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V části první, čl. I (což je změna zákona o pomoci v hmotné nouzi)
1. V bodě 4 (tj. v § 8) se slova „ , jiný než obytný prostor“ a slova „pro jiný než obytný prostor
nebo“ zrušují.
2. V bodě 6 (tj. v § 9 odst. 2) se slova „jiný než obytný prostor nesplňující standardy kvality bydlení
podle § 33b odst. 1 nebo užívá“ zrušují a slova „§ 33a odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 33a odst. 2“.
3. V bodě 20 (tj. v § 33 odst. 6) se slova „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 určit, že“ a slova „a § 33b“ zrušují, slova „§ 33a odst. 3“ se nahrazují slovy
„§ 33a odst. 2“ a slova „ve větách první až třetí“ se nahrazují slovy „ve větě první a druhé“.
4. V bodě 22 (tj. v § 34) se slova „jiného než obytného prostoru nebo“ zrušují a slova „§ 33 odst. 6
věty třetí“ se nahrazují slovy „§ 33 odst. 6 věty druhé“.
5. V bodě 24 (tj. v § 35a) se slova „jiný než obytný prostor nebo“ zrušují.
6. V bodě 25 (tj. v § 46a odst. 2) se slova „ , k jinému než obytnému prostoru“ zrušují.
7. V bodě 26 (tj v § 61 písm. h)) se slova „jiný než obytný prostor nebo“ zrušují.
8. V bodě 31 (§ 72 odst. 1 písm. d)) se slova „ , jiný než obytný prostor“ zrušují.
9. V bodě 32 (tj. v § 72 odst. 3) se slova „ , jiný než obytný prostor“, slova „nebo jiného než
obytného prostoru“, slova „ , jiného než obytného prostoru“ a písmeno d) zrušují.
10. V bodě 32 (tj v § 72 odst. 4) se slova „ , jiný než obytný prostor“, slova „nebo jiného než
obytného prostoru“, slova „ , jiného než obytného prostoru“ a písmeno c) zrušují.
V čl. II (tj. Přechodná ustanovení)
11. V bodě 3 se věta první zrušuje.
12. V bodě 4 se slova „§ 33a odst. 3“ se nahrazují slovy „§ 33a odst. 2“.
13. Bod 5 zní:
„5. Orgán pomoci v hmotné nouzi nejpozději do 2 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona informuje osoby, které pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi na základě užívání

ubytovací zařízení podle § 33a odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., že nebude-li ubytovací zařízení od 1.
září 2015 splňovat požadavky stavebního zákona, prováděcích vyhlášek stavebního zákona a
souvisejících právních předpisů platných ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, bude dávka pomoci
v hmotné nouzi odejmuta, popřípadě snížena.“.
14. Bod 6 zní:
„6. Orgán pomoci v hmotné nouzi, který v rámci své činnosti nebo na základě kontroly stavebního
úřadu zjistí, že ubytovací zařízení podle § 33a odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb. od 1. září 2015
nesplňuje požadavky stavebního zákona, prováděcích vyhlášek stavebního zákona a souvisejících
právních předpisů platných ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, bezodkladně informuje o této
skutečnosti příjemce dávky užívající tento prostor a vlastníka, pronajímatele nebo ubytovatele
tohoto prostoru.“.

