Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
s vyznačením navrhovaných změn
ČÁST DRUHÁ
VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
§8
Společně posuzované osoby
(1) Pro účely doplatku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob shodný jako u
příspěvku na bydlení poskytovaného podle zvláštního právního předpisu12), s výjimkou
situace uvedené v § 33 odst. 5.
2) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v případech hodných zvláštního zřetele z
okruhu společně posuzovaných osob vyloučit na žádost žadatele o dávku tu osobu, u které
žadatel prokáže, že společně s ním neužívá byt a společně s ním se nepodílí na úhradě nákladů
společných potřeb. K prokázání skutečnosti uvedené ve větě první přitom nestačí jen písemné
prohlášení žadatele o dávku.
(3) Orgán pomoci v hmotné nouzi určí v případě, že nastane situace, že osobu lze
posuzovat v rámci dvou či více okruhů společně posuzovaných osob13), do kterého okruhu
osoba patří, a to podle skutečného soužití osob.
§8
Společně posuzované osoby
(1) Pro účely doplatku na bydlení se za okruh společně posuzovaných osob
považují osoby,
a) které jsou v témže bytě nebo v obytné místnosti podle § 33 odst. 2 a 5 hlášeny
k trvalému pobytu,
b) které tentýž byt nebo obytnou místnost podle § 33 odst. 2 a 5 užívají a
c) které jsou v témže bytě nebo obytné místnosti podle § 33 odst. 2 a 5 hlášeny
k trvalému pobytu a které takový byt nebo obytnou místnost podle § 33 odst. 2 a 5
užívají;
podmínka, aby osoby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se
v těchto případech nevyžaduje.
(2) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v případech hodných zvláštního zřetele z
okruhu společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení vyloučit na žádost
žadatele o dávku tu osobu, u které žadatel prokáže, že společně s ním neužívá byt nebo

12)

§ 24 a 25 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
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obytnou místnost podle § 33 odst. 2 a 5. Orgán pomoci v hmotné nouzi může v případech
hodných zvláštního zřetele z okruhu společně posuzovaných osob pro účely příspěvku
na živobytí a mimořádné okamžité pomoci vyloučit na žádost žadatele o dávku tu osobu,
u které žadatel prokáže, že společně s ním neužívá byt nebo obytnou místnost podle § 33
odst. 2 a 5 a společně s ním se nepodílí na úhradě nákladů společných potřeb. K
prokázání skutečnosti uvedené ve větě první a druhé přitom nestačí jen písemné
prohlášení žadatele o dávku.
(3) Orgán pomoci v hmotné nouzi určí v případě, že nastane situace, že osobu lze
posuzovat v rámci dvou či více okruhů společně posuzovaných osob13), do kterého
okruhu osoba patří, a to podle skutečného soužití osob. Pro účely dávek může být každá
osoba posuzována pouze v jednom okruhu společně posuzovaných osob.“

ČÁST TŘETÍ
DÁVKY
Hlava II
Doplatek na bydlení
§ 33
Podmínky nároku na doplatek na bydlení
(1) Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt,
jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek na bydlení
podle jiného právního předpisu12) byl
a) jeho příjem (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než částka
živobytí osoby (§ 24), nebo
b) příjem společně posuzovaných osob (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek na
živobytí nižší než částka živobytí společně posuzovaných osob (§ 24).
(2) Za nájemce bytu se pro účely tohoto zákona považuje též nájemce obytné místnosti
v zařízeních určených k trvalému bydlení podle zvláštního právního předpisu33).
(3) 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
13)
33)

§ 4 odst. 6 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
§ 717 občanského zákoníku.
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osob.
(4) Není-li příspěvek na živobytí poskytován, činí částka živobytí osoby její existenční
minimum. V případě, že je osoba společně posuzována s dalšími osobami (§ 2 odst. 1), činí
jejich živobytí součet existenčních minim osob, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a součet
životních minim nezaopatřených dětí.
(5) V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit,
že za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu užívající jinou než nájemní
formu bydlení. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje též ubytování osob v
domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se
zvláštním režimem a v chráněném bydlení podle zákona o sociálních službách62). Ustanovení
odstavce 3 věty první a odstavce 8 v těchto případech neplatí.
(6) Nárok na doplatek na bydlení má bez splnění podmínek uvedených v odstavcích 1,
3 a 8 nezletilé nezaopatřené dítě, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro
péči o děti nebo mládež nebo které žije v náhradní rodinné péči, na které přešlo vlastnictví
nebo nájem bytu a dítě nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů
na bydlení.
(7) Splňuje-li podmínky nároku na doplatek na bydlení více osob, náleží doplatek na
bydlení jen jednou, 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.
(8) Doplatek na bydlení lze poskytnout pouze tehdy, jestliže osoba užívá byt, jehož je
vlastníkem nebo nájemcem, v obci, v níž je hlášena k pobytu podle zvláštních právních
předpisů. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit,
že doplatek na bydlení se poskytne i v případě, že podmínka hlášení k pobytu podle věty
první není splněna.
§ 34
(1) Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítává
a) nájemné, popřípadě obdobné náklady spojené s družstevní a vlastnickou formou bydlení, a
pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu; nájemným se rozumí nájemné hrazené
v nájemních bytech, a to až do výše, která je v místě obvyklá, popřípadě nájemné až do výše
cílového nájemného podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu34);
obdobnými náklady spojenými s družstevní formou bydlení se rozumí výše prokazatelných
nákladů, maximálně však do výše nákladů uvedených pro tuto formu bydlení v zákoně o
státní sociální podpoře63); úhradou služeb bezprostředně spojených s užíváním bytu, případně
obdobnou vlastnickou formou bydlení, se rozumí úhrada za ústřední (dálkové) vytápění a za
dodávku teplé vody, za úklid společných prostor v domě, za užívání výtahu, za dodávku vody

62)

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, 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.
34)
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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,
b) 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, a
c) v případech hodných zvláštního zřetele při užívání jiné než nájemní nebo vlastnické formy
bydlení úhrada nákladů uvedená v písmenech a) a b), a to do výše, která je v místě obvyklá,
maximálně však do výše normativních nákladů podle zákona o státní sociální podpoře64).
(2) 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.
(3) V odůvodněných případech lze navýšit částky zjištěné podle odstavce 2 až o 10 %.
Za odůvodněný případ se považuje zejména dlouhodobá nemoc osoby a vyšší spotřeba energií
z důvodu těžkého zdravotního postižení.
§ 35
Výše doplatku na bydlení
Výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných
nákladů na bydlení připadajících na aktuální kalendářní měsíc, sníženou o příspěvek na
bydlení12) vyplacený v měsíci bezprostředně předcházejícím aktuálnímu kalendářnímu měsíci,
a částkou, o kterou příjem
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.

4

5

