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VI. 
 

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn 
 
 
I. Platné znění částí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, s vyznačením 
navrhovaných změn 

* * * 
§ 9 

 (1) Nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy. 
  
 (2) Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně 
a) ve sporech o vzájemné vypořádání úhrady přeplatku na dávce důchodového pojištění, 

nemocenského pojištění, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, pomoci 
v hmotné nouzi a přídavku na bydlení a ve sporech o vzájemné vypořádání regresní 
náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění, 

b) ve sporech o určení nezákonnosti stávky nebo výluky, 
c) ve sporech týkajících se cizího státu nebo osob požívajících diplomatických imunit 

a výsad, jestliže tyto spory patří do pravomoci soudů České republiky, 
d) ve sporech o zrušení rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy, 
e) ve věcech vyplývajících z právních poměrů, které souvisejí se zakládáním obchodních 

korporací, ústavů, nadací a nadačních fondů, a ve sporech mezi obchodními korporacemi, 
jejich společníky nebo členy, jakož i mezi společníky nebo členy navzájem, vyplývají-li 
z účasti na obchodní korporaci, 

f) ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy a členy jejich 
orgánů nebo likvidátory, jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce členů orgánů nebo 
likvidace, 

g) ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví, 
h) ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním 

nebo nedovoleným omezením soutěže, 
i) ve věcech ochrany názvu a pověsti právnické osoby, 
j) ve sporech z finančního zajištění a sporech týkajících se směnek, šeků a investičních 

nástrojů, 
k) ve sporech z obchodů na komoditní burze, 
l) ve věcech jednání shromáždění společenství vlastníků a sporů z toho vzniklých, s výjimkou 

sporů o příspěvky členů společenství vlastníků na správu domu a pozemku, sporů o zálohy 
na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb, 

m) ve věcech přeměn obchodních společností a družstev, včetně všech řízení o náhradě 
podle zvláštního právního předpisu, 

n) ve sporech z koupě závodu, pachtu závodu nebo jeho části, 
o) ve sporech ze smluv na stavební práce, které jsou nadlimitními veřejnými zakázkami, 

včetně dodávek nezbytných k provedení těchto smluv. 
  

(3) Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud") rozhoduje jako soud 
prvního stupně, stanoví-li tak zvláštní právní předpis. 
 

* * * 
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§ 279 
 (1) Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí 
směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí 
pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se 
srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, 
nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první 
třetiny. 
  

(2) Přednostními pohledávkami jsou 
a) pohledávky výživného, 
b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví, 
c) pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy, 
d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, 
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění a důchodového 

pojištění, 
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 
g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče, 
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci, 
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory a přídavku na bydlení, 
j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění, 
k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, 

poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 
v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. 

  
(3) Vláda České republiky stanoví nařízením částku, nad kterou se srazí zbytek čisté 

mzdy vypočtené podle odstavce 1 věty první bez omezení. Takto zjištěná plně zabavitelná část 
zbytku čisté mzdy se připočte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný 
k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k první třetině. 
 

* * * 
Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí 

§ 317 
 
 (1) Výkonu rozhodnutí nepodléhají pohledávky náhrady, kterou podle pojistné 
smlouvy vyplácí pojišťovna, má-li být náhrady použito k novému vybudování nebo k opravě 
budovy. 
  
 (2) Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci 
v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení přídavek na bydlení 
a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče. 
  
 (3) Výkonu rozhodnutí nepodléhají pohledávky, které povinný nabyl jako substituční 
jmění. To neplatí, má-li povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon 
rozhodnutí, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou 
věcí nabytých jako substituční jmění. 
  
 (4) Ustanovení tohoto zákona upravující výkon rozhodnutí nemají vliv na výkon práv a 
splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených 
zákonem upravujícím finanční zajištění85a) nebo srovnatelných podmínek zahraničního 
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právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před podáním návrhu na 
výkon rozhodnutí. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den 
podání návrhu na výkon rozhodnutí, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce 
finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. 

* * * 
 
II. Platné znění částí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, s vyznačením 
navrhovaných změn 

* * * 
§ 11 

 (1) Od poplatku se osvobozují řízení ve věcech 
a) opatrovnických, péče soudu o nezletilé, osvojení a povolení uzavřít manželství, 
b) důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, 

nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 
sociální péče, pomoci v hmotné nouzi, přídavku na bydlení a státních dávek, podpory v 
nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzace a dávek pěstounské péče, 

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí, 
d) zásahu do integrity, vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče, 
e) pozůstalostních v prvním stupni řízení, 
f) svéprávnosti, podpůrných opatření, poručenských a určení, zda je třeba souhlasu rodičů 

dítěte k jeho osvojení, 
g) veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící 

úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 
h) volebních, 
i) kompetenčních žalob, 
j) zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové 

organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů, nadaci, 
nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho 
změny, 

k) výmazu osoby nebo svěřenského fondu z veřejného rejstříku, 
l) výmazu podnikatele z obchodního rejstříku, 
m) zápisu svěřenského fondu do veřejného rejstříku nebo jeho změny. 
 
 (2) Od poplatku se osvobozují 
a) Česká republika a státní fondy, 
b) územní samosprávné celky v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na ně 

přenesen, 
c) navrhovatel v řízení o určení výživného včetně jeho zvýšení, nejde-li o vzájemnou 

vyživovací povinnost rodičů a dětí, 
d) navrhovatel, jemuž byla způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy 

způsobené usmrcením včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na 
zdraví nebo usmrcením a náhrady nákladů léčení, 

e) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního nebo služebního úrazu a nemoci 
z povolání, 

f) neprovdaná matka v řízení o výživu a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím 
a porodem, 

g) navrhovatel v řízení o určení rodičovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o určení otcovství 
po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné a navrhovatele v řízení o popření 
rodičovství, 
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h) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové 
z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle 
mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné 
úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob, 

i) cizinec v řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dočasné ochrany, rozhodnutí o správním 
vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení zajištění, jakož i jiných 
rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, a v řízení o propuštění 
cizince ze zajištění, 

j) navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů4), je-li 
v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození, 

k) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích4a), 
l) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, 
m) cizí státy včetně jejich orgánů, je-li zaručena vzájemnost, 
n) insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se 

týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto 
majetku, 

o) dlužník a insolvenční správce v insolvenčním řízení a navrhovatel v insolvenčním řízení, je-
li orgánem příslušným k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 
krize na finančním trhu, 

p) navrhovatel ve věci ochrany proti domácímu násilí, 
q) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení, který byl pravomocným odsuzujícím rozhodnutím v trestním řízení se svým 
nárokem nebo v jeho zbytku odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních, 

r) poškozený trestným činem, jemuž byl pravomocným rozhodnutím soudu přiznán nárok 
na náhradu majetkové škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání 
bezdůvodného obohacení v řízeních, která souvisí s vymáháním tohoto nároku, 

s) navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného 
obohacení, který řádně uplatnil nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu 
rozhodnutí prezidenta republiky,  

t) odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů 
a mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo jejich pobočné organizace ve věcech zápisu 
jejich vzniku, změny a zániku do veřejného rejstříku. 

 
 (3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, i na 
řízení 
a) o návrhu na nařízení předběžného opatření, 
b) před odvolacím soudem, 
c) o povolení obnovy, 
d) o žalobě pro zmatečnost, 
e) o kasační stížnosti, 
f) o výkon rozhodnutí, 
g) exekuční. 
 
 (4) Od poplatku se osvobozují také řízení před odvolacím soudem, jde-li o řízení 
o výkon rozhodnutí a o exekuční řízení2a). 
 
 (5) Osvobození podle odstavce 1 písm. g) a osvobození podle odstavce 2 se vztahuje 
i na poplatky za úkony. Od poplatku se dále osvobozuje sepsání návrhu ve věci svéprávnosti, 
podpůrných opatření, péče soudu o nezletilé, návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí o výživném 
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pro nezletilé děti a pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí, jde-li o vymáhání 
výživného pro nezletilé děti. 
 
 (6) Od poplatku se dále osvobozuje řízení podle položky 11 odst. 1 písm. c) sazebníku 
zahájené v důsledku přírodní živelní pohromy na území České republiky a úkony uvedené 
v položkách 28, 29, 30, 31, 33 a 34 sazebníku, pokud jsou navrhovány v důsledku přírodní 
živelní pohromy na území České republiky. 
 
 (7) Osvobození podle odstavce 2 se vztahuje i na poplatek za zápis skutečnosti 
do veřejného rejstříku provedený notářem. 
 
 (8) Od poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem se 
osvobozuje 
a) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž 

úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, 

b) zápis údajů o spolku, pobočném spolku, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné 
společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny, 

c) zápis výmazu osoby z veřejného rejstříku, 
d) zápis skutečnosti do obchodního rejstříku provedený notářem na podkladě notářského zápisu 

o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které 
obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem 
o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením 
v penězích. 

 
 (9) Od poplatku se dále osvobozuje úkon soudu spočívající v zápisu údajů o skutečném 
majiteli do evidence údajů o skutečném majiteli podle § 118h zákona o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob, jde-li o 
a) zápis údajů o skutečném majiteli právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního 

rejstříku, nebo jeho změny, 
b) zápis údajů o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo jeho změny, nebo 
c) zápis údajů podle § 118f písm. d) zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob nebo jeho změny. 
 
 (10) Osvobození podle odstavce 2 se vztahuje, s výjimkou pozůstalostního řízení, 
i na řízení před dovolacím soudem.  

* * * 
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III. Platné znění částí zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, s vyznačením navrhovaných změn 

* * * 
§ 1 

 Tento zákon upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České 
správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy 
v sociálním zabezpečení a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, úkoly občanů 
a zaměstnavatelů při provádění sociálního zabezpečení a řízení ve věcech důchodového 
pojištění a důchodového zabezpečení, včetně řízení ve věcech pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci 
v hmotné nouzi, přídavku na bydlení a sociální péče a ve věcech osob zdravotně 
znevýhodněných. 

* * * 
§ 6 

(1) Okresní správy sociálního zabezpečení se zřizují pro obvody, které jsou shodné 
s územními obvody okresů. 

 
(2) Na území hlavního města Prahy vykonává působnost okresní správy sociálního 

zabezpečení Pražská správa sociálního zabezpečení. Na území města Brna vykonává působnost 
okresní správy sociálního zabezpečení Městská správa sociálního zabezpečení Brno. 

 
(3) Okresní správy sociálního zabezpečení plní v rámci své působnosti úkoly stanovené 

tímto zákonem, pokud není jinými obecně závaznými předpisy stanoveno, že tyto úkoly plní 
jiný orgán. 
  
 (4) Okresní správy sociálního zabezpečení 
a) rozhodují 

1. ve sporných případech o vzniku a zániku důchodového pojištění, 
2. zrušen, 
3. ve sporu mezi občanem a jeho zaměstnavatelem o správnost zápisu v evidenčním listu 

důchodového pojištění (dále jen "evidenční list"), 
4. až 6. zrušeny, 
7. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně 

záloh, o penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení a o zřízení zástavního 
práva v případě dluhu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, penále nebo pokutě, 

8. zrušen, 
9. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud 

jim bylo v jednotlivých případech svěřeno, 
10. zrušen, 
11. o době a rozsahu péče muže o dítě ve věku do 4 let, jde-li o dobu péče o toto dítě 

po 31. prosinci 1995 do 30. června 2007, a o době a rozsahu péče o dítě ve věku 
do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, 
a péče osoby pečující osobně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně 
bezmocnou osobu starší 80 let, jde-li o doby péče o tyto děti a bezmocné osoby 
po 31. prosinci 1995 do 31. prosince 2006, 

12. o době a rozsahu péče osoby pečující osobně o osobu, která je podle zvláštního právního 
předpisu52b) závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo 
stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), jde-li o dobu péče o tuto 
osobu po 31. prosinci 2006, a o době a rozsahu péče osoby pečující osobně o osobu 
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mladší 10 let, která je podle zvláštního právního předpisu52b) závislá na pomoci jiné 
osoby ve stupni I (lehká závislost), 

13. o tom, zda osoba samostatně výdělečně činná pečuje o osobu mladší 10 let, která je 
závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je 
závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III 
(těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), v největším rozsahu52c), 

14. až 16 zrušeny, 
17. o započtení celého kalendářního roku do doby zaměstnání před 1. lednem 1976, jestliže 

člen jednotného zemědělského družstva nepracoval stanovený počet pracovních dnů, 
popřípadě jinak určený pracovní úvazek, 

18. ve věcech osob zdravotně znevýhodněných, 
b) zrušeno 
c) vrací zaměstnanci přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, 
d) doporučují v rámci kontrolní lékařské prohlídky (§ 8 odst. 3) zařazení na pracovní 

rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti fyzické osoby, které přestaly být invalidními, 
e) až g) zrušena 
h) vedou potřebnou statistiku a účetní evidenci předepsanou v sociálním zabezpečení, 
ch) vedou evidenci pro účely důchodového pojištění osob samostatně výdělečně činných 

a občanů dobrovolně účastných důchodového pojištění,53) kteří si platí pojistné 
na důchodové pojištění, 

i) sepisují žádosti o dávky důchodového pojištění v případech stanovených tímto zákonem, 
j) opatřují a předkládají České správě sociálního zabezpečení na její žádost podklady 

pro rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění a pro vymáhání neprávem vyplacených 
částek dávek důchodového pojištění, 

k) navrhují České správě sociálního zabezpečení zápočet dob pojištění a náhradních dob 
pojištění ve sporných případech a zápočet doby vojenské služby v jiných než spojeneckých 
armádách, kterou konali povinně občané v době nesvobody, včetně doby zajetí, 

l) poskytují občanům a zaměstnavatelům odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení, 
m) a n)  zrušena 
o) kontrolují plnění povinností občanů a zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení, plnění 

povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a plnění povinností stanovených při provádění sociálního zabezpečení 
poskytovatelům zdravotních služeb, 

p) zrušeno 
q) posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů v rozsahu stanoveném tímto zákonem 

(§ 8), 
r) vybírají pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti včetně 

záloh podle zvláštního zákona32) a vymáhají pohledávky ve věcech pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně pohledávek v těchto věcech 
na základě mezinárodních smluv; přitom jsou oprávněny provádět správní výkon rozhodnutí, 

s) vyrozumívají písemně ošetřujícího lékaře o tom, že občan, který je dočasně práce neschopný, 
byl uznán invalidní na základě soudního řízení o žalobě, 

t) vymáhají pohledávky na dávkách důchodového pojištění; přitom jsou oprávněny provádět 
správní výkon rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění, 

u) mohou převzít plnění některých úkolů spojených s prováděním důchodového pojištění 
zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří neplní povinnosti při provádění důchodového pojištění, 

v) vydávají na žádost osob samostatně výdělečně činných potvrzení o výši měsíčního 
vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek 
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na státní politiku zaměstnanosti pro účely posouzení nároku na dávky státní sociální podpory 
a přídavku na bydlení, 

y) navrhují živnostenskému úřadu zrušení živnostenského oprávnění podnikateli z důvodu 
neplnění závazků podnikatele vůči státu. 

____________________  
9) § 46 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona 

č. 167/2004 Sb. 
32) § 13 a 16 zákona ČNR č. 589/1992 Sb. 
52) § 5 odst. 1 písm. r) a s), odst. 3 věta druhá a odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. 
52b) § 8 zákona č. 108/2006 Sb. 
52c) § 9 odst. 8 věta třetí zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb. 
53) § 6 zákona č. 155/1995 Sb. 

* * * 
§ 8 

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti 
 (1) Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost 
fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí dávek a průkazu osoby 
se zdravotním postižením podle jiných právních předpisů9b) při zjišťovacích a kontrolních 
lékařských prohlídkách. Za tím účelem posuzují 
a) invaliditu a změnu stupně invalidity, 
b) dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto 

zdravotního stavu výdělečnou činnost, 
c) zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, 
d) zrušeno 
e) schopnost pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním 

postižením a zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou vadou 
nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým 
zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav 
nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, 

f) zrušeno 
g) stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči. 
 
 (2) Okresní správa sociálního zabezpečení provede zjišťovací lékařskou prohlídku 
na základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán. 
 
 (3) Okresní správa sociálního zabezpečení provede kontrolní lékařskou prohlídku 
a) v termínu určeném při předchozím posouzení okresní správou sociálního zabezpečení 

na základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán, 
b) zjistí-li posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontrolní lékařské 

prohlídky, 
c) z podnětu orgánu sociálního zabezpečení nebo správního orgánu, na základě jehož žádosti 

provedla okresní správa sociálního zabezpečení zjišťovací lékařskou prohlídku; v těchto 
případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat příslušný orgán 
o výsledku posouzení, 

d) z podnětu orgánu pomoci v hmotné nouzi, jde-li o prokázání trvání invalidity třetího stupně 
pro účely řízení o dávce pomoci v hmotné nouzi a již uplynula platnost posudku; v těchto 
případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat orgán pomoci 
v hmotné nouzi o výsledku posouzení, to platí obdobně i pro řízení o přídavku 
na bydlení, 
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e) z podnětu Úřadu práce České republiky, jde-li o ověření skutečnosti, zda fyzická osoba je 
osobou se zdravotním postižením; v těchto případech je okresní správa sociálního 
zabezpečení povinna informovat Úřad práce České republiky o výsledku posouzení, nebo 

f) z podnětu fyzické osoby, která byla uznána invalidní, avšak její žádost o přiznání invalidního 
důchodu byla zamítnuta a již uplynula platnost posudku, jde-li o prokázání, že je osobou se 
zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti, 

g) z podnětu ministerstva; v tomto případě je okresní správa sociálního zabezpečení povinna 
informovat ministerstvo o výsledku posouzení. 

 
 (4) Úkoly okresní správy sociálního zabezpečení uvedené v odstavci 1 může plnit pouze 
lékař. Je-li lékař okresní správy sociálního zabezpečení vedoucím zaměstnancem, je oprávněn 
dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě. 
 (5) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení k posuzování zdravotního 
stavu podle odstavce 1 se řídí 
a) místem trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, popřípadě místem pobytu 

na území České republiky podle druhu pobytu cizince; nemá-li fyzická osoba takový pobyt 
na území České republiky, řídí se místní příslušnost místem, kde se na území České 
republiky obvykle zdržuje, nebo 

b) sídlem věznice, popřípadě vazební věznice (dále jen "věznice"), je-li fyzická osoba 
ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby. 

 
 (6) Na žádost fyzické osoby, jejíž zdravotní stav má být posouzen, nebo s jejím 
souhlasem může okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle odstavce 5 požádat 
o posouzení této osoby okresní správu sociálního zabezpečení, v jejímž územním obvodu je 
tato osoba zaměstnána nebo se v něm dlouhodobě zdržuje, popřípadě je hospitalizována 
ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo jsou jí poskytovány pobytové sociální služby 
v zařízení sociálních služeb nebo je jí poskytováno vzdělávání pro děti, žáky a studenty se 
zdravotním postižením9c), anebo okresní správu sociálního zabezpečení, v jejímž územním 
obvodu se nachází zdravotnické zařízení poskytovatele, který posuzované osobě poskytuje 
zdravotní služby, pokud zdravotní stav posuzované osoby vyžaduje vzhledem k charakteru 
nemoci posouzení tímto poskytovatelem zdravotních služeb. 
 
 (7) Okresní správy sociálního zabezpečení podávají posudky o tom, zda zdravotní stav 
osob, jejichž důchodové pojištění provádějí orgány uvedené v § 9, odůvodňuje poskytnutí 
dávky důchodového pojištění anebo dávky nebo služby sociální péče. 
 
 (8) Při posuzování podle odstavce 1 vychází okresní správa sociálního zabezpečení 
zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, popřípadě také z vyšetření dětského klinického 
psychologa v případě pervazivních vývojových poruch, výsledků funkčních vyšetření 
a výsledků vlastního vyšetření lékaře, který plní úkoly okresní správy sociálního zabezpečení 
podle odstavce 1, a z podkladů stanovených jinými právními předpisy9d). Při posuzování podle 
odstavce 1 lze vycházet také z podkladů vypracovaných lékařem určeným Českou správou 
sociálního zabezpečení. 
 
 (9) Česká správa sociálního zabezpečení posuzuje invaliditu a dlouhodobě nepříznivý 
zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu 
výdělečnou činnost pro účely řízení o námitkách (§ 88). Česká správa sociálního zabezpečení 
posuzuje, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou pro účely odvolacího řízení. Rozhoduje-li 
o důchodu orgán sociálního zabezpečení uvedený v § 9 odst. 1, vydává Česká správa sociálního 
zabezpečení posudky podle věty první na základě žádosti tohoto orgánu. Úkoly České správy 
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sociálního zabezpečení podle věty první a druhé může plnit pouze lékař. Z posuzování podle 
věty první je vyloučen lékař, který tutéž věc posuzoval nebo pro takové posouzení vypracoval 
podklad pro účely rozhodnutí správního orgánu v prvním stupni řízení. 
 
 (10) Okresní správa sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení 
předá nebo zašle občanu do 7 dnů stejnopis posudku vydaného podle odstavce 1 písm. a) nebo 
podle odstavce 9 věty první; náležitosti tohoto posudku stanoví prováděcí právní předpis. 
 
 (11) Údaje potřebné k posuzování zdravotního stavu a k činnostem podle odstavců 1 až 
9 se vedou v informačním systému o posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních agend. 
Tento informační systém je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. 
 
 
IV. Platné znění částí zákona č. č. 21/1992 Sb., o bankách, s vyznačením navrhovaných 
změn 

* * * 
§ 38 

(1) Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech 
a depozit, se vztahuje bankovní tajemství. 

 
(2) Zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství, je banka 

povinna podat osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu. Za porušení bankovního 
tajemství se nepovažuje výměna informací mezi Českou národní bankou a orgány bankovního 
dohledu a obdobnými orgány jiných států, jestliže předmětem výměny jsou informace o 
subjektech, které působí nebo hodlají působit na území příslušného státu. Porušením povinnosti 
dodržet bankovní tajemství rovněž není sdělení údajů o klientovi a jeho obchodech při podání 
trestního oznámení, při plnění oznamovací povinnosti podle zákona o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o 
provádění mezinárodních sankcí nebo při plnění povinnosti předávat údaje podle zákona o 
centrální evidenci účtů. 

 
(3) Zprávu o záležitostech, týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního 

tajemství, podá banka bez souhlasu klienta jen na písemné vyžádání 
a) soudu pro účely občanského soudního řízení;8) 
b) orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon;9) 
c) správcům daně za podmínek podle daňového řádu, 
d) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu ve sporu podle zvláštního právního předpisu9c), 
e) Finančnímu analytickému úřadu za podmínek, které stanoví zákon o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákon o provádění 
mezinárodních sankcí anebo zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, 

f) orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které klient dluží, včetně dluhu na přirážce 
k pojistnému, penále a pokutách, orgánů nemocenského pojištění ve věci řízení o přeplatku 
na dávkách nemocenského pojištění, regresních náhradách a dluhu na pokutách, orgánů 
sociálního zabezpečení nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo pověřených 
obecních úřadů ve věci řízení o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení a dluhu na 
pokutách, Úřadu práce České republiky ve věci řízení o přídavku na bydlení nebo 
orgánů státní sociální podpory ve věci řízení o přeplatku na dávkách státní sociální 
podpory, který je klient povinen vrátit; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, příspěvku 
a přeplatku, 
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g) zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které 
klient dluží; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, 

h) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona,9b) 
i) Úřadu práce České republiky ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých 

klientovi ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků, 
j) zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního úkolu v její působnosti podle zákona 

upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky se souhlasem soudce; 
pro vyžádání zprávy se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost zpravodajských 
služeb České republiky, 

k) Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pro účely výkonu 
dohledu podle zvláštního zákona27). 

l) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra 
při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c). 

Písemné vyžádání musí obsahovat údaje, podle nichž může banka příslušnou záležitost 
identifikovat. 
 
 (4) Banka je povinna sdělit i bez souhlasu klienta na písemné vyžádání orgánů 
sociálního zabezpečení ve věci řízení o vrácení dávky připsané na účet klienta po dni, za který 
náležela poslední výplata dávky zemřelého oprávněného, včetně jejího vymáhání, identifikační 
údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat s peněžními 
prostředky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto účtu. Banka je rovněž 
povinna po úmrtí klienta sdělit tyto údaje na písemné vyžádání Úřadu práce České republiky. 
 
 (5) Za podání zprávy podle odstavce 3 písm. a) a h) náleží bance úhrada věcných 
nákladů. 
 
 (6) Banka je povinna i bez souhlasu klienta sdělit osobě oprávněné za účelem výkonu 
rozhodnutí bankovní spojení svého klienta, tedy číslo účtu a identifikační kód banky nebo 
pobočky zahraniční banky a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu. 
Stejná povinnost banky platí i ve vztahu k osobě, která prokáže, že v důsledku vlastní chybné 
dispozice bance nebo pobočce zahraniční banky utrpěla škodu a že se bez tohoto údaje nemůže 
domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu občanského zákoníku. Za 
podání informace náleží bance úhrada věcných nákladů. 
 
 (7) Jestliže se klient dostane do prodlení s peněžitým plněním bance na dobu delší než 
60 dnů nebo poruší své povinnosti vůči bance sjednané ve smlouvě nebo stanovené zákonem, 
omezuje se povinnost banky zachovávat bankovní tajemství tak, že banka může informovat jiné 
banky nebo třetí osoby nebo veřejnost o porušení smlouvy klientem, přičemž smí uvést jen 
název klienta a označení porušené povinnosti. 
 
 (8) Uplatnění tohoto práva banky může klient předejít tím, že do 30 dnů od porušení 
svých povinností vůči bance s bankou uzavře dohodu o nápravě. Banka není povinna na dohodu 
přistoupit. Pokud v této lhůtě dohodu neuzavře nebo uzavřenou dohodu následně nedodrží, 
může banka bez dalšího využít svého práva podle odstavce 7. Klient může možnosti tohoto 
odstavce využít ze zákona jenom jednou v kalendářním roce. 
 
  (9) Na pobočku banky z členského státu se použijí odstavce 2 až 8 obdobně 
a na pobočku banky z jiného než členského státu se použijí odstavce 1 až 8 a 11 obdobně. 
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 (10) Zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního 
tajemství, podá banka v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu i bez souhlasu 
klienta, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území 
podniká. Ustanovení zvláštního zákona10b) tím nejsou dotčena. 
 
 (11) Porušením bankovního tajemství není předání informací jinému poskytovateli 
platebních služeb nebo v rámci platebního systému, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení 
podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování. 
 ____________________  
 8) Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 9) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
 9a) Např. zákon č. 530/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 9b) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 
 9c) Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb. 
 9c) Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 
 10) § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 10b) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 10c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 
 27) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

* * * 
 
 
V. Platné znění částí zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s vyznačením 
navrhovaných změn 

* * * 
§ 4 

Osvobození od daně 
 (1) Od daně se osvobozuje 

* * * 
i) dávka pro osobu se zdravotním postižením, dávka pomoci v hmotné nouzi, sociální služba, 

dávka státní sociální podpory, přídavek na bydlení, dávka pěstounské péče s výjimkou 
odměny pěstouna, příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo příspěvek podle 
jiných právních předpisů nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí, příjem plynoucí 
z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle 
zákona upravujícího sociální služby, a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče 
vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona upravujícího 
sociální služby; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně 
osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm 
závislosti podle zákona upravujícího sociální služby, 

* * * 
 

§ 35ba 
Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob 

 
 (1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle 
§ 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o 
a) základní slevu ve výši 24 840 Kč na poplatníka, 
b) slevu na manžela ve výši 24 840 Kč na manžela žijící s poplatníkem ve společně 

hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 
68 000 Kč; je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč 
na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manžela se nezahrnují dávky státní sociální podpory, 
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přídavek na bydlení, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám 
se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální 
služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem9a), státní příspěvky 
na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní 
podpoře stavebního spoření4a) a stipendium poskytované studujícím soustavně se 
připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou 
osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách4j), který je 
od daně osvobozen podle § 4. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, 
se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo 
se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů, 

c) základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod 
pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona 
o důchodovém pojištění43) nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního 
nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a 
starobního důchodu, 

d)  rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod 
pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o 
důchodovém pojištění43), u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím 
stupni, zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu 
nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu 
nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o 
invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že 
není invalidní ve třetím stupni, 

e) slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, je-li poplatníkovi přiznán nárok 
na průkaz ZTP/P, 

f) slevu na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje 
na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let 
nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje 
vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí 
povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních 
právních předpisů14d) pro účely státní sociální podpory, 

 g) slevu za umístění dítěte, 
 h) slevu na evidenci tržeb. 
 
  (2) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se daň sníží za zdaňovací období o částky 
uvedené v odstavci 1 písm. g) a písm. b) až e), pouze pokud se jedná o poplatníka, který je 
daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský 
prostor a pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky podle § 22 činí nejméně 
90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo 6, 
nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána 
srážkou podle zvláštní sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník 
potvrzením zahraničního správce daně. 
 
 (3) Poplatník může uplatnit snížení daně podle odstavce 1 písm. b) až f) o částku ve výši 
jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění 
nároku na snížení daně splněny. 
 
 (4) V daňovém přiznání ke společným příjmům a výdajům ve společenství jmění 
poplatník může uplatnit slevu na dani za období trvání společenství jmění, s výjimkou 
společenství jmění dědiců, na kterou měl nárok a která nebyla uplatněna. 
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____________________  
4a) Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. 
4j) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením. 
14d) § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb. 
43) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 
 
 

* * * 
VI. Platné znění částí zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, 
s vyznačením navrhovaných změn 
 

* * * 
§ 25b 

 
  (1) Družstevní záložna je povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím údaje 
o svém členovi a o jeho obchodech s družstevní záložnou.  
 
  (2) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti 
a chránit před zneužitím, je družstevní záložna povinna podat osobám pověřeným výkonem 
dohledu. Za porušení ustanovení odstavce 1 se nepovažuje výměna informací mezi Českou 
národní bankou a orgány dohledu a obdobnými orgány jiných států, jestliže předmětem výměny 
jsou informace o subjektech, které působí nebo hodlají působit na území příslušného státu. 
Porušením povinnosti stanovené v odstavci 1 rovněž není sdělení údajů o členovi družstevní 
záložny a jeho obchodech při podání trestního oznámení, při plnění oznamovací povinnosti 
podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo při plnění povinnosti předávat 
údaje podle zákona o centrální evidenci účtů. Porušením povinnosti stanovené v odstavci 1 není 
ani předání informací jinému poskytovateli platebních služeb nebo v rámci platebního systému, 
pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich 
vyšetřování a odhalování. 
 
  (3) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti 
a chránit před zneužitím, podá družstevní záložna bez souhlasu člena jen na písemné vyžádání 
 a) soudu pro účely občanského soudního řízení20), 
 b) orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon21), 
 c) správců daně za podmínek podle daňového řádu, 
 d) příslušného orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí, 
 e) orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které člen družstevní záložny dluží, orgánů 
sociálního zabezpečení nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo pověřených 
obecních úřadů ve věci řízení o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení, Úřadu práce 
České republiky ve věci řízení o přídavku na bydlení nebo orgánů státní sociální 
podpory ve věci řízení o přeplatku na dávkách státní sociální podpory, který je člen 
družstevní záložny povinen vrátit; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, příspěvku a 
přeplatku, 

 f) zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které člen 
družstevní záložny dluží; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, 
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 g) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona22), 
 h) Úřadu práce České republiky ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých 

členovi družstevní záložny ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků, 
 i) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra 

při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona18c), 
 j) zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního úkolu v její působnosti podle zákona 

upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky se souhlasem soudce; 
pro vyžádání zprávy se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost zpravodajských 
služeb České republiky. 

Písemné vyžádání musí obsahovat údaje, podle nichž může družstevní záložna příslušnou 
záležitost identifikovat. 
 
  (4) Družstevní záložna je povinna sdělit i bez souhlasu člena na písemné vyžádání 
orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o vrácení dávky připsané na účet člena po dni, za 
který náležela poslední výplata dávky zemřelého oprávněného, včetně jejího vymáhání, 
identifikační údaje o svém členovi, který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat 
s peněžními prostředky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto účtu. 
Družstevní záložna je rovněž povinna po úmrtí člena sdělit tyto údaje na písemné vyžádání 
Úřadu práce České republiky. 
 
  (5) Za podání zprávy podle odstavce 3 písm. a) a g) náleží družstevní záložně úhrada 
věcných nákladů. 
 
  (6) Družstevní záložna je povinna i bez souhlasu svého člena sdělit osobě oprávněné 
za účelem výkonu rozhodnutí nebo daňové exekuce číslo účtu svého člena včetně 
identifikačního kódu družstevní záložny a identifikační údaje o svém členovi, který je 
majitelem účtu. Stejná povinnost družstevní záložny platí i ve vztahu k osobě, která prokáže, 
že v důsledku vlastní chybné dispozice družstevní záložně utrpěla škodu a že se bez tohoto 
údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu občanského 
zákoníku. Za podání informace náleží družstevní záložně úhrada věcných nákladů. 
 
  (7) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti 
a chránit před zneužitím, podá družstevní záložna v souvislosti se svým podnikáním na území 
jiného státu i bez souhlasu člena, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním 
řádem státu, na jehož území podniká. Ustanovení zvláštního zákona23) tím nejsou dotčena. 
 
  (8) Údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, může družstevní záložna 
poskytovat, je-li to potřebné pro účely dohledu na konsolidovaném základě nebo doplňkového 
dohledu3c) orgánu, který tento dohled vykonává. 
 
  (9) Údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, může družstevní záložna 
poskytovat, je-li je potřebné poskytnout, ovládající osobě za účelem přípravy výkazů 
na konsolidovaném základě a pro účely plnění pravidel obezřetného podnikání. 
 ____________________  
 3b) § 1 odst. 1 a 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., 

zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb. 
 3c) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi 

elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech). 

 18c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti. 
 20) Občanský soudní řád. 
 21) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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 22) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 23) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
* * * 

 
VII. Platné znění částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, s vyznačením 
navrhovaných změn 

* * * 
§ 2 

 Dávky státní sociální podpory jsou 
a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu 

1. přídavek na dítě, 
2. příspěvek na bydlení, 
32. porodné, 

b) ostatní dávky 
1. rodičovský příspěvek, 
2. pohřebné. 

* * * 
§ 5 

 (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 
a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů 

a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy: 
1. 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, a to v rozsahu stanoveném 
v odstavci 8, 

2. příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, a jde-li o uvedené příjmy 
podléhající dani z příjmů stanovené paušální částkou, předpokládaný příjem, nejméně 
však částka stanovená v odstavci 5; pokud podnikání nebo jinou výdělečnou činnost 
vykonávalo nezaopatřené dítě v měsících červenci a srpnu, nepovažuje se za příjem částka 
ve výši a za podmínek stanovených v odstavci 8, 

3. příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů, 
4. ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v hazardních hrách 

a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží 
a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o 
soutěžící vybrané pořadatelem soutěže anebo příjmu z jednorázové náhrady práv s 
povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem, 

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž jde-li 
o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, považují se za výdaje 
vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení předpokládané výdaje, po odpočtu dalších 
výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, po odpočtu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů, a po 
odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy, 
b) z příjmů, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, tyto 

příjmy: 
1. příjem přijatý v rámci plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná 

ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo uvedeného plnění, 
poskytnutých v rozhodném období z příjmů osoby, která se pro účely stanovení 
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rozhodného příjmu považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která toto výživné 
nebo plnění přijala, 

2. výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové 
nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3c), 

3. příjmy z prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru, 
přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let, a to v rozsahu 
a za podmínek, za jakých jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních 
z příjmů, 

4. příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím 
státního orgánu podle zvláštního právního předpisu3e), 

5. náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny od prvního 
do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle 
zvláštních právních předpisů3i), 

6. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího 
důchodové spoření, 

7. 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, 

8. 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, 

9. příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, 
109. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních 

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, 

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů 
odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro tento účel 
stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů, 
c) dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění po odpočtu daně z příjmu 

připadající na tuto dávku, 
d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, 4) 
e) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v jaké byly 

vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku uvedených 
v písmenech a) a b), nebyly-li tyto příjmy už započteny podle písmen a) až d), 

f) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné, 
g) přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení, 
hg)mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů,4a) a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel 
zaměstnancům nezúčtoval, 

ih) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech f) až h) a g), a to za podmínek, 
v rozsahu a ve výši, v jaké se započítávají příjmy uvedené v písmenech f) až h) a g). 

 
 (2) Do rozhodného příjmu se započítává každý z příjmů uvedených v odstavci 1 
samostatně, a žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu 
ze stejného druhu příjmů, k níž došlo za jiné období než za období, za něž se rozhodný příjem 
zjišťuje. Jestliže z dávek státní sociální podpory započitatelných z rodičovského příspěvku 
započitatelného do rozhodného příjmu [odstavec 1 písm. f) a g)] oprávněná osoba nebo osoba 
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společně posuzovaná uhrazuje přeplatek na dávce (§ 62) nebo uhrazuje částky, které jí byly 
poskytnuty na uvedených dávkách uvedené dávce neprávem nebo proto, že uvedená dávka 
byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se rozhodný příjem o částku této úhrady v tom 
rozhodném období, v němž k takové úhradě došlo. Byla-li poplatníkovi daně z příjmů zvýšena, 
popřípadě snížena daň z příjmů podle zákona o daních z příjmů, příjem uvedený v odstavci 1 
se o toto zvýšení snižuje, popřípadě se o toto snížení zvyšuje v tom kalendářním čtvrtletí, v 
němž došlo k takovému zaúčtování. Věta třetí platí obdobně, jde-li o přeplatky nebo nedoplatky 
na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistném 
na veřejné zdravotní pojištění. 
 
 (3) Zjišťuje-li se rozhodný příjem za rozhodné období, započítávají se příjmy uvedené 
a) v odstavci 1 písm. a) bodu 1 a v odstavci 1 písm. b) bodech 5, 7 až 10 v tom kalendářním 

čtvrtletí, v němž byly zaúčtovány, 
b) v odstavci 1 písm. a) bodech 3 a 4 a v odstavci 1 písm. b), bodech 1 až 4 a 6, v odstavci 1 

písm. c) a v odstavci 1 písm. d), f) až i) až h) v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly 
vyplaceny. 

 
 (4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou 
výdělečnou činnost, 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. 

 
 (5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou 
výdělečnou činnost jako hlavní činnost71), započítává se jí však jako příjem z této činnosti 
do rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním 
hospodářství. 
 
 (6) 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. 
 
 (7) 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. 
 
 (8) Pro stanovení rozhodného příjmu se nepovažuje za příjem 
a) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 příjem, který byl nezaopatřenému dítěti 

zaúčtován v měsících červenec a srpen, a to ve výši po odpočtu pojistného na sociální 
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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 § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů, 

b) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 2 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 odstavci 5 částka tam uvedená, jestliže podnikání a jiná samostatná výdělečná 
činnost trvala po celý takový měsíc. 

 
 (9) Příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v odstavci 1 se započtou v tom 
rozhodném období, v němž byly vyplaceny. Je-li příjem uvedený v odstavci 1 vyplácen v cizí 
měně, přepočte se na českou měnu podle příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní 
bankou31) platného k prvnímu dni rozhodného období, za které se zjišťuje rozhodný příjem, 
není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn podle věty druhé, u nichž Česká národní banka 
nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České 
republice k prvnímu dni rozhodného období, za které se zjišťuje rozhodný příjem. Je-li příjem 
vyplacený v cizí měně předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů3), přepočte se 
na českou měnu způsobem platným pro účely daně z příjmů. 

* * *  
§ 6 

 Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je 
a) u příspěvku na bydlení a přídavku na dítě období kalendářního čtvrtletí předcházející 

kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na 
dávku uplatňuje, 

b) u porodného kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) 
narodilo. 

 
§ 7 

 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, 
oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za rodinu 
sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba nebo jako 
společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně posuzované osoby pro 
účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je některá z uvedených 
osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, může být současně 
posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na bydlení podle 
odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup. 
 
 (2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak, 
a) nezaopatřené děti (§ 11), 
b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly 

nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu, manžel, partner31a) rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo 
uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby, 

c) manželé, partneři31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b), 
d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče 

[písmeno b)] těchto rodičů, 
pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. 
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 (3) Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, 
se považuje vždy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li o 
a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [odstavec 2 písm. b)]; pokud rodiče dítěte uvedení 

v odstavci 2 písm. b) části věty před středníkem jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba 
společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a 
bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů podle 
zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič 
určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen 
k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí, 

b) zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni 
k trvalému pobytu;1c) ustanovení písmene a) části věty za středníkem přitom platí obdobně, 

c) manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství. 
 
 (4) Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti 
nebo mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje 
zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) 
dětem stravování, ubytování a ošacení. 
 

 (5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob 
uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu1c) nebo v případě 
cizinců zde mají hlášeno místo pobytu na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců 
na území České republiky; ustanovení § 3 se použije i zde. Podmínka, aby všechny osoby spolu 
trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje. 

 
 (65) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy 
osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, 
rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, 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. 
 
 (76) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, 
ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně 
posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou 
uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije 
v registrovaném partnerství31a). 
 
 (87) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 5 2 a 3 jsou i osoby, které se 
přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 12), zdravotních nebo 
pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu. 
 
 (98) Osoba, která je ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence nebo je 
ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se nepovažuje za osobu společně posuzovanou 
po uplynutí prvního kalendářního měsíce trvání ochranného opatření zabezpečovací detence 
nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. 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. 
 
 (109) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů 
se pro účely tohoto zákona považuje rozhodnutí soudu o 
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a) svěření dítěte do péče jiné osoby32), 
b) osvojení dítěte33), 
c) předání dítěte do péče budoucího osvojitele34), 
d) předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením35), 
e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte36), 
f) svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu37), 
g) svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči18), 
h) nařízení předběžného opatření o péči o dítě. 
 
 (1110) Stejně jako rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 10 9 se pro nárok 
na dávky státní sociální podpory posuzuje, až do rozhodnutí soudu, podání návrhu soudu 
na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, 
k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje. 
 
 (1211) Stejně jako partner uvedený v odstavci 2 písm. b) a c), odstavci 3 písm. c) a § 31 
odst. 1 se pro účely tohoto zákona posuzuje partner, se kterým občan členského státu Evropské 
unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu 
Evropské unie. 

* * *  
HLAVA TŘETÍ  

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ  
§ 24  

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení  
 (1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen 
k trvalému pobytu, jestliže  
a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 
0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a  
b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy 
koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.  
 (2) Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník 
užívá, pokud je v něm hlášen k trvalému pobytu. Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který 
užívá byt na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého manžela70), 
pokud nárok na příspěvek na bydlení neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Za nájemce bytu 
se považují oba manželé, mají-li k bytu společné nájemní právo47b). Za dobu trvání nájemního 
vztahu se pro účely nároku na příspěvek na bydlení považuje i doba od zániku členství v 
bytovém družstvu do uplynutí lhůty k vyklizení bytu, doba od smrti nájemce služebního bytu 
nebo bytu zvláštního určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu a doba od trvalého 
opuštění služebního bytu nebo bytu zvláštního určení jeho nájemcem do uplynutí lhůty k 
vyklizení tohoto bytu.  
 (3) Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob, náleží příspěvek na 
bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto 
osoby, určí krajská pobočka Úřadu práce, která o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se 
příspěvek na bydlení přizná.  
 (4) Změní-li oprávněná osoba, která je v bytě hlášena k trvalému pobytu, tento pobyt v 
průběhu kalendářního měsíce, přihlíží se k této změně pro účely příspěvku na bydlení až od 
následujícího kalendářního měsíce. To platí i v případě, že osoba společně posuzovaná, která 
je v bytě hlášena k trvalému pobytu, změní tento pobyt v průběhu kalendářního měsíce nebo se 
stane vlastníkem nebo nájemcem tohoto bytu.  
 (5) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností nebo samostatná obytná 
místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na 
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trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou 
zkolaudovány jako byt.  
  

§ 25  
Náklady na bydlení  

 (1) Náklady na bydlení tvoří  
a) u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy nájemné,  
b) u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí za kalendářní měsíc:  
I--------------------------------I------------I 
I   Počet osob v rodině podle    I     Kč     I 
I       § 7 odst. 5 zákona       I            I 
I--------------------------------I------------I 
I jedna                          I   2 050    I 
I--------------------------------I------------I 
I dvě                            I   2 805    I 
I--------------------------------I------------I 
I tři                            I   3 668    I 
I--------------------------------I------------I 
I čtyři a více                   I   4 424    I 
I--------------------------------I------------I 

c) u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění 
poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) 
a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění 
odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor 
v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou 
anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva; náklady za pevná 
paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:  
I--------------------------------I------------I 
 
I   Počet osob v rodině podle    I     Kč     I 
I       § 7 odst. 5 zákona       I            I 
I--------------------------------I------------I 
I jedna                          I     781    I 
I--------------------------------I------------I 
I dvě                            I   1 068    I                   
I--------------------------------I------------I 
I tři                            I   1 397    I 
I--------------------------------I------------I 
I čtyři a více                   I   1 727    I 
I--------------------------------I------------I 

  (2) Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši příspěvku na bydlení rozepsány na 
jednotlivé položky podle odstavce 1, náklady za plnění poskytované s užíváním bytu se 
prokazují podrobným rozpisem jednotlivých služeb. Náklady placené zálohově musí být v 
pravidelném zúčtovacím období zúčtovány. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční.  
 (3) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich 
průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se 
nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje. Do nákladů na bydlení 
se započítávají náklady na bydlení  
a) uhrazené v rozhodném období oprávněnou osobou nebo společně posuzovanými osobami, 
pokud v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, žily v rozhodném období 
a současně v něm byly hlášeny k trvalému pobytu,  
b) uhrazené v rozhodném období oprávněnou osobou nebo společně posuzovanými osobami v 
bytě, v němž v rozhodném období fakticky žily a hradily uvedené náklady na bydlení, avšak 
neměly v něm trvalý pobyt po celé rozhodné období, nebo jeho část, a zároveň v době podání 
žádosti o dávku již mají tyto osoby v tomto bytě trvalý pobyt,  
c) ve výši 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení, pokud oprávněná osoba nebo 
společně posuzované osoby v rozhodném období, nebo po část tohoto rozhodného období, v 
bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, nežily, s výjimkou situace, kdy 
stejný okruh společně posuzovaných osob žil v jiném bytě, a byl jim z tohoto důvodu 
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poskytován příspěvek na bydlení; v takovém případě se započtou náklady na bydlení ve 
skutečné výši uhrazené v původním bytě.  
 (4) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky tvořící 
náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly 
v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za které se náklady 
na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení 
zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na 
bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v případě, že vrácená 
částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí.  
 § 26 

Normativní náklady na bydlení  
 (1) Normativní náklady na bydlení činí pro  
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy  
I----------------I-----------------------------------------------------------I 
 
I Počet osob     I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč I 
I v rodině podle I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I  § 7 odst. 5   I   Praha   I více než  I  50 000 - I  10 000 - I do 9 999  I 
I zákona         I           I  100 000  I  99 999   I  49 999   I           I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I jedna          I   8 233   I   6 541   I   6 233   I   5 314   I   5 117   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I dvě            I  11 444   I   9 129   I   8 708   I   7 450   I   7 180   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I tři            I  15 288   I  12 260   I  11 710   I  10 065   I   9 712   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I čtyři a více   I  18 805   I  15 154   I  14 491   I  12 507   I  12 082   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
 

b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků  
I----------------I-----------------------------------------------------------I 
 
I Počet osob     I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč I 
I v rodině podle I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I  § 7 odst. 5   I   Praha   I více než  I  50 000 - I  10 000 - I do 9 999  I 
I zákona         I           I  100 000  I  99 999   I  49 999   I           I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I jedna          I   4 670   I   4 670   I   4 670   I   4 670   I   4 670   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I dvě            I   6 661   I   6 661   I   6 661   I   6 661   I   6 661   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I tři            I   9 050   I   9 050   I   9 050   I   9 050   I   9 050   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I čtyři a více   I  11 268   I  11 268   I  11 268   I  11 268   I  11 268   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
 

 (2) Pro nárok na příspěvek na bydlení v období od 1. července do 30. června 
následujícího kalendářního roku je pro stanovení měsíčních nákladů na bydlení rozhodný počet 
obyvatel obce k 1. lednu kalendářního roku, do něhož spadá 1. červenec jako počátek 
uvedeného období.  
 (3) Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení uvedené v odstavci 1 jsou platné 
pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.  
____________________ 
47b) § 745 a 746 občanského zákoníku.  
70) § 744 občanského zákoníku. 

* * *  
§ 51  

 
 (1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě se prokazuje výše rozhodných příjmů. Je-li 
přídavek na dítě vyplácen k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata 
v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, jen jestliže se nejpozději do konce prvního 
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kalendářního měsíce tohoto následujícího kalendářního čtvrtletí prokáže výše rozhodných 
příjmů za rozhodné období. Neprokáže-li se do této doby rozhodný příjem, zastaví se výplata 
přídavku na dítě od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat 
výši příjmů. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by 
se měl přídavek na dítě vyplácet, nárok na dávku zaniká.  
  
 (2) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě ve zvýšené výměře se prokazuje vedle výše 
rozhodných příjmů, také druh těchto příjmů podle § 18 odst. 2, který zakládá nárok na zvýšenou 
výměru přídavku na dítě. Je-li přídavek na dítě ve zvýšené výměře vyplácen k poslednímu dni 
kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, 
jen jestliže se nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto následujícího 
kalendářního čtvrtletí prokáže výše a druh rozhodných příjmů za rozhodné období. Neprokáže-
li se do této doby druh rozhodných příjmů, vyplatí se přídavek na dítě ve výši podle § 18 odst. 
1. Neprokáže-li se do této doby ani výše rozhodných příjmů, postupuje se podle odstavce 1 věty 
třetí a čtvrté.  

 
(3) Pokud trvá nárok na přídavek na dítě i za čtvrté čtvrtletí kalendářního roku, náleží 

výplata dávky pouze tehdy, jestliže je pro nárok na tuto dávku prokázáno trvání podmínky 
nezaopatřenosti dítěte. Neprokáže-li se nezaopatřenost dítěte do 30. září daného kalendářního 
roku, zastaví se výplata přídavku na dítě od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož 
konce je třeba prokázat nezaopatřenost dítěte, pokud v odůvodněných případech krajská 
pobočka Úřadu práce neumožní prokázání nezaopatřenosti dítěte v pozdějším termínu. 
Neprokáže-li se nezaopatřenost dítěte ani do konce tohoto čtvrtého kalendářního čtvrtletí, nárok 
na přídavek na dítě zaniká. 
 (4) Prokáže-li se nárok na výplatu přídavku na dítě za dobu, za kterou výplata této dávky 
podle výše zmíněných odstavců nenáležela, přídavek na dítě se doplatí zpětně za dobu, kdy se 
tato dávka nevyplácela. Prokáže-li se nárok na přídavek na dítě za dobu po zániku nároku na 
tuto dávku podle výše zmíněných odstavců, nárok na přídavek na dítě opětovně vznikne zpětně 
za celou dobu, za niž byly podmínky pro nárok splněny. Zpětně lze přídavek na dítě přiznat 
podle věty první a druhé nejdéle na dobu stanovenou v § 54 odst. 2 větě první.  
  
 (5) Příspěvek na bydlení se přiznává na období od 1. července do 30. června 
následujícího kalendářního roku nebo v rámci tohoto období na dobu kratší, jsou-li splněny 
podmínky nároku na tuto dávku jen po tuto kratší dobu. Příspěvek na bydlení náležející podle 
věty první se v rámci uvedeného období vyplácí vždy po období kalendářního čtvrtletí nebo v 
rámci tohoto kalendářního čtvrtletí po dobu kratší, trval-li nárok na tuto dávku jen po kratší 
dobu, než je kalendářní čtvrtletí. Je-li příspěvek na bydlení vyplácen k poslednímu dni 
kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, 
jen jestliže nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto následujícího kalendářního 
čtvrtletí se prokáže výše rozhodných příjmů za kalendářní čtvrtletí, k jehož poslednímu dni byla 
dávka vyplacena. Neprokáže-li se rozhodný příjem podle věty třetí, zastaví se výplata příspěvku 
na bydlení od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši 
příjmů pro výplatu příspěvku na bydlení na následující kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se 
rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by se měla uvedená dávka 
vyplácet, nárok na příspěvek na bydlení zaniká. Ustanovení věty třetí až páté neplatí, jde-li o 
příspěvek na bydlení vyplácený k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí končícího dnem 30. 
června. Ustanovení věty třetí až šesté se vztahuje také na prokazování nákladů na bydlení. 
Prokáže-li se nárok na výplatu příspěvku na bydlení za dobu, za kterou výplata této dávky podle 
tohoto odstavce nenáležela, nebo prokáže-li se nárok na příspěvek na bydlení za dobu zániku 
nároku na tuto dávku podle tohoto odstavce, postupuje se obdobně podle odstavce 4.  
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 (65) Splňuje-li oprávněná osoba po část kalendářního měsíce nárok na dávku podle 
tohoto zákona v nižší výměře a po část tohoto kalendářního měsíce nárok na tutéž dávku 
ve vyšší výměře, náleží za kalendářní měsíc dávka ve výši odpovídající vyšší výměře dávky.  
  
 (76) Splňuje-li oprávněná osoba podmínky nároku na dávky uvedené v § 2 písm. a) 
bodech 1 a 2, jen po část kalendářního měsíce, náleží tyto dávky ve výši, v jaké náleží za 
kalendářní měsíc.  
 

(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. 

 
 (87) Nedosahují-li dávky za kalendářní měsíc částky 50 Kč, náležejí v této částce. 

* * * 
§ 54 

 (1) Nárok na dávku nezaniká uplynutím času, není-li tímto zákonem stanoveno jinak. 
  
 (2) Nárok na výplatu dávky nebo její části, jde-li o dávky uvedené v § 2 písm. a) bodech 
1 a 2, bodu 1 a v § 2 písm. b) v bodu 1, zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, od kterého dávka 
nebo její část náleží; to neplatí, jde-li o případ uvedený v § 53 odst. 1 a v § 62 odst. 5. Lhůta 
podle předchozí věty neplyne po dobu řízení o dávce. 
  
 (3) Nárok na dávku uvedenou v § 2 písm. a) bodu 3, bodu 2 a v § 2 písm. b) bodu 2, 
zaniká, nebyl-li uplatněn do jednoho roku 
a) ode dne narození dítěte, jde-li o porodné podle § 44, 
b) ode dne převzetí dítěte do péče, jde-li o porodné podle § 45, 
c) ode dne pohřbení podle zvláštního právního předpisu,48a) jde-li o pohřebné podle § 47. 

Roční lhůta neplatí, jde-li o případ uvedený v § 53 odst. 1. 
  
 (4) Je-li oprávněná osoba ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve 
výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, zaniká jí nárok na dávku ode dne 
následujícího po uplynutí prvního 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. Ustanovení věty 
první neplatí, jde-li o nároky za dobu přede dnem, od něhož podle věty první nárok na dávku 
zaniká nebo jde-li o nárok na rodičovský příspěvek odsouzené ženy po dobu, po kterou pečuje 
o dítě na základě povolení, které jí bylo vydáno na žádost, aby ve výkonu trestu měla u sebe a 
starala se o své dítě podle zvláštního právního předpisu48b). Ustanovení věty první neplatí také, 
jde-li o nárok na rodičovský příspěvek ženy po dobu, po kterou tato ve výkonu vazby má u sebe 
své dítě a stará se o něj podle zvláštního právního předpisu48d). 
 

* * *  
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Díl třetí 
Výplata dávek 

§ 57 
 
 (1) Dávky uvedené v § 2 písm. a) bodech 1 a 2, bodu 1 a v § 2 písm. b) bodu 1 se 
vyplácejí měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce, za který náležely, a to nejpozději 
do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto měsíci. Nedosahuje-li dávka částky 
100 Kč měsíčně, vyplácí se po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které dávka náležela, 
a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto kalendářním čtvrtletí. 
Krajská pobočka Úřadu práce se může dohodnout s příjemcem dávky, že bude dávku, která 
nedosahuje částky 100 Kč měsíčně, vyplácet za delší období, než je uvedeno v předchozí větě; 
sjednané delší období nesmí přesáhnout dobu jednoho roku a dávka se v takovém případě 
vyplatí nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto období. 
  
 (2) Dávky uvedené v § 2 písm. a) bodu 3, a bodu 2 a v § 2 písm. b) bodu 2 se vyplácejí 
nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla dávka přiznána. 
  
 (3) zrušen 
  
 (4) Výše dávky se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
 

§ 58 
 (1) Dávky vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování 
o dávkách. 
 
 (2) Dojde-li v době, ve které je vyplácena dávka uvedená v § 2 písm. a) bodech 1 a 2, 
bodu 1 a v § 2 písm. b) bodu 1 ke změně místa, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému 
pobytu, zastaví krajská pobočka Úřadu práce, která byla před touto změnou k výplatě dávky 
příslušná, výplatu dávky, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž se o změně trvalého pobytu oprávněné osoby dozvěděla. Krajská pobočka 
Úřadu práce uvedená v předchozí větě předá krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa 
trvalého pobytu oprávněné osoby podklady, na jejichž základě byla dávka přiznána. Příslušná 
krajská pobočka Úřadu práce vyplácí dávku od měsíční splátky následující po měsíci, v němž 
byla dávka zastavena. 
 
 (3) Dávka se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem dávky, 
nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky. Oprávněná osoba je povinna 
v žádosti uvést, kterým z uvedených způsobů jí má být dávka vyplácena. Požádá-li příjemce 
dávky o změnu způsobu výplaty dávky, je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu 
způsobu výplaty dávky od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost o 
změnu výplaty doručena. 
 

§ 59 
 (1) Příjemcem dávky je oprávněná osoba. Namísto oprávněné osoby je příjemcem 
dávky 
a) zákonný zástupce nebo opatrovník oprávněné osoby, pokud nejde o případy uvedené 

v písmenech b) až d), 
b) jiná osoba, jíž byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu, pokud nejde o případy uvedené v písmenech c) a d), 
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c) osoba, která má nezletilou oprávněnou osobu v přímém zaopatření, jde-li o výplatu dávky 
podle § 19 odst. 2, nejde-li o případ uvedený v písmenu d), 

d) ústav (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, je-li nezletilá oprávněná osoba v plném přímém 
zaopatření tohoto ústavu (zařízení). 

 
 (2) Krajská pobočka Úřadu práce namísto příjemců dávky uvedených v odstavci 1 
ustanoví zvláštního příjemce v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci 
zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozeny zájmy 
osob, které je příjemce dávky povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněná osoba výplatu 
přijímat. Souhlas oprávněné osoby s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen 
v případě, že oprávněná osoba nemůže výplatu přijímat. 
 
 (3) Osoby a ústav (zařízení) uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a zvláštní příjemce jsou 
povinni dávku použít ve prospěch oprávněné osoby. Zvláštní příjemce ustanovený oprávněné 
osobě, která nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněné osoby. 
 
 (4) Jde-li o příspěvek na bydlení, je zvláštní příjemce oprávněn dávku použít bez 
souhlasu oprávněné osoby k úhradě nedoplatku nájemného z bytu a úhradě za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu. 
 
 (54) Krajská pobočka Úřadu práce může ustanovit zvláštním příjemcem jen fyzickou 
nebo právnickou osobu, která s ustanovením souhlasí. 
 
 (65) Příspěvek na bydlení nebo jeho část lze použít bez souhlasu příjemce k přímé 
úhradě nákladů na bydlení, a to tak, že plátce příspěvku jej poukazuje pronajímateli nebo 
poskytovateli služeb nebo poskytovateli energií. V případě, že vlastník jednotky jako 
poskytovatel služeb neuhradil společenství vlastníků jednotek zálohu za služby spojené 
s užíváním bytu a příspěvek do fondu oprav, považuje se pro účely tohoto zákona za 
poskytovatele služeb nájemci společenství vlastníků jednotek. 

* * *  
§ 68 

Náležitosti žádosti 
 (1) Žádost o dávku musí obsahovat kromě náležitostí stanovených správním řádem 
a) určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena, popřípadě vyplacena (§ 58 odst. 2), 
b) doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob (§ 5) v rozhodném 

období (§ 6) v případech, kdy je přiznání dávky podmíněno příjmem, 
c) jde-li o rodičovský příspěvek, 

1. doklad o době pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského poskytovaného 
v souvislosti s porodem a doklad o výši denního vyměřovacího základu rodiče, z něhož 
má být při stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku podle podané žádosti 
vycházeno,  

2. jméno, příjmení, rodné číslo, místo pobytu nejmladšího dítěte v rodině, které zakládá 
nárok na rodičovský příspěvek, a dalších dětí v rodině mladších 4 let, které by s ohledem 
na věk mohly zakládat nárok na rodičovský příspěvek, 

3. jméno, příjmení, rodné číslo a místo pobytu dalších osob tvořících rodinu podle § 31 odst. 
1, 

4. volbu nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši, pokud rodič tuto volbu provádí při 
podání žádosti o rodičovský příspěvek, 

d) skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši 
potřebné, 
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e) doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k 
nemovitosti, doklad o výši nájemného, nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu a 
nákladů uvedených v § 25 odst. 1 písm. c), jde-li o žádost o příspěvek na bydlení, 

fe) doklad o době a výši poskytování náhrady uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 53i), 
gf) výši poskytovaného výživného nebo obdobného plnění podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu 1 a 

údaj o tom, která z osob společně posuzovaných výživné nebo obdobné plnění poskytovala, 
hg)skutečnosti prokazující, že jde o dítě zakládající nárok na porodné. 
 
 (2) Rozhodné příjmy v rozhodném období se prokazují dokladem, kterým je 
a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené 

1. v § 5 odst. 1 písm. a) bodech 1, 2 a 4 a písm. c), d) a h), 
2. v § 5 odst. 1 písm. b) bodech 2 až 10, 
3. v § 5 odst. 1 písm. e), jedná-li se o příjmy obdobné příjmům uvedeným v bodu 1 a lze je 

prokázat potvrzením, 
b) prohlášení o výši příjmu, jde-li o ostatní příjmy. 
 
 (3) Pokud jsou některé z příjmů prokazovány způsobem uvedeným v odstavci 2 
písm. b), může orgán státní sociální podpory rozhodující o dávce v případě pochybností požádat 
o potvrzení o takovém příjmu, nebrání-li tomu vážná překážka. 
 
 (4) Potvrzení o povinné školní docházce, jde-li o školní rok začínající v kalendářním 
roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok věku, a o roky povinné školní docházky po tomto roce 
následující, a potvrzení o přípravě na budoucí povolání pro prokázání nezaopatřenosti dítěte 
[odstavec 1 písm. f)] se předkládají každoročně vždy nejpozději do 30. září, pokud 
v jednotlivých případech krajská pobočka Úřadu práce neumožní, že lze potvrzení předložit 
v pozdějším termínu. 
 
 (5) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavci 1 ověřit z rozhodnutí příslušných orgánů21) 
nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení potvrzení. 

* * * 
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VIII. Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn 
 

* * * 
§ 42b 

Náležitosti k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu  
za účelem společného soužití rodiny 

 
 (1) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití 
rodiny je cizinec povinen předložit 
a) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e), 
b) doklad potvrzující příbuzenský vztah; jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem společného soužití rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, 
kterému byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu2), lze příbuzenský vztah 
prokázat i jiným věrohodným způsobem, není-li předložení dokladu možné, 

c) souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte 
na území; souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li 
o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým 
bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže 
z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území 
na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, 

d) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet 
1. částek životních minim9d) členů rodiny a 
2. nejvyšší částky normativních uznatelných nákladů na bydlení stanovených pro účely 

příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) přídavku na bydlení podle 
zákona o přídavku na bydlení9e) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako 
částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny; na 
požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti 
finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného měsíčního 
příjmu rodiny; pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena rodiny, je 
povinen na požádání předložit též jeho prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti. 

Za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním minimu, 
s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, podpory při 
rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 
až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije. 
____________________ 
9e) § 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
9e) Zákon č. …/2020 Sb., o přídavku bydlení. 

* * * 
§ 42c 

Povolení k dlouhodobému pobytu  
rezidenta jiného členského státu Evropské unie 

 (1) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu na území je oprávněn podat držitel 
povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího 
rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie47) 
(dále jen „rezident jiného členského státu Evropské unie“), pokud na území hodlá pobývat 
přechodně po dobu delší než 3 měsíce. 
 
 (2) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 podává rezident jiného 
členského státu Evropské unie na zastupitelském úřadu nebo na území ministerstvu. Na území 
je rezident jiného členského státu Evropské unie povinen žádost podat v době platnosti 
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oprávnění k přechodnému pobytu na území, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vstupu na 
území. 
 
 (3) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle odstavce 1 je žadatel 
povinen předložit 
a) doklad prokazující přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu Evropské 

unie, 
b) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá 

podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného 
na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j 
odst. 4, 

 c) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob 
pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim9d) žadatele a s ním 
společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních uznatelných nákladů na 
bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) 
přídavku na bydlení podle zákona o přídavku na bydlení9e) nebo částky, kterou žadatel 
věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných uznatelných nákladů 
vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými 
osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním 
a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a 
existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním 
a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v 
nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro 
účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu 
nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti 
mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného 
měsíčního příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob; pokud cizinec předložil k 
žádosti doklad o příjmu s ním společně posuzované osoby, je povinen na požádání předložit 
též její prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti, 

 d) náležitosti uvedené v § 31 odst. 1, s výjimkou náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. c), a 
 e) na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4. 
 

(6) Rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu Evropské unie je povinen 
prokázat splnění podmínky podle odstavce 5 a k žádosti předložit doklad o cestovním 
zdravotním pojištění podle odstavce 3 písm. b), doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem 
žadatele a společně s ním posuzovaných osob [odstavec 3 písm. c)] nebude nižší než součet 
částek životních minim9d) žadatele a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky 
normativních uznatelných nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení 
zvláštním právním předpisem9e) přídavku na bydlení podle zákona o přídavku na 
bydlení9e)nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných 
odůvodněných uznatelných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných 
osob; a dále náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e). Na požádání je rodinný příslušník 
povinen dále předložit náležitosti podle § 31 odst. 4. 
_________________  
 9c) Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny. 
 9d) § 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 
 9e) § 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
 47) Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, 

kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. 
* * * 
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§ 46 
 (1) Pro povolení k dlouhodobému pobytu platí obdobně § 31 odst. 1 písm. a) až e), § 33, 
34, 37, 38, § 55 odst. 1 a 2, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. 
Ministerstvo povolení k dlouhodobému pobytu dále nevydá, pokud cizinec neplní na území 
účel, pro který mu bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů a pro který mu má být vydáno 
povolení k dlouhodobému pobytu, nebo pokud cizinec neplnil v době platnosti víza k pobytu 
nad 90 dnů na území účel, pro který mu bylo vízum uděleno; to neplatí, pokud cizinec prokáže, 
že se jednalo o neplnění účelu ze závažných důvodů po přechodnou dobu. K žádosti o vydání 
povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 je cizinec dále povinen předložit doklad o 
cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j. Současně je 
povinen na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o 
cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4. 
  (2) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území z důvodu 
uvedeného v § 33 odst. 1 písm. a) platí obdobně § 56 vztahující se na vízum k pobytu 
nad 90 dnů. Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území podle 
§ 43 odst. 2 platí obdobně § 31 odst. 1 písm. a) až e), § 37, § 55 odst. 1, § 56, § 58 odst. 3 a § 62 
odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. K žádosti je cizinec povinen dále předložit doklad 
o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a na 
požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním 
pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4. 
  (3) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo 
za účelem vědeckého výzkumu platí obdobně odstavec 1 věta druhá a § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 
písm. a) až c), e), g), h), l) a m)), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé 
vízum. 
  (4) Pro povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské 
unie a jeho rodinného příslušníka, který má na území tohoto státu povolen pobyt za účelem 
společného soužití rodiny s rezidentem, platí obdobně § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. c), e), g), 
l) a m), § 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. 
  (5) Pro povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území (§ 42d) platí 
obdobně odstavec 1 věta druhá a § 37, § 55 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. a) až c), e), g), h), l) a m), 
§ 56 odst. 2 písm. a) a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. 
  (6) Pro zaměstnaneckou kartu platí obdobně odstavec 1 věta druhá a § 55 odst. 1, § 58 
odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. Ministerstvo zaměstnaneckou kartu 
nevydá 
a) z důvodů uvedených v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. f), 
b) nesplňuje-li cizinec podmínku uvedenou v § 42g odst. 2, 3 nebo 4, 
c) jestliže jde o žádost o vydání zaměstnanecké karty podanou cizincem uvedeným v § 42g 

odst. 6 a Úřad práce České republiky - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město 
Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na 
trhu práce povolit, nebo 

d) je-li zaměstnavatel cizince podle § 178f nespolehlivý. 
(7) K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je cizinec 

povinen předložit 
a) náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e), 
b) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob 

pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim9d) cizince a s ním 
společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních uznatelných nákladů na 
bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem9e) 
přídavku na bydlení podle zákona o přídavku na bydlení9e) nebo částky, kterou cizinec 
věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných uznatelných nákladů 
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vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob; společně posuzovanými 
osobami se pro účely tohoto zákona rozumí osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona o životním 
a existenčním minimu za podmínek uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o životním a 
existenčním minimu; za příjem se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním 
a existenčním minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v 
nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro 
účely výpočtu příjmu se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu 
nepoužije; na požádání je cizinec povinen předložit též prohlášení o zproštění povinnosti 
mlčenlivosti finančního úřadu, a to v plném rozsahu údajů, za účelem ověření úhrnného 
měsíčního příjmu žadatele a společně s ním posuzovaných osob; pokud cizinec předložil k 
žádosti doklad o příjmu s ním společně posuzované osoby, je povinen na požádání předložit 
též její prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti, 

c) doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence30), 
d) doklad prokazující bezdlužnost cizince, 
e) doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace, jde-li o cizince, který je statutárním 

orgánem obchodní korporace nebo jeho členem, 
f) na požádání platební výměr daně z příjmu, 
g) doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá 

podmínkám uvedeným v § 180j, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného 
na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j 
odst. 4. 

* * * 
§ 46f 

Zrušení platnosti modré karty 
 (1) Ministerstvo zruší platnost modré karty, jestliže 
a) její držitel o zrušení platnosti modré karty požádá, 
b) zjistí, že náležitosti předložené k žádosti o vydání modré karty nebo prodloužení její 

platnosti jsou padělané anebo pozměněné nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti 
v nich uvedené neodpovídají skutečnosti, 

c) její držitel přestal splňovat některou z podmínek pro vydání modré karty, 
d) její držitel neplní účel, pro který byla modrá karta vydána, 
e) její držitel neoznámil ministerstvu do 3 pracovních dnů skončení pracovního poměru nebo 

změnu pracovního zařazení; to neplatí, pokud splnění této povinnosti držiteli modré karty 
zabránily důvody na jeho vůli nezávislé, 

f) doba trvání nezaměstnanosti držitele modré karty přesáhla 3 po sobě jdoucí měsíce, 
g) k nezaměstnanosti držitele modré karty došlo opakovaně po dobu platnosti modré karty; to 

neplatí, pokud pracovní poměr skončil z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až 
e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 
zákoníku práce, 

 h) její držitel nemá na území zajištěno ubytování, 
 i) jejímu držiteli nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem35), 

nebo 
 j) její držitel byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu. 
  (2) Ministerstvo dále zruší platnost modré karty, jestliže 
 a) jiný stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování 

rozhodl o vyhoštění jejího držitele ze svého území z důvodu odsouzení k trestu odnětí 
svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou 
činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo 
smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, 
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 b) je důvodné nebezpečí, že by její držitel mohl při dalším pobytu na území závažným 
způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit bezpečnost státu, 

 c) její držitel podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou 
okamžitou pomoc ze systému pomoci v hmotné nouzi, nebo 

 d) její držitel by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí nemocí 
uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění. 

za podmínky, že důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti 
modré karty. Při posuzování přiměřenosti ministerstvo přihlíží zejména k dopadům tohoto 
rozhodnutí do soukromého a rodinného života držitele modré karty. 

* * * 
§ 71 

 (1) Za doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území se považuje doklad 
prokazující, že příjem cizince je pravidelný a úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním 
posuzovaných osob pobývajících na území [§ 42c odst. 3 písm. c)] nebude nižší než součet 
částek životních minim9d) cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky 
normativních uznatelných nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení 
zvláštním právním předpisem9e) přídavku na bydlení podle zákona o přídavku na 
bydlení9e) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných 
odůvodněných uznatelných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných 
osob. Jde-li o cizince podle § 66 může být tento doklad nahrazen dokladem o příslibu poskytnutí 
prostředků k zajištění trvalého pobytu na území z prostředků veřejných rozpočtů. Za příjem 
podle věty první se považuje příjem započitatelný podle zákona o životním a existenčním 
minimu, s výjimkou jednorázového příjmu, přídavku na dítě, podpory v nezaměstnanosti, 
podpory při rekvalifikaci a dávek v systému pomoci v hmotné nouzi; pro účely výpočtu příjmu 
se § 8 odst. 2 až 4 zákona o životním a existenčním minimu nepoužije. Příjem cizince lze 
prokázat zejména potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného čistého měsíčního výdělku, 
jde-li o příjmy ze závislé činnosti, nebo daňovým přiznáním z příjmů fyzických osob, jde-li o 
příjmy ze samostatné činnosti. Pokud nelze prokázat příjem jiným věrohodným způsobem, lze 
jako doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu předložit výpisy z účtu vedeného v bance 
za posledních 6 měsíců, ze kterých vyplývá, že cizinec takovými příjmy disponuje, nebo 
platební výměr daně z příjmu. 
  (2) Dokladem o zajištění ubytování podle § 70 odst. 2 písm. f) se rozumí doklad 
o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné 
potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím 
úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může 
být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu31) označen číslem 
popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen 
pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Úřední ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná 
osoba podle věty první souhlas před pověřeným zaměstnancem ministerstva. Pokud je písemné 
potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky, musí být podepsáno způsobem, 
se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu52). 
 ____________________  
 9c) Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny. 
 9d) § 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 
 9e) § 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
 11a) Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu 

použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech a přečíslování budov a o postupu a oznamování 
čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. 

 31) Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu 
použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a 
oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. 

 52) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
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 § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 
* * * 

 
§ 106 

Povinnosti orgánů státní správy 
 (1) Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu 
jsou povinny neprodleně písemně oznámit ministerstvu 
a) nenastoupení cizince na pracovní místo uvedené v povolení k zaměstnání nebo na pracovní 

místo obsaditelné držitelem zaměstnanecké karty anebo určené pro držitele modré karty, 
b) ukončení zaměstnání cizince před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení 

k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta; v případě, že zaměstnání bylo 
ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce 
nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, 
i důvod ukončení zaměstnání, 

a dále jsou povinny neprodleně zaslat ministerstvu kopii rozhodnutí o udělení, neudělení, 
prodloužení, neprodloužení nebo odejmutí povolení k zaměstnání 
  (2) Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí ministerstvu přerušení, pozastavení, 
zánik anebo zrušení živnostenského oprávnění cizince, kterému bylo uděleno dlouhodobé 
vízum nebo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu. 
  (3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřené obecní úřady jsou povinny 
neprodleně písemně oznámit ministerstvu, že se občan Evropské unie nebo jeho rodinný 
příslušník přechodně pobývající na území stal neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci 
v hmotné nouzi nebo že držitel modré karty podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na 
bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc. Úřad práce České republiky - krajské pobočky 
a pobočka pro hlavní město Prahu jsou povinny neprodleně písemně oznámit ministerstvu, 
že se občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník přechodně pobývající na území stal 
neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením. 
  (4) Orgán pomoci v hmotné nouzi9o) je povinen neprodleně písemně oznámit 
ministerstvu, že úhrnný měsíční příjem rezidenta jiného členského státu Evropské unie nebo 
jeho rodinného příslušníka, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu, a společně 
s ním posuzovaných osob [§ 42c odst. 3 písm. c)], nedosahuje částky živobytí společně 
posuzovaných osob. 
  (5) Je-li cizinci vydána zaměstnanecká karta, jsou Úřad práce České republiky - 
generální ředitelství, případně další úřady, povinny neprodleně hlásit ministerstvu skutečnosti, 
které jsou jim známy a mohou být důvodem pro zrušení platnosti zaměstnanecké karty. 
  (6) Příslušný uznávací orgán podle zvláštního právního předpisu35) informuje 
ministerstvo o rozhodnutí vydaném v řízení o uznání odborné kvalifikace týkající se držitele 
zaměstnanecké karty nebo modré karty. 
  (7) Soud, který je určený k vedení obchodního rejstříku, nebo správní orgán, který je 
příslušný k vedení rejstříku, seznamu nebo evidence podnikajících fyzických osob podle 
zvláštního právního předpisu30), neprodleně písemně oznámí ministerstvu změnu nebo výmaz 
zápisu cizince v tomto rejstříku, seznamu nebo evidenci; to neplatí, jde-li o občana Evropské 
unie. 
  (8) Okresní správa sociálního zabezpečení neprodleně písemně oznámí ministerstvu, 
že cizinec ohlásil přerušení nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti; to neplatí, 
jde-li o občana Evropské unie. 
  (9) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce neprodleně písemně oznámí 
ministerstvu zaměstnání cizince bez povolení k pobytu, bez povolení k zaměstnání, je-li podle 
zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou nebo modrou 
kartou; tuto skutečnost oznámí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce 
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neprodleně též odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie příslušnému podle místa 
zaměstnání cizince. 
 ____________________  
9o) § 24 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
30) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., 
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

35) Například zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 
členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon 
o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. 

* * * 
 
IX. Platné znění části zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí  

* * * 
 

§ 42d 
 (1) Příspěvek se na žádost osob uvedených v § 42b odst. 1 nebo z podnětu zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc sníží nebo nevyžaduje, jestliže po zaplacení příspěvku by 
jejich příjem nebo příjem jejich rodiny poklesl pod součet částky životního minima podle 
zákona o životním a existenčním minimu39f) a částky normativních nákladů na bydlení podle 
zákona o státní sociální podpoře nejvýše uznatelných nákladů podle zákona o přídavku 
na bydlení. Příspěvek se rovněž nevyžaduje, jestliže osoba uvedená v § 42b odst. 1 nebo osoba 
s ní společně posuzovaná je příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi podle zvláštního 
právního předpisu39g). Příspěvek se nevyžaduje ani v případě, kdy by po snížení podle věty 
první byl nižší než 100 Kč. 
 
 (2) Osoby uvedené v § 42b odst. 1 jsou povinny doložit výši svých příjmů nebo příjmů 
jejich rodiny pro snížení nebo nevyžadování příspěvku podle odstavce 1 a vždy po uplynutí 
6 měsíců od posledního doložení příjmů prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo 
nevyžadování příspěvku. Dále jsou tyto osoby povinny bezodkladně oznamovat změny 
v příjmech, které by mohly mít vliv na výši příspěvku stanovenou podle odstavce 1. V případě 
nesplnění těchto povinností se příspěvek zvýší na částku stanovenou podle § 42c odst. 1, a to od 
doby, kdy marně uplynula lhůta pro prokázání splnění podmínek, nebo i zpětně od doby, 
kdy došlo ke změně v příjmech. 
 
 (3) Příjmy podle odstavců 1 a 2 a osobami společně posuzovanými podle odstavce 1 se 
rozumí příjmy a osoby uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu39f). 

* * * 
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X. Platné znění částí zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, s vyznačením 
navrhovaných změn 

* * * 
§ 7 

Výdaje státního rozpočtu 
 (1) Ze státního rozpočtu se hradí 
a) výdaje na činnost organizačních složek státu a výdaje na činnost příspěvkových organizací 

v jejich působnosti, kterými jsou příspěvky na provoz, dotace na financování programů a 
akcí (§ 12 a 13), dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty 
z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování 
těchto výdajů, a dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na 
základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního 
mechanismu Evropského hospodářského prostoru, finančního mechanismu Norska 
a z programu švýcarsko-české spolupráce (dále jen „finanční mechanismus“), 

b) výdaje na dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, dávky státní 
sociální podpory, přídavek na bydlení, ostatní sociální dávky, výdaje na podporu 
v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a na aktivní politiku zaměstnanosti, 

* * * 
 
XI. Platné znění částí zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, s vyznačením navrhovaných 
změn 

* * * 
§ 6 

 (1) Vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu 
a v nezbytně nutném rozsahu nařídit 
a) evakuaci osob a majetku z vymezeného území, 
b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území, 
c) ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné 

prostředky37), 
d) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb 

anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové 
situace. 

  
(2) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna 

a) nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa 
trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně 
evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, 
pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny, 

b) přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní 
příslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, 
jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření, 

c) nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice 
nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici, 

d) nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových 
opatření, 

e) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci 
vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, 

f) nařídit přednostní zásobování 
1. dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení, 
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2. ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, 
pokud se podílejí na plnění krizových opatření, 

3. prvku kritické infrastruktury, a to v nezbytném rozsahu, 
g) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), kterými 

se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového 
zabezpečení, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, přídavek na bydlení 
a dávky sociální péče, 9) a o jejich výplatě. 

   
(3) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna nařídit zákaz 

 a)  nabývání peněžních prostředků v cizí měně, cenných papírů a zaknihovaných cenných 
papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České 
republiky, jakož i penězi ocenitelných práv a závazků od nich odvozených, za českou 
měnu, 

 b) provádění veškerých plateb z České republiky do zahraničí, včetně plateb mezi 
poskytovateli platebních služeb a jejich pobočkami, 

 c) ukládání peněžních prostředků na účty v zahraničí, 
 d) prodej cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jejichž emitentem je osoba 

s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice, osobám s trvalým pobytem nebo sídlem 
mimo území České republiky, 

 e) přijímání úvěrů od osob s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky, 
 f) zřizování účtů v České republice osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území 

České republiky a ukládání peněžních prostředků na jejich účty, 
 g) provádění veškerých plateb ze zahraničí do České republiky mezi poskytovateli platebních 

služeb a jejich pobočkami. 
   

(4) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto 
činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné 
podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení. 

 
  (5) Zákazy uložené krizovým opatřením vydaným na základě odstavce 3 se neuplatní, 
jde-li o obchody České republiky nebo České národní banky. Tyto zákazy se dále neuplatní 
na držitele zvláštního povolení, které může být vydáno Českou národní bankou pro dobu 
nouzového stavu z důvodu ohrožení života a zdraví osob a bezpečnosti státu a pro operace, 
které povedou k prokazatelnému zlepšení stavu platební bilance, a to v rozsahu příslušného 
povolení. 
 ____________________  
 9) Například zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti 
orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 37) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

* * *
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XII. Platné znění částí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, s vyznačením 
navrhovaných změn 

* * * 
§ 7 

Příslušnost soudů 
  (1) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud. 
 
  (2) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, 
v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo 
jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo 
mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti. 
 
  (3) Ve věcech důchodového pojištění a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených 
spolu s důchody1a) a ve věcech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele, dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, dávek pro osoby se 
zdravotním postižením, průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, přídavku 
na bydlení a dávek pomoci v hmotné nouzi je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu 
má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje. 
 
  (4) K řízení o žalobě proti rozhodnutí, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba 
dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, 
je příslušný Krajský soud v Ostravě. O těchto žalobách vede řízení specializovaný senát. 
 
  (5) Byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný 
k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Byla-li 
věc nesprávně postoupena Nejvyššímu správnímu soudu, vrátí ji Nejvyšší správní soud 
krajskému soudu, který ji postoupil, nebo ji postoupí krajskému soudu věcně a místně 
příslušnému. 
  
 (6) Není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí 
jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci, předloží spisy 
k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodnutím Nejvyššího správního 
soudu o této otázce jsou soudy vázány. 
 ____________________  
 1a) § 27 odst. 4 zákoníku práce. 
 1a) Například nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd 

způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, zákon 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. 

 
* * * 
§ 31 

 (1) Krajský soud ve věcech správního soudnictví, nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje 
ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců. 
 
  (2) Ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, uchazečů o zaměstnání 
a jejich podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci podle předpisů o zaměstnanosti, 
sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory, přídavku na bydlení, dávek 
pěstounské péče, ve věcech přestupků, za které zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice 
je nejvýše 100 000 Kč, mezinárodní ochrany, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJZQEJ5V)



39 
 

povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání 
zajištění cizince, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody 
cizince, jakož i v dalších věcech, v nichž tak stanoví zvláštní zákon, rozhoduje specializovaný 
samosoudce. 
 
  (3) Stanoví-li tak tento zákon, rozhoduje a činí jednotlivé úkony předseda senátu. Práva 
a povinnosti předsedy senátu má i specializovaný samosoudce. 

* * * 
 
XIII. Platné znění částí zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí 
v trestním řízení a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn 

* * * 
 

§ 3 
Vyloučení věcí 

* * * 
 (2) Z výkonu rozhodnutí o zajištění jsou dále vyloučeny peněžité dávky pro osoby se 
zdravotním postižením a příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi, a z dávek státní 
sociální podpory příspěvek na bydlení přídavek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky 
státní sociální podpory a pěstounské péče, a dále do výše základní částky, která nesmí být 
sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu, 
a) pohledávky obviněného na výplatu odměny z pracovněprávního vztahu nebo vztahu 

obdobného vztahu pracovněprávnímu, 
b) pohledávky obviněného na výplatu výživného, 
c) pohledávky na výplatu dávek nemocenského a důchodového pojištění a 
d) dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vypláceny jednorázově. 
 
 (3) Z výkonu rozhodnutí o zajištění majetku pro účely uspokojení nároku poškozeného 
podle trestního řádu jsou vyloučeny také další věci nepodléhající výkonu soudního rozhodnutí 
podle občanského soudního řádu. 

* * * 
  
XIV. Platné znění částí zákona č. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, 
s vyznačením navrhovaných změn 

* * * 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

  (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále 
jen "příjem") fyzických osob (dále jen "osoba") k zajištění výživy a ostatních základních 
osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje 
za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující 
přežití. 
  (2) Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek 
životního minima nebo existenčního minima. 
  (3) Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; 
poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní 
předpisy1) 

(3) Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady 
na bydlení. 
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* * * 
§ 7 

 (1) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona považují 
a) příjmy ze závislé činnosti uvedené v zákoně o daních z příjmů12), 
b) příjmy ze samostatné činnosti uvedené v zákoně o daních z příjmů14), 
c) příjmy z kapitálového majetku uvedené v zákoně o daních z příjmů15), pokud nejde o plnění 

ze zákonného pojištění, 
d) příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů16), 
e) ostatní příjmy uvedené v zákoně o daních z příjmů, při kterých dochází ke zvýšení 

majetku17), 
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu daně z 
příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud 
nebyla pojistná zahrnuta do těchto výdajů; příjmy z podnikání jsou však u osoby, která je 
poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou podle zákona o daních z příjmů18), 
předpokládané příjmy, a výdaji vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení jsou 
předpokládané výdaje, na jejichž základě byla stanovena daň paušální částkou. 
  
 (2) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona dále považují 
a) dávky nemocenského pojištění (péče) a důchodového pojištění, 
b) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci19), 
c) plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku, 
d) výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce, s výjimkou těch 

uvedených příjmů, které byly vyplaceny z příjmů osoby, která se pro účely stanovení 
započitatelných příjmů považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která takové 
příjmy přijala, 

e) dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče31), s výjimkou příspěvku na bydlení 
a jednorázových dávek, 

f) příspěvek na živobytí1), 
g) mzdové nároky vyplacené Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou, popřípadě 

pobočkou pro hlavní město Prahu podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební 
neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů20), 

h) příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou od této daně 
osvobozeny21), nejde-li o příjmy uvedené v písmenech a) až g) nebo v odstavci 5, 
s výjimkou 
1. příjmů ze závislé činnosti osvobozených od daně z příjmů fyzických osob22), kromě 

příjmů uvedených v písmenech i), j), k) a l), 
2. přijaté náhrady škody, náhrady nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, úmrtného 

a příspěvku na pohřeb podle zvláštních právních předpisů, plnění z pojištění 
odpovědnosti za škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy, 

3. peněžní pomoci obětem trestné činnosti, 
4. sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem, 
5. podpory a příspěvků z prostředků fundace a spolku, 
6. příjmů plynoucích z doplatku na bydlení přídavku na bydlení podle zákona 

o přídavku na bydlení1) a mimořádné okamžité pomoci podle zákona o pomoci 
v hmotné nouzi22a), 

7. příjmu plynoucího z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok 
na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách22b), je-li tato péče vykonávána 
fyzickou osobou patřící do okruhu společně posuzovaných osob podle § 4, 

8. stipendií, 
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9. příjmů ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů 
spojených s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk nebo orgánů, pokud 
se tato náhrada poskytuje podle jiných právních předpisů, 

10.náhrad (příspěvků) pobytových výloh poskytovaných orgány Evropské unie 
zaměstnancům (národním expertům) vyslaným k působení do institucí Evropské unie, 

11. příjmu plynoucího ve formě daňového bonusu, 
a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, které se 
pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona 
o daních z příjmů23), 
i) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních 

právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů24) vyslaným v rámci 
jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území 
České republiky po dobu působení v zahraničí, a to ve výši po odpočtu výdajů 
vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně 
jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů23), 

j) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo 
snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštních 
právních předpisů24a), a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, 
zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení 
základu daně podle zákona o daních z příjmů23), 

k) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, 
lk) 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, 

ml) další opakující se nebo pravidelné příjmy. 
 
 (3) Za příjem se považují též příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným 
v odstavcích 1 a 2 v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, 
pojistného a příspěvku uvedených v odstavcích 1 a 2. 
  
 (4) Je-li příjem uvedený v odstavcích 1 a 2 vyplácen v cizí měně, přepočte se na českou 
měnu podle příslušného kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného k prvnímu dni 
období, za které se zjišťuje příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn, u nichž 
Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurs, se použije kurs této měny obvykle používaný 
bankami v České republice k prvnímu dni období, za které se zjišťuje příjem. Je-li příjem 
vyplacený v cizí měně předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů, přepočte se 
na českou měnu způsobem platným pro účely daně z příjmů, a to v případech, kdy je obdobím, 
za něž se příjem zjišťuje, kalendářní rok. 
  
 (5) Za příjem se nepovažuje příspěvek na péči25), část příspěvku na úhradu potřeb dítěte 
náležející z důvodu závislosti na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I až IV26), příspěvek na 
mobilitu27), příspěvek na zvláštní pomůcku27), 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). Za příjem se dále nepovažuje 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). Za příjem se dále také nepovažuje 
příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním 
trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem, které splňují 
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alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci 
ve věcech trestních. 
 
          (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. 
 

____________________  
1) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zákon č…./2020 Sb. o přídavku na bydlení. 
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
12) § 6 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
13) § 6 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
14) § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
15) § 8 odst. 1 písm. a) až e) a písm. g) a h) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud nejde 

o plnění ze zákonného pojištění, 
16) § 9 odst. 1 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 10 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 
17) § 10 odst. 1 a § 10 odst. 9 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
18) § 7a zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
19) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
20) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
21) § 4 odst. 1 a § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
22) § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
22a) § 33 a násl. a § 36 a násl. zákona č. 111/2006 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb. 
22b) § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
23) § 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
24) Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových 

a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 

24a) Například § 192 až 194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců 
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Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

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. 
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. 

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. 
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. 

 
§ 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) částka odpovídající měsíčnímu průměru těchto příjmů za období uvedené v daňovém 

přiznání za předchozí zdaňovací období zahrnující kalendářní měsíce, v nichž byla alespoň 
po část měsíce vykonávána činnost, z níž měla osoba příjmy uvedené v § 7 odst. 1 písm. c), 

 b) částka odpovídající jedné dvanáctině příjmů poplatníka daně z příjmů fyzických osob 
stanovené paušální částkou podle zákona o daních z příjmů18), 

 není-li dále stanoveno jinak. 
  (2) Za započitatelný příjem osoby uvedené v odstavci 1 se však považuje nejméně částka ve 

výši 50 % 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 práce 
a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve 
Sbírce zákonů. Tato částka se považuje za minimální příjem osoby uvedené v odstavci 1 
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. Částka uvedená 
ve větě první se nepoužije, jde-li o osobu vykonávající výdělečnou činnost, která se považuje 
podle zákona o důchodovém pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost29), nebo 
o osobu, jejíž činnost se nepovažuje podle zákona o důchodovém pojištění za činnost osoby 
samostatně výdělečně činné proto, že tuto činnost nevykonává soustavně30). 

  (3) U osoby samostatně výdělečně činné, která nemá příjem ze samostatné výdělečné 
činnosti, ale nepřerušila výkon této činnosti ani jí tato činnost nebyla pozastavena, se za 
příjem považuje částka uvedená v odstavci 2; to neplatí, jde-li o osobu vykonávající činnost, 
která se považuje podle zákona o důchodovém pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou 
činnost29), nebo o osobu, jejíž činnost se nepovažuje podle zákona o důchodovém pojištění 
za činnost osoby samostatně výdělečně činné proto, že tuto činnost nevykonává 
soustavně30). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJZQEJ5V)



44 
 

  (4) U osoby, která má nebo měla příjmy uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) a za předchozí 
zdaňovací období nepodala přiznání k dani z příjmů a která není poplatníkem daně z příjmů 
stanovené paušální částkou, se vychází z těchto příjmů za zdaňovací období předcházející 
takovému období. V případě, že tato osoba v předcházejícím zdaňovacím období 
podnikatelskou ani jinou samostatnou výdělečnou činnost ještě nevykonávala, vychází se 
nejméně z poloviny částky uvedené v odstavci 2. U osoby, na kterou se nevztahuje nejnižší 
započitatelný příjem podle odstavce 2, se vychází z poloviny částky uvedené v odstavci 2 až 
do konce kalendářního měsíce, ve kterém podá daňové přiznání, nebo sama určí výši příjmu, 
pokud není povinna podat daňové přiznání. 

 
§ 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. 
 

* * * 
 
 
XV. Platné znění částí zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením 
navrhovaných změn 

* * * 
§ 2 

Hmotná nouze 
  (1) Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry 
osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry 
dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním 
a existenčním minimu2), pokud tento zákon nestanoví jinak. 
 (2) Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže její příjem 
a příjem společně posuzovaných osob 
a) po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí (§ 24), 

nebo 
b) dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí podle § 4 odst. 1 písm. a) částek živobytí, 

ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení (§ 3430) a služeb 
s bydlením bezprostředně spojených (dále jen „odůvodněné náklady na bydlení“), 

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) 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. 
  
 (3) Osoba se považuje za osobu v hmotné nouzi též, jestliže nesplňuje podmínky 
uvedené v odstavci 2, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým 
poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví. 
  
 (4) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, 
kterou postihne vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové poměry jsou 
takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami; vážnou mimořádnou 
událostí se rozumí zejména živelní pohroma (například povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné 
pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová 
havárie. 
  
 (5) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, 
která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné 
prostředky 
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a) k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního 
poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo 
dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních 
prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu, nebo 

b) na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů 
dlouhodobé potřeby, nebo 

c) na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností 
nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní 
ochranou dětí59). 

  
 (6) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, 
která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních 
prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže 
zejména 
a) je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí 

svobody, nebo 
b) je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení 

poskytovatele zdravotních služeb, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení 
pro chorobné závislosti, nebo 

c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo 
z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo 

d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez 
přístřeší, nebo 

e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. 
____________________  
2) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu., pokud tento zákon nestanoví jinak. Zákon č…./2020 

Sb. o přídavku na bydlení. 
59) § 1 zákona č. 359/1999 Sb. 
 

* * * 
§ 3 

Osoba, která není v hmotné nouzi 
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která 

a) není v pracovním nebo obdobném vztahu, popřípadě nevykonává tyto vztahy alespoň v 
rozsahu 20 hodin měsíčně, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v 
evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě osoba, která je v pracovním nebo obdobném vztahu, 
ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem, s výjimkou osoby, která je 
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 

1. starší 68 let, 
2. poživatelem starobního důchodu, 
3. invalidní ve třetím stupni, 
4. osobou pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství 

a mateřství nebo 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, 

5. 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 
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ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni 
IV (úplná závislost), 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 pomoc17a) 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 vůbec, 

6. poživatelem příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III 
(těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), 

7. nezaopatřeným dítětem, 
8. uznána dočasně práce neschopnou, 
9. práce neschopná z důvodu, který by byl u pojištěnce pojištěného podle zákona o 

nemocenském pojištění důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné 
pracovní neschopnosti, 

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 
o zaměstnání dodržovat režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 
povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, 

10. zaměstnancem, jemuž zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, odměnu za práci nebo jejich 
náhradu v termínu jejich splatnosti70), 

b) je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat 
krátkodobé zaměstnání3) nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti4), a to 
po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí, 

c) prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním 
(§ 11 odst. 2 písm. a) a b), § 26 a § 27), 

d) je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na 
bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, a 
proto nemá dávky z tohoto pojištění; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje 
osoba, která se za osobu samostatně výdělečně činnou považuje podle zákona 
o důchodovém pojištění60), která tuto svoji činnost nepřerušila nebo neukončila,  

e) je osobou, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným 
plněním povinné školní docházky uložen správní trest podle zákona upravujícího 
přestupky, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení 
správního trestu, 

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. 
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f) nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata 
do vazby, a to počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, následujícím po kalendářním 
měsíci, ve kterém tato skutečnost nastala, za předpokladu že uvedená skutečnost k tomuto 
dni nadále trvá, 

g) je osobou, které podle zvláštního právního předpisu5c) nevznikl nárok na nemocenské 
proto, že si úmyslně přivodila pracovní neschopnost, nebo jí vznikla pracovní neschopnost 
zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo užití omamných 
prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenské nenáleží 
nebo náleží ve snížené výši, 

h) je osobou, které byla žádost o dávku zamítnuta nebo dávka odejmuta podle § 45 odst. 2 
nebo § 49 odst. 5, nebo s ní společně posuzovanou osobou, a to po dobu 3 kalendářních 
měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o dávku zamítnuta 
nebo dávka odejmuta. 

 
(2) Je-li osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až e), g) nebo h) osobou společně 

posuzovanou podle § 2 odst. 1, posuzuje se pro účely zjištění nároku na dávku společně; k této 
osobě se přihlíží též při stanovení výše dávky, s výjimkou stanovení výše příspěvku na živobytí 
podle § 23 písm. b). Za společně posuzovanou osobu podle věty první se pro účely zjištění 
nároku na dávku považuje též osoba, která není oprávněnou osobou. 

  
 (3) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobu 
uvedenou v odstavci 1 písm. a) až e), g) a h), a dále nezaopatřené dítě umístěné na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu v plném přímém zaopatření v pobytovém zařízení sociálních 
služeb podle ustanovení § 48 zákona o sociálních službách, bude považovat za osobu v 
hmotné nouzi. 
  
 (4) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobou v 
hmotné nouzi není osoba, jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí 
mohou i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění její výživy 
a ostatních základních osobních potřeb. 
  
 (5) Za osobu, která pobírá příspěvek na živobytí, se považuje příjemce příspěvku na 
živobytí a osoba společně posuzovaná s příjemcem příspěvku na živobytí. 
 

* * * 
§ 4 

Dávky 
 (1) Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou 
a) příspěvek na živobytí, 
b) doplatek na bydlení, 
cb) mimořádná okamžitá pomoc. 
  
 (2) Příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení jsou dávky je dávkou měsíčně se 
opakující. Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou. 
  
 (3) Náklady na dávky hradí stát. 
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§ 5 
Okruh oprávněných osob 

 (1) Na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení má nárok při splnění tímto 
zákonem stanovených podmínek 
a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního 

právního předpisu7) nebo která má na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního 
právního předpisu7a), a to pokud má bydliště na území České republiky, 

b) osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu8), 
a to pokud má bydliště na území České republiky, 

c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje 
mezinárodní smlouva, a to pokud má bydliště na území České republiky, 

d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu 
podle zvláštního právního předpisu9) po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok 
na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství10), a to pokud 
má bydliště na území České republiky, 

e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie11), pokud je hlášen na území České 
republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu9) po dobu delší než 3 měsíce, 
nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských 
společenství10), a to pokud má bydliště na území České republiky, 

f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením 
dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského 
státu Evropské unie, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení 
k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu11a), 
a to pokud mají bydliště na území České republiky. 

  
 (2) Na mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 má nárok při 
splnění dále stanovených podmínek 
a) osoba uvedená v odstavci 1, 
b) osoba pobývající na území České republiky na základě zvláštního právního předpisu9), a to 

pokud má bydliště na území České republiky. 
  
 (3) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 4 a 5 lze poskytnout 
osobě uvedené v odstavci 1 nebo 2. V případech poskytování mimořádné okamžité pomoci 
podle § 2 odst. 5 písm. a) se podmínka bydliště na území České republiky nezjišťuje. 
  
 (4) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 lze poskytnout 
i osobě, která není uvedena v odstavcích 1 a 2. 
  
 (5) Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout osobě uvedené v § 2 odst. 6, pokud 
je uvedena v odstavcích 1 a 2. 
  
 (6) Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě 
zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s 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. 
 

* * * * 
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§ 8 
Společně posuzované osoby 

 (1) Orgán pomoci v hmotné nouzi může z okruhu společně posuzovaných osob vyloučit 
osobu, u které žadatel o dávku prokáže, 
a) že společně s ní neužívá byt, jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení spolu nebydlí, 
nebo 
b) že ačkoliv společně s ní užívá byt, jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení 
spolu bydlí, nepodílí se s touto osobou na úhradě nákladů společných potřeb, je-li jinou osobou 
podle zákona o životním a existenčním minimu71). 
 (2) Orgán pomoci v hmotné nouzi určí v případě, že osobu lze posuzovat v rámci dvou 
či více okruhů společně posuzovaných osob13), do kterého okruhu osoba patří, a to podle 
skutečného soužití osob. 
 (3) Pokud užívají byt, jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení se žadatelem o 
dávku nebo příjemcem dávky další osoby, určí se výše odůvodněných nákladů na bydlení 
podílem všech osob užívajících tentýž byt, jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení, 
jako kdyby byly tyto osoby společně posuzované, a to bez ohledu na to, jestli tyto osoby o 
dávku žádají. 
 (4) Pokud byt, jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení užívají osoby, které 
nejsou se žadatelem o dávku, popřípadě s příjemcem dávky, společně posuzovány, a žadatel o 
dávku, popřípadě příjemce dávky, proto nemůže doložit výši skutečných nákladů na bydlení 
pro celý byt, jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení, určí se výše odůvodněných 
nákladů na bydlení postupem uvedeným v odstavci 3 z částky nákladů na bydlení obvyklých v 
rozhodném období pro obdobný byt, jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení v dané 
obci. 
 (5) Jestliže nebude možné určit výši odůvodněných nákladů na bydlení výpočtem podle 
odstavce 4, protože se obdobný byt, jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení v dané 
obci nenachází, určí se výše odůvodněných nákladů na bydlení pro byt postupem uvedeným v 
odstavci 3 podle normativních nákladů na bydlení podle § 26 zákona o státní sociální podpoře, 
a pro jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení postupem uvedeným v odstavci 3 podle 
odůvodněných nákladů na bydlení podle § 34 písm. d). 
 (6) Jestliže bude skutečná výše nákladů na bydlení nižší než částka určená výpočtem 
podle odstavce 4 nebo 5, bude za odůvodněné náklady na bydlení určena skutečná výše nákladů 
na bydlení. 
____________________  
 
71) § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 110/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

§ 9  
Příjem 

 (1) Pro účely tohoto zákona se za příjem, není-li dále stanoveno jinak, považuje 
a) 70 % příjmu 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), 

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 
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zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých 
zákonů3), 

2. z důchodů poskytovaných v rámci důchodového pojištění53), 
b) 80 % příjmu 

1. z náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) po dobu prvních 14 dnů 
a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní 
neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů14a) a z dávky nemocenského 
pojištění15), 

2. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, 
3. z důchodů poskytovaných v rámci důchodového pojištění53), 

c) 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu16) 

s výjimkou příspěvku na živobytí. 
 

(2) Příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku 
na živobytí rozumí příjem podle odstavce 1 snížený o přiměřené náklady na bydlení; 
za přiměřené náklady na bydlení se pro účely tohoto zákona považují odůvodněné 
prokazatelně vynaložené náklady na bydlení (§ 34), nejvýše však do výše 30 %, a v hlavním 
městě Praze do výše 35 % příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob. Do odůvodněných 
nákladů na bydlení se pro účely příspěvku na živobytí započítávají v případech, kdy nelze zjistit 
přesnou výši těchto nákladů podle § 34, ale dotyčná osoba takové náklady prokazatelně 
vynakládá, náklady až do výše, která je v místě obvyklá, avšak maximálně do výše 75 % 
normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře 64).  
 (3) Za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení se považuje příjem uvedený v 
odstavci 1, s výjimkou 
a) dávek pěstounské péče17), 
b) příjmu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o životním a existenčním minimu a 
c) příjmů uvedených v § 7 odst. 2 písm. m) zákona o životním a existenčním minimu. 
 

(3) Příjmy se započítávají v tom rozhodném období, v němž byly vyplaceny, 
pokud zákon nestanoví jinak.  

 
  (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. 
___________________  
3) § 25 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
53) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
17) § 36 a násl. zákona č. 117/1995 Sb. 
 

§ 10 
Aktuální kalendářní měsíc a rozhodné období 

 (1) Aktuálním kalendářním měsícem se rozumí v případě podání žádosti o dávku 
kalendářní měsíc, ve kterém byla podána žádost o dávku, a v průběhu poskytování dávky 
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kalendářní měsíc, pro který je posuzováno splnění podmínek nároku na dávku a stanovuje se 
výše dávky. 
 (2) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem v případě podání žádosti 
o dávku, je 
a) u opakujících se dávek u opakující se dávky období 3 kalendářních měsíců předcházejících 

aktuálnímu kalendářnímu měsíci; pokud však došlo u osoby nebo alespoň u jedné ze 
společně posuzovaných osob k podstatnému poklesu příjmu, a podstatný pokles příjmu v 
aktuálním kalendářním měsíci nadále trvá, rozhodné období počíná kalendářním měsícem, 
ve kterém k podstatnému poklesu příjmu došlo, nejdříve však kalendářním měsícem, který 
o 2 kalendářní měsíce předchází aktuálnímu kalendářnímu měsíci a končí aktuálním 
kalendářním měsícem; za podstatný pokles příjmu se považuje zejména ztráta příjmu z 
výdělečné činnosti, ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při 
rekvalifikaci a ukončení výplaty rodičovského příspěvku 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, 

b) u jednorázové dávky období aktuálního kalendářního měsíce. 
 
 (3) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem v průběhu poskytování opakující 
se dávky, je období kalendářního měsíce předcházejícího aktuálnímu kalendářnímu měsíci. 
  
 (4) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje, zda občan členského státu Evropské unie 
nebo jeho rodinný příslušník není neodůvodnitelnou zátěží systému pomoci v hmotné nouzi, je 
aktuální kalendářní měsíc. 
  
 (5) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje plnění ostatních podmínek 
a) v případě podání žádosti o opakující se dávku, je aktuální kalendářní měsíc, 
b) v průběhu poskytování opakující se dávky, je kalendářní měsíc předcházející aktuálnímu 

kalendářnímu měsíci, s výjimkou zjišťování odůvodněných nákladů na bydlení, kdy je 
rozhodným obdobím aktuální kalendářní měsíc, 

c) v případě podání žádosti o jednorázovou dávku, je aktuální kalendářní měsíc. 
  
 (6) Pokud v případě podání žádosti o dávku dochází k podstatnému poklesu příjmů 
alespoň u jedné ze společně posuzovaných osob, má se za to, že se jedná o podstatný pokles 
příjmů všech společně posuzovaných osob. 
 

§ 11 
Zvýšení příjmu vlastním přičiněním 

 (1) Při posuzování nároku na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení se zjišťuje, 
s výjimkami uvedenými v odstavcích 4 a 5, zda mají osoba a společně s ní posuzované osoby 
možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním. 
  
 (2) Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu 
a) řádným uplatněním nároků a pohledávek, 
b) prodejem nebo jiným využitím majetku, 
c) vlastní prací. 
  
 (3) Možnost zvýšit si příjem vlastní prací se nezkoumá při posuzování hmotné nouze u 
osoby, která je uvedena v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 10. 
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 (4) Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u 
a) nemovitosti nebo bytu, které osoba využívá k přiměřenému trvalému bydlení; orgán pomoci 

v hmotné nouzi posuzuje přiměřenost bydlení ve vztahu k bydlení stávajícímu zejména s 
přihlédnutím k jeho formě, velikosti, výši nákladů na bydlení a osobním poměrům dotčené 
osoby a osob s ní společně posuzovaných, 

b) prostředků zdravotnické techniky poskytovaných podle zvláštního právního předpisu18), 
c) zvláštních pomůcek osob s těžkým zdravotním postižením; zvláštní pomůckou se rozumí 

taková pomůcka, na kterou je možné poskytnout příspěvek podle zvláštního právního 
předpisu19), 

d) motorového vozidla, které je využíváno k výdělečné činnosti nebo k jiným způsobem 
nezajistitelné dopravě do školy nebo zaměstnání, 

e) uzavřeného penzijního připojištění se státním příspěvkem20). 
  
 (5) Orgán pomoci v hmotné nouzi nemusí vyžadovat prodej nebo jiné využití majetku 
též v případě, kdy majetek přispívá k pracovnímu uplatnění osob. 
  
 (6) Možnost zvýšení příjmu z uzavřeného stavebního spoření se posuzuje až po uplynutí 
6 měsíců, za které byla vyplacena dávka, pokud nárok na tuto dávku trvá; v případě, kdy by 
výše částky, která by byla pro účely zvýšení příjmu zrušením stavebního spoření získána, byla 
vyšší než desetinásobek částky životního minima osoby nebo společně posuzovaných osob, se 
k této možnosti zvýšení příjmu přihlíží ihned. 

 
§ 12 

Zvýšení příjmu vlastní prací 
 (1) Jako možnost zvýšení příjmu vlastní prací se posuzuje 
a) započetí výdělečné činnosti u osoby nepracující, 
b) zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné činnosti, 
c) možnosti vykonávat lépe placenou výdělečnou činnost., 
a to v případě, kdy osoba nadále splňuje podmínku uvedenou v odst. 2 písmenu a). 
  
 (2) Za projevenou snahu o zvýšení příjmu vlastní prací se považuje 
a) prokázaná vlastní snaha o zvýšení příjmu z výdělečné činnosti ve smyslu odstavce 1, 

zejména aktivní součinností s krajskou pobočkou Úřadu práce ve spojitosti s evidencí 
uchazečů o zaměstnání a ve spojitosti se sociální prací, využitím služeb agentur práce, 
inzerce, nabídek výdělečné činnosti prostřednictvím internetu a korespondence se 
zaměstnavateli a aktivní součinností ve spojitosti se sociální prací s pověřeným 
obecním úřadem, obecním úřadem obcí s rozšířenou působností a újezdním úřadem, 

b) výkon veřejně prospěšných prací nebo krátkodobého zaměstnání zprostředkovaného 
krajskou pobočkou Úřadu práce, 

c) výkon veřejné služby (§ 18a), je-li tato služba vykonávána alespoň v rozsahu 20 hodin 
měsíčně, a to pouze po dobu, kdy osoba nadále splňuje podmínku uvedenou v písmenu a). 

 
§ 13 

Zvýšení příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek 
 (1) Zvýšením příjmu řádným uplatněním nároků a pohledávek se rozumí uplatnění 
a) nároku na dávky nemocenského pojištění, 
b) nároku na dávky důchodového pojištění (zabezpečení), s výjimkou starobního důchodu, 

na který vznikne nárok před dosažením důchodového věku, 
c) nároku na dávky státní sociální podpory a přídavku na bydlení, 
d) nároku na výživné a nároku na úhradu některých nákladů neprovdané matce, 
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e) nároků z pracovních nebo obdobných vztahů, nároku na podporu v nezaměstnanosti 
a podporu při rekvalifikaci a mzdových nároků podle zákona o ochraně zaměstnanců 
při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů3), 

f) nároku z jiných pohledávek. 
 (2) Uplatnění nároků a pohledávek příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi nevyžaduje 
v případech, kdy je zřejmé, že jejich uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu nebo 
pokud nepovažuje za možné je po osobě spravedlivě žádat. 
____________________  
3) § 25 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

 
* * * 
§ 22 

Povinnost vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část 
 (1) Osobě, která se nachází v hmotné nouzi podle § 2 odst. 2 písm. a), avšak lze důvodně 
předpokládat, že se jedná pouze o přechodný stav hmotné nouze, se poskytne příspěvek na 
živobytí podle § 21 s tím, že tato osoba je povinna za podmínek stanovených v odstavci 3 vrátit 
příspěvek na živobytí nebo jeho část orgánu pomoci v hmotné nouzi, který příspěvek na 
živobytí vyplatil. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na živobytí podle věty první je, že 
očekávaný důchod má být poskytnut zpětně. 
 (2) Za přechodný stav hmotné nouze se považuje stav, kdy lze na základě zjištěných 
skutečností důvodně předpokládat, že osoba nabude v krátké době znovu soběstačnosti v 
uspokojování svých základních životních potřeb. 
 (3) Příjemce příspěvku na živobytí uvedený v odstavci 1, který obdrží očekávaný 
důchod, je povinen vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část na základě rozhodnutí orgánu 
pomoci v hmotné nouzi, který mu dávku vyplatil, tomuto orgánu. Tato povinnost se vztahuje 
rovněž na osobu, která byla s příjemcem osobou společně posuzovanou. Pokud skutečný 
získaný důchod bude nižší než příspěvek na živobytí nebo jeho část, povinnost vracet příspěvek 
na živobytí nebo jeho část zaniká. 

* * * 
§ 24 

Částka živobytí osoby a částka živobytí společně posuzovaných osob 
 (1) Částka živobytí osoby činí 
a) u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím 

stupni a u osoby starší 68 let částku životního minima, popřípadě zvýšenou podle § 29, 
b) u osoby, která není uvedena v písmenu a) a která je vedena v evidenci uchazečů 

o zaměstnání a v posledních 6 kalendářních měsících před podáním žádosti o dávku 
pomoci v hmotné nouzi jí byl skončen základní pracovněprávní vztah z důvodu porušení 
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť 
hrubým způsobem61) nebo s ní byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu, 
částku existenčního minima; zvýšení částky živobytí podle § 25 až 28 a § 30 této osobě 
nenáleží, 

c) u osoby, která není uvedena v písmenu a) a dluží na výživném pro nezletilé dítě částku 
vyšší než trojnásobek měsíční splátky stanovené rozhodnutím soudu, nebo vyšší 
než částku, která by připadala na 3 měsíce, je-li plnění vyživovací povinnosti stanoveno 
jiným způsobem, částku existenčního minima, nejde-li o osobu, které vznikl dluh 
na výživném až po podání žádosti o příspěvek na živobytí a která z důvodu nedostatečného 
příjmu podala soudu návrh na zrušení nebo snížení výživného; zvýšení částky živobytí 
podle § 25 až 28 a § 30 této osobě nenáleží, 
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d) u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní 
měsíc, s výjimkou osoby uvedené v písmenu a), částku existenčního minima; zvýšení 
částky živobytí podle § 25 až 28 a § 30 této osobě nenáleží, 

e) u osoby, která vykonávala veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin v kalendářním 
měsíci, částku existenčního minima zvýšenou o polovinu rozdílu rozdíl mezi životním 
minimem jednotlivce a existenčním minimem, popřípadě zvýšenou o částky uvedené 
v § 25 až 30 v § 25 až 29, 

f) u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců 3 kalendářní 
měsíce, částku existenčního minima; zvýšení částky živobytí podle § 25 až 28 této osobě 
nenáleží. Toto ustanovení se nevztahuje na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si 
příjem vlastní prací (§ 11 odst. 3), osobu s nárokem na podporu v nezaměstnanosti nebo 
podporu při rekvalifikaci, osobu prokazatelně se účastnící na projektech organizovaných 
krajskou pobočkou Úřadu práce prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce, osobu, 
která je výdělečně činná má příjem z výdělečné činnosti, osobu, která je invalidní ve 
druhém stupni, a osobu, která vykonává veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v 
kalendářním měsíci, 

g) u osoby, která není uvedena v předchozích písmenech, částku existenčního minima, 
popřípadě zvýšenou o částky uvedené v § 25 až 3029. 

 
 (2) V případě, že osoba v hmotné nouzi v předcházejících 12 kalendářních měsících 
pobírala příspěvek na živobytí a ode dne odejmutí naposledy přiznaného příspěvku na živobytí 
neuplynuly více než 3 kalendářní měsíce, započítávají se do lhůty 6 3 měsíců uvedené v 
odstavci 1 písm. f) i předchozí doby čerpání příspěvku na živobytí. 
  

(3) Částka živobytí společně posuzovaných osob činí součet částek živobytí osob, 
které jsou osobami společně posuzovanými. 

 
§ 25 

Hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací 
 

 (1) Osobě, s výjimkou osoby uvedené v odstavci 2, která má příjem z výdělečné činnosti 
a prokazatelně se snaží využít další možnosti zvýšení příjmu vlastní prací podle 
§12 odst. 1, se zvyšuje částka živobytí o 40 % částky rozdílu mezi životním minimem osoby31) 
a existenčním minimem. 
  
 (2) Osobě, která je uchazečem o zaměstnání a prokazatelně se snaží využít další 
možnosti zvýšení příjmu vlastní prací podle § 12 odst. 2, se zvyšuje částka živobytí o 40 % 
částky rozdílu mezi životním minimem osoby31) a existenčním minimem. 
____________________  
31) § 2 nebo 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 
 

§ 28 
Hodnocení možnosti zvýšení příjmu u nezletilých dětí 

 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, nezapočítává se příslušná částka zvýšení podle § 26 nebo 27 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). Pokud nedojde k využití majetku 
nezletilého dítěte, přestože by mohl být ve prospěch ostatních společně posuzovaných osob 
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využíván, a to na základě vyjádření příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popřípadě 
nejsou-li řádně uplatněny nároky a pohledávky tohoto dítěte po uplynutí 3 kalendářních měsíců, 
za které je pobírán příspěvek na živobytí, má se za to, že jde v případě rodiče (zákonného 
zástupce) tohoto dítěte o osobu uvedenou v § 3 odst. 1 písm. c). 
____________________  
32) § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

§ 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. 
 

§ 29 
Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování 

 Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle 
doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování, měsíčně 
o částku, kterou pro jednotlivé typy diet stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní 
předpis dále stanoví odbornost lékaře, který je příslušný k potvrzení potřeby příslušného typu 
diety. 
 

Hlava II 
Doplatek na bydlení 

§ 33  
Podmínky nároku na doplatek na bydlení 

 (1) Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, který jej užívá, nebo jiná osoba, 
která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, jestliže by po 
úhradě odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek na bydlení podle jiného 
právního předpisu12) byl 
a) příjem vlastníka bytu nebo jiné osoby, která užívá byt, zvýšený o vyplacený příspěvek na 
živobytí nižší než částka živobytí osoby (§ 24), nebo 
b) příjem společně posuzovaných osob zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než 
částka živobytí společně posuzovaných osob (§ 24); 
 právní titul k užívání bytu je přitom nezbytné prokázat písemným dokladem, přičemž 
předložení čestného prohlášení k tomuto účelu nestačí. 
 (2) Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na 
živobytí. Doplatek na bydlení lze přiznat s přihlédnutím k jejím celkovým sociálním a 
majetkovým poměrům také osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že 
příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně 
posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných 
osob. 
 (3) Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud osoba bez vážného důvodu odmítne 
možnost přiměřeného bydlení, které je povinna si aktivně hledat; za tímto účelem je osoba také 
povinna o pomoc při získání takovéhoto bydlení požádat obec, ve které má trvalý pobyt či ve 
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které se skutečně zdržuje. Obec je povinna žádost posoudit. Pokud osobě, která ji o pomoc při 
získání přiměřeného bydlení požádala, nabídka takového bydlení ze strany obce nebyla 
učiněna, vydá jí obec písemné doporučení dalšího postupu. Pokud nabídka přiměřeného bydlení 
nebyla osobou akceptována, sdělí to obec příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi. 
Ustanovení vět první a druhé se nepoužijí u osoby, které byl poskytnut příspěvek na zvláštní 
pomůcku podle jiného právního předpisu19), ze kterého byla financována úprava bytu, a u 
osoby obývající byt zvláštního určení, jestliže její zdravotní stav zvláštní úpravu tohoto bytu 
vyžaduje. 
 (4) Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá byt na základě práva bydlení 
odvozeného od vlastnického práva druhého manžela72), pokud nárok na doplatek na bydlení 
neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Za nájemce bytu se považují oba manželé, mají-li k bytu 
společné nájemní právo73). Za dobu trvání nájemního vztahu se považuje i doba od zániku 
členství v bytovém družstvu do uplynutí lhůty k vyklizení bytu, doba od smrti nájemce 
služebního bytu nebo bytu zvláštního určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu a doba 
od trvalého opuštění služebního bytu nebo bytu zvláštního určení jeho nájemcem do uplynutí 
lhůty k vyklizení tohoto bytu. 
 (5) Nárok na doplatek na bydlení má také osoba užívající nemovitost po dobu 
probíhajícího dědického řízení k této nemovitosti, pokud se zůstavitelem, který byl vlastníkem 
nemovitosti, žila ve společné domácnosti k datu jeho úmrtí a byla s ním společně posuzovanou 
osobou. 
 (6) V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit s 
využitím informace pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu podle § 35a odst. 1, že 
za vlastníka nebo jinou osobu užívající byt považuje i vlastníka nebo osobu užívající na základě 
smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, za účelem bydlení jiný než obytný prostor, 
za předpokladu, že uvedený prostor splňuje standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1. Dále 
může v případech hodných zvláštního zřetele orgán pomoci v hmotné nouzi s využitím 
informace pověřeného obecního úřadu nebo újezdního úřadu podle § 35a odst. 1 určit, že za 
osobu užívající byt považuje i osobu užívající na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného 
právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení podle § 33a odst. 3 v případě doporučení 
obce, na jejímž katastrálním území se ubytovací zařízení nachází, vydaného podle § 33 odst. 3. 
Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje vždy osoba ubytovaná v domově pro seniory, 
domově pro osoby se zdravotním postižením, domově se zvláštním režimem, chráněném 
bydlení, domě na půl cesty, terapeutické komunitě, zařízení služeb následné péče, 
zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo v azylovém domě podle zákona o sociálních 
službách74); ustanovení § 8 odst. 3 až 5 a § 33b se v tomto případě nepoužijí. Pro prokázání 
právního titulu k užívání prostorů uvedených ve větách první až třetí se použije odstavec 1 
obdobně. 
  (7) Nárok na doplatek na bydlení má bez splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 
až 3 nezletilé nezaopatřené dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti 
nebo mládež, nebo které žije v náhradní rodinné péči, a to za podmínky, že na něj přešlo 
vlastnictví nebo nájem bytu a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě 
odůvodněných nákladů na bydlení. 
 (8) Splňuje-li podmínky nároku na doplatek na bydlení více osob, náleží doplatek na 
bydlení jen jednou v rámci jednoho okruhu společně posuzovaných osob, a to osobě určené na 
základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí orgán pomoci v hmotné nouzi, 
které z těchto osob se doplatek na bydlení přizná. 
 (9) Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud se byt, jiný než obytný prostor podle 
odstavce 6 věty první nebo ubytovací zařízení nachází v oblasti se zvýšeným výskytem sociálně 
nežádoucích jevů vyhlášené opatřením obecné povahy podle § 33d. Ustanovení věty první se 
nepoužije na případy, kdy vlastnické právo nebo právo na užívání bytu, jiného než obytného 
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prostoru podle odstavce 6 věty první nebo ubytovacího zařízení vzniklo před vydáním opatření 
obecné povahy podle § 33d. 
  

§ 33a 
Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení 

 (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) Jiným než obytným prostorem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, který je 
na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu určen pro bydlení, a který zároveň 
splňuje standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1. Pro prokázání právního titulu k užívání 
jiného než obytného prostoru uvedeného ve větě první se použije § 33 odst. 1 obdobně. 
 (3) 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. Pokud je ubytování poskytováno v ubytovacích zařízeních podle věty první, odstavec 
2 a § 33b se v tomto případě nepoužijí. 
 (4) Za byt se pro účely tohoto zákona považuje též soubor místností, které tvoří stavbu 
pro individuální či rodinnou rekreaci, nebo samostatná místnost, která tvoří stavbu pro 
individuální či rodinnou rekreaci, pokud jsou tyto stavby užívány vlastníkem k trvalému 
bydlení a pokud splňují standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1. 
 (5) V případech hodných zvláštního zřetele lze s využitím informace pověřeného 
obecního úřadu nebo újezdního úřadu podle § 35a odst. 1 pro účely tohoto zákona za byt 
považovat i část bytu, pokud byt splňuje podmínky podle odstavce 1. Pokud v tomto bytě žije 
více osob, které se pro tyto účely společně neposuzují, určuje se výše odůvodněných nákladů 
na bydlení za celý byt, a je-li na tento byt těmto osobám poskytován příspěvek na bydlení podle 
zákona o státní sociální podpoře, odečte se tento příspěvek od odůvodněných nákladů na 
bydlení za celý byt, a dále se postupuje podle § 8. Odečte-li se příspěvek na bydlení postupem 
uvedeným ve větě druhé, platí, že pro účely zjišťování nároku na doplatek na bydlení a jeho 
výše se tento příspěvek již znovu neodečítá. 
  

§ 33b 
Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou 

rekreaci a jejich kontrola 
 (1) Jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci musí mít 
pro účely poskytnutí doplatku na bydlení podle tohoto zákona povahu samostatně vymezeného 
uzamykatelného prostoru s minimálně jednou pobytovou místností, který svou polohou, 
velikostí a stavebním uspořádáním splňuje dále uvedené požadavky k tomu, aby se v něm 
zdržovaly a bydlely osoby, a neomezený přístup k pitné vodě. Pro vymezení jiného než 
obytného prostoru se použijí § 3 písm. i), § 8, § 10 odst. 5 a 6, § 11, § 38, § 44 odst. 1 písm. a) 
a § 44 odst. 1 věta druhá vyhlášky o technických požadavcích na stavby75), ve znění účinném 
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně. Pro vymezení stavby pro individuální či 
rodinnou rekreaci se použijí § 3 písm. i), § 8, § 11, § 38 a § 40 odst. 2 vyhlášky o technických 
požadavcích na stavby75), ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně 
s tím, že tato stavba musí mít záchod. 
 (2) Kontrolu, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou 
rekreaci splňuje požadavky uvedené v odstavci 1, provádí pro účely tohoto zákona na žádost 
orgánu pomoci v hmotné nouzi obecný stavební úřad. 
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 (3) Při provádění kontroly podle odstavce 2 se postupuje podle ustanovení zákona o 
kontrole. 
  

§ 33c 
Podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele 

 (1) Za případ hodný zvláštního zřetele podle § 33 odst. 6 věty první či druhé nebo podle 
§ 33a odst. 5 nelze považovat situaci, kdy osoba, popřípadě osoby s ní společně posuzované, 
a) bez vážných důvodů opustily předchozí bydlení v bytě podle § 33a odst. 1, 
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 § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 10, 
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 § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 10, 
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 podle § 33a odst. 1, 
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. 
  

§ 33d 
Oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů 

 (1) Obec, na jejímž území se nacházejí místa, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují 
sociálně nežádoucí jevy, může požádat pověřený obecní úřad, v jehož územním obvodu se tato 
místa nacházejí, o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným 
výskytem sociálně nežádoucích jevů (dále jen "opatření obecné povahy"). Žádost musí 
obsahovat: 
a) identifikaci míst, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, a 
b) odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů; za sociálně 
nežádoucí jevy se považuje zejména porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící 
na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek apod. 
 (2) Pověřený obecní úřad na základě žádosti podle odstavce 1 připraví návrh opatření 
obecné povahy. Pověřený obecní úřad projedná návrh opatření obecné povahy s Policií České 
republiky, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu narušování 
veřejného pořádku, s obecním úřadem obce s rozšířenou působností jako orgánem sociálně-
právní ochrany dětí, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu 
nepříznivých vlivů působících na děti. 
 (3) Námitky proti návrhu opatření obecné povahy mohou podat pouze vlastníci 
nemovitostí, které se nacházejí v oblasti uvedené v návrhu opatření obecné povahy. 
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 (4) Neshledá-li pověřený obecní úřad na základě vlastního posouzení, s přihlédnutím k 
výsledkům projednání s dotčenými orgány, doručeným připomínkám a námitkám, že se v 
místech uvedených v návrhu opatření obecné povahy ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy 
nevyskytují, vydá opatření obecné povahy. 
 (5) Pověřený obecní úřad zruší opatření obecné povahy, požádá-li o to obec, jež podala 
žádost na jeho vydání. 
 (6) Žádosti podle odstavců 1 a 5 podává obec v samostatné působnosti. 
  

§ 34 
Odůvodněné náklady na bydlení 

 Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítávají 
a) nájemné, popřípadě obdobné náklady spojené s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení 
nebo obdobné náklady při užívání bytu v jiné než nájemní, družstevní nebo vlastnické formě 
bydlení; nájemným nebo obdobnými náklady při užívání bytu v jiné než nájemní, družstevní 
nebo vlastnické formě bydlení se rozumí nájemné hrazené v nájemních bytech, a to až do výše, 
která je v místě obvyklá; obdobnými náklady spojenými s vlastnickou nebo družstevní formou 
bydlení se rozumí výše prokazatelných nákladů, maximálně však do výše nákladů uvedených 
v zákoně o státní sociální podpoře63), 
b) pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu, maximálně však do výše, která je v 
místě obvyklá; úhradou služeb bezprostředně spojených s užíváním bytu se rozumí úhrada za 
ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, za úklid společných prostor v domě, za 
užívání výtahu, za dodávku vody z vodovodů a vodáren, za odvádění odpadních vod 
kanalizacemi, za osvětlení společných prostor v domě, za odvoz tuhého komunálního odpadu, 
za vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další prokazatelné a 
nezbytné služby související s bydlením, 
  
c) úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií; úhradou prokazatelné nezbytné spotřeby 
energií se rozumí úhrada dodávky a spotřeby elektrické energie, plynu, případně výdaje na další 
druhy paliv, a to ve výši, která je v místě obvyklá; výše úhrady za prokazatelnou nezbytnou 
spotřebu energií se stanoví jako průměrná cena za dodávku energií pro bytovou jednotku určité 
velikosti podle sdělení příslušných dodavatelů těchto energií, nejvýše však ve výši skutečných 
úhrad; v odůvodněných případech lze navýšit takto zjištěné částky až o 10 %; za odůvodněný 
případ se považuje zejména dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav, 
d) v případech hodných zvláštního zřetele při užívání jiného než obytného prostoru nebo 
ubytovacího zařízení úhrada nákladů uvedená v písmenech a) až c), a to do výše, která je v 
místě obvyklá, avšak maximálně do výše 80 % normativních nákladů na bydlení podle zákona 
o státní sociální podpoře64), 
e) v případech hodných zvláštního zřetele podle § 33 odst. 6 věty třetí úhrada nákladů uvedená 
v písmenech a) až c), a to do výše, která je v místě obvyklá, maximálně však do výše 
normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře64), 
f) u stavby pro individuální či rodinnou rekreaci užívané vlastníkem úhrada nákladů uvedená v 
písmenech a) až c), a to do výše, která je v místě obvyklá, avšak maximálně do výše 90 % 
normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře76). 
  

§ 35 
Výše doplatku na bydlení 

 Výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných 
nákladů na bydlení, sníženou o příspěvek na bydlení12) vyplacený v měsíci bezprostředně 
předcházejícím aktuálnímu kalendářnímu měsíci, a částkou, o kterou příjem 
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a) osoby (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí 
osoby, nebo 
b) osoby a společně posuzovaných osob (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí 
převyšuje částku živobytí společně posuzovaných osob; pokud však v rámci společně 
posuzovaných osob, které jsou posuzovány pro účely pomoci v hmotné nouzi, není některá z 
osob považována za osobu v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou, stanoví se výše 
doplatku na bydlení s poměrnou částí příspěvku na živobytí připadající na osobu, která není 
považována za osobu v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou. 
  

§ 35a 
Vzájemná součinnost krajské pobočky Úřadu práce, obce a pověřeného obecního úřadu nebo 

újezdního úřadu 
 (1) Vyhodnocuje-li krajská pobočka Úřadu práce v rámci posuzování, zda se jedná o 
případ hodný zvláštního zřetele podle § 33 odst. 6 věty první či druhé nebo podle § 33a 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 věcí66). Obsahem informace uvedené ve větě první 
jsou údaje potřebné k vyhodnocení podmínek podle § 33c odst. 1, 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. 
 (2) O skutečnosti, že osobě užívající jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení 
byl přiznán doplatek na bydlení nebo doplatek na bydlení přiznán nebyl, informuje krajská 
pobočka Úřadu práce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 kalendářních dnů, 
pověřený obecní úřad nebo újezdní úřad příslušný podle místa skutečného pobytu této osoby s 
podnětem k zahájení sociální práce za účelem řešení bytové situace této osoby. 
 (3) Krajská pobočka Úřadu práce poskytne obci na základě její žádosti informace o 
počtu osob, kterým je poskytován doplatek na bydlení na jejím území podle lokalit uvedených 
v žádosti. 
____________________  
12)§ 24 a 25 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
19) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 
zákonů. 
33) § 717 občanského zákoníku. 
33a) § 34 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady 
o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 
63) § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
64) § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
66) § 4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č. 366/2011 Sb. 
72) § 744 občanského zákoníku. 
73) § 745 a 746 občanského zákoníku. 
74) Zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
75) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
76) § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

* * * 
§ 38 

Nárok na dávku a její výplatu 
 

 (1) Nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení vzniká dnem splnění podmínek 
stanovených tímto zákonem. 
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 (2) Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc vzniká dnem, kdy ji příslušný orgán 
pomoci v hmotné nouzi přizná. 
  
 (3) Dávka, na kterou vzniká nárok splněním podmínek stanovených tímto zákonem 
(odstavec 1), náleží osobě od prvního dne kalendářního měsíce, v němž bylo zahájeno řízení 
o přiznání dávky, pokud v něm osoba zároveň splnila všechny podmínky pro přiznání nároku 
na dávku, jinak od prvního dne kalendářního měsíce, kdy výše uvedené podmínky splnila. 
 

§ 39 
Minimální výše příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení 

 
 Nedosahují-li Nedosahuje-li příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení za kalendářní 
měsíc částky 50 Kč, náležejí náleží v této částce. 
 

§ 40 
Příjemce a zvláštní příjemce 

 (1) Příjemcem dávky je ten, komu byla dávka přiznána. 
 (2) Orgán pomoci v hmotné nouzi ustanoví zvláštního příjemce vždy v případech, kdyby 
se výplatou dávky příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím 
byly poškozeny zájmy osob, v jejichž prospěch je příjemce dávky povinen dávku používat, 
nebo nemůže-li příjemce výplatu přijímat anebo kdyby hrozila ztráta bydlení příjemce a s ním 
společně posuzovaných osob. Orgán pomoci v hmotné nouzi může namísto příjemce 
uvedeného v odstavci 1 ustanovit zvláštního příjemce i z dalších vážných důvodů. Souhlas 
příjemce s ustanovením zvláštního příjemce 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. 
 (3) Příjemce a zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít ve prospěch osoby nebo 
společně posuzovaných osob, kterým byla dávka přiznána. 
 (4) Zvláštní příjemce ustanovený příjemci, který nemůže výplatu přijímat, je povinen 
používat dávku podle pokynů příjemce. 
 (5) Orgán pomoci v hmotné nouzi může ustanovit zvláštním příjemcem jen fyzickou 
nebo právnickou osobu, která s ustanovením souhlasí. 
 

* * * 
§ 42 

Formy poskytování dávek 
 
 (1) Příspěvek na živobytí se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popřípadě v obou 
těchto formách. 
  
 (2) Ve věcné formě se příspěvek na živobytí poskytne, pokud je zjevné, že by příjemce 
nevyužil dávku k účelu, ke kterému je určena. Pokud v průběhu poskytování peněžité formy 
dávky bude tato dávka používána k jinému účelu, než byla poskytnuta, postupuje se obdobně, 
a to i s využitím institutu zvláštního příjemce. 
  
 (3) Doplatek na bydlení se poskytuje v peněžní formě. Doplatek na bydlení nebo jeho 
část lze použít bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nákladů na bydlení, a to tak, že plátce 
doplatku jej poukazuje pronajímateli nebo poskytovali služeb nebo poskytovateli energií. V 
případě, že vlastník jednotky jako poskytovatel služeb neuhradil společenství vlastníků 
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jednotek zálohu za služby spojené s užíváním bytu a příspěvek do fondu oprav, považuje se pro 
účely tohoto zákona za poskytovatele služeb nájemci společenství vlastníků jednotek. 
  
 (43) Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popřípadě 
v obou těchto formách. 
 

§ 43 
Výplata dávek 

  
 (1) Příspěvek na živobytí se vyplácí v kalendářním měsíci, na který náleží, v měsíčních 
lhůtách určených plátcem příspěvku. Je-li zřejmé, že příjemce nedokáže s větší částkou 
finančních prostředků hospodařit, lze příspěvek na živobytí poskytovat týdně nebo denně. 
 (2) Doplatek na bydlení se vyplácí v kalendářním měsíci, za který náleží, v měsíčních 
lhůtách určených plátcem doplatku. Se souhlasem příjemce může být doplatek na bydlení, 
nepřesahuje-li jeho výše 100 Kč, vyplacen najednou po uplynutí delšího, nejdéle však ročního 
období. 
 (32) Mimořádná okamžitá pomoc se vyplatí bezodkladně. 
 (43) Dávka se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený oprávněnou 
osobou, jiným příjemcem dávky nebo zvláštním příjemcem dávky, v hotovosti, poštovním 
poukazem, prostřednictvím poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální 
služby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo 
poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě nebo přímou úhradou částek, k jejichž 
úhradě je příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána. 
 (54) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti 
osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému 
je určena. Způsob výplaty 
a) příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané 

dávky bude poskytnuto využitím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené 
hodnotě. Příjemci dávky, který pobírá dávku déle než 6 měsíců v posledních 12 měsících, 
bude dávka vyplácena tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky bude vypláceno 
poukázkami opravňujícími k nákupu zboží ve stanovené hodnotě. Ustanovení předchozí věty 
se nepoužije v případech, kdy výše příspěvku na živobytí nepřesahuje 500 Kč, a v případech, 
kdy je příjemce nebo osoba s ním společně posuzovaná osobou, která poskytuje péči podle 
§ 3 odst. 1 písm. a) bodu 5, nebo osobou, které 
1. jsou poskytovány pobytové sociální služby78), 
2. je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, 
3. byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost79), 
4. byl přiznán příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná 

závislost)74), a to ode dne právní moci rozhodnutí o přiznání této dávky, nebo je osobou 
starší 70 let, 

5. byla přiznána invalidita III. stupně, anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné 
zvláštního zřetele, 

b) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3 může určit plátce 
dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto využitím 
poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě, 

c) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určí plátce dávky 
jako způsob výplaty využitím přímé úhrady výdaje nebo nákladu, který je důvodem 
pro přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo využitím poukázky na přímý odběr zboží 
ve stanovené hodnotě; hotovostní způsob výplaty může u mimořádné okamžité pomoci 
přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určit plátce dávky pouze v případě, nelze-li využít 
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těchto způsobů výplaty, nebo pokud plátce dávky dospěje v odůvodněném případě k závěru, 
že je důvodné poskytnutí dávky tímto způsobem. 

 (6) Dojde-li v době, ve které je vyplácen příspěvek na živobytí, ke změně místa, kde je 
příjemce dávky hlášen k pobytu, zastaví plátce dávky, který byl před touto změnou k výplatě 
dávky příslušný, výplatu dávky, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž se o změně pobytu příjemce dozvěděl. Plátce dávky uvedený ve větě první předá 
orgánu pomoci v hmotné nouzi příslušnému podle místa pobytu příjemce kopie podkladů, na 
jejichž základě byla dávka přiznána. Plátce dávky vyplácí dávku od měsíční splátky následující 
po měsíci, v němž byla výplata dávky zastavena. 
 

Změna skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výši 
§ 44 

 (1) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku nebo její výplatu tak, že nárok 
na dávku nebo na její výplatu zanikne, dávka se odejme nebo její výplata zastaví od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tato změna nastala. 

(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.  
  (2) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro výši dávky tak, že dávka má být zvýšena, 
provede se zvýšení dávky od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, ve kterém tato změna nastala. 
  (3) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro výši dávky tak, že dávka má být snížena, 
provede se snížení dávky od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, ve kterém tato změna nastala. 
 (42) Pokud má dojít ke zvýšení nebo snížení opakující se dávky o částku nižší než 
50 Kč, nemění se výše dosud vyplácené dávky. Jestliže suma částek, o které se měla zvýšit 
nebo snížit výše opakující se dávky za aktuální kalendářní měsíc a kalendářní měsíce 
předchozího období, v němž nedošlo k úpravě výše dávky z důvodu uvedeného ve větě první, 
dosáhne 50 Kč, výše opakující se dávky se stanoví nově. 
 (53) Změní-li se v období, na něž byla dávka přiznána, okruh společně posuzovaných 
osob nebo jiné skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku nebo její výši, posoudí se nově nárok 
na dávku a její výši od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
ve kterém tato změna nastala. 
 (643) Výše dávek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
 (754) Došlo-li k novému posouzení nároku na dávku nebo její výši, dávka se 
a) přizná, vyplatí nebo se její výše zvýší, a to zpětně nejvýše za 3 měsíce ode dne, kdy orgán 

rozhodující o dávce zjistil, že je třeba nově nárok na dávku nebo její výši posoudit, nebo kdy 
příjemce nebo žadatel o přiznání dávky, její výplatu nebo zvýšení požádá, nebo 

b) odejme, její výplata se zastaví nebo se její výše sníží, a to ode dne následujícího po dni, jímž 
uplynulo období, za které již byla dávka vyplacena. Ustanovení o odpovědnosti příjemce 
a společně posuzovaných osob za přeplatek tím není dotčeno. 

 
* * * 
§ 46a  

Přechod nároku na opakující se dávky  
při ztrátě podmínky nároku dosavadního příjemce 

 
 (1) Přestane-li dosavadní příjemce opakující se dávky plnit podmínky nároku na tuto 
dávku, přechází tento nárok na nejstarší společně posuzovanou osobu, která žije s dosavadním 
příjemcem, za předpokladu, že s tímto přechodem nároku vysloví tato osoba souhlas. 
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 (2) Je-li vysloven souhlas nejstarší společně posuzované osoby podle odstavce 1, pak v 
případě přechodu nároku na doplatek na bydlení platí, že právní vztah k bytu, k jinému než 
obytnému prostoru nebo k ubytovacímu zařízení, který má dosavadní příjemce doplatku na 
bydlení, má pro účely pobírání této dávky i tato nejstarší společně posuzovaná osoba. Věta 
první se nepoužije, pokud dosavadní příjemce doplatku na bydlení svůj právní vztah k bytu, k 
jinému než obytnému prostoru nebo k ubytovacímu zařízení pozbyl. 

* * *  
 

§ 49 
Povinnosti a odpovědnost žadatele, příjemce dávky  

a osoby společně posuzované 
 (1) Žadatel o dávku, příjemce i společně posuzované osoby jsou povinni 
a) osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, na její výši nebo výplatu a na výzvu se 

osobně dostavit k příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi, nebrání-li tomu těžko 
překonatelné překážky, zejména zdravotní stav, 

b) podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro účely posouzení invalidity třetího stupně, 
lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným 
Českou správou sociálního zabezpečení, vyšetření zdravotního stavu poskytovatelem 
zdravotních služeb určeném okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému 
odbornému vyšetření, předložit určenému poskytovateli zdravotních služeb lékařské 
nálezy ošetřujících lékařů, které jim byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou 
významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná 
k vypracování posudku, jsou-li k tomu okresní správou sociálního zabezpečení vyzváni, a 
to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí29). 

  
 (2) Příjemce dávky je povinen 
a) písemně oznámit orgánu pomoci v hmotné nouzi změny ve skutečnostech rozhodných pro 

trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o těchto 
skutečnostech dozvěděl, 

b) vyhovět výzvě orgánu pomoci v hmotné nouzi, aby osvědčil skutečnosti rozhodné 
pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, 
neurčil-li orgán pomoci v hmotné nouzi delší lhůtu, 

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. 

 
 (3) Osoba společně posuzovaná je povinna v souvislosti s řízením o dávce 
a) osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, 
b) písemně ohlásit orgánu pomoci v hmotné nouzi změny ve skutečnostech, které osvědčila 

podle písmene a). 
 
 (4) Osoba společně posuzovaná je povinna splnit povinnosti uvedené v odstavci 3 písm. 
a) a c) na požádání příjemce. Pokud osoba společně posuzovaná odmítne splnit povinnosti 
uvedené v odstavci 3 písm. a) a c), je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen vyzvat společně 
posuzovanou osobu, aby tyto povinnosti splnila do 8 dnů ode dne vyzvání; orgán pomoci v 
hmotné nouzi může s osobou společně posuzovanou dohodnout pro splnění uvedených 
povinností dobu delší než 8 dnů. Povinnost uloženou v odstavci 3 písm. b) je osoba společně 
posuzovaná povinna splnit do 8 dnů ode dne, kdy ke změně skutečností došlo. 
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 (5) Nesplní-li osoba uvedená v odstavcích 1 až 4 ve lhůtě stanovené příslušným orgánem 
povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 4, může být po předchozím upozornění žádost o dávku 
zamítnuta, výplata dávky zastavena, nebo dávka odejmuta. 
  
 (6) Orgán pomoci v hmotné nouzi, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, v případě, 
že je příslušný k rozhodování ve věcech hmotné nouze, může žadateli, příjemci nebo společně 
posuzované osobě uložit pořádkovou pokutu až do 10 000 Kč za porušení povinností uvedených 
v odstavcích 1 až 4. Pokutu nelze uložit, jestliže příjemci nebo společně posuzované osobě 
vznikla pro nesplnění uvedených povinností povinnost uhradit přeplatek na dávce. Pro vybírání 
a vymáhání pokut platí § 59 odst. 5 obdobně. 
 

(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. 

____________________  
29) § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

* * *  
§ 61 

Krajská pobočka Úřadu práce 
 (1) Krajská pobočka Úřadu práce 
a) rozhoduje o přiznání příspěvku na živobytí, a mimořádné okamžité pomoci a doplatku na 

bydlení a o jejich výši a provádí jejich výplatu, 
b) poskytuje osobám informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení; tyto 

informace cizinci s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky za účelem 
výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle jiného právního předpisu57) sdělí 
písemně, 

c) posuzuje, zda se osoba uvedená v § 16 odst. 1 nestala neodůvodnitelnou zátěží systému, 
 
d) písemně sděluje Ministerstvu vnitra28) zjištění, že osoba uvedená v § 16 odst. 1 se stala 

neodůvodnitelnou zátěží systému, 
e) písemně sděluje Ministerstvu vnitra49a), že úhrnný měsíční příjem osoby uvedené v § 5 odst. 

1 písm. f), a společně s ní posuzovaných osob, zjištěný při rozhodování o příspěvku na 
živobytí, nedosahuje částky živobytí společně posuzovaných osob, 

f) spolupracuje zejména s orgány sociálně-právní ochrany dětí, povinnými osobami, orgány 
činnými v trestním řízení a soudy při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání 
plnění vyživovací povinnosti, 

g) písemně sděluje Ministerstvu vnitra58), že cizinec, kterému bylo vydáno povolení 
k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání 
vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle jiného právního předpisu57), podal žádost 
o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc,. 

h) informuje podle § 35a odst. 2 pověřený obecní úřad nebo újezdní úřad, 
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i) podává pověřenému obecnímu úřadu nebo újezdnímu úřadu, příslušnému podle místa 
skutečného pobytu osoby, popřípadě společně posuzovaných osob, žádost o informaci podle 
§ 35a odst. 1. 

  
 (2) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna provést posouzení a oznámení podle 
odstavce 1 písm. c) a d) v odůvodněných případech též opětovně. 
  
 (3) Krajská pobočka Úřadu práce dále 
a) vede evidenci osob vykonávajících veřejnou službu, která obsahuje jméno, popřípadě jména, 

příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt těchto osob, včetně informací o zahájení 
výkonu veřejné služby, o jejím ukončení a hodnocení, pokud se s obcemi nebo dalšími 
subjekty nedohodne jinak, 

b) uděluje závazné pokyny při výkonu veřejné služby a zabezpečuje kontrolu výkonu veřejné 
služby, pokud se s obcemi nebo dalšími subjekty nedohodne jinak, 

c) uzavírá smlouvu o výkonu veřejné služby s přihlédnutím k dosaženému vzdělání a profesní 
praxi, pokud se s obcemi nebo dalšími subjekty nedohodne jinak, 

d) uzavírá pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou 
osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude způsobena, pokud se 
s obcemi nebo dalšími subjekty nedohodne jinak, 

e) uzavírá dohodu s obcí, že na jejím území může být veřejná služba vykonávána. 
  
 (4) Krajská pobočka Úřadu práce může s obcí nebo dalšími subjekty uzavřít písemnou 
smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby obcí nebo dalšími subjekty. 
 

* * *  
§ 67 

Místní příslušnost 
  (1) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí 
a) místem, kde je žadatel o dávku hlášen k trvalému pobytu podle zvláštních právních 
předpisů7), 
b) není-li žadatel hlášen podle písmene a), pak jiným místem, kde je hlášen podle zvláštního 
právního předpisu9), 
c) není-li žadatel hlášen podle písmene a) ani b), pak místem, kde je zaměstnán, 
d) není-li žadatel hlášen podle písmene a) ani b), ani není na území České republiky zaměstnán, 
místem, kde na území České republiky bydlí, 
 pokud tento zákon nestanoví jinak. 
 

(1) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí  
a) místem, kde žadatel o dávku na území České republiky bydlí, 
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. 
 
 (2) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce při postupu podle § 61 odst. 1 písm. 
c) a d) se řídí místem pobytu9) osoby uvedené v § 61 odst. 1 písm. c). 
  
 (3) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce při řízení o mimořádnou okamžitou 
pomoc se řídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu kde žadatel o dávku na území 
České republiky bydlí nebo se dlouhodobě zdržuje. Jestliže však k situaci, která vyžaduje 
poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo mimo správní obvod krajské pobočky Úřadu 
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práce, v němž je osoba hlášena k pobytu v němž osoba bydlí nebo se dlouhodobě zdržuje, je 
místně příslušnou ta krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž správním obvodu k této situaci 
došlo. 
____________________  
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. 
9) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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. 
 

* * *  
§ 69 

Zahájení řízení 
  (1) Řízení o přiznání dávky se zahajuje na základě písemné žádosti osoby, není-li dále 
stanoveno jinak (§ 70), podané příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi na tiskopisu 
předepsaném ministerstvem. 
  
 (2) Řízení o změně výše již přiznané dávky nebo o jejím odnětí nebo o zastavení její 
výplaty nebo o přeplatku se zahajuje na návrh příjemce, zvláštního příjemce, osoby společně 
posuzované nebo z moci úřední. 
 

* * *  
§ 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, 
d) údaj o počtu osob, které užívají byt, jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení společně 

se žadatelem o dávku. 
 (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 byt, jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení jsou užívány na základě 

smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu, 
c) doklad o podlahové ploše bytu nebo jiného než obytného prostoru, 
d) doklady, na základě kterých je možné získat údaje potřebné k hodnocení standardů kvality 

bydlení stavby pro individuální či rodinnou rekreaci nebo jiného než obytného prostoru 
podle § 33b, 
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e) doklad o výši a úhradě nájemného, popřípadě o výši obdobných nákladů spojených s 
vlastnickou formou bydlení, družstevní formou bydlení nebo jinou než nájemní, družstevní 
nebo vlastnickou formou bydlení, 

f) doklad o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, jiného 
než obytného prostoru nebo ubytovacího zařízení a rozpis těchto služeb, 

g) doklad o výši úhrady za dodávku elektrické energie a plynu, případně dalších druhů paliv, a 
rozpis těchto energií, 

h) doporučení odborného lékaře o nutnosti dietního stravování, 
i) doklad o plnění soudem stanovené vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti, případně o 

výši dluhu na výživném. 
 (4) K žádosti o doplatek na bydlení musí být dále přiloženy tyto doklady: 
a) doklad o tom, že byt, jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení jsou užívány na základě 

smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu, 
b) doklad o podlahové ploše bytu nebo jiného než obytného prostoru, 
c) doklady, na základě kterých je možné získat údaje potřebné k hodnocení standardů kvality 

bydlení stavby pro individuální či rodinnou rekreaci nebo jiného než obytného prostoru 
podle § 33b, 

d) doklad o výši a úhradě nájemného, popřípadě o výši obdobných nákladů spojených s 
vlastnickou formou bydlení, družstevní formou bydlení nebo jinou než nájemní, družstevní 
nebo vlastnickou formou bydlení, 

e) doklad o výši pravidelných úhrad za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, jiného 
než obytného prostoru nebo ubytovacího zařízení a rozpis těchto služeb, 

f) doklad o výši úhrady za dodávku elektrické energie a plynu, případně dalších druhů paliv, a 
rozpis těchto energií, 

g) doklad prokazující zdravotní stav žadatele, jestliže je žádáno zvýšení podle § 34 písm. c), 
h) doklady prokazující osiřelost dítěte a skutečnost, že jde o dítě žijící v náhradní rodinné péči 

nebo v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež, a doklad prokazující 
přechod nájmu bytu, jde-li o žádost osiřelého dítěte. 
 (5) Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc dále obsahuje stručný popis vážné 

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

 (6) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 ověřit z rozhodnutí příslušných 
orgánů51) nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení potvrzení. 

 (7) 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. 

 (8) Pokud je předložení dokladů uvedených v odstavci 3 písm. c) a d) a v odstavci 4 
písm. b) a c) spojeno pro žadatele o dávku s těžko překonatelnou překážkou, poskytne tyto 
doklady na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi obecný stavební úřad. 

____________________  
51) Například § 8 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. 

 
§ 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. 
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 (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. 

* * * 
 

§ 75  
Vydávání rozhodnutí 

  Rozhodnutí se vydává jen v případě, že 
a) dávka nebyla přiznána nebo nebyla přiznána v požadovaném rozsahu, 
a) dávka nebyla přiznána nebo dávka mimořádné okamžité pomoci nebyla přiznána 

v požadované výši, 
b) dávka byla odejmuta, 
c) dávka byla snížena, 
d) výplata dávky byla zastavena, 
e) jde o přeplatek na dávce, 
f) jde o rozhodnutí podle § 16 odst. 6, 
g) jde o rozhodnutí podle § 76 odst. 3, 
h) jde o rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce (§ 40 odst. 2), 
i) jde o rozhodnutí podle § 54 odst. 1. 

 
* * * 
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§ 76 
Oznámení a námitky 

 (1) Rozhoduje-li orgán pomoci v hmotné nouzi o dávce v případech, kdy se nevydává 
rozhodnutí, je povinen žadateli doručit písemné oznámení o dávce a její výši. Písemné 
oznámení o dávce se nedoručuje do vlastních rukou. 

  
 (2) Proti postupu uvedenému v odstavci 1 lze uplatnit do 15 dnů ode dne výplaty první 

splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky po jejím přiznání námitky. 
K námitkám, které byly podány opožděně, se nepřihlíží. 

  
 (3) Námitky se podávají písemně u příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který 

dávku přiznal. Orgán pomoci v hmotné nouzi vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly, 
rozhodnutí o dávce. 

 
§ 77 

Opravné prostředky 
 

 (1) O odvolání proti rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce rozhoduje ministerstvo. 
  
 (2) Odvolání proti rozhodnutí vydanému podle tohoto zákona nemá odkladný účinek. 
 

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

* * * 
§ 79 

Náklady řízení 
  
 (1) Náklady řízení o příspěvku na živobytí, a mimořádné okamžité pomoci a doplatku 

na bydlení nese stát. 
  
 (2) Orgány pomoci v hmotné nouzi, účastníci řízení a osoby společně posuzované, 

nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých v řízení o dávkách. 
 

* * * 
 
 
XVI. Platné znění částí zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, 
s vyznačením navrhovaných změn 

* * * 
§ 4 

 (1) Úřad práce plní úkoly v oblastech 
a) zaměstnanosti, 
b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, 
c) státní sociální podpory, 
d) dávek pro osoby se zdravotním postižením, 
e) příspěvku na péči, 
f) pomoci v hmotné nouzi, 
g) inspekce poskytování sociálně-právní ochrany, 
h) dávek pěstounské péče, 
i)  přídavku na bydlení, 
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v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti3), zákonem o ochraně 
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů4), zákonem 
o sociálně-právní ochraně dětí11), zákonem o státní sociální podpoře5), zákonem o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů8), zákonem o 
sociálních službách9), zákonem o přídavku na bydlení17) a zákonem o pomoci v hmotné 
nouzi10). 
  
 (2) Úřad práce je přístupovým místem pro zajištění elektronické komunikace v oblasti 
sociálního zabezpečení a zaměstnanosti mezi členskými státy Evropské unie. 
 

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí 
§ 4a 

 (1) Ministerstvo je správcem Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, 
jehož obsahem jsou údaje nezbytné k plnění úkolů ministerstva, Úřadu práce, České správy 
sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení v oblasti státní sociální 
podpory, přídavku na bydlení, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby 
se zdravotním postižením, sociálně-právní ochrany dětí, státní politiky zaměstnanosti, ochrany 
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, agendy důchodového pojištění, 
posuzování zdravotního stavu podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 
agendy nemocenského pojištění podle jiných právních předpisů a agendy pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Jednotný informační systém práce a 
sociálních věcí může ministerstvo, Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení a okresní 
správy sociálního zabezpečení využít rovněž za účelem získání potřebných údajů uvedených 
ve větě první nezbytných pro výplatu a kontrolu vyplácení dávek nebo podpory 
v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci nebo kompenzace12), výplaty důchodů a výplaty 
dávek nemocenského pojištění. Součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních 
věcí je rovněž Standardizovaný záznam sociálního pracovníka vedený podle zákona o pomoci 
v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách; vzor Standardizovaného záznamu sociálního 
pracovníka stanoví ministerstvo vyhláškou. 
  
 (2) Údaje z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí mohou být 
poskytovány subjektu, jehož se týkají. Údaje vedené v Jednotném informačním systému práce 
a sociálních věcí mohou být ministerstvem z tohoto systému poskytovány dále jen v případech 
a za podmínek uvedených v zákoně. 
  
 (3) Ministerstvo zřídí na žádost pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností nebo újezdního úřadu zaměstnancům těchto úřadů oprávnění k přístupu 
k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a tento přístup eviduje. 
Zpřístupněnými údaji jsou údaje o podaných žádostech o dávku, nároku na dávku a na její 
výplatu, výši dávky a formě její výplaty a údaje o stanovených sankcích spojených s porušením 
podmínek nároku na dávku a na její výplatu. Přístup zaměstnance k údajům o osobách 
hlášených k trvalému nebo hlášenému místu pobytu v obvodu územní působnosti pověřeného 
obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo újezdního úřadu se zřizuje 
za účelem výkonu povinností podle § 92 písm. b) a d) zákona o sociálních službách a podle 
§ 64 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
  
 (4) Ministerstvo zřídí na žádost krajského úřadu zaměstnanci krajského úřadu oprávnění 
k přístupu k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a tento přístup 
eviduje. Zpřístupněnými údaji jsou údaje uvedené v odstavci 3 větě druhé. Přístup zaměstnance 
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k údajům o osobách hlášených k trvalému nebo hlášenému místu pobytu v územním obvodu 
kraje se zřizuje za účelem výkonu povinností podle § 93 písm. c) zákona o sociálních službách. 
  
 (5) Ministerstvo zřídí na žádost krajské pobočky Úřadu práce zaměstnanci krajské 
pobočky Úřadu práce oprávnění k přístupu k údajům vedeným ve Standardizovaném záznamu 
sociálního pracovníka a tento přístup eviduje. 
  
 (6) Ministerstvo zřídí na žádost České správy sociálního zabezpečení zaměstnanci 
České správy sociálního zabezpečení a zaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení 
oprávnění k přístupu k údajům vedeným v Jednotném informačním systému práce a sociálních 
věcí v rozsahu potřebném pro výkon jeho činností podle zákona a tento přístup eviduje. 
  
 (7) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí se zpracovávají 
rovněž anonymizované údaje pro účely statistik, vykazování a publikace otevřených dat. Takto 
zpracované údaje a z nich pocházející statistiky může ministerstvo předávat jiným orgánům 
veřejné moci a publikovat je jako otevřená data podle zvláštního právního předpisu13). 
____________________  
1) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona 

České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. 
3) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
5) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
6) Například zákoník práce, zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon 

o investičních pobídkách). 
7) § 33 odst. 3 a § 73 odst. 6 zákoníku práce. 
8) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. 
9) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
10) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 
11) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
12) § 44b zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
13) § 4b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
14) § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
15) § 5 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
16) § 6f zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
17) Zákon č. …/2020 Sb., o přídavku na bydlení. 
 
 
XVII. Platné znění částí zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 

* * * 
§ 49 

 (1) Při posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění se použijí 
ustanovení § 41 až 48 obdobně s tím, že 
a) dokladem o prokazatelném předání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti 

posuzované osobě a ve věcech potřeby ošetřování a péče nebo potřeby dlouhodobé péče 
osobě, která o posouzení zdravotního stavu požádala, je záznam ve zdravotnické 
dokumentaci, který posuzovaná osoba podepíše, nebo v případě zaslání prostřednictvím 
držitele poštovní licence vyznačení doručení na doručence; v případě využití elektronické 
komunikace je dokladem o odeslání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti 
posuzované osobě rovněž doklad o odeslání prostřednictvím datové schránky nebo záznam 
uložený v počítači v elektronické formě ve formátech stanovených právním předpisem 
s funkcí ověřování autenticity uložených dat a časovým razítkem získaným prostřednictvím 
státem uznané autority, 
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b) lhůta pro podání návrhu na přezkoumání podle § 46 odst. 1 činí 3 pracovní dny; tento návrh 
nemá odkladný účinek, 

c) lhůta pro postoupení návrhu na přezkoumání podle § 46 odst. 5 činí 5 pracovních dnů, 
d) účastníkem řízení o přezkoumání rozhodnutí je poskytovatel, který rozhodnutí vydal, 

a osoba, jejíž zdravotní stav je posuzován; návrh na přezkoumání rozhodnutí může podat 
tato osoba nebo osoba, které uplatněním rozhodnutí vznikají práva nebo povinnosti. 

 
 (2) Nemůže-li se pacient s ohledem na svůj zdravotní stav podepsat nebo odmítá-li 
pacient záznam podle odstavce 1 písm. a) podepsat, zdravotnický pracovník tuto skutečnost 
zaznamená do zdravotnické dokumentace a zároveň uvede důvody, které pacientovi brání 
v podepsání; záznam podepíše zdravotnický pracovník a svědek. 
 
 (3) Právní úprava posuzování zdravotního stavu pro účely důchodového pojištění, 
nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, přídavku na bydlení 
a dávek pro osoby se zdravotním postižením není ustanoveními tohoto zákona dotčena. 
 
 (4) Ustanovení o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiného právního předpisu se 
ve věcech posudkové péče a lékařských posudků použijí tak, aby nebyla zkrácena procesní 
práva posuzované osoby a osob, kterým jeho uplatněním vznikají práva a povinnosti. Tím 
nejsou dotčeny jiné právní předpisy, které stanoví povinnost sdělovat určité skutečnosti, 
popřípadě povinnost zachovávat o určitých skutečnostech mlčenlivost. 

* * * 
 
XVIII. Platné znění částí 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 

* * * 
§ 7 

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků 
(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh 

za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a 
vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. 

  
(2) Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby 

v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení 
celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů 
ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných 
pro rozúčtování. 

 
(3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, 

nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb. 
 

(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. 
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* * * 
XIX. Platné znění částí zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, 
s vyznačením navrhovaných změn 

* * * 
§ 14 

 
 (1) Státní občanství České republiky lze udělit, pokud má žadatel na území České 
republiky povolen trvalý pobyt1) ke dni podání žádosti nepřetržitě 
a) po dobu alespoň 5 let, 
b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, nebo 
c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území 

České republiky dosahuje alespoň 10 let. 
Do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) se započítává doba jakéhokoli oprávněného 
pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku. 
 
 (2) Státní občanství České republiky lze udělit, pokud žadatel prokáže, že se na území 
České republiky skutečně zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je 
stanovena v odstavci 1 písm. a) až c). Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti 
cizince na území České republiky, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 2 po sobě 
jdoucí měsíce, nebo ze závažného důvodu 6 po sobě jdoucích měsíců; závažným důvodem je 
zejména těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo 
pracovní cesta. 
 
 (3) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli staršímu 15 let, který 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody, nebo pro úmyslný trestný čin, 
b) pokud se v České republice zdržuje po dobu kratší 10 let, ve státě, jehož je státním občanem, 

nejde-li o žadatele, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana 
formou azylu nebo doplňkové ochrany4), nebo ve státech, ve kterých v posledních 10 
letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 
15 let, nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin. 

Podmínka podle písmen a) a b) je splněna, pokud se na žadatele hledí, jako by nebyl odsouzen, 
nebo pokud byl v cizím státě odsouzen za čin, který není trestný podle práva České republiky. 
 
 (4) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže znalost českého 
jazyka. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň 
po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím 
jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo 
žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého 
jazyka. 
 
  (5) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže základní znalost 
ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, 
zeměpisných a historických reáliích České republiky. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, 
který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo 
vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, žadatel, který je ke dni podání 
žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo žadatel s tělesným nebo mentálním postižením, které 
mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v 
kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. 
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  (6) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který v posledních 3 letech 
předcházejících dni podání žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající 
z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky1), 
veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, 
odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České 
republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li 
o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti. 
 
  (7) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže výši a zdroje 
svých příjmů, popřípadě splnění oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu5) nebo 
bezhotovostní převod finančních prostředků z ciziny a že ze svých příjmů v deklarované výši 
odvádí daň, pokud podle jiného právního předpisu6) tuto povinnost neplní jiná osoba. 
Skutečnosti dle předchozí věty je žadatel povinen prokázat za období posledních 3 let 
předcházejících dni podání žádosti. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který je ke dni podání 
žádosti mladší 18 let. 
 
  (8) Státní občanství České republiky lze udělit žadateli, který prokáže, že jeho pobyt na 
území České republiky v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti výrazně a bez 
vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné 
nouzi. Výrazným zatížením systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné 
nouzi se rozumí, že žadatel je převážně závislý na dávkách poskytovaných ze systému státní 
sociální podpory, nebo systému pomoci v hmotné nouzi nebo systému přídavku na bydlení, 
pokud se nejedná o osobu, která je vyloučena z výkonu výdělečné činnosti z důvodu svého 
zdravotního stavu, připravuje se na budoucí povolání7), nebo čerpá mateřskou či rodičovskou 
dovolenou, nebo soustavně pečuje o jinou osobu, která je na takovou péči odkázána. 
 ____________________  
 1) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. 

 4) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. 

 5) § 41 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu. 

 6) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 
 7) § 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona 

č. 271/2001 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 113/2006 Sb. 
§ 16 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 427/2010 
Sb. 

* * * 
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	(2) Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, Sz dávek státní sociální podpory příspěvek na bydleníS přídavek na bydlení a jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory a pěstounské péče.
	(3) Výkonu rozhodnutí nepodléhají pohledávky, které povinný nabyl jako substituční jmění. To neplatí, má-li povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s n...
	(4) Ustanovení tohoto zákona upravující výkon rozhodnutí nemají vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění85a) nebo srovnatelných podmínek zahr...
	§ 1
	Tento zákon upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnan...
	§ 6
	(1) Okresní správy sociálního zabezpečení se zřizují pro obvody, které jsou shodné s územními obvody okresů.
	(2) Na území hlavního města Prahy vykonává působnost okresní správy sociálního zabezpečení Pražská správa sociálního zabezpečení. Na území města Brna vykonává působnost okresní správy sociálního zabezpečení Městská správa sociálního zabezpečení Brno.
	(3) Okresní správy sociálního zabezpečení plní v rámci své působnosti úkoly stanovené tímto zákonem, pokud není jinými obecně závaznými předpisy stanoveno, že tyto úkoly plní jiný orgán.
	(4) Okresní správy sociálního zabezpečení
	a) rozhodují
	1. ve sporných případech o vzniku a zániku důchodového pojištění,
	2. zrušen,
	3. ve sporu mezi občanem a jeho zaměstnavatelem o správnost zápisu v evidenčním listu důchodového pojištění (dále jen "evidenční list"),
	4. až 6. zrušeny,
	7. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně záloh, o penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení a o zřízení zástavního práva v případě dluhu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku ...
	8. zrušen,
	9. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jim bylo v jednotlivých případech svěřeno,
	10. zrušen,
	11. o době a rozsahu péče muže o dítě ve věku do 4 let, jde-li o dobu péče o toto dítě po 31. prosinci 1995 do 30. června 2007, a o době a rozsahu péče o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a ...
	12. o době a rozsahu péče osoby pečující osobně o osobu, která je podle zvláštního právního předpisuP52b) Pzávislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), jde-li ...
	13. o tom, zda osoba samostatně výdělečně činná pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupn...
	14. až 16 zrušeny,
	17. o započtení celého kalendářního roku do doby zaměstnání před 1. lednem 1976, jestliže člen jednotného zemědělského družstva nepracoval stanovený počet pracovních dnů, popřípadě jinak určený pracovní úvazek,
	18. ve věcech osob zdravotně znevýhodněných,
	b) zrušeno
	c) vrací zaměstnanci přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
	d) doporučují v rámci kontrolní lékařské prohlídky (§ 8 odst. 3) zařazení na pracovní rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti fyzické osoby, které přestaly být invalidními,
	e) až g) zrušena
	h) vedou potřebnou statistiku a účetní evidenci předepsanou v sociálním zabezpečení,
	ch) vedou evidenci pro účely důchodového pojištění osob samostatně výdělečně činných a občanů dobrovolně účastných důchodového pojištění,P53)P kteří si platí pojistné na důchodové pojištění,
	i) sepisují žádosti o dávky důchodového pojištění v případech stanovených tímto zákonem,
	j) opatřují a předkládají České správě sociálního zabezpečení na její žádost podklady pro rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění a pro vymáhání neprávem vyplacených částek dávek důchodového pojištění,
	k) navrhují České správě sociálního zabezpečení zápočet dob pojištění a náhradních dob pojištění ve sporných případech a zápočet doby vojenské služby v jiných než spojeneckých armádách, kterou konali povinně občané v době nesvobody, včetně doby zajetí,
	l) poskytují občanům a zaměstnavatelům odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení,
	m) a n)  zrušena
	o) kontrolují plnění povinností občanů a zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení, plnění povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění povinností stanovených při provádění sociálního zabezpeč...
	p) zrušeno
	q) posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů v rozsahu stanoveném tímto zákonem (§ 8),
	r) vybírají pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti včetně záloh podle zvláštního zákona32) a vymáhají pohledávky ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně po...
	s) vyrozumívají písemně ošetřujícího lékaře o tom, že občan, který je dočasně práce neschopný, byl uznán invalidní na základě soudního řízení o žalobě,
	t) vymáhají pohledávky na dávkách důchodového pojištění; přitom jsou oprávněny provádět správní výkon rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění,
	u) mohou převzít plnění některých úkolů spojených s prováděním důchodového pojištění zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří neplní povinnosti při provádění důchodového pojištění,
	v) vydávají na žádost osob samostatně výdělečně činných potvrzení o výši měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pro účely posouzení nároku na dávky státní soci...
	y) navrhují živnostenskému úřadu zrušení živnostenského oprávnění podnikateli z důvodu neplnění závazků podnikatele vůči státu.
	____________________
	9) § 46 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb.
	32) § 13 a 16 zákona ČNR č. 589/1992 Sb.
	52) § 5 odst. 1 písm. r) a s), odst. 3 věta druhá a odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.
	52b) § 8 zákona č. 108/2006 Sb.
	52c) § 9 odst. 8 věta třetí zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb.
	53) § 6 zákona č. 155/1995 Sb.
	§ 38
	(1) Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství.
	(2) Zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství, je banka povinna podat osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu. Za porušení bankovního tajemství se nepovažuje výměna informací mezi Českou národní bankou a orgány bankov...
	(3) Zprávu o záležitostech, týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, podá banka bez souhlasu klienta jen na písemné vyžádání
	a) soudu pro účely občanského soudního řízení;8)
	b) orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon;9)
	c) správcům daně za podmínek podle daňového řádu,
	d) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu ve sporu podle zvláštního právního předpisu9c),
	e) Finančnímu analytickému úřadu za podmínek, které stanoví zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákon o provádění mezinárodních sankcí anebo zákon o pojišťování a financování vývozu se s...
	f) orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které klient dluží, včetně dluhu na přirážce k pojistnému, penále a pokutách, orgánů nemocenského pojištění ve věci řízen...
	g) zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které klient dluží; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného,
	h) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona,9b)
	i) Úřadu práce České republiky ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých klientovi ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků,
	j) zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního úkolu v její působnosti podle zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky se souhlasem soudce; pro vyžádání zprávy se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost zpravodajský...
	k) Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pro účely výkonu dohledu podle zvláštního zákona27).
	l) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c).
	Písemné vyžádání musí obsahovat údaje, podle nichž může banka příslušnou záležitost identifikovat.
	(4) Banka je povinna sdělit i bez souhlasu klienta na písemné vyžádání orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o vrácení dávky připsané na účet klienta po dni, za který náležela poslední výplata dávky zemřelého oprávněného, včetně jejího vymáhán...
	(5) Za podání zprávy podle odstavce 3 písm. a) a h) náleží bance úhrada věcných nákladů.
	(6) Banka je povinna i bez souhlasu klienta sdělit osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí bankovní spojení svého klienta, tedy číslo účtu a identifikační kód banky nebo pobočky zahraniční banky a identifikační údaje o svém klientovi, který je ma...
	(7) Jestliže se klient dostane do prodlení s peněžitým plněním bance na dobu delší než 60 dnů nebo poruší své povinnosti vůči bance sjednané ve smlouvě nebo stanovené zákonem, omezuje se povinnost banky zachovávat bankovní tajemství tak, že banka můž...
	(8) Uplatnění tohoto práva banky může klient předejít tím, že do 30 dnů od porušení svých povinností vůči bance s bankou uzavře dohodu o nápravě. Banka není povinna na dohodu přistoupit. Pokud v této lhůtě dohodu neuzavře nebo uzavřenou dohodu násled...
	(9) Na pobočku banky z členského státu se použijí odstavce 2 až 8 obdobně a na pobočku banky z jiného než členského státu se použijí odstavce 1 až 8 a 11 obdobně.
	(10) Zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, podá banka v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu i bez souhlasu klienta, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem stát...
	(11) Porušením bankovního tajemství není předání informací jinému poskytovateli platebních služeb nebo v rámci platebního systému, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování.
	____________________
	8) Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
	9) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
	9a) Např. zákon č. 530/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
	9b) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
	9c) Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb.
	9c) Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
	10) § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
	10b) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	10c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
	27) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
	§ 4
	Osvobození od daně
	(1) Od daně se osvobozuje
	i) dávka pro osobu se zdravotním postižením, dávka pomoci v hmotné nouzi, sociální služba, dávka státní sociální podpory, přídavek na bydlení, dávka pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo příspěv...
	§ 35ba
	Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
	(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o
	a) základní slevu ve výši 24 840 Kč na poplatníka,
	b) slevu na manžela ve výši 24 840 Kč na manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč n...
	c) základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění43) nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invali...
	d)  rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění43), u něhož jednou z podmínek přiznání je, že j...
	e) slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P,
	f) slevu na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, k...
	g) slevu za umístění dítěte,
	h) slevu na evidenci tržeb.
	(2) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se daň sníží za zdaňovací období o částky uvedené v odstavci 1 písm. g) a písm. b) až e), pouze pokud se jedná o poplatníka, který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evro...
	(3) Poplatník může uplatnit snížení daně podle odstavce 1 písm. b) až f) o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.
	(4) V daňovém přiznání ke společným příjmům a výdajům ve společenství jmění poplatník může uplatnit slevu na dani za období trvání společenství jmění, s výjimkou společenství jmění dědiců, na kterou měl nárok a která nebyla uplatněna.
	____________________
	4a) Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.
	4j) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
	9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
	14d) § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb.
	43) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
	§ 25b
	(1) Družstevní záložna je povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím údaje o svém členovi a o jeho obchodech s družstevní záložnou.
	(2) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím, je družstevní záložna povinna podat osobám pověřeným výkonem dohledu. Za porušení ustanovení odstavce 1 se nepovažuje výměna informací mezi Čes...
	(3) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím, podá družstevní záložna bez souhlasu člena jen na písemné vyžádání
	a) soudu pro účely občanského soudního řízení20),
	b) orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon21),
	c) správců daně za podmínek podle daňového řádu,
	d) příslušného orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí,
	e) orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které člen družstevní záložny dluží, orgánů sociálního zabezpečení nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo...
	f) zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které člen družstevní záložny dluží; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného,
	g) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona22),
	h) Úřadu práce České republiky ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých členovi družstevní záložny ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků,
	i) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona18c),
	j) zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního úkolu v její působnosti podle zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky se souhlasem soudce; pro vyžádání zprávy se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost zpravodajsk...
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	(4) Družstevní záložna je povinna sdělit i bez souhlasu člena na písemné vyžádání orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o vrácení dávky připsané na účet člena po dni, za který náležela poslední výplata dávky zemřelého oprávněného, včetně její...
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	(7) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím, podá družstevní záložna v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu i bez souhlasu člena, pokud je to nutné ke splnění povinnosti ul...
	(8) Údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, může družstevní záložna poskytovat, je-li to potřebné pro účely dohledu na konsolidovaném základě nebo doplňkového dohledu3c) orgánu, který tento dohled vykonává.
	(9) Údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, může družstevní záložna poskytovat, je-li je potřebné poskytnout, ovládající osobě za účelem přípravy výkazů na konsolidovaném základě a pro účely plnění pravidel obezřetného podnikání.
	____________________
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	3c) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanční...
	18c) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti.
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	(2) Z výkonu rozhodnutí o zajištění jsou dále vyloučeny peněžité dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi, Sa z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydleníS přídavek na bydlení a jednorázově vyp...
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	b) pohledávky obviněného na výplatu výživného,
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