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Váš dopis zn./ze dne Naše značka (uveďte v odpovědi)   Vyřizuje/linka V Praze dne 9. prosince 

Věc: Stanovisko, zásadní připomínky a zásadní návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon

č.  111/2006  Sb.,  o  pomoci  v hmotné  nouzi,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  další  související

zákony

__________________________________________________________________________________

Vážená paní ředitelko,

Rada seniorů ČR navrhované změny v zákoně č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a v zákoně

č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře vítá. Dojde k zamezení zneužívání sytému pomoci v hmotné

nouzí ale na druhé straně se také seniorům zakládají nové povinnosti. Tj. prodat majetek na který celý

život spořili  a  žádat  obec  a ostatní  pronajímatele  o  cenově  dostupný a  přiměřený byt.  To senioři

samozřejmě činí, dostatek malometrážních bytů bohužel k dispozici není. Dle sčítání lidu, domů a bytů

z roku 2011 jich jenom pro seniory chybí 77 000. Z toho v hl.m.Praze 12 500, v Brně 5 000, v Ostravě

4 000,  v Plzni  1 300,  v Liberci  1 000,  atd.  Oceňujeme  též  zpřístupnění  tzv.  doplatku  na  bydlení

seniorské populaci  zrovnoprávněním pravidel  s nemocnými a nezaměstnanými.  Oproti  současnému

stavu jde o progres, systémově ale problém řešen není, nové nastavení (započítávání příjmů pouze z 80

%) zpřístupní doplatek na bydlení  pouze seniorům s penzí do 3 575 Kč.  Příjemců  s takto nízkými

penzemi žilo v České republice k 1. lednu letošního roku 12 951. Nastavení systému pomoci v hmotné

nouzi  pouze  na  příjmy  a  nikoliv  na  náklady  na  bydlení  je  ve  vztahu  k seniorské  populaci

kontraproduktivní. Proto opětovně  navrhujeme podmínky doplatku na bydlení u osob v seniorském

věku vázat nikoliv na příjem, ale na náklady na bydlení. Tj. odstranit podmínku souběhu „doplatku na

bydlení“ s „příspěvkem na živobytí“. Zásadní návrh: 

Bod 14 zní: § 33 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.62 zní:

§ 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 písemné smlouvy, 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 (§ 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).

JUDr. Naděžda Březská, ředitelka

legislativního odboru, Ministerstvo

práce a sociálních věcí ČR, Na

Poříčním právu 1, 128 01 Praha 1



             (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 1,3

násobek  částky  živobytí  osoby  a  společně  posuzovaných  osob.  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 takovéto bydlení požádat obec, ve které má

trvalý pobyt či ve které se skutečně zdržuje. Obec je v těchto případech povinna příslušnému orgánu

pomoci v hmotné nouzi na jeho vyzvání sdělit, zda ji osoba o přidělení přiměřeného bytu požádala, zda

osobě  nabídka  takového  bydlení  ze  strany  obce  byla  učiněna  a  zda  tato  nabídka  byla  osobou

akceptována.

                (3) Nárok na doplatek na bydlení může mít 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

a zároveň je účastníkem dědického řízení.

               (4) V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že za

osobu, která užívá byt na základě písemné smlouvy, považuje i osobu užívající na základě písemné

smlouvy za  účelem bydlení  jiný  než  obytný  prostor,  za  předpokladu,  že  uvedený  prostor  splňuje

standardy  kvality  bydlení  podle  §  33b.  Za  případ  hodný  zvláštního  zřetele  se  považuje  rovněž

ubytování osob v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se

zvláštním  režimem,  v chráněném  bydlení,  domovech  na  půl  cesty,  terapeutických  komunitách  a

azylových domech podle zákona o sociálních službách62) ; ustanovení odstavce 7, § 33b a 35a v tomto

případě neplatí.

               (5) Nárok na doplatek na bydlení má bez splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2

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.

                   

              (6) Nárok na doplatek na bydlení má bez splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2

též  osoba  starší  65  let,  která  nemá  dostatečný  příjem  k úhradě  odůvodněných  nákladů  na

bydlení. 

              (7) Splňuje –li podmínky nároku na doplatek na bydlení více osob, náleží doplatek na bydlení

jej 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.

              (8) Písemná smlouva upravující právní vztah jiné osoby než vlastníka k bytu či jinému než

obytnému prostoru  musí  být  k datu podání  žádosti  o  doplatek  na  bydlení  uzavřena  v délce  trvání

nejméně na dobu 3 měsíců ode dne podání žádosti.

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

Za akceptování našeho zásadního návrhu předem děkujeme a jsme s úctou

                                                                                                                                 Dr. Zdeněk Pernes



                                                                                                                                       předseda

                                                                                                                                        RS ČR


