Novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi vzniká obcím nová povinnost
Dne 01.06.2017 nabývá účinnosti zákon č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o HN“).
Podle ustanovení § 33 odst. 3 zákona o HN „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 pomoc při získání takovéhoto bydlení požádat obec, ve které
má trvalý pobyt či ve které se skutečně zdržuje. Obec je povinna žádost posoudit. Pokud osobě, která
ji o pomoc při získání přiměřeného bydlení požádala, nabídka takového bydlení ze strany obce nebyla
učiněna, vydá jí obec písemné doporučení dalšího postupu. Pokud nabídka přiměřeného bydlení
nebyla osobou akceptována, sdělí to obec příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi. Ustanovení
vět první a druhé se nepoužijí u osoby, které byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku podle
jiného právního předpisu1, ze kterého byla financována úprava bytu, a u osoby obývající byt
zvláštního určení, jestliže její zdravotní stav zvláštní úpravu tohoto bytu vyžaduje“.
Z výše uvedeného vyplývá, že žadatelé o doplatek na bydlení (případně příjemci doplatku na bydlení)
se budou obracet se žádostí o pomoc při hledání přiměřeného bydlení na obec, ve které mají trvalý
pobyt nebo ve které se skutečně zdržují. Pokud obec neučiní nabídku přiměřeného bydlení, je
povinna vydat těmto žadatelům o dávku písemné doporučení dalšího postupu (k tomu je možné
využít přiložený vzor „doporučení dalšího postupu“).
V případě, že obec žadateli o doplatek na bydlení učiní nabídku přiměřeného bydlení, která nebude
akceptována, je povinností obce tuto skutečnost písemně oznámit příslušnému orgánu pomoci
v hmotné nouzi (lze využít „přílohu“).
S případnými dotazy se můžete obrátit na Mgr. Alenu Procházkovou, tel. 541 651 177, e-mail:
prochazkova.alena@kr-Jihomoravsky.cz.

V Brně dne 04.07.2017

zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1

DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU

dle ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů

Dne ………...….. se dostavil/a
pan/paní …………………………………………………………………………………………. nar. …………………..………….
bytem ………………………………………………….,…………………………………………………………………………………..
se žádostí o pomoc při získání přiměřeného bydlení.

Obec / město XY nemá možnost nabídnout výše uvedené osobě přiměřené bydlení a nabídka
takového bydlení ze strany obce nebyla učiněna. Pro řešení nepříznivé sociální situace bylo
jmenované/mu doporučeno obrátit se na sociálního pracovníka Městského úřadu XY (OÚ II, OÚ III)
dle trvalého pobytu nebo skutečného pobytu.

V …………………………. dne ……………….

podpis, razítko obce

„Příloha“

Adresa
orgánu pomoci v hmotné nouzi

Dne ………...….. se dostavil/a
pan/paní …………………………………………………………………………………………. nar. …………………..………….
bytem ………………………………………………….,…………………………………………………………………………………..
se žádostí o pomoc při získání přiměřeného bydlení.

Obec / město XY
výše uvedené osobě učinila nabídku přiměřené bydlení, avšak ze strany jmenované/ho nebyla
akceptována.

Datum ………………….

………….……………………………………………
podpis, razítko obce

