
Pozměňovací návrh poslance Vladislava Vilímce ke 
sněmovnímu tisku 783

1. V Čl. I se za bod 5 vkládá nový bod 5a, který zní:

„V § 33 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud se byt, jiný než
obytný prostor podle odst. 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 prostoru podle odst. 6 věty první nebo ubytovacího
zařízení vzniklo před vydáním opatření obecné povahy podle § 33d.“.“

2. V Čl. I bod 8 zní:

„Za § 33b se vkládají nové § 33c a 33d, které včetně nadpisu znějí:

„§ 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.

(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  odst.  1  a  5  podává  obec  v  samostatné
působnosti.“.“

3. V Čl. I v bodě 11 se v nadpisu § 35a za slova „Úřadu práce“  vkládají 
slova „ , obce“ a v § 35a se doplňuje  odstavec 3, který zní:



„(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.“.

                                                                   

4. Bod 1 v Čl. II Přechodná ustanovení zní:

„ 1. Nárok na opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi přiznanou
podle  zákona  
č.  111/2006  Sb.,  ve  znění  účinném přede  dnem nabytí  účinnosti
tohoto zákona, nezaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; orgán
pomoci  v hmotné nouzi  nejpozději  do 6 kalendářních měsíců,  ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona přehodnotí nárok na opakující se
dávku  pomoci  v hmotné  nouzi  podle  zákona  
č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona s výjimkou splnění podmínky podle § 33 odst. 9 věty první.“.

5. V Čl. II Přechodná ustanovení se zrušuje bod 2. Dosavadní bod 3 se
označuje jako bod 2.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu:

Předložený pozměňovací návrh reaguje na dlouhotrvající spor o roli obce
v řízení o poskytnutí nepojistné sociální dávky – doplatku na bydlení. Podle
stanoviska  Ministerstva  vnitra  z května  2014  se  tzv.  „souhlas“  obce
s poskytnutím  doplatku  na  bydlení  do  ubytovny  jeví  jako  ústavně
nekonformní,  a to především z hlediska nepřezkoumatelnosti  zmíněného
„souhlasu“ ve vztahu k právům třetích osob.

S ohledem  na  uvedené  riziko  ústavní  nekonformity  je  předkládaný
pozměňovací  návrh  vystaven  na  jiném  principu,  avšak  co  do  cílů
odpovídá  smyslu  tehdejší  většinové  politické  vůle,  která  panovala
v Parlamentu České republiky jako celku při schvalování novely zákona o
pomoci  v hmotné  nouzi.  Bohužel  právě  předkládaný  vládní  návrh
zákona této vůli neodpovídá. Po dvouleté přípravě revize zmíněného
„souhlasu“ je odpověď MPSV zcela nedostačující. 

Základním cílem návrhu je umožnit obcím určitou regulaci  negativních
sociálních  vlivů na  svém  území,  díky  čemuž  může  v řadě  míst  dojít
například  ke  zvýšení  pocitu  bezpečí  občanů,  či  ke  snížení  rizikového
chování  vůči  dětem  a  mladistvým.  Ty  jsou  leckde  spojeny  s existencí
tzv. ubytoven s nimi  souvisejícím „obchodem s chudobou“.  Dalším cílem
návrhu je, aby stát podporoval bydlení pouze ve vyhovujících podmínkách.



Oproti stávající právní úpravě by měla mít obec (v samostatné působnosti)
možnost  podat  odůvodněnou  žádost  ke  správnímu  orgánu  (obce
s pověřeným  obecním  úřadem)  na  vyhlášení  oblasti  se  zvýšeným
výskytem  sociálně  nežádoucích  jevů,  za  něž  lze  považovat  především
porušování  veřejného pořádku,  výskyt  osob pod vlivem drog,  či
porušováním  práv  dětí  na  příznivý  vývoj.  Ta  by  se  vyhlašovala
opatřením  obecné  povahy,  jehož  projednání  a  vyhlášení  je  obecně
upraveno  správním  řádem,  což  mimo  jiné  umožňuje  jeho  projednání
s dotčenými orgány veřejné správy (např. Policie České republiky, orgánem
sociálně-právní ochrany dětí), možnost vyjádření se potenciálně dotčených
subjektů včetně majitelů nemovitostí v dané oblasti.

Podání žádosti

Podání  žádosti  nepatří  mezi  tzv.  vyhrazenou  působnost  zastupitelstva
obce, spadá do tzv. zbytkové klauzule, o které většinou bude rozhodovat
rada obce, pokud si ji ovšem zastupitelstvo nevyhradí. V obcích, kde není
rada, má tuto působnost starosta obce. 

Žádost musí být řádně odůvodněna, obec by měla doložit (za využití údajů
např.  od  městské/obecní  policie,  protidrogových koordinátorů  apod.),  že
v konkrétních  lokalitách  je  zvýšený  výskyt  sociálně  nežádoucích  jevů
(oproti jiným lokalitám na území obce).

Příprava návrhu opatření obecné povahy, projednání

Pověřený  obecní  úřad  postupuje  podle  části  šesté  správního  řádu.  Na
základě žádosti obce připraví návrh, který projedná návrh s Policií České
republiky  (PČR)  a  orgánem  sociálně-právní  ochrany  dětí.  S PČR  bude
opatření obecné povahy projednáno v případě, kdy se sociálně nežádoucí
jevy budou týkat především veřejného pořádku. Povinně musí být opatření
rovněž  projednáno,  pokud  jsou  sociálně  nežádoucí  jevy  spjaty  s
nepříznivými vlivy působící na děti. 

Oproti správnímu řádu se zužuje okruh osob, které mohou podat námitky
proti opatření obecné povahy – podle předloženého návrhu je zúžen pouze
na vlastníky nemovitostí, které se nacházejí v uvedené oblasti. 

Opatření obecné povahy, jímž se vyhlašují oblasti se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů, vyhlašuje obec s pověřeným obecním úřadem
pouze  na  návrh,  nikoliv  z moci  úřední.  Způsob  vyhlašování  a  možnost
přezkumného řízení,  resp.  soudního přezkumu, je  popsána ve správním
řádu.  Pověřený  obecní  úřad  přezkoumává  důvodnost  opatření,  resp.
správnost odůvodnění, které poskytla obec.

Vztah opatření obecné povahy a řízení o dávce



Nárok na doplatek na bydlení nevznikne v případě, že by měl být vyplácen
do bytu (resp. jiného než obytného prostoru nebo ubytovacího zařízení),
které  se  nacházejí  oblasti  se  zvýšeným výskytem sociálně  nežádoucích
jevů. Vydání opatření obecné povahy znamená překážku vzniku nároku na
dávku. Opatření nemá vliv na již rozhodnutá řízení o dávkách a dojde-li
k jejich přezkumu, k této podmínce se nebude přihlížet.

Opatření dopadne pouze na ty osoby, které budou žádat o dávku po nabytí
účinnosti zákona a to ještě s výjimkou osob, které v dané oblasti bydlely
před vyhlášením oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

K bodu 1 pozměňovacího návrhu

Podmínkou  vzniku  nároku  je  to,  že  se  byt  či  jiný  nebytový  prostor
nenachází  v oblasti  se  zvýšeným  výskytem  sociálně  nežádoucích  jevů.
Výjimka se  bude týkat  těch bytů  či  nebytových prostor,  k nimž vzniklo
vlastnické  či  jiné  užívací  právo  před  vyhlášením  oblasti  se  zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů. 

K bodu 2 a 5 pozměňovacího návrhu

Tzv.  motivační  plán,  který  by  měl  sociální  pracovník  orgánu  pomoci
v hmotné  nouzi  vypracovávat  v součinnosti  s příjemcem  doplatku  na
bydlení  je  formálním  dokumentem,  který  bude  pouze  přinášet  další
požadavky na personální, organizační a technické vybavení. Již v současné
době se sepisují s osobou v hmotné nouzi individuální akční plány. Další
dokument nemůže přinést žádný významný posun v hledání přiměřeného
bydlení a bude tak pouze zatěžovat veřejnou správu. Proto se navrhuje
povinnost zpracovávání motivačního plánu vypustit z návrhu zákona.

Ustanovení § 33d uvádí způsob vzniku opatření obecné povahy, jímž se
vyhlašuje  oblast  se  zvýšeným  výskytem  sociálně  nežádoucích  jevů.
Subsidiární úpravu obsahuje správní řád.

K bodu 3 pozměňovacího návrhu

Pozměňovací návrh rozšiřuje možnost obcí  získávat agregované údaje o
počtu osob,  jimž jsou poskytovány doplatky na bydlení  ve vymezených
lokalitách.  Tyto  údaje  jsou  pro  obec  důležité  především  pro  přijímání
opatření proti případné koncentraci sociálně nežádoucích jevů a zajištění
bezpečnosti na území obce. Vzhledem k dikci pozměňovacího návrhu se
rozšiřuje  v názvu  §  35a  součinnost  Úřadů  práce  nejen  s pověřenými
obecními úřady, ale přímo i s obcemi.

K bodu 4 pozměňovacího návrhu



Vládní návrh zákona snižuje v bodě 10 maximální možnou započitatelnou
hranici  odůvodněných nákladů na bydlení  u  tzv.  substandardních forem
bydlení o 10%, tzn. z 90% na 80% normativních nákladů na bydlení podle
zákona o státní sociální podpoře. Z modelových příkladů vyplývá, že rozdíl
v doplatku na  bydlení  v případě úplné  rodiny  s 2  dětmi  (3 a  5  let)  činí
zhruba  v rozmezí  1265  Kč  -1894  Kč   podle  velikostní  kategorie  obcí.
Největší  prostor  ke  zneužívání  doplatku  na  bydlení  je  právě  v těchto
„ubytovnách“.  Systém stanovení  doplatku na bydlení  by měl motivovat
žadatele k hledání přiměřeného bytu s uznatelnými náklady ve výši 100%
normativních nákladů na bydlení.  Předkladatel návrhu zákona přistoupil
pouze  k variantě  velmi  malého  snížení  započitatelné  hranice  u  tzv.
substandardních forem bydlení, když se nepřiklonil k další možné variantě
70%.  Za  těchto  podmínek  je  šestiměsíční  lhůta  přiměřená pro  stávající
příjemce doplatku na bydlení i pronajimatele substandarního bydlení se na
tuto  změnu připravit.  Navrhovaná výjimka dvanácti měsíční legisvakanční
lhůty pro tzv. substandardní formy bydlení by znamenala praktické dopady
na výdajové straně státního rozpočtu fakticky až v roce 2018,  což není
s ohledem na rozsah změny důvodné.

Dojde-li  po  nabytí  účinnosti  zákona  k vyhlášení oblasti  se  zvýšeným
výskytem sociálně  nežádoucích  jevů,  nebude  z tohoto  důvodu  osobám,
jimž vznikl nárok na výplatu dávky před jeho nabytím, dávka odebrána.

V Praze 28.11.2016

Ing. Vladislav Vilímec


