
ZÁKON Č. 111/2006 Sb.,   
O  POMOCI V HMOTNÉ NOUZI 

 
 KOMPETENCE STAVEBNÍCH ÚŘADŮ 



Úvod – novela zákona o pomoci v 
hmotné nouzi 

• Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi -  zákon č. 252/2014 Sb. ze 
dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi 

• Účinnost 1. ledna 2015 
• Zákon mění podmínky nároku doplatku na bydlení osob v hmotné 

nouzi 
• Kompetence stavebních úřadů – až v rámci projednávání v LRV, 

nebylo součástí původního návrhu 
• § 33 - případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v 

hmotné nouzi určit, že:  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. 

• § 33b  - nová kompetenci obecního stavebního úřadu.  
 



§ 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi  
• § 33b 
Standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či 
rodinnou rekreaci a jejich kontrola 
 
(1) Jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci musí mít 
pro účely poskytnutí doplatku na bydlení podle tohoto zákona povahu samostatně 
vymezeného uzamykatelného prostoru s minimálně jednou pobytovou místností, který 
svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje dále uvedené požadavky k 
tomu, aby se v něm zdržovaly a bydlely osoby, a neomezený přístup k pitné vodě. Pro 
vymezení jiného než obytného prostoru se použijí § 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 stavby75), ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně. Pro 
vymezení stavby pro individuální či rodinnou rekreaci se použijí § 3 písm. i), § 8, § 11, § 
38 a § 40 odst. 2 vyhlášky o technických požadavcích na stavby75), ve znění účinném ke 
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně s tím, že tato stavba musí mít záchod. 
 
(2) Kontrolu, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou 
rekreaci splňuje požadavky uvedené v odstavci 1, provádí pro účely tohoto zákona na 
žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi obecný stavební úřad. 
 
(3) Při provádění kontroly podle odstavce 2 se postupuje podle ustanovení zákona o 
kontrole. 

 



Nové kompetence obecních stavebních 
úřadů 

Procesní aspekty 

– Příslušnost obecných stavebního úřadu 

– Vztah obecného stavebního úřadu a orgánu pomoci v hmotné nouzi  

– Provádění kontroly 

– Postup podle kontrolního řádu 

– Výstup  

– Přechodná ustanovení (očekávatelné množství případů) 

 

Hmotněprávní aspekty 

– kontrola, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou 
rekreaci splňuje požadavky uvedené v § 33b odst. 1,  

– Stavba pro individuální rekreaci 

– Stavba pro rodinnou rekreaci  

– Jiný než obytný prostor 

– Požadavky uvedené v § 33b odst. 1 

 



Kontrola – zák. č. 255/2012 Sb.,  
Základní posloupnost nezbytných úkonů při kontrole: 
• Pověření kontrolující osoby ke kontrole (event.průkaz) – podmínkou 

bez které není kontrolující osoba oprávněna provádět kontrolu 
• Zahájení kontroly – nejčastěji doručení oznámení o kontrole, popř. 

předložením pověření, případně kontrolním úkonem  
• Kontrola (důležitá jsou práva a povinnosti kontrolující a 

kontrolované osoby) 
• Protokol o kontrole a doručení stejnopisu kontrolované osobě 
• Námitky 
• Ukončení kontroly (marným uplynutím lhůty pro podání námitek 

nebo vzdáním se práva podat námitky, dnem doručení vyřízení 
námitek kontrolované osobě, nebo dnem, ve kterém byly námitky 
předány k vyřízení správnímu orgánu (§ 14 odst. 3). V případě 
kontroly podle § 33b zákona č. 111/2006 bude přicházet v úvahu 
především ukončení marným uplynutím lhůty pro podání námitek 
nebo vyřízením námitek. 
 



Procesní aspekty 

Žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi 

 

• Žádost o provedení kontroly 

• Specifikace prostoru (jiný než obytný, stavba 
pro rodinnou či individuální rekreaci) 

• Informace o osobě  

• Informace o existenci  titulu k užívání 
prostoru (velmi důležité)!!! 

 



Vstup do obydlí – pojem obydlí 

Obydlí – není pojem definován v právu, z judikatury a 
komentářů plyne spíše extenzivní výklad 
• prostorově chápana životní sféra, kterou si 

jednotlivec opatřil 
• zbavena obecné přístupnosti 
• není rozhodující, kde se nachází či jak je vybavená  
• prostory v nemovitostech, stejně jako ve věcech 

movitých  
• nezáleží také na tom, zda je prostor osobou užíván 

trvale 
• vlastnictví nemovitosti či věci nehraje roli, důležitá je 

oprávněnost užívání věci. 
 



Vstup bez souhlasu kontrolovaného 

• § 7 kontrolního řádu 

• Na základě kontrolního řádu možnost vstupu do bydlí jen:  

– tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování 
jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají 
prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda 
je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout 
splnění účelu kontroly jinak 

– V tomto případě není třeba souhlasu kontrolovaného 

– v případě kontrol podle § 33b tuto výjimku z povahy věci 
aplikovat nelze (nejedná se kontroly související s 
podnikáním) 

 



Vstup do obydlí 
• Kontroly za účelem prověření požadavků stanovených v § 33b odst. 1  

-  kontrolovanou osobou vždy osoba, která obydlí užívá, a někdy též 
vlastní  

• Zcela irelevantní pokud objekt např. vlastní právnická osoba nebo 
fyzická osoba oprávněná k podnikání, rozhodující je, že 
kontrolovaným subjektem bude vždy žadatel o poskytnutí doplatku 
na bydlení tedy fyzická osoba a pro účely spojené s bydlením resp. 
s užíváním prostoru k bydlení.  

• ze smyslu kontroly zřejmé, že daný objekt plní funkci obydlí. 
Vstup do obydlí: 
• čl. 12 LZPS obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit 

bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.  
• Stavební úřad smí provést kontrolu pouze se souhlasem osoby, které 

v něm bydlí. Není třeba souhlas vlastníka objektu. 
• Existenci titulu k bydlení (např. nájemní smlouva) prověřuje orgán 

pomoci v hmotné nouzi  
 



Zahájení kontroly 
• Na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi 

• Pověření ke kontrole  

• Identifikace kontrolního orgánu (příslušného stavebního úřadu) 

• Identifikace kontrolujícího (vhodné určit vedoucího kontrolní skupiny, je-li 
kontrolujících více, nemusí jich být více) 

• Předmět kontroly (odkaz na § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi) 

• Identifikace osoby, které pověření vydala 

• Datum, podpis 

• Možnost 1 pověření pro celou skupinu nebo každého člena kontrolní 
skupiny  

• Zahájení kontroly – prvním úředním úkonem § 5 odst. 2 kontrolního řádu 

• doručení oznámení o kontrole, součástí pověření ke kontrole 

• první z kontrolních úkonů  předcházejí předložení pověření ke kontrole na 
místě kontroly resp. předložením pověření ke kontrole na místě 

 



Příklad pověření ke kontrole na základě 
metodické pomůcky Ministerstva vnitra 

Obecný stavební úřad  
adresa 
Č. j. …………………2015 
Česká Lípa 20. dubna  2015 
Počet listů: 1 
POVĚŘENÍ 
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a § 33b 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů  
pověřuji 
Ing. Františka Nouzu osobní ev. číslo 468256 vedoucí kontrolní skupiny 
Mgr. Alenou Hmotnou osobní ev. číslo 863128 členkou kontrolní skupiny 
Ing. Vladimíra Pomocného osobní ev. číslo 921765 členem kontrolní skupiny 
provedením kontroly, zda  stavba pro rodinnou rekreaci č.p…., adresa …….splňuje požadavky uvedené v § 
33b odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dne 29. dubna 
2015 od 10:00 hod. 
Předmětem kontroly je prověření, zda stavba pro rodinnou rekreaci splňuje požadavky § 33b odst. 1 zákona o 
pomoci v hmotné nouzi. 

 
                                                                                   (úřední razítko) 
                                                                                       (podpis) 
                                                                                  Mgr. Jiří Svoboda 
                                                                         ředitel odboru stavebního řádu 

 



Kontrola 

• Možnost přizvat osoby (§ 6)  

• Fyzická osoba, pověření ke kontrole, může se jednat např. 
o statika 

 

• Možnost spolupráce s jinými orgány veřejné moci (§ 25) 

– Možnost požádat jiný kontrolní orgán nebo jiný orgán 
veřejné moci o údaje, informace nebo jiné podklady 
potřebné ke kontrole (např. ve vztahu k plnění požadavku  

    § 8 vyhlášky o technických požadavcích na stavby (OTP)) 

 



Kontrola - Práva a povinnosti kontrolujícího 

Práva a povinnosti kontrolujícího 
• § 8 a § 9 
• Požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby  – nutno prověřit i s ohledem na nutný 

souhlas osoby, které svědčí právní titul k obývání prostoru! 
• Požadovat podklady nutné k provedení kontroly 
• Odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky (např. 

vzorek vody) 
• Pořizovat zvukové a obrazové záznamy (např. vhodná fotodokumentace) 
• Vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k 

výkonu kontroly 
• zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na 

povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady 
• předložit kontrolované osobě pověření ke kontrole (a požádá-li o to který dokládá, že 

se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole – průkaz totožnosti) 
• umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na 

místě 
• umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na 

místě (např. atestace na pitnou vodu) 
• vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě. 

 



Kontrola – práva a povinnosti kontrolovaného  

Práva a povinnosti kontrolovaného 
• požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke 

kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se 
jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole, 

• namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby 
• seznámit se s obsahem protokolu o kontrole, 
• podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným 

v protokolu o kontrole, 
• kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro 

výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho 
oprávnění a poskytovat k tomu potřebnou součinnost. 
 



Kontrolní protokol 

• Kontrolní protokol - hlavní výstup, který se předává orgánu 
pomoci v hmotné nouzi, event. s vyřízením námitek 

• Smysl kompetence: 

• Protokol pouze může konstatovat, že jiný než obytný 
prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci 
splňují nebo nesplňují požadavky dané § 33b odst. 1 
ZPHM – kontrola objektu z těchto hledisek 

• Kontrola se provádí pouze za účelem poskytnutí doplatku 
na bydlení podle ZPHM.  

 



Kontrolní protokol 

• Protokol o kontrole se vyhotoví ve lhůtě 30 dnů ode dne 
provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých 
případech do 60 dnů 

• Hlavní výstup, který se předává orgánu pomoci v hmotné 
nouzi, event. s vyřízením námitek 

• Kdy:  

• po ukončení kontroly, nejpozději vyřízením námitek nebo 
marným uplynutím lhůty pro podání námitek – předání 
protokolu orgánu pomoci v hmotné nouzi.  

 



Kontrolní protokol 
Náležitosti 
 
• označení kontrolního orgánu a kontrolujícího, 
• označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního 

orgánu k výkonu kontroly, 
• označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání, 
• označení kontrolované osoby,  
• označení předmětu kontroly, 
• kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní 

úkon proveden, 
• poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, 

kdy byl tento kontrolní úkon proveden, 
• kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků (a 

označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z 
kterých tato kontrolní zjištění vycházejí), 

• poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o 
kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají, 

• datum vyhotovení, 
• podpis kontrolujícího. 



Kontrolní protokol 
Obecný stavební úřad ……., adresa, odbor 
Výtisk č. 1, datum , č.j. , počet listů:  
 
PROTOKOL 
o kontrole zda jiný než obytný prostor nacházející se v 1.podlaží na adrese ….. splňuje požadavky § 33b 
odst. 1 zákona  
Kontrolní orgán: obecní stavební úřad …. 
Kontrolovaná osoba:  
Kontrolující:  
Přizvaná osoba: Ing. František Vomáčka, znalec v oboru statistika za účelem posouzení …… 
Datum a čas kontroly: 25. dubna 2014 od 09:00 hod. do 16:30 hod. 
Předmět kontroly: splnění požadavků § 33b zákona  …… ( možná specifikace)  
 
1. PRŮBĚH KONTROLY A KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ 
1.1 Zahájení kontroly 
Kontrola byla zahájena na základě žádosti orgánu pomoci v hmotné nouze ze dne a to  doručením 
oznámení o zahájení kontroly, č. j.    , dne 26. března 2014, panu …. 
1.2 Vyžádané podklady 
2. KONTROLA  zda … plnění jednotlivých požadavků § 33b 
 
Kontrolní zjištění: 
(…) splňuje x nesplňuje 
 
Závěr kontroly  
Datum , podpis  



Námitky 

Náležitosti námitek 
• Lhůta: Námitky proti kontrolnímu zjištění 

uvedenému v protokolu o kontrole - ve lhůtě 15 
dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, 
není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta 
delší. 

• písemně,  
• musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu 

zjištění směřují,  
• musí obsahovat odůvodnění 

 



Námitky 

O námitkách se nerozhoduje ve správním řízení! 

 

1) Kontrolující nebo vedoucí kontrolní skupiny  

– Vyhovění námitkám, 

– Ve lhůtě 7 dnů od doručení námitek. 

2)  Nadřízená osoba kontrolujícího   

– ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení, s možností prodloužení o 30 dnů, 

– vyhoví, 

– částečně vyhoví, 

– zamítne.  

• Zamítnutí námitek jako neodůvodněných:  

– námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, 

– námitky, u nichž chybí odůvodnění, 

– nadřízená osoba kontrolujícího. 

• Zamítnutí námitek podaných opožděně nebo neoprávněnou osobou – nadřízená 
osoba kontrolujícího  



Vyřízení námitek - příklad 
Ing.  Jiří Svoboda 
ředitel stavebního odboru …… 
Č. j. ……, datum ….. 
 
Pan ……… 
Námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole č. j. – vyřízení  
 
Odbor ……..  jako kontrolní orgán dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále 
jen „kontrolní řád“) a zákona …….  obdržel dne  …… od pana ………………………. námitky proti kontrolním zjištěním 
uvedeným v protokolu o kontrole č. j. …….. ze dne 15. května 2014 (dále jen „Protokol o kontrole). 
K vyřízení jednotlivých námitek uvádíme následující: 
1. Námitka směřující proti chování kontrolujících se, na základě ustanovení § 14 odst. 2 kontrolního řádu, zamítá, 
jelikož nesměřuje vůči žádnému kontrolnímu zjištění. 
2. Námitka směřující proti kontrolnímu zjištění uvedenému v části 10. Kontrolní  zjištění, bod 1) Protokolu o kontrole, 
str. 9, dle kterého  …………. se zamítá, jelikož chybí její odůvodnění. 
3. Námitce směřující proti kontrolnímu zjištění uvedenému ……. se částečně vyhovuje.  Pan ….. Odůvodnění ….. 
námitka se proto ve zbylé části zamítá. 
4. Námitce směřující proti kontrolnímu zjištění uvedenému v části 10. Kontrolní zjištění, bod 3) Protokolu o kontrole, 
str. 9, dle kterého ……… se vyhovuje. Odůvodnění …….. S ohledem na výše uvedené se námitce vyhovuje a Protokol o 
kontrole bude v této části opraven formou dodatku dle ustanovení § 21 kontrolního řádu. 
5. Námitka směřující proti kontrolnímu zjištění uvedenému v části 10 Kontrolní zjištění, bod 4) Protokolu o kontrole, 
str. 9, dle kterého …., se zamítá. Pan ….. námitku odůvodnil tvrzením, že ………. Z měřeních provedených na místě však 
plyne ………. Výše uvedené tak nic nemění na kontrolním zjištění, že ……… Námitka se z těchto důvodů zamítá. 
 
(úřední razítko) 
(podpis) 
Ing. Jiří Svoboda 
ředitel odboru …….. 

 



DĚKUJEME  ZA  POZORNOST 
 


