
Zákon č. 111/2006 sb.,  
o pomoci v hmotné nouzi   

(dále zákon „PHN“) – kompetence  
stavebních úřadů ve vztahu  k  

technickým požadavkům na stavby 

Vyhláška č. 268/2009 Sb.,  

jak vyplývá ze změn provedených 
vyhláškou č. 20/2012 Sb. 



ZÁKON  O  „PHN“ 

Příspěvek na bydlení – stavební úřady obdrží od úřadů práce 
(UP) žádost o informaci k dávce jejímž obsahem budou 
např. dotazy zaměřené na účel stavby, zda je prostor 
zkolaudován jako byt, zda objekt pro individuální a 
rodinnou rekreaci je určen nebo kolaudován k trvalému 
bydlení, na počet zkolaudovaných bytových jednotek ve 
stavbě.  

 

 V tomto případě stavební úřad nebude postupovat podle 
zákona o kontrole, ale podle zákona č. 500/2004 Sb., o 
správním řízení, ve znění pozdějších předpisů – součinnost 
ve smyslu § 8 odst. 2 a výsledkem zjištění bude sdělení ve 
smyslu § 154 téhož právního předpisu. 



ZÁKON  O  „PHN“ 
Doplatek na bydlení – úřady práce jej poskytují pro typy bydlení: 

 

• Byt – prostor takto kolaudovaný 

• Stavbu pro individuální  nebo rodinnou rekreaci – vlastníkovi 
(nájemci lze poskytnout pouze když jsou splněny „stavební 
standardy“ pro jiný než obytný prostor) 

• Jiný než obytný prostor – lze poskytnout jsou-li splněny „stavební 
standardy“ 

• Ubytovací zařízení – lze poskytnout jsou-li splněny „standardy 
hygienické“ 

• Registrované sociální služby – pobytové sociální služby např. 
domov důchodců 

• Část bytu – prostor takto kolaudovaný 

 



ZÁKON  O  „PHN“ 

• Standardy kvality bydlení jiného než 
obytného prostoru – požadavky uvedené v 
zákoně o pomoci v hmotné nouzi ve vztahu k 
vyhlášce o technických požadavcích na stavby 

 



ZÁKON  O  „PHN“ 

• § 33a - jiný než obytný prostor nebo stavba pro 
individuální či rodinnou rekreaci musí mít pro účely 
zákona o hmotné nouzi povahu  

• samostatně vymezeného uzamykatelného   
prostoru,  

• minimálně s jednou pobytovou místností, 
• svou polohou, velikostí a stavebním   uspořádáním 

splňuje požadavky k tomu, aby se v něm zdržovaly a 
bydlely osoby.  

 
• Dalším požadavkem je neomezený přístup k pitné 

vodě - přísnější oproti vyhl. č. 268/2009 Sb.  
 



ZÁKON  O  „PHN“ 

• Pro vymezení jiného než obytného prostoru se 
podle § 33b odst. 1 zákona o hmotné nouzi použijí 
vybraná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby - § 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 stavby, ve znění účinném ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona,  přiměřeně.  

 

 



V souladu se zákonem o hmotné nouzi se 
jedná o tato ustanovení vyhl. č 268/2009 Sb. 

§ 3 písm. i) obytná místnost 
 
je část bytu, která splňuje požadavky předepsané 
vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší 
podlahovou plochu 8 m2 . 
Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno 
přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s 
možností regulace tepla, 
Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít 
podlahovou plochu nejméně 16 m2 ;  
U místností se šikmými stropy se do plochy obytné 
místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší 
než 1,2 m. 

 



VYHL. č. 268/2009 Sb. 

 § 8 - základní požadavky na stavby 

 

• mechanická odolnost a stabilita 

• požární bezpečnost 

• ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních   
podmínek a životního prostředí 

• ochrana proti hluku 

• bezpečnost při užívání 

• úspora energie a tepelná ochrana  

 



VYHL. č. 268/2009 Sb. 

§ 10 všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, 
zdravých životních podmínek a životního prostředí 

 

odst. 5 světlá výška místnosti  

                 2,6 m – obytné a pobytové místnosti 

                 2,3 m – v podkroví 

 

odst. 6 každý byt musí mít alespoň jednu 
záchodovou mísu a   jednu koupelnu    

 

 



VYHL. č. 268/2009 Sb. 

§ 11 denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 
 
• obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení,  

obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání 
venkovním vzduchem, 

• obytné místnosti musí mít zajištěno vytápění  s možností 
regulace vnitřní teploty, 

• v pobytových místnostech vzhledem k danému účelu by 
měly být požadavky obdobné jako u obytných místností, 

• v místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí 
být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu. 

  



VYHL. č. 268/2009 Sb. 

§ 38 vytápění 

 

• kontrola, zda je instalován zdroj tepla, 

• kotle a spotřebiče musí mít zajištěn přívod 
spalovacího vzduchu, 

• odvod spalin, kondenzátu ze spalin a dalších 
škodlivin nesmí ohrožovat životní prostředí a 
zdraví osob. 

 



VYHL. č. 268/2009 Sb. 

Nejmenší plochy pokojů v ubytovacím zařízení 

 

§ 44 plocha pokoje u staveb ubytovacích zařízení 

 

• odst. 1 písm. a)  8 m2  u jednolůžkového pokoje 

                                12,6 m2  u dvoulůžkového pokoje 

pokud má pokoj více než dvě lůžka, pro každé další 
lůžko se nejmenší podlahová plocha pokoje 
zvětšuje o 5 m2 .  

 



ZÁKON  O  „PHN“ 

V souladu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi se pro vymezení stavby pro 
rodinnou či individuální rekreaci použijí podle § 33b tato ustanovení vyhlášky 
č. 268/2009 Sb.: 

 

• § 3 písm. i) základní pojem obytná místnost 

• § 8 základní požadavky na stavby 

• § 11 denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění (V) 

• § 38 vytápění 

• § 40 odst. 2 

      - světlá výška obytných místností v rod. domě a pobytových místností ve 
 stavbě pro rodinnou rekreaci (individuální rekreaci) musí být                 
 nejméně 2,5 m,  v podkroví 2,3 m.  

       - místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá výška 
 dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti. 

Stavba pro rodinnou či individuální rekreaci musí mít záchod (blíže 
nespecifikovaný).  

 



VYHL. č. 268/2009 Sb. 
• § 1 Předmět úpravy 
  
•  (1) Tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které 

náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. 
  
• § 2 
•  (1) Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u zařízení, změn 

dokončených staveb, udržovacích prací, změn v užívání staveb, u 
dočasných staveb zařízení staveniště, jakož i u staveb, které jsou 
kulturními památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo 
památkových zónách, pokud to závažné územně technické nebo 
stavebně technické důvody nevylučují. 

  
•  (2) Požadavky obsažené v částech druhé až páté této vyhlášky platí 

pro všechny druhy staveb a zařízení, které náleží do působnosti 
obecných stavebních úřadů, není-li v její části šesté uvedeno jinak. 

  
 



ZÁVĚR 
       Podle § 72  zákona  o pomoci v hmotné nouzi patří mezi náležitosti žádosti kromě 

náležitostí stanovených správním řádem také doklady: 

        (3) K žádosti o příspěvek na živobytí musí být dále přiloženy tyto doklady:   

• 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, 

  (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, 

 

        Posouzení otázky, zda žádost je úplná, přísluší orgánu PHN. Pouze takto vybavená 
žádost může být postoupena stavebnímu úřadu k postupu podle zákona o kontrole. 

                  



ZÁVĚR 

  (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. 

 

• V této žádosti bude muset orgán PHN konkrétně specifikovat o jaké 
doklady jedná a odůvodnit podle zásad obsažených v § 68 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení v pozdějším znění,  na 
základě jakých důkazů dospěl k závěru, že se prokazatelně jedná o 
případ „těžko překonatelné překážky  na straně žadatele o dávku“,  
tedy že existují konkrétní relevantní důkazy o tom, že nastala 
zákonem předvídaná situace, kdy je  stavební úřad povinen  za 
žadatele o doplatek na bydlení  splnit část povinností uložených mu 
zákonem o PHN 



ZÁVĚR 
• Při vyhodnocení žádostí úřadu práce bude stavební úřad vycházet ze 

zásad upravených v § 125 stavebního zákona, konkrétně ověřené 
dokumentace stavby  odpovídající jejímu skutečnému provedení 
podle vydaných povolení, z níž je patrný účel pro který byla stavba 
povolena, popř. její část (prostorů a místností s popisem způsobu 
užívání, konkrétní stavebně technické provedení, atd.). 
 

• Pokud při vyhodnocení žádosti úřadu práce dospěje k závěru, že 
daný prostor sice naplňuje „standardy pro bydlení“, ale užívání 
tohoto prostoru k bydlení je podmíněno vydáním souhlasu nebo 
povolení stavebního úřadu  o změně v užívání stavby ve smyslu § 
126 stavebního zákona, resp. vyžaduje „rekolaudaci“, v obsahu 
kontrolního protokolu na tuto závažnou okolnost úřad výslovně 
upozorní s tím, že do doby dosažení souladu nového užívání stavby 
resp. její části s předpisy stavebního práva, by faktické užívání 
takových prostor pro bydlení představovalo protiprávní jednání, 
které stavební zákon trestá a které není na místě podporovat 
přiznáním doplatku na bydlení z veřejných prostředků 



ZÁVĚR 
• V případě, že se dokumentace nedochovala, nebyla vůbec pořízena 

nebo není v náležitém stavu, nebude možno ze strany stavebního 
úřadu při kontrole, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro 
individuální rekreaci splňuje požadavky uvedené v § 33b odst. 1 zákona 
o PHN v rámci kontrolní prohlídky vyslovit u některých otázek pozitivní 
závěr, a to právě pro neexistenci důkazů. V takovém případě pak 
komplexní vyhodnocení žádosti úřadu práce bude muset stavební úřad 
uzavřít např. se závěrem, že daný prostor nesplňuje požadavky 
vymezené v § 33b odst. 1 zákona o PHN.  

• Nové vyhodnocení celé problematiky by bylo podmíněno  naplněním 
povinnosti vlastníka stavby pořídit dokumentaci skutečného provedení 
stavby ve smyslu § 125 stavebního zákona. 
 

• Pozn: Následné ověření dokumentace skutečného provedení stavby 
však nemůže být náhražkou případného řízení o dodatečném povolení 
stavby ve smyslu   § 129 odst. 3 SZ.  

 



ZÁVĚR 

• V případě, kdy stavební úřad dojde k závěru, že předmětem jeho 
posuzování je nepovolená stavba („černá“), pak opět bude tato 
okolnost překážkou k tomu, aby stavební úřad dospěl k 
celkovému závěru, že jiný než obytný prostor nebo stavba pro 
individuální rekreaci splňuje požadavky uvedené v § 33b odst. 1 
zákona o PHN neboť v rámci kontrolní prohlídky nebude moci 
vyslovit u některých otázek pozitivní závěr, a to právě pro 
neexistenci důkazů.  

 

• Obdobný závěr bude muset stavební úřad učinit v případě sice 
povolených staveb, které však ještě nebyly povoleny k užívání, 
resp. „kolaudovány“. 


