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DOPLATEK NA BYDLENÍ
1. Základní informace:
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 podle jiného právního
předpisu byl:
− příjem vlastníka bytu nebo jiné osoby, která užívá byt, zvýšený o vyplacený příspěvek
na živobytí nižší než částka živobytí osoby, nebo,
− příjem společně posuzovaných osob zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší
než částka živobytí společně posuzovaných osob.
Právní titul k užívání bytu je přitom nezbytné prokázat písemným dokladem, přičemž
předložení čestného prohlášení k tomuto účelu nestačí.
Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí.
Doplatek na bydlení lze přiznat s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým
poměrům také osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že příjem osoby a
společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně posuzovaných osob,
ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob.
V 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
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Dále může v případech hodných zvláštního zřetele orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že
za osobu užívající byt považuje i osobu užívající na základě smlouvy, rozhodnutí nebo
jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení v případě souhlasu obce, na
jejímž katastrálním území se ubytovací zařízení nachází.
Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje vždy osoba ubytovaná v domově pro
seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově se zvláštním režimem,
chráněném bydlení, domě na půl cesty, terapeutické komunitě, nebo v azylovém domě
podle zákona o sociálních službách.
Podmínky nároku na doplatek na bydlení jsou stanoveny zákonem č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace naleznete na
http://www.mpsv.cz/cs/5.
Řízení o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi se zahajuje na základě písemné žádosti
podané na předepsaném formuláři. Tyto formuláře, včetně potřebných příloh, jsou
k dispozici v tištěné podobě na všech pobočkách Úřadu práce České republiky,
v elektronické podobě je naleznete na internetové adrese portal.mpsv.cz/forms.
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Orgánem, který o nároku na tuto dávku rozhoduje, je:
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště v Plzni
Klatovská třída 2848/200e, 320 71 Plzeň,
tel. 950 148 111

2. Datum, od kterého návod platí:
01.07.2015
3. Datum provedení poslední aktualizace:
01.07.2015
4. Datum konce platnosti:
Datum konce platnosti není stanoven, ke změně dojde s účinností nových platných předpisů.
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