
 
 
 
 
 

Spolupráce pracovníků stavebních úřadů a Úřadu 
práce ČR  



Dvě dávky na bydlení 
 

Úřad práce ČR zajišťuje výplatu dávek na bydlení ze dvou systémů: 
 
• příspěvek na bydlení – dávka ze systému státní sociální podpory 
 (§ 24 - § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

 pozdějších předpisů) 
 - testuje se pouze příjem  
 

• doplatek na bydlení – dávka ze systému pomoci v hmotné nouzi 
              (§ 33 - § 35 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění   
                 pozdějších předpisů) 
 - testuje se příjem i majetek 
                

 



Příspěvek na bydlení (SSP) 

• nárok má vlastník nebo nájemce bytu, 

• který je v bytě hlášen k trvalému pobytu  

za současného splnění 2 podmínek: 

 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na 
bydlení 

 a zároveň těchto 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny je nižší než 
příslušné normativní náklady stanovené zákonem 

 



Příspěvek na bydlení (SSP) 

• okruh SPO tvoří všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k 
trvalému pobytu 

• pro nárok na dávku se zkoumají příjmy a náklady za 
předcházející kalendářní čtvrtletí (majetek se netestuje) 

• výše příspěvku zjednodušeně:   

 výše = náklady – (příjem x 0,3) 

 



Příspěvek na bydlení (SSP) - 
součinnost 

V rámci součinnosti dle § 8 správního řádu a § 63 zákona o SSP se 
ÚP ČR obrací na stavební úřady zejména se žádostmi o sdělení: 
• zda se u dotazovaného prostoru jedná o soubor místností nebo 

samostatnou obytnou místnost, které svým stavebně 
technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na 
trvalé bydlení a jsou k tomuto  účelu užívání určeny podle 
stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt.“ 

 (viz § 24 odst. 5 zákona o SSP – definice bytu) 
• na počet zkolaudovaných bytových jednotek v nemovitosti a 

jejich umístění 

 



Doplatek na bydlení (HN) 

    Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, který jej užívá, 
nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy, 
rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, jestliže by po úhradě 
odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek na 
bydlení byl příjem vlastníka nebo jiné osoby/společně 
posuzovaných osob zvýšený o vyplacený PnŽ nižší než částka 
živobytí osoby/společně posuzovaných osob. 

      
     Právní titul je nezbytné prokázat písemným dokladem, čestné 

prohlášení nestačí. 

 

DnB = ONB – PnB – (Př + PnŽ – ČŽ) 



Doplatek na bydlení (HN) 

• Vznik nároku na DnB je podmíněn vznikem nároku na PnŽ 
(výjimky). 

•  Vznik nároku na dávku není vázán na trvalý pobyt.  

 

• Posuzuje se aktivita osoby, zda si aktivně hledá přiměřené bydlení 

 

 

 



Typy bydlení 

Základní rozdělení bydlení pro účely DnB: 

1. byt 

            - část bytu 

2. stavba pro individuální či rodinnou rekreaci (vlastník) 

3. pobytové sociální služby (registrace) 

4. ubytovací zařízení 

5. jiný než obytný prostor 

 

 



Byt 

 

     Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností nebo 
samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým 
uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a 
jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona 
nebo jsou zkolaudovány jako byt.  

       
      Samostatnou obytnou místností není pokoj v bytě!  
      Samostatnou místností je myšlena garsoniéra. 

 

Jednotná definice bytu v zákoně o HN = SSP = ZEM 

 



Stavba pro individuální a rodinnou 
rekreaci 

     Za byt se pro účely tohoto zákona považuje též soubor místností, 
které tvoří stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci, nebo 
samostatná místnost, která tvoří stavbu pro individuální či 
rodinnou rekreaci, pokud jsou tyto stavby užívány vlastníkem k 
trvalému bydlení a pokud splňují standardy kvality bydlení – 
standardy jsou mírnější než v případě hodnocení standardů  pro 
účely hodnocení jiného než obytného prostoru. 

 

 Pro nové žádosti o PnŽ i DnB platí od 1.1. 2015 

 Pro běžící žádosti platí od 1.9. 2015 + nedokončená řízení z r. 2014 

 

 



Pobytové sociální služby 

• registrované zařízení  

• nehodnotí se standardy kvality bydlení 

 

• neregistrované zařízení podřadit pod jiný než obytný prostor nebo 
ubytovací zařízení → vyžádat standardy kvality bydlení (stavební 
úřad) + oslovit krajskou hygienickou stanici, zda plní hygienické 
standardy 

 



Ubytovací zařízení 

 Zařízení, které bylo k tomuto účelu zkolaudováno splňující 
podmínky dle zákona o ochraně veřejného zdraví (hygienické 
standardy), jestliže je ubytování v těchto zařízeních poskytováno 
na dobu delší než dva měsíce v období šesti měsíců po sobě 
jdoucích.  

     Stanovisko na vyžádání správního orgánu HN sdělí orgán ochrany 
veřejného zdraví (krajská hygienická stanice). 

 Obec vyslovuje souhlas (§33 odst.6 zákona o pomoci v hmotné 
nouzi) s ubytováním v daném zařízení ke konkrétní osobě.  
Vyžadováno od 1.5.2015. 



Ubytovací zařízení 

Ubytovací zařízení musí předložit orgánu ochrany veřejného zdraví provozní řád, 
kde musí být mimo jiné uvedeno: 

 počet a plocha ubytovacích jednotek včetně nejvyššího počtu ubytovaných 
fyzických osob, 

 vybavení ubytovacích jednotek záchodem, sprchou, umývárnou a prostorem 
pro vaření nebo ohřev jídla, 

 způsob vytápění ubytovacích jednotek a teplotu vnitřního vzduchu v otopném 
období, 

 jakož i způsob zajištění tekoucí pitné a teplé vody v ubytovacích jednotkách. 

 

       Provozní řád je osoba povinna změnit vždy při změně podmínek pro 
poskytování služby. 



Jiný než obytný prostor 

 Samostatně vymezený uzamykatelný prostor uspokojující potřeby 
trvalého bydlení a zároveň splňující standardy kvality bydlení. 
Splnění standardů kvality bydlení provádí na žádost ÚP místně 
příslušný stavební úřad (§ 33b) 

 

 Právní titul k užívání musí být písemný, k prokázání se použije 
ustanovení o bytě obdobně. 

 

 Zajištění neomezeného přístupu k pitné vodě 

 



Součinnost, standardy kvality 
bydlení 

Od 01. 01. 2015 kontaktuje Úřad práce ČR stavební úřady 
 
1. v rámci součinnosti žádostmi o sdělení: 
• zda dotazovaný prostor odpovídá „definici bytu“ (tato definice je 

pro obě dávky na bydlení stejná); 
• na počet zkolaudovaných bytových jednotek ve stavbě a jejich 

umístění; 
• na velikost podlahové plochy dotazovaného prostoru. 
 
2. žádostí o kontrolu: 
• zda dotazovaný prostor odpovídá standardům kvality bydlení, 

definovaným v § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi. 

 



Součinnost 

 

• Dotaz na velikost plochy v m2 – pro ÚP ČR se jedná o údaj 
nezbytný pro stanovení výše dávky. Stavebního úřadu se ÚP ČR 
dotazuje jen v případech, kdy se doklad prokazující velikost 
podlahové plochy nepodařilo získat od žadatele o dávku, popř. 
vlastníka nemovitosti. 

 

 



Standardy kvality bydlení 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi se při definici standardů kvality 
bydlení odkazuje na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., ve znění 
účinném k 1. 1. 2015.  
Pro vymezení: 
• jiného než obytného prostoru se použijí přiměřeně 

 § 3 písm. i), § 8, § 10 a pro vymezení odst. 5 a 6, § 11, § 38, § 44 odst. 1 písm. 
a) a § 44 odst. 1 věta druhá;  

• stavby pro individuální či rodinnou rekreaci se použijí přiměřeně 
§ 3 písm. i), § 8, § 11, § 38 a § 40 odst. 2 s tím, že tato stavba musí mít záchod 
a neomezený přístup k pitné vodě. 

 



Spolupráce 

Žádosti ÚP ČR, týkající se řízení o dávkách na bydlení byly formálně 
sjednoceny a dále byly nastaveny jednotné postupy pro dotazování: 
 
• Pokud ÚP ČR disponuje v některé z agend vyjádřením stavebního 

úřadu, pro druhou z agend se již stavebního úřadu nedotazuje 
 

• Pokud stavební úřad v rámci součinnosti zjistí, že se v případě 
dotazovaného prostoru jedná o byt, nezahajuje již kontrolu dle  

     § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi  



Děkujeme za pozornost 


