydáním 
rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, jedná-li se o podklady, které jí 
předložil tento účastník řízení nebo které byly získány z informačních systémů, které jsou 
součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJZQEE4R)



31 

§ 49 
Vydávání rozhodnutí 

Písemné rozhodnutí se vydává jen v případě, že 
a) žádost o přídavek na bydlení byla zamítnuta,  
b) přídavek na bydlení byl odejmut,  
c) výplata přídavku na bydlení byla zastavena, s výjimkou zastavení výplaty podle § 25 

odst. 4, 
d) se rozhoduje o přeplatku na přídavku na bydlení, s výjimkou situace, kdy přeplatek 

nepřesahuje částku 100 Kč, 
e) se rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce přídavku na bydlení,  
f) se rozhoduje o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob, 
g) se rozhoduje o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 3; proti rozhodnutí 

o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 3 se nelze odvolat ani je nelze 
přezkoumat mimo odvolací řízení. 

 
§ 50 

Oznámení a námitky 
(1) Rozhoduje-li krajská pobočka Úřadu práce o přídavku na bydlení v případech, 

kdy se nevydává rozhodnutí, je povinna žadateli, není-li dále stanoveno jinak, 
doručit písemné oznámení o skutečnostech, o kterých bylo rozhodnuto. Písemné oznámení se 
nedoručuje do vlastních rukou.  

(2) Byla-li výplata přídavku na bydlení zastavena nebo nárok na přídavek na bydlení 
zanikl, z důvodu, že nebyly ve lhůtě stanovené tímto zákonem doloženy příjmy a uznatelné 
náklady na bydlení, oznámení se nedoručuje, ale zakládá se do spisu. 

(3) Proti postupu uvedenému v odstavci 1 lze uplatnit námitku do 15 dnů ode dne 
výplaty první splátky přídavku na bydlení po jeho přiznání. K námitkám, které byly podány 
opožděně, se nepřihlíží.  

(4) Námitky se podávají písemně u příslušné krajské pobočky Úřadu práce, která 
přídavek na bydlení přiznala. Krajská pobočka Úřadu práce vydá do 30 dnů ode dne, kdy jí 
námitky došly, písemné rozhodnutí o přídavku na bydlení.  

(5) Při vyhotovení oznámení a dalších písemností s použitím automatizované 
výpočetní techniky mohou být tato oznámení a další písemnosti vydány s předtištěným 
razítkem úřadu a s předtištěným jménem, příjmením a funkcí oprávněné osoby. Předchozí 
věta neplatí, jde-li o vyhotovení a vydání rozhodnutí.  
 

§ 51 
Účinek odvolání 

Odvolání podané proti rozhodnutí o přídavku na bydlení nemá odkladný účinek.  
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§ 52 
Náklady řízení 

Krajské pobočky Úřadu práce, ministerstvo, účastníci řízení a osoby společně 
posuzované nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých v řízení o přídavku na bydlení. 

 
§ 53 

Soudní přezkum 
Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého 

pobytu podle § 3 odst. 3.   
 

ČÁST SEDMÁ 
PŘESTUPKY 

§ 54 
(1) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v krajských pobočkách Úřadu práce 

a v ministerstvu se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost. 
(2) Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.  
 

§ 55 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na výzvu nesdělí bezplatně údaje 

rozhodné pro nárok na přídavek na bydlení, jeho výši a výplatu.  
(2) Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, pokud se ho dopustil příjemce 

nebo osoba společně posuzovaná, nebo do 250 000 Kč, pokud se ho dopustila jiná fyzická 
osoba.  

 
§ 56 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že na výzvu nesdělí údaje rozhodné pro nárok na přídavek na bydlení, jeho výši a výplatu.  

(2) Za tento přestupek lze uložit pokutu do 250 000 Kč. 
 

§ 57 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba za přestupek neodpovídá, 

jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní 
povinnosti zabránila.  

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě se 
přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům 
a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 

(3) Odpovědnost právnické osoby a podnikající fyzické osoby za přestupky zaniká, 
jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dověděl, 
nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.  
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§ 58 

(1) Přestupky projednávají příslušné krajské pobočky Úřadu práce, na jejichž výzvu 
nebyla povinnost splněna. Pokuty vybírá krajská pobočka Úřadu práce, která pokutu 
stanovila. Vymáhání pokuty provádí příslušný celní úřad.  

(2) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.  
 

ČÁST OSMÁ 
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ A ÚČINNOST 

Hlava I 
Přechodná ustanovení 

§ 59 
Posuzování nákladů na bydlení  

v přechodném období 
Pro účely dokládání nákladů na bydlení podle § 15 odst. 5 v situaci, kdy stejný okruh 

společně posuzovaných osob užíval jiný byt, se za pobíraný přídavek na bydlení považují 
i pobíraný příspěvek na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo doplatek na bydlení podle 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 

 
§ 60 

Odklad povinnosti pro ubytovací zařízení 
Podmínku stanovenou v § 4 odst. 2, že ubytovací zařízení má uzavřenou písemnou 

dohodu s obcí, musí ubytovací zařízení plnit nejpozději od prvního dne pátého kalendářního 
měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
Hlava II 
Účinnost 

§ 61 
 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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IIIb. 
 

Návrh 
 

ZÁKON 
ze dne … 2020, 

 
kterým se mění některé zákony v souvislosti  

s přijetím zákona o přídavku na bydlení 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
ČÁST PRVNÍ 

Změna občanského soudního řádu 
Čl. I 

 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona 

č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona 
č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., 
zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona 
č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., 
zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona 
č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona 
č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona 
č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona 
č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., 
zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona 
č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona 
č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., 
zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona 
č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., 
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona 
č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., 
zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona 
č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., 
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., 
zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona 
č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., 
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona 
č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., 
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona 
č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., 
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona 
č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona 
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č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona 
č. 188/2011 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 147/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., 
zákona č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 369/2012 Sb., zákona 
č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., 
zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona 
č. 252/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 164/2015 Sb., 
zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona 
č. 298/2016 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 258/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., 
zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 365/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona 
č. 307/2018 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 9 odst. 2 písm. a) se slova „a pomoci v hmotné nouzi“ nahrazují slovy „ , pomoci 

v hmotné nouzi a přídavku na bydlení“. 
 
2. V § 279 odst. 2 písm. i) se na konci doplňují slova „a přídavku na bydlení“. 
 
3. V § 317 odst. 2 se slova „z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení“ nahrazují 

slovy „přídavek na bydlení“. 
 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona o soudních poplatcích 

Čl. II 
 

V § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona 
č. 271/1992 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., 
zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona 
č. 451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., 
zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona 
č. 296/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., 
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona 
č. 163/2013 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 335/2014 Sb., 
zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona 
č. 296/2017 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 182/2018 Sb., se za slova „pomoci 
v hmotné nouzi“ vkládají slova „ , přídavku na bydlení“. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

Čl. III 
 Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 
zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona 
č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., 
zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona 
č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., 
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona 
č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., 
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona 
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č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona 
č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., 
zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona 
č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.  381/2005 Sb., 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., 
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona 
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č.  585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona 
č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona 
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona 
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., 
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona 
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 
č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., 
zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014  Sb., zákona č. 267/2014 Sb., 
zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona 
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016  Sb., zákona č. 190/2016 Sb., 
zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., 
zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona 
č. 203/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., 
zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č.  164/2019 Sb., zákona 
č. 228/2019 Sb. a zákona č. 315/2019 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 1 se za slova „pomoci v hmotné nouzi“ vkládají slova „ , přídavku na bydlení“. 

 
2. V § 6 odst. 4 písm. v) se za slova „dávky státní sociální podpory“ vkládají slova „a přídavku 

na bydlení“. 
 
3. V 8 odst. 3 písm. d) se za slova „o výsledku posouzení“ vkládají slova „ , to platí obdobně 

i pro řízení o přídavku na bydlení“. 
 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o bankách 

Čl. IV 
 

V § 38 odst. 3 písm. f) zákona č.  21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona 
č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., 
zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 161/1998 Sb., zákona 
č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., 
zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona 
č. 120/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., 
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zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona 
č. 254/2012 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., 
zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb. a zákona č. 368/2016 Sb., se za slova „dluhu 
na pokutách“ vkládají slova „ , Úřadu práce České republiky ve věci řízení o přídavku 
na bydlení“.  

 
 

ČÁST PÁTÁ 
Změna zákona o daních z příjmů 

Čl. V 
 
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona 
č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., 
zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., 
zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., 
zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona 
č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., 
zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona 
č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., 
zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona 
č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., 
zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona 
č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., 
zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona 
č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., 
zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona 
č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., 
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona 
č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., 
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona 
č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., 
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., 
zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., 
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 
č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., 
zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona 
č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., 
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona 
č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona 
č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., 
zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., 
zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona 
č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., 
zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., 
zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 
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nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona 
č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., 
zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona 
č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., 
zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., 
zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona 
č. 254/2017 Sb., zákona č. 293/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 174/2018 Sb. 
a zákona č. 306/2018 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb. se mění takto:  
 
1. V § 4 odst. 1 písm. i) se za slova „dávka státní sociální podpory“ vkládají slova „ , přídavek 

na bydlení“. 
 
2. V § 35ba odst. 1 písm. b) se za slova „dávky státní sociální podpory“ vkládají slova 

„ , přídavek na bydlení“. 
 

ČÁST ŠESTÁ 
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 

Čl. VI 
 

 V § 25b odst. 3 písm. e) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, 
ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona 
č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., 
zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 219/2015 Sb. a zákona 
č. 301/2016 Sb. se za slova „o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení“ vkládají slova 
„ , Úřadu práce České republiky ve věci řízení o přídavku na bydlení“. 
 
 

ČÁST SEDMÁ 
Změna zákona o státní sociální podpoře 

Čl. VII 
 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., 
zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona 
č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., 
zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona 
č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., 
zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona 
č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona 
č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., 
zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., 
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona 
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., 
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 
č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č.  346/2010 Sb., zákona 
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 
zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona 
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č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., 
zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 
č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., 
zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona 
č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 
zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb. a zákona č. 32/2019 Sb., 
se mění takto: 
 
1. V § 2 písm. a) se bod 2 zrušuje.  

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2. 
 
2. V § 5 odst. 1 písm. b) se bod 9 zrušuje. 

Dosavadní bod 10 se označuje jako bod 9. 
 
3. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „ , příspěvek na bydlení“ zrušují. 
 
4. V § 5 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.  

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h). 
 
5. V § 5 odst. 1 písm. h) se slova „až h)“ nahrazují slovy „a g)“. 
 
6. V § 5 odst. 2 větě druhé se slova „z dávek státní sociální podpory započitatelných“ 

nahrazují slovy „z rodičovského příspěvku započitatelného“, slova „a g)“ se zrušují a slova 
„uvedených dávkách“ se nahrazují slovy „uvedené dávce“. 

 
7. V § 5 odst. 3 písm. b) se slova „až i)“ nahrazují slovy „až h)“. 
 
8. V § 6 písm. a) se slova „příspěvku na bydlení a“ zrušují. 
 
9. V § 7 odst. 1 se část věty druhé za středníkem včetně středníku zrušuje. 
 
10. V § 7 se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 5 až 11.  
 
11. V § 7 odst. 5 se slova „ , nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá 

ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, 
rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, 
i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu“ zrušují. 

 
12. V § 7 odst. 7 se slova „2, 3 a 5“ nahrazují slovy „2 a 3“. 
 
13. V § 7 odst. 10 se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“. 
 
14. V části třetí se hlava třetí včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 47b a 70 zrušuje. 
 
15. V § 51 se odstavec 5 zrušuje. 

 
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.  
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16. V § 51 odstavec 6 zní: 
 
„(6) Splňuje-li oprávněná osoba podmínky nároku na dávku uvedenou v § 2 

písm. a) v bodě 1 jen po část kalendářního měsíce, náleží tato dávka ve výši, v jaké náleží 
za kalendářní měsíc.“. 

 
17. V § 54 odst. 2 větě první se slova „bodech 1 a 2,“ nahrazují slovy „bodu 1 a v“. 

 
18. V § 54 odst. 3 větě první se slova „bodu 3,“ nahrazují slovy „bodu 2 a v“. 

 
19. V § 57 odst. 1 větě první se slova „bodech 1 a 2,“ nahrazují slovy „bodu 1 a v“. 

 
20. V § 57 odst. 2 se slova „bodu 3, a“ nahrazují slovy „bodu 2 a v“. 

 
21. V § 58 odst. 2 větě první se slova „bodech 1 a 2,“ nahrazují slovy „bodu 1 a v“. 

 
22. V § 59 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.  
 
23. V § 59 se odstavec 5 zrušuje. 

 
24. V § 68 odst. 1 se písmeno e) zrušuje. 

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g). 
 
 

Čl. VIII 
Přechodná ustanovení 

 
1. Pokud ke dni 31. prosince 2020 trval nárok na výplatu příspěvku na bydlení podle zákona 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, nárok na něj po nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, 
nezaniká, nadále trvá do 30. června 2021, pokud se však před tímto dnem nezmění 
rozhodné skutečnosti, na základě kterých byl příspěvek na bydlení přiznán tak, že nárok 
na příspěvek na bydlení zanikne.  
 

2. Krajská pobočka Úřadu práce všem příjemcům příspěvku na bydlení doručí nejpozději 
do 30. dubna 2021 výzvu k podání žádosti o přídavek na bydlení. Nebude-li ve lhůtě 
30 dnů ode dne doručení výzvy příjemcem příspěvku na bydlení podána žádost o přídavek 
na bydlení, zanikne mu nárok na příspěvek na bydlení poskytovaný podle bodu 1, 
a to posledním dnem kalendářního měsíce, do kterého spadá den, kterým mu uplynula lhůta 
stanovená ve výzvě pro podání žádosti o přídavek na bydlení. 
 

3. Pokud příjemce příspěvku na bydlení uvedený v bodu 1 větě první žádost o přídavek 
na bydlení podá, zanikne mu nárok na výplatu příspěvku na bydlení podle bodu 1 dnem, 
ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o přídavku na bydlení, a to i v případě, že byla 
žádost o přídavek na bydlení tímto rozhodnutím zamítnuta. Souběh obou dávek je 
vyloučen. V případě, že přídavek na bydlení bude přiznán ode dne podání žádosti ve vyšší 
částce než příspěvek na bydlení vyplácený do dne právní moci rozhodnutí o přídavku 
na bydlení, rozdíl mezi již vyplaceným příspěvkem na bydlení a přídavkem na bydlení se 
ode dne účinnosti tohoto zákona doplatí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJZQEE4R)



8 
 

 
4. Pokud dojde u stávajícího příjemce příspěvku na bydlení a společně s ním posuzovaných 

osob ke změně podmínek nároku na příspěvek na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou nákladů 
na bydlení a rozhodného příjmu, a stávající příjemce příspěvku na bydlení podá žádost 
o přídavek na bydlení, použije se ustanovení bodu 3 obdobně. V případě, že žádost 
o přídavek na bydlení nebude ve lhůtě uvedené v bodě 2 podána, nárok na výplatu 
příspěvku na bydlení zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém došlo 
ke změně podmínek nároku na vyplácený příspěvek na bydlení. 

 
5. Řízení o příspěvku na bydlení zahájená a pravomocně neskončená podle zákona 

č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se za dobu 
před nabytím účinnosti tohoto zákona dokončí podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; za dobu po dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona se bude postupovat podle zákona o přídavku na bydlení, s tím, že po nabytí 
účinnosti tohoto zákona se bude žádost o příspěvek na bydlení považovat za žádost 
o přídavek na bydlení s tím, že žadatel je povinen doplnit náležitosti žádosti podle zákona 
o přídavku na bydlení.  

 
6. Při posouzení nároku na příspěvek na bydlení podle předchozích bodů se bude postupovat 

podle výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná 
paliva, a částek normativních nákladů na bydlení pro rok 2020. 

 
7.  Řízení o přeplatku na příspěvku na bydlení se vede podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  
 

ČÁST OSMÁ 
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

Čl. IX 
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., 
zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona 
č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona 
č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., 
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona 
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., 
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona 
č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., 
zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 
č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona 
č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., 
zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb. a nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., se mění takto: 
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1. V § 42b odst. 1 písm. d) bodě 2 se slovo „normativních“ nahrazuje slovem „uznatelných“ 
a slova „příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e)“ nahrazují slovy „přídavku 
na bydlení podle zákona o přídavku na bydlení9e)“. 
 
Poznámka pod čarou č. 9e zní: „9e) Zákon č. …/2020 Sb., o přídavku na bydlení.“. 

 
2. V § 42c odst. 3 písm. c) se slovo „normativních“ nahrazuje slovem „uznatelných“, slova 

„příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e)“ nahrazují slovy „přídavku 
na bydlení podle zákona o přídavku na bydlení9e)“ a slovo „odůvodněných“ se nahrazuje 
slovem „uznatelných“. 
 

3. V § 42c odst. 6 se slovo „normativních“ nahrazuje slovem „uznatelných“, slova „příspěvku 
na bydlení zvláštním právním předpisem9e)“ nahrazují slovy „přídavku na bydlení podle 
zákona o přídavku na bydlení9e)“ a slovo „odůvodněných“ se nahrazuje slovem 
„uznatelných“. 

 
4. V § 46 odst. 7 písm. b) se slovo „normativních“ nahrazuje slovem „uznatelných“, slova 

„příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e)“ nahrazují slovy „přídavku 
na bydlení podle zákona o přídavku na bydlení9e)“ a slovo „odůvodněných“ se nahrazuje 
slovem „uznatelných“. 

 
5. V § 46f  odst. 2 písm. c) se slova „ , doplatek na bydlení“ zrušují. 

 
6. V § 71 odst. 1 se se slovo „normativních“ nahrazuje slovem „uznatelných“, slova „příspěvku 

na bydlení zvláštním právním předpisem9e)“ nahrazují slovy „přídavku na bydlení podle 
zákona o přídavku na bydlení9e)“ a slovo „odůvodněných“ se nahrazuje slovem 
„uznatelných“. 

 
7. V § 106 odst. 3 se slova „ , doplatek na bydlení“ zrušují. 

 
 

ČÁST DEVÁTÁ 
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

Čl. X 
 

V § 42d odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb. se slova „normativních 
nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře“ nahrazují slovy „nejvýše 
uznatelných nákladů podle zákona o přídavku na bydlení“. 

 
 

ČÁST DESÁTÁ 
Změna zákona o rozpočtových pravidlech 

Čl. XI 
 

V § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona 
č. 26/2008 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., 
zákona č. 501/2012 Sb., a zákona č. 128/2016 Sb. se za slovo „podpory“ vkládají slova 
„ , přídavek na bydlení“. 
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ČÁST JEDENÁCTÁ 
Změna krizového zákona 

Čl. XII 
 

V § 6 odst. 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 430/2010 Sb. a zákona č. 323/2016 Sb. se za slova „dávky pomoci 
v hmotné nouzi“ vkládají slova „ , přídavek na bydlení,“. 
 
 

ČÁST DVANÁCTÁ 
Změna soudního řádu správního 

Čl. XIII 
 
Zákon č.150/2002 Sb., soudní řád správní ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona 
č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., 
zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., 
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona 
č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona 
č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního 
soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., 
zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona 
č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 
zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 365/2017 Sb. a zákona 
č. 38/2019 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb. se mění takto:  

 
1. V § 7 odst. 3 se za slova „příspěvku na péči“ vkládají slova „ , přídavku na bydlení,“. 

 
2. V § 31 odst. 2 se za slova „státní sociální podpory“ vkládají slova „ , přídavku na bydlení“. 
 

 
ČÁST TŘINÁCTÁ 

Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 
Čl. XIV 

 
 V § 3 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení 
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 86/2015 Sb. se slova „a z dávek státní sociální 
podpory příspěvek na bydlení“ nahrazují slovy „ , přídavek na bydlení“. 
 
 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 
Změna zákona o životním a existenčním minimu 

Čl. XV 
 

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., 
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 
č. 306/2008 Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona 
č. 366/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., 
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zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření 
Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb. a zákona 
č. 377/2015 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 1 odstavec 3 zní: 

 
„(3) Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady 

na bydlení.“. 
 

2. V § 7 odst. 2 písm. e) se slova „příspěvku na bydlení a“ zrušují. 
 

3. V § 7 odst. 2 písm. h) bodě 6 se slova „doplatku na bydlení“ nahrazují slovy „přídavku 
na bydlení podle zákona o přídavku na bydlení 1)“. 

 
Poznámka pod čarou č. 1 zní: „1) Zákon č…./2020 Sb. o přídavku na bydlení.“. 
 

4. V § 7 odst. 2 se písmeno k) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l). 
 

5. V § 7 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 25 až 28a) zní: 
 

     „(5) Za příjem se nepovažují 
a) příspěvek na péči25),  
b) část příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející z důvodu závislosti na pomoci jiné 

fyzické osoby ve stupni I až IV26),  
c) příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku27),  
d) příjem z prodeje nemovité věci a z odstupného za uvolnění bytu použitý k úhradě 

nákladů na uspokojení bytové potřeby a zvláštní příspěvek k důchodu podle zvláštních 
právních předpisů28), 

e) příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem 
pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu 
urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva na základě smíru nebo 
jednostranného prohlášení vlády ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit28a), 

f) příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, 
mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním 
orgánem, které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 zákona 
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, 

g) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, 
h) příjmy ze závislé činnosti uvedené v zákoně o daních z příjmů, které náležely 

nezaopatřenému dítěti  za měsíc červenec a srpen, a to ve výši po odpočtu pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění, po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy 
a případně po odpočtu částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného 
používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle zákona o daních 
z příjmů. 

--------------------------------- 
25) § 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
26) § 47f odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb. 
27) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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28) Část první hlava druhá zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje 
za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním 
příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým 
účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých 
zákonů. 

28a) Čl. 37 odst. 1 a čl. 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, uveřejněné 
pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní ustavený, uveřejněného 
pod č. 243/1998 Sb.“. 

 
6. § 8 včetně nadpisu zní: 

 
„§ 8 

Způsob zápočtu příjmů ze samostatné činnosti 
 
 (1) Za započitatelný příjem za kalendářní měsíc se u osoby, která má nebo měla příjmy 
uvedené v § 7 odst. 1 písm. b), považuje 
a) příjem ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, 
b) jde-li o příjem podléhající dani z příjmů stanovený paušální částkou, předpokládaný příjem, 

nejméně však částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.  
 

(2) Vykonává-li osoba v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost podle 
svého prohlášení, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý 
měsíc 
a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který 

bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července 
do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba 
ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla 
ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo 

b) jedna dvanáctina příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální 
částkou, ze kterých byla stanovena daň paušální částkou, není-li dále stanoveno jinak. 

 
 (3) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou 
výdělečnou činnost jako hlavní činnost, započítává se jí však jako příjem z této činnosti 
do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním 
hospodářství. 
  
 (4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou 
výdělečnou činnost, avšak v předcházejícím zdaňovacím období samostatnou výdělečnou 
činnost nevykonávala, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu 
a) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, 

částka odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, nebo 
b) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost, 

částka, kterou uvede ve svém prohlášení o příjmu. 
  
 (5) Částka průměrné měsíční mzdy se zjišťuje za kalendářní rok předcházející období 
od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku a vyhlašuje ji Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství 
vyhlášené Českým statistickým úřadem, s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny 
dolů. 
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(6) Pokud podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost vykonávalo 
nezaopatřené dítě, nepovažuje se za příjem za každý z měsíců červenec a srpen částka 
odpovídající jedné dvanáctině ročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 
činnosti za kalendářní rok, za který se zjišťuje rozhodný příjem, nebo v případech uvedených 
v odstavcích 2 až 4 částka tam uvedená, jestliže podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost 
trvala po celý takový měsíc.“. 

 
 

ČÁST PATNÁCTÁ 
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi 

Čl. XVI 
 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., 
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona 
č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., 
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 
č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., 
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona 
č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., 
zákona č. 367/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona 
č. 309/2018 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 2 odstavec 2 zní: 

 
„(2) Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže její 

příjem a příjem společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení 
nedosahuje částky živobytí, přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému 
věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení 
jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo.“. 
 

2. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní: 
„a) nevykonává pracovněprávní nebo obdobný vztah alespoň v rozsahu 25 hodin měsíčně 

a nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem, ani nevykonává samostatnou 
výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjimkou 
osoby, která je“. 

 
3. V § 3 odst. 1 písm. a) bodu 5 se za slova „poskytující pomoc17a)“ vkládají slova „ a zároveň 

jí je z tohoto příspěvku na péči hrazena odměna za tuto péči“. 
 

4. V § 3 odst. 1 písm. a) bod 9 zní: 
 
„ 9. osobou dokládající potvrzením ošetřujícího lékaře zdravotní důvody, které by byly 

u pojištěnce pojištěného podle zákona o nemocenském pojištění důvodem 
pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti; 
s výjimkou osoby, která je vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu 
nesplnění oznamovací povinnosti nebo povinnosti doložit skutečnosti stanovené 
v § 27 odst. 3 zákona o zaměstnanosti nebo z důvodu neplnění povinnosti uchazeče 
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o zaměstnání dodržovat režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 
povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu,“.   

 
5. V § 3 odst. 1 písm. c) se za text „§ 11“ vkládá text „odst. 2 písm. a) a b), § 26 a 27“. 

  
6. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „důchodovém pojištění60)“ doplňují slova „ , která tuto svoji 

činnost nepřerušila nebo neukončila“. 
 
7. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní: 

 
„e) zákonným zástupcem dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání nebo povinnou 

školní docházku a 
1. tento zákonný zástupce nesplní povinnost stanovenou v § 49 odst. 7,  nebo 
2. toto dítě má v jednom pololetí školního roku více než 100 zameškaných hodin,  
a to po dobu 6 kalendářních měsíců následujících po období, za které již byla dávka 
vyplacena. Toto ustanovení se nepoužije, pokud zákonný zástupce prokáže, že hodiny byly 
zameškány ze zdravotních důvodů.“ 

 
8. V § 3 odst. 1 písm. h) se za slovo „byla“ vkládají slova „žádost o dávku zamítnuta nebo“. 
  
9. V § 4 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 

 
 Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 
 
10. V § 4 odst. 2 se slova „a doplatek na bydlení jsou dávky“ nahrazují slovy „je dávkou“. 
 
11. V § 5 odst. 1 se slova „a na doplatek na bydlení“ zrušují. 
 
12. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova „společně s ní neužívá byt, jiný než obytný prostor nebo 

ubytovací zařízení“ nahrazují slovem „spolu nebydlí“. 
 
13. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „společně s ní užívá byt, jiný než obytný prostor nebo 

ubytovací zařízení“ nahrazují slovem „spolu bydlí“. 
 
14.  V § 8 se odstavce 3 až 6 zrušují.  

 
15. V § 9 odst. 1 písm. a) včetně poznámek pod čarou č. 3 a 53 zní: 

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

z příjmů fyzických osob a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a ze mzdových 
nároků vyplácených krajskou pobočkou Úřadu práce podle zákona o ochraně 
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů3), 

2. z důchodů poskytovaných v rámci důchodového pojištění53), 
___________________  
3) § 25 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
53) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJZQEE4R)



15 
 

16. V § 9 odst. 1 písm. b) se bod 3 včetně poznámky pod čarou č. 53 zrušuje. 
 

17. V § 9 odst. 2 se slovo „odůvodněné“ nahrazuje slovy „prokazatelně vynaložené“ a text 
„(§ 34)“ a věta druhá se zrušují.  

 
18. V § 9 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Příjmy se započítávají v tom rozhodném období, v němž byly vyplaceny, pokud zákon 
nestanoví jinak.“.  
 
Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje. 

 
19. V § 9 se doplňují odstavce 4 a 5, které zní: 

 
„(4) Do příjmu se v tom rozhodném období, v němž bylo plněno, započte i plnění 

z nároků a pohledávek osoby nebo společně posuzované osoby, přestože nebylo plněno 
přímo osobě nebo s ní společně posuzované osobě. Pokud je na příjmu osoby a společně 
posuzované osoby prováděn výkon rozhodnutí srážkami z příjmu, započítává se tento 
příjem ve výši před provedením výkonu rozhodnutí srážkami z příjmu, a to v tom 
rozhodném období, kdy je osobě a společně posuzované osobě vyplacen příjem 
po provedení výkonu rozhodnutí srážkami z příjmu.   

 
(5) Za příjem se nepovažují bezúplatné příjmy podle zákona o daních z příjmů 

v případě, nelze-li jejich započítání spravedlivě požadovat.“. 
 
20. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „u opakujících se dávek“ nahrazují slovy „u opakující se 

dávky“ a slova „ , zejména ztráta příjmu z výdělečné činnosti, ukončení výplaty podpory 
v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci a ukončení výplaty rodičovského 
příspěvku“ se nahrazují slovy „snížení nebo ztráta měsíčně se opakujícího příjmu alespoň 
o jednu třetinu, a to zejména příjmu z výdělečné činnosti, z podpory v nezaměstnanosti 
nebo podpory při rekvalifikaci, z rodičovského příspěvku, z dávek nemocenského 
pojištění“. 
 

21. V § 10 odst. 5 písm. b) se slova „ , s výjimkou zjišťování odůvodněných nákladů 
na bydlení, kdy je rozhodným obdobím aktuální kalendářní měsíc“ zrušují. 

 
22. V § 11 odst. 1 se slova „a na doplatek na bydlení“ zrušují. 

 
23. V § 12 na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text „a to v případě, 

kdy osoba nadále splňuje podmínku uvedenou v odst. 2 písmenu a).“. 
 

24. V § 12 odst. 2 písm. a) se za slova „ve spojitosti s evidencí uchazečů o zaměstnání“ vkládají 
slova „a ve spojitosti se sociální prací“ a za slova „korespondence se zaměstnavateli“ se 
vkládají slova „a  aktivní součinností ve spojitosti se sociální prací s pověřeným obecním 
úřadem, obecním úřadem obcí s rozšířenou působností a újezdním úřadem“. 

 
25. V § 13 odst. 1 písm. c) se za slovo „podpory“ doplňují slova „a přídavku na bydlení“. 

 
26. § 22 se zrušuje. 
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27. V § 24 odst. 1 písm. b), c) a d) se slova „a § 30“ zrušují.  
 

28. V § 24 odst. 1 písm. d) se slova „polovinu rozdílu“ nahrazují slovem „rozdíl“ a číslo „30“ 
se nahrazuje číslem „29“. 

 
29. V § 24 odst. 1 písm. f) se slova „6 kalendářních měsíců“ nahrazují slovy „3 kalendářní 

měsíce „ , slova „krajskou pobočkou Úřadu práce“ se nahrazují slovy „prostřednictvím 
krajské pobočky Úřadu práce“ a slova „je výdělečně činná“ se nahrazují slovy „má příjem 
z výdělečné činnosti“.  

 
30. V § 24 odst. 1 písm. g) se číslo „30“ nahrazuje číslem „29“. 
 
31. V § 24 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „3“. 

 
32. V § 25 odst. 1 se za slovo „činnosti“ vkládají slova „a prokazatelně se snaží využít další 

možnosti zvýšení příjmu vlastní prací podle §12 odst. 1“. 
 

33. § 28 včetně poznámky pod čarou č. 32 zní: 
 

„§ 28  
Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí 

 Při hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí se postupuje podle § 26 
nebo § 27. Pokud není využíván majetek nezletilého dítěte, přestože by mohl být ve prospěch 
společně posuzovaných osob využíván, nebo nejsou řádně uplatněny nároky a pohledávky 
tohoto dítěte, sankce podle § 26 nebo 27 jsou uplatňovány u ostatních společně posuzovaných 
osob. Při zjišťování možnosti zvýšení příjmu využitím majetku nebo nároků a pohledávek 
u nezletilých dětí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen spolupracovat s příslušným orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí32).  
____________________  
32) § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
34. V části třetí se hlava II včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 12, 33, 33a, 63, 64, 72, 73, 

74, 75 a 76 zrušuje.  
 

35. V § 38 odst. 1 se slova „a doplatek na bydlení“ zrušují. 
 

36. V § 39 se v nadpisu slova „a doplatku na bydlení“ zrušují 
 

37. V § 39 se slovo „Nedosahují-li“ nahrazuje slovem „Nedosahuje-li“ , slova „a doplatek 
na bydlení“ se zrušují a slovo „náležejí“ se nahrazuje slovem „náleží“. 
 

38. V § 40 odst. 2 se slova „anebo kdyby hrozila ztráta bydlení příjemce a s ním společně 
posuzovaných osob“ zrušují. 

 
39. V § 42 se odstavec 3 zrušuje.  

 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3 

 
40. V § 43 se odstavce 2 a 6 zrušují. 

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 
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41. V § 44 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Dojde-li ke změně skutečností rozhodných pro nárok na dávku, její výplatu nebo 
její výši, přehodnotí se dávka od prvního dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém tato změna nastala v souladu s § 10.“.  

 
42. V § 44 se odstavce 2 a 3 zrušují. 

 
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 2 až 5. 
 

43. V § 44 se odstavec 3 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 

44. V § 44 odst. 4 písm. b) se doplňuje věta „Ustanovení o odpovědnosti příjemce a společně 
posuzovaných osob za přeplatek tím není dotčeno. 
 

45. V § 46a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
 

46. V § 49 odst. 1 písm. b) se slova „třetího stupně“ zrušují. 
 

47. V 49 odst. 1 se na konci doplňuje nové písmeno c), které zní: 
„c) podrobit se za účelem posouzení svého zdravotního stavu, který dokládá podle § 3 

odst. 1 písm. a) bodu 9, a vydání lékařského posudku, na výzvu krajské pobočky Úřadu 
práce vyšetření u smluvního poskytovatele zdravotních služeb určeného krajskou 
pobočkou Úřadu práce“. 

 
48. V § 49 se doplňuje odstavec 7, který zní:  

 
„(7) Zákonný zástupce dítěte je pro účely pro účely ověření skutečností uvedených v § 3 

odst. 1 písm. e) povinen u dítěte, které plní  
a) povinnou školní docházku, dokládat každé pololetí školního roku, vysvědčení tohoto 

dítěte; lhůta pro splnění této povinnosti je 8 dní od konce každého pololetí školního 
roku, 

b) povinné předškolní vzdělávání, doložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce potvrzení 
ředitele předškolního zařízení o počtu zameškaných hodin.“. 

 
49. V § 61 odst. 1 písm. a) se za slovem „živobytí“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova 

„a doplatku na bydlení“ se zrušují. 
 

50. V § 61 odst. 1 písm. g) se slova „ , doplatek na bydlení“ zrušují. 
 

51. V § 61 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmena h) a i) se zrušují. 
 

52. V § 67 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní: 
 

„(1) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí  
a) místem, kde žadatel o dávku na území České republiky bydlí, 
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b) nelze-li místo určit podle písmene a), pak jiným místem, kde je hlášen k trvalému pobytu 
podle zvláštních právních předpisů7), 

pokud tento zákon nestanoví jinak. 
____________________  
 7) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 

(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
     Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
53. V § 69 odst. 2 se za slova „o zastavení její výplaty“ vkládají slova „nebo o přeplatku“. 

 
54. § 72 včetně poznámky pod čarou č. 51) zní: 

 
„§ 72 

Náležitosti žádosti 
(1) Žádost o dávku obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem 

a) skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši 
potřebné, 

b) prohlášení žadatele, že jeho celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že mu 
neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami, 

c) určení, jakým způsobem by měla být dávka vyplácena, popřípadě vyplacena. 
(2) Žádost o dávku dále obsahuje, posuzují-li se pro nárok na dávku spolu 

s žadatelem společně posuzované osoby, 
a) údaje o tom, kdo je společně posuzovanou osobou, 
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodná čísla společně posuzovaných 

osob, rodinný stav a adresu místa jejich trvalého pobytu, 
c) prohlášení společně s ním posuzovaných osob, že jejich celkové sociální a majetkové 

poměry jsou takové, že jim neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami. 
(3) K žádosti o příspěvek na živobytí musí být dále přiloženy tyto doklady: 

a) doklady o výši příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob v rozhodném 
období, 

b) doklad o tom, že bydlí na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu, 
c) doklad o výši a úhradě nákladů na bydlení, 
d) doporučení odborného lékaře o nutnosti dietního stravování, 
e) doklad o plnění soudem nebo jiným způsobem stanovené vyživovací povinnosti vůči 

nezletilému dítěti, případně o výši dluhu na výživném. 
(4) Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc dále obsahuje výši dávky, o kterou 

žádá, stručný popis vážné mimořádné události s uvedením účelu, ke kterému má být 
mimořádná okamžitá pomoc použita, nebo stručný popis okamžité (aktuální) životní 
situace. 

(5) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavcích 1 až 3 ověřit z rozhodnutí příslušných 
orgánů51) nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení potvrzení. 

(6) Je-li žadatelem nebo osobou společně posuzovanou osoba, které nebylo 
přiděleno rodné číslo, uvede tato osoba číslo dokladu opravňujícího osobu k pobytu 
na území České republiky. 
____________________  
51) Například § 8 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.“. 
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55. V § 75 písm. a) zní: 
 
„a) dávka nebyla přiznána nebo dávka mimořádné okamžité pomoci nebyla přiznána 

v požadované výši,“ 
 

56. V § 76 odst. 2 se slova „po jejím přiznání“ zrušují. 
 

57. V § 77 se na konci doplňuje nový odstavec 3, který zní: 
 

„(3) Proti rozhodnutí podle § 54 odst. 1 se nelze odvolat ani je nelze přezkoumat mimo 
odvolací řízení.“. 

 
58. V § 79 odst. 1 se za slovem „živobytí“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a doplatku 

na bydlení“ se zrušují. 
 
 

Čl. XVII 
Přechodná ustanovení 

 
1. Pokud ke dni 31. prosince 2020 trval nárok na výplatu doplatku na bydlení podle zákona 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, nárok na něj po nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, 
nadále trvá do 30. června 2021, pokud se však před tímto dnem nezmění rozhodné 
skutečnosti, na základě kterých byl doplatek na bydlení přiznán tak, že nárok na doplatek 
na bydlení zanikne.  

 
2. Krajská pobočka Úřadu práce všem příjemcům doplatku na bydlení uvedeným v bodu 1 

doručí nejpozději do 31. března 2021 výzvu k podání žádosti o přídavek na bydlení. 
Nebude-li nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
do kterého spadá den, ve kterém byla doručena výzva, příjemcem doplatku na bydlení 
podána žádost o přídavek na bydlení, zanikne mu nárok na doplatek na bydlení 
poskytovaný podle bodu 1, a to posledním dnem kalendářního měsíce, do kterého spadá 
den, kterým mu uplynula lhůta stanovená ve výzvě pro podání žádosti o přídavek 
na bydlení. 

 
3. Pokud příjemce doplatku na bydlení podá žádost o přídavek na bydlení, zanikne mu nárok 

na výplatu doplatku na bydlení dnem, ve kterém nabyde právní moci rozhodnutí o přídavku 
na bydlení, a to i v případě, že bude žádost o přídavek na bydlení tímto rozhodnutím 
zamítnuta. Souběh obou dávek je vyloučen.  

 
4. Pokud dojde u stávajícího příjemce doplatku na bydlení a společně s ním posuzovaných 

osob ke změně podmínek nároku na doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou nákladů 
na bydlení a rozhodného příjmu, a stávající příjemce doplatku na bydlení podá žádost 
o přídavek na bydlení, platí postup stanovený v bodě 3. V případě, že žádost o přídavek 
na bydlení nebude ve lhůtě uvedené v bodě 2. podána, nárok na výplatu doplatku 
na bydlení zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém došlo ke změně 
podmínek nároku na vyplácený příspěvek na bydlení. 
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5. Pokud byl doplatek na bydlení pravomocně přiznán osobě užívající část bytu, jiný 
než obytný prostor nebo stavbu pro individuální nebo rodinnou rekreaci podle zákona 
č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nárok 
na výplatu ke dni účinnosti tohoto zákona, nezaniká. Pokud jsou nadále plněny podmínky 
nároku na doplatek na bydlení a plněny povinnosti podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, bude doplatek na bydlení nadále 
vyplácen nejdéle však do 30. června 2021. V případě, že osoba uvedená ve větě první začne 
po nabytí účinnosti tohoto zákona užívat další část bytu, jiný než obytný prostor nebo další 
stavbu pro individuální nebo rodinnou rekreaci, nárok na doplatek na bydlení jí zaniká. 
Při posouzení nároku na doplatek na bydlení osobě užívající část bytu, jiný než obytný 
prostor nebo stavbu pro individuální nebo rodinnou rekreaci se bude postupovat podle výše 
nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení pro rok 2020. 

 
6. Řízení o doplatku na bydlení zahájená a pravomocně neskončená podle zákona 

č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se za dobu 
před nabytím účinnosti tohoto zákona, dokončí podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; za dobu po dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se bude postupovat podle zákona o přídavku na bydlení, s tím, že po nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se bude žádost o doplatek na bydlení považovat za žádost 
o přídavek na bydlení s tím, že žadatel je povinen doplnit náležitosti žádosti podle zákona 
o přídavku na bydlení.  

 
7. Řízení o přeplatku na doplatku na bydlení zjištěném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona 

se vede podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 

 
8. Přehodnocení nároku na příspěvek na živobytí, na který trval nárok ke dni 31. prosince 

2020, provede krajská pobočka Úřadu práce podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění 
účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 30. dubna 2021. 

 
 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ 
Změna zákona o Úřadu práce České republiky 

Čl. XVIII 
 

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, 
ve znění zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona 
č. 401/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 
zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb. a zákona 
č. 134/2016 Sb., zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 92/2018 Sb., se mění takto: 
 
 
1. V § 4 odst. 1 se za písmeno h) vkládá písmeno i), které zní: 

„i)   přídavku na bydlení,“. 
 
2. V § 4 odst. 1 závěrečné části ustanovení se za slovo „službách9)“ vkládají slova 

„ ,  zákonem o přídavku na bydlení17)“. 
 
 Poznámka pod čarou č. 17 zní: „17) Zákon č. …/2020 Sb., o přídavku na bydlení.“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJZQEE4R)



21 
 

 
3. V § 4a odst. 1 větě první se za slova „sociální podpory“ vkládají slova „ , přídavku 

na bydlení“. 
 

 
ČÁST SEDMNÁCTÁ 

Změna zákona o specifických zdravotních službách 
Čl. XIX 

 
V § 49 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., ve znění zákona č. 205/2015 Sb. a zákona 

č. 310/2017 Sb., se za slova „pomoci v hmotné nouzi“ vkládají slova „ , přídavku na bydlení“. 
 
 

ČÁST OSMNÁCTÁ 
Změna zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění 

spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 
Čl. XX 
 

V § 7 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související 
s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, 
se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: 

 
„(4) Poskytovatel služeb je pro účely přídavku na bydlení podle zákona o přídavku 

na bydlení2) povinen při skončení užívacího titulu k bytu bez zbytečného odkladu vyúčtovat 
skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby, pokud je před uplynutím zúčtovacího 
období vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za jednotlivé služby možné. Není-li 
vyúčtování podle věty první možné, vyúčtuje poskytovatel služeb skutečnou výši nákladů 
a záloh za jednotlivé služby v termínu podle odstavce 1, a to příjemci služeb, který v rámci 
zúčtovacího období hradil zálohy za jednotlivé služby. 

---------------------------------- 
2) Zákon č. …/2020 Sb., o přídavku na bydlení.“. 

 
 

ČÁST DEVATENÁCTÁ 
Změna zákona o státním občanství České republiky 

Čl. XXI 
 

V § 14 odst. 8 větě druhé zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky 
a o změně některých zákonů, se za slova „v hmotné nouzi“ vkládají slova „nebo systému 
přídavku na bydlení“. 
 
 

ČÁST DVACÁTÁ 
ÚČINNOST 

Čl. XXII 
 

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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