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NÁVRH ZÁKONA O PŘÍDAVKU NA BYDLENÍ 

PŘIPOMÍNKY 

Navrhovanou právní úpravu pokládáme za nekoncepční a nesystematickou, přičemž právní 
úprava nemůže naplnit cíle, které jí mají být sledovány, a to zejména z důvodů: 

1. Zjednodušení právní úpravy sjednocením dávek na bydlení 

Zjednodušení právní úpravy pro jednotlivce (žadatele o dávky) nastavením jedné výlučné dávky 
by sice bylo lze považovat za ulehčení z hlediska vypuštění nutnosti žádat o dávky duplicitně (v 
případě nároku na příspěvek na bydlení i doplatek na bydlení) a zároveň z hlediska 
administrativní zátěže úřadů práce, proti návrhu je však nutno namítnout, že zcela ignoruje 
odlišný účel právní úpravy nepojistných sociálních dávek ze systému státní sociální 
podpory (ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, dále jen ZoSSP) a ze 
systému pomoci v hmotné nouzi (ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
dále je ZoPHN). 

Navrhovaný zákon by tak měl být samostatnou právní úpravou, stojící vedle stávajících 
„kodexů“, a vytvářet nepojistnou sociální dávku, která de facto není ani dávkou státní sociální 
podpory, ani pomoci v hmotné nouzi, nýbrž spíše „kočkopsem“. Předkladatel se nijak 
nevypořádává s tím, do jakého sytému dávku zařazuje. 

Navrhovaný zákon je, v návaznosti na uvedené, kompilací právní úpravy ZoSSP a ZoPHN, 
z nichž jsou nahodile vybírána některá ustanovení. Z návrhu není vůbec zřejmé, ke kterému 
právnímu předpisu je zákon speciální právní úpravou, zda k ZoSSP nebo k ZoPHN, eventuálně 
zda k oběma těmto předpisům (což je však, dle mého názoru, s ohledem na odlišný účel obou 
právních úprav nemožné).  

Nepodřazení zákona pod jeden z alternativních systémů sociálního zabezpečení má řadu 
praktických negativních dopadů, např.: 

- Fakticky dochází ke zhoršení právní ochrany osob v hmotné nouzi ve smyslu čl. 30 
odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Současná právní úprava je založena na 
principu priority náhrady nákladů z dávky státní sociální podpory, u níž se v případě 
osob ve stavu hmotné nouze (chudoby) počítá s možností dorovnání výdajů na bydlení 
ze systému pomoci v hmotné nouzi. Platná právní úprava vychází z toho, že u příjemců 
dávek SSP se předpokládá jiný příjem, než z titulu nepojistných sociálních dávek, který 
sice není dostačující k uspokojení potřeby bydlení, náklady na bydlení jsou z něho však 
zčásti hraditelné.    



2 

 

Sjednocením nároků do jedné dávky budou osoby v hmotné nouzi pobírat dávku ve 
stejné výši, jako ostatní příjemci, přičemž výše nároku bude určována dle obdobných 
pravidel, jako u příspěvku na bydlení v současné době.  

Dopadem právní úpravy bude stav, v němž osoby v hmotné nouzi nebudou mít 
prostředky na pokrytí nákladů na bydlení, na jejich hrazení (nad rámec 
poskytnuté dávky) budou muset z povahy věci použít prostředky z dávky PHN 
příspěvek na živobytí (když jiného příjmu, ve výši přesahující částku životního minima, 
nedosahují), v důsledku čehož jim nezbydou prostředky na úhrady základních 
životních potřeb (typicky strava), na jejichž hrazení je jinak z povahy věci určen 
příspěvek na živobytí. Z toho důvodu budou tyto osoby muset zvažovat, zda uspokojí 
potřebu bydlení nebo základní životní potřeby, přičemž budou ohroženy buď hladem, 
nebo bezdomovectvím.    

- Návrh zákona (ani návrh tzv. změnového zákona) se vůbec nevypořádává 
s postavením příjemců – občanů EU, a to z pohledu dopadu nároku na dávku na 
posuzování neodůvodnitelné zátěže systému dávek pro osoby se zdravotním 
postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi ve smyslu § 87d odst. 2 písm. a) 
zákona č. 329/1999 Sb., o pobytu cizinců a § 16 ZoPHN.  

Vzhledem k tomu, že dávka není koncipována ani jako dávka pomoci v hmotné nouzi, ani 
jako dávka státní sociální podpory, není vůbec patrné, zda se jedná o rozhodný příjem 
pro posouzení neodůvodnitelné zátěže či nikoli (obě varianty jsou přitom zcela zjevně 
nevhodné, když buď bude dán důvod pro zrušení přechodného pobytu občanům EU, 
kteří nejsou v hmotné nouzi, nebo naopak nebude přihlíženo k závislosti na této dávce u 
osob, které v hmotné nouzi zcela zjevně jsou).  

Z tohoto pohledu se dostává navrhovaná právní úprava též do kolize s evropským 
právem. 

Nejasnost o podřazení dávky pod režim SSP nebo PHN se následně odráží ve všech dále 
uvedených připomínkách. 

2. Princip „trampolíny“ (zatímního charakteru podpory) a důraz na aktivní přístup 
příjemců a dodržování pravidel občanského soužití 

Odůvodnění návrhu je založeno na zdánlivě provázaných principech, podle nichž má mít státní 
podpora v oblasti bydlení dočasný, resp. zatímní, charakter do doby, než příjemce podpory získá 
regulérní příjem; návrh je doplňkem koncepčního řešení sociálního vyloučení, v němž je nutno 
primárně řešit příčiny; podmínkou nároku na dávky na bydlení je aktivní přístup žadatele 
(„Normální je pracovat“) a plnění dalších podmínek, zejména v oblasti povinné školní docházky 
dětí („Kdo neposílá své děti do školy, okrádá je o jejich budoucnost“). Předkladatel opakovaně 
zdůrazňuje, že návrh nemá primárně sankční charakter. 

Ve skutečnosti má návrh zcela zřejmý represivní charakter a není provázaný s jinými 
opatřeními v boji se sociálním vyloučením, resp. takovou konkrétní provázanost ani 
nenaznačuje.   
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Zatímnost podpory, resp. předcházení stavu závislosti na systému sociálního zabezpečení má 
své nepochybné místo v oblasti pomoci v hmotné nouzi, přičemž platný ZoPHN je na tomto 
principu postaven. Odůvodnění stejného principu v oblasti státní sociální podpory, s ohledem 
na účel tohoto systému sociálního zabezpečení, návrh postrádá – ostatně to volně navazuje 
na připomínku ad 1.  

Návrh opomíjí, že u některých skupin obyvatel nelze nikdy dosáhnout jejich plné 
nezávislosti na dávkách státní sociální podpory (nekvalifikovaní, nízkopříjmoví pracovníci; 
senioři; osoby zdravotně postižené; matky samoživitelky atd.), a to zvláště ve stavu neustále se 
zvyšujících nákladů na bydlení, účel sledované úpravy je tak objektivně nedosažitelný.  

Vázanost nároku na dávku na hodnocení vlastní aktivity je za těchto okolností (zejména 
pro oblast SSP) nepřiměřeně přísným požadavkem, a to zejména z důvodu: 

a) Vymezení osob, u nichž se podmínka nezkoumá (§ 19 odst. 2 návrhu) 

Návrh přebírá právní úpravu dle § 3 odst. 1 písm. a) ZoPHN (pokud jde o vymezení osob, u 
nichž se nezkoumá aktivní přístup při posouzení jejich stavu hmotné nouze), už však ani zčásti 
nenaznačuje, z jakého důvodu je toto omezení relevantní v systému státní sociální 
podpory. Cit. právní úpravu je přitom nutno zčásti pokládat za kontroverzní i v systému PHN, 
legitimita z hlediska účelu právní úpravy SSP je zcela nezřetelná, resp. není předkladatelem 
vysvětlena vůbec. Tato námitka se týká zejména skupin obyvatelstva: osoby ve věku do 68 let 
(horní věková hranice je v rozporu se stanovením důchodového věku dle zákona č. 155/1995 
Sb., o důchodovém pojištění); osoby zdravotně postižené (invalidita nižšího než III.st., příspěvek 
na péči v nižším než II.st. – zde též v souvislosti s krajně problematickou praxí při posuzování 
soběstačnosti a průtahy v odvolacích řízeních ve věcech příspěvku na péči). V případě těchto 
osob, nejsou-li poživateli důchodů, není pochopitelné, z jakého důvodu po nich stát bude 
požadovat výkon pracovní činnosti pod sankcí neposkytování jakékoli dávky na bydlení, 
vedoucím u těchto osob k přímému ohrožení bezdomovectvím. 

b) Alternativy zvýšení příjmu vlastní aktivitou        

Zákon počítá s alternativou zvýšení příjmu ve formě poskytování sociální práce ze strany 
pověřených obecních úřadů (§ 19 odst. 4 návrhu). Z odůvodnění návrhu není zřejmé, jak má 
být tato varianta v praxi implementována, zejména zda jsou objektivně dány kapacity pro 
realizaci sociální práce ze strany obcí (což dle zkušeností z terénu nejsou).  

Navrhovaná právní úprava je navíc nejasná, když vůbec nestanoví, co má být cílem sociální 
práce a jak dlouho má být sociální práce prováděna, to znamená též zda ukončení 
spolupráce v rámci sociální práce se může kdykoli stát důvodem pro odejmutí nároku na dávku. 
Právní úprava zakládá prostor pro libovolné rozhodnutí o nároku na dávku.  

Nelze opomenout ani to, že návrh není provázán se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, pokud vůbec nezahrnuje možnost sociální práce prováděné v rámci poskytování 
sociálních služeb. Takový přístup by přitom nebyl v právní úpravě ojedinělý, k tomu viz např. § 
398 odst. 7 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon).  

Návrh je dále zcela zjevně nesystematický, pokud zcela opomíjí a nezahrnuje započtení 
alternativ snahy o zvýšení příjmu ve smyslu § 12 odst. 2 ve spojení s § 24 odst. 1 písm. f) 
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ZoPHN (např. veřejně prospěšné práce, veřejná služba, účast na projektech 
organizovaných krajskými pobočkami úřadu práce).   

c) Sankční vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 

Společně s návrhem předkládaná novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to pod 
bodem 4. (novela ustanovení § 30 odst. 4 zákona), zpřísňuje podmínky nového zařazení do 
evidence uchazečů o zaměstnání v případě závažného porušení povinností, když stanoví 
lhůtu pro nové zařazení v trvání 9 měsíců. Naprosté znemožnění čerpat státní podporu na 
bydlení po dobu až 9 měsíců je kritériem, které nemůže směřovat k sledovanému cíli boje proti 
sociálnímu vyloučení, neboť u značné skupiny příjemců naopak povede k naprostému 
propadu do stavu sociálního vyloučení a bezdomovectví. 

Tato připomínka směřuje zejména proti návrhu novely zákona o zaměstnanosti, přičemž v této 
souvislosti je třeba předkladateli samostatně vytknout, že sice hodlá předejít využívání tzv. 
sankčního vyřazení pro nepatrné prohřešky, na druhou stranu však zákon v tomto 
smyslu nehodlá konkretizovat. K tomu viz str. 7 důvodové zprávy k návrhu novely zákona o 
zaměstnanosti, kde předkladatel předjímá „metodické nastavení systému“, aniž by však dikce 
zákona vedla k prevenci neproporcionálního využívání institutu vyřazení a 
implementovala judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR v těchto věcech, k tomu viz 
zejména rozsudek ze dne 4.4.2019, č.j. 3 Ads 349/2017 – 28. 

d) Zohlednění řádného plnění povinného předškolního vzdělávání a povinné školní 
docházky dětí 

Navrhovaná právní úprava (§ 14 odst. 2 a § 25 odst. 5 návrhu) je v rozporu s nejlepším 
zájmem dítěte ve smyslu čl. 3 Úmluvy OSN o právech dítěte a v souvislosti s dávkami na 
bydlení vůbec nenaplňuje legitimní účel. 

Motivační prvek, týkající se plnění předškolní a školní docházky, má v systému nepojistných 
sociálních dávek zřejmě odůvodnitelný účel, ten je však dostatečně saturován platnou právní 
úpravou příspěvku na živobytí dle ZoPHN a rodičovského příspěvku dle ZoSSP.  

Úvaha předkladatele, podle níž má mít neodůvodněně zanedbaná školní docházka dětí vliv na 
nárok rodiny na dávku na bydlení je absurdní, a to zejména s ohledem na konkrétní dopad 
(dávka by byla poskytována jenom dítěti, rodiče by nebyly zohledňováni v okruhu společně 
posuzovaných osob).  

Skutečným dopadem by nebylo dosažení plné docházky dětí do školy, nýbrž vytvoření 
stavu, v němž rodina nemá prostředky na zaplacení nákladů na bydlení, tedy je ohrožena 
bezdomovectvím, a v této situaci se dostává do „začarovaného kruhu“, neboť dítě se 
nemůže připravovat na školní docházku, tedy (na rozdíl od předkladatelem 
předjímaného cíle) je ohroženo naprostým vypadnutím ze vzdělávacího systému.  

V této souvislosti ani nelze opomenout diskuse odborné veřejnosti, týkající se hodnocení 
zanedbání povinné školní docházky obecně (též při aplikaci ustanovení § 201 zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník – trestný čin ohrožování výchovy dítěte), a to zejména u dětí ve věku blízkém 
zletilosti, které, projevují-li se u nich výchovné problémy, neplní školní docházku zcela nezávisle 
na tom, jak intenzivní a účinné výchovné působení na ně rodiče vyvíjí.   
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Dále nelze opomenout, že sankce za neplnění této rodičovské povinnosti ve formě odejmutí 
nároku na dávku na bydlení vyvolává pochybnost o rozporu s principem ne bis in idem 
v situaci, kdy právní řád již počítá s příslušnou sankcí ve formě sankcí uloženou v přestupkovém 
řízení ve smyslu § 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a judikatura dále počítá se sankcí 
uloženou v trestním řízení pro trestný čin dle § 201 trestního zákoníku.        

3. Boj proti obchodu s chudobou - adekvátní bydlení  

Předkladatel považuje za významný cíl navrhované právní úpravy dále posílit opatření v boji 
s tzv. obchodem s chudobou v oblasti bydlení. 

Předkladatel však opomíjí, že všechna předcházející zákonná opatření, založená na 
potírání tzv. obchodníků s chudobou formou represivních opatření směřujících proti 
příjemcům dávek, se de facto minula účinkem, resp. vedla pouze k tomu, že se příjemci 
dávek na bydlení propadli do ještě větší chudoby.  

Předkladatel nepředestírá žádnou komplexní analýzu, které by vyhodnocovala efektivitu a 
účinnost dosavadních opatření ve formě limitací nároků na dávky na bydlení. Naproti tomu 
konstatuje, že v posledních 10 letech se téměř ztrojnásobil počet sociálně vyloučených lokalit. 
Toto konstatování tak lze vnímat jako potvrzení neúčinnosti dosavadních zpřísňujících právních 
úprav, v žádném případě jím nelze naopak legitimizovat další zpřísnění právní úpravy..    

Záměr předkladatele jasně vymezit standardy kvality bydlení (§ 6 návrhu) je jistě možné 
považovat za úctyhodný, jeho dopady však budou čistě represivní v situaci, kdy není 
vytvořen systém alternativ neadekvátního bydlení (např. bytové fond obcí, sociální bydlení). 
Jestliže je totiž zřejmé, že značná část příjemců dávek na bydlení obývá vysoce nekvalitní a často 
předražené byty či ubytovací zařízení, současně však trh s byty nenabízí pro tuto cílovou 
skupinu alternativy a nadto je často charakterizován fenoménem diskriminace, požadavky 
kladené předkladatelem na příjemce dávek nepovedou ke zlepšení jejich kvality bydlení, 
nýbrž naopak k jejich přímému vystavení riziku bezdomovectví. Skutečnost, že osoby 
sociálně vyloučené nebudou mít prostředky na zaplacení nákladů na bydlení ze státní podpory, 
totiž nepovede (dosud nikdy nevedla) k tomu, že tzv. obchodníci s chudobou zlepší kvalitu 
nabízeného ubytování, nýbrž k tomu, že se chudí lidé propadnou do ještě větší chudoby, neboť 
zkrátka nebudou mít kde bydlet, resp. ztratí dokonce i možnost bydlení v prostorách 
nedostávajících vymezeným standardům. 

Vzhledem k tomu, že důsledkem takové právní úpravy bude vystavení cílové skupiny riziku 
ztráty současného bydlení, navržená právní úprava je též v rozporu s rozhodnutím 
Evropského výboru pro sociální práva ve věci ERTF proti České republice ze dne 
17.5.2016, č. 104/2014, týkající se nuceného vystěhování, jímž bylo konstatováno porušení 
čl. 16 a čl. 11 Evropské sociální charty. Pokud je na základě tohoto rozhodnutí ČR zavázána 
k přijetí takových vhodných opatření, na jejichž základě nebude mj. docházet k neregulovaným 
ztrátám bydlení, pak navrhovaná právní úprava naopak povede k dalšímu propadu těchto 
osob do stavu nucených vystěhování – bude-li totiž reakcí na neadekvátní bydlení odejmutí 
nároku na dávku na bydlení, tyto osoby nebudou schopny zaplatit náklady na bydlení, naplní 
podmínky pro ukončení nájmu (či jiného právního titulu bydlení) a budou nuceně vystěhovány, 
přičemž při neexistenci systému alternativních možností bydlení pozbydou šanci získat jakékoli 
bydlení. 
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Předkladatel se k příslušnému rozhodnutí nevyjadřuje nijak, byť jde s ohledem na předmět 
a účel právní úpravy o vysoce relevantní zdroj, stejně tak nenaznačuje, nakolik, resp. zda, věc 
konzultoval Ministerstvem spravedlnosti ČR, Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR 
před ESLP (v souvislosti s aktuálně připravovanou analýzou návrhů nápravných opatření).   

Proti návrhu je pak nutno konkrétně namítnout: 

- Ustanovení § 26 a § 27 návrhu počítají s tím, že příjemci dávek (nájemci) bude 
uložena povinnost napravit ve stanovené lhůtě nevhodnost bytu pro bydlení, a to 
pod sankcí odejmutí dávky. Tento požadavek je v plné míře nelegitimní. Předkladatel 
opomíjí, že nájemce bytu má velmi omezené možnosti přijmout nápravu, spočívající 
typicky ve složitých stavebních pracích, když nemá žádný účinný právní nástroj, jak 
k provedení úprav přimět vlastníka bytu/pronajímatele a sám (když jeho majetková 
situace odpovídá vzniku nároku na dávku) nadto nebude mít finanční prostředky na 
provedení nápravy. 

Úřad práce přitom nemůže, z povahy věci, takovou povinnost uložit přímo vlastníkovi.  

Trvání nároku na dávku je za těchto okolností založeno na splnění takové povinnosti, 
kterou příjemce dávky nemůže vlastním přičiněním splnit. Příjemce dávky pak bude 
citelně sankcionován za nesplnění povinností třetí osobou – vlastníkem bytu, přičemž 
takový postup v žádném případě není v souladu s principem proporcionality. 

- Podle předkladatele dochází návrhem k rozšíření právních titulů, na jejichž 
základě lze získat nárok na dávku (např. str. 40 Důvodové zprávy) – toto tvrzení je 
nepravdivé. Rozšíření právních titulů bydlení se totiž týká nynější právní úpravy 
příspěvku na bydlení, oproti doplatku na bydlení naopak dochází k jejich zúžení, 
když návrh nadále nepovažuje za relevantní právní titul některé substandardní formy 
bydlení (např. jiný než obytný prostor ve smyslu § 33a odst. 2 ZoPHN, objekt určený k 
rekreaci či byt užívaný na základě smlouvy o výpůjčce). Odůvodnění, že takovou formu 
bydlení užívalo jen málo příjemců doplatku na bydlení, je zcela neproporcionálním 
vysvětlením restrikce právní úpravy. 

- V této souvislosti je dále nelegitimním ustanovením podmínka, podle níž se dávka 
poskytuje na jeden byt pouze jednou (§ 18 odst. 2 návrhu), která je předkladatelem 
odůvodněna tím, že je prevencí proti zneužívání dávkového systému. 

Předkladatel zcela opomíjí skutečný stav společenských, resp. soukromoprávních vztahů. 
Existuje celá škála případů, kdy spolu dva lidé užívají jeden byt, ale přitom vedou 
zcela oddělené hospodaření, typicky: manželé, u nichž došlo k rozvratu vztahu, 
probíhá rozvodové řízení, dosud nedošlo k vypořádání manželského majetkového práva 
a ani jeden z manželů se není schopen, z objektivních důvodů, přestěhovat do jiného 
bytu.  

Navrhovaná úprava nadto zcela opomíjí existenci více-bytových nemovitostí, typicky 
vícegeneračních rodinných domů, které nejsou transformovány na jednotky, přestože 
jsou v nich stavebně technicky zřízeny samostatné byty. Z hlediska návrhu je třeba 
rovněž takové stavby posuzovat jako jeden byt.  
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K naplnění účelu prevence zneužívání dávek má již nyní úřad práce dostatečné 
mechanismy, zejména místní šetření dle ZoPHN.     

Nad rámec uvedeného není vůbec zřejmé, jaký legitimní účel je sledován tím, že má mít úřad 
práce bezvýjimečnou povinnost oznámit nevhodnost bytu pro bydlení orgánu sociálně právní 
ochrany dětí (§ 26 odst. 3 písm. d) návrhu). Předkladatel opomíjí, že nevhodné podmínky 
k bydlení samy o sobě nejsou a nemohou být důvodem pro změnu výchovného prostředí dítěte, 
k tomu viz zejména rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Havelka v. ČR a 
Wallová a Walla v. ČR.      

4. Boj proti obchodu s chudobou – působnost obcí ve vztahu k nákladům na bydlení 

Návrh zákona dává obcím k dispozici další nástroj, jímž by mohly přímo ovlivňovat 
postavení obyvatel na svém území, a to formou vyhlášení oblastí se sníženou nejvýše 
uznatelnou částkou nájemného (§ 10 návrhu).  

Předkladatel přitom nezakládá tento návrh na žádné analýze účinnosti předchozího 
obdobného opatření, a to tzv. bezdoplatkových zón ve smyslu § 33d ZoPHN.  

Pokud předkladatel v předkládací zprávě konstatuje, že Ústavní soud ČR dosud nerozhodl o 
návrhu skupiny senátorů na zrušení § 33d ZoPHN (opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje 
oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů), pak ve skutečnosti zcela nevhodně 
do návrhu zahrnuje jiné obdobně nepřiměřené opatření, kterým by bylo možné obcházet 
eventuální zrušující nález Ústavního soudu ČR.  

V této souvislosti přitom ani nelze opomenout, že navrhovaná úprava jde dalece nad rámec § 
33d ZoPHN, neboť v tomto případě návrh vůbec nevymezuje procesní pravidla „vyhlášení“, 
obec by tak mohla toto opatření zjevně přijmout např. ve formě rozhodnutí rady obce či 
vyhláškou zastupitelstva, a to aniž by musela navrhovat vydání opatření obecné povahy.       

 

Na základě všech uvedených skutečností se domníváme, že jsou dány důležité důvody pro 
to, aby byl návrh jako celek odmítnut. 

 

Kontakt pro novináře:  

Mgr. František Valeš, frantisek.vales@poradna-prava.cz, tel.: +420 724 701 620  

mailto:frantisek.vales@poradna-prava.cz

