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Příloha V. 

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení 

k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů 

srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 

Připomínkové 

místo 

Ustanovení Obsah zásadní připomínky Vypořádání 

Plzeňský kraj K §2 1. § 2 – navrhujeme ponechání výše normativních nákladů ve stávající výši 

jako pro rok 2016, a to z následujících důvodů: 

- s výjimkou plynu dochází u všech sledovaných položek 

k nárůstu/očekávanému nárůstu cen 

- jak vyplývá ze statistických podkladů, v roce 2015 se trend snížení 

spotřeby vody zastavil, ale cena vodného roste – viz Měsíčník českého 

statistického úřadu 9/2016 http://www.statistikaamy.cz/2016/09/kde-je-

voda-v-ceske-republice-vubec-nejdrazsi/ 

- nesouhlasíme s tvrzení, že mírné snížení částek normativních nákladů by 

nemělo mít významnější sociální dopady, neboť právě skupina osob 

pobírajících PnB a DnB je zpravidla více času doma (nezaměstnaní, 

důchodci), tudíž má větší spotřebu vody (toaleta, hygiena, vaření...) 

- v republice je výrazně rozdílná cena vodného a stočného, i na základě 

této skutečnosti se přeci logicky odvíjí spotřeba vody (např.v PK - 

Klatovy 61,70  x St. Plzenec 101,27 Kč/m3) 

- snížení normativních nákladů o 11 Kč se týká pouze 1 cílové skupinu 

(Praha, 1 osoba, nájemní bydlení) u dalších 15 cílových skupin jde o 

snížení od 110 do 453 Kč;  u vlastnické a družstevní formy bydlení 

snížení od 127 do 643 Kč); přičemž nejvyšší pokles je u obcí do 9999 

obyvatel. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
 

        R O Z P O R 

Normativní náklady na 

bydlení jsou koncipovány 

jako průměrné náklady na 

bydlení v přiměřených 

velikostech bytů pro daný 

počet osob a při jejich 

propočtu je nutné vycházet 

i z průměrných spotřeb 

plynu, elektřiny a vody 

podle počtu osob 

v domácnosti. 
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Národní rada 

osob se 

zdravotním 

postižením ČR 

K § 2 písm. 

b) 

V ustanovení § 2 písm. b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků se 

ve sloupci „Praha“ nahrazuje v prvním řádku číslo 4 357 číslem 5 083. Ve 

druhém řádku číslo 6 429 nahrazuje číslem 7 500. Ve třetím řádku se číslo 8 880 

nahrazuje číslem 10 360. V posledním čtvrtém řádku se číslo 11 244 nahrazuje 

číslem 13 118. 

 

Odůvodnění:  

Smyslem námi navrhované změny je odstranit naprosto nerovné postavení osob, 

bydlících ve vlastnické či družstevní formě bydlení v Praze a v ostatních obcích.  

K zániku nároku na příspěvek na bydlení v Praze by tedy došlo za situace, kdy osoba 

žijící v jakékoli jiné obci by měla ještě nárok na příspěvek 622 Kč měsíčně při 

skutečných nákladech na bydlení rovných nebo vyšších než normativní náklady. 

S rostoucím počtem osob v domácnosti se potom tento nepoměr dále zvětšuje. Při dvou 

osobách by již činil příspěvek v obcích mimo Prahu 918 Kč, při třech osobách 1269 Kč 

a při čtyřech a více osobách 1606 Kč. Situace rodin s dětmi se tak stává při vlastnické 

či družstevní formě bydlení zcela neúnosnou. 

 

Námi navrhovaná změna zvýšených normativních nákladů v Praze tuto nerovnost 

odstraňuje. Možná námitka, že v daném případě je nutné vycházet z tzv. imputovaného 

nájemného, které stanoví Český statistický úřad, neobstojí, neboť jde pouze o podklad 

pro rozhodnutí a je nesporné, že s ohledem na závažnost dopadu stávající nebo 

navrhované úpravy na rovnost práv občanů, je nutné námi navrhované opatření provést. 

V této souvislosti připomínáme, že v rámci připomínkového řízení návrhu zákona o 

sociálním bydlení a příspěvku na bydlení a návrhu změnového zákona NRZP ČR 

potřebné změny navrhla. Vzhledem k předpokládané délce legislativního procesu však 

považujeme za potřebné, aby úprava odstraňující nerovnost byla součástí tohoto 

nařízení vlády a mohla platit již od roku 2017. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

 

 

      Neakceptováno 

Připomínka jde nad rámec 

zmocňovacího ustanovení 

zákona č. 117/1995.  U 

bytů vlastníků a u bydlení 

v družstevních bytech 

nemáme oporu pro jiné 

stanovení částek 

normativních nákladů na 

bydlení pro hlavní město 

Prahu. 
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Rada seniorů 

České republiky 

Obecně Dle cenových map realitních kanceláří průměrná cena nájemného v říjnu 2016 

meziročně vzrostla o 23,8 % v Praze, o 13 % v Brně, o 14,6 % v Plzni, o 7,3 % 

v Ostravě, o 12,1 % v Pardubicích, o 7,3 % v Ostravě, o 3,2 % v Olomouci, atd. Z 

třinácti hodnocených měst, cena nájemného v  nájemních bytech meziročně poklesla 

pouze v Karlových Varech, a to o  3,1 procentního bodu. 

Také předložený návrh nařízení vlády konstatuje meziroční růst nájemného o 1,3 %, 

elektřiny o 1,3 %, tepla a teplé vody o  1,0 %, vodného a stočného o 3,2 %, pevných 

paliv o 0,7 %, ostatních služeb souvisejících s bydlením o 0,9 %.  Pouze u ceny plynu 

je deklarován meziroční pokles o 4,1 %. 

V rozporu s  tímto trendem se navrhuje pro rok 2017 snížit tzv. normativní náklady na 

bydlení s odvoláním na předpoklad meziročního snížení spotřeby pitné vody. 

Spekulativní předpoklad a následně spekulativní výpočet, který dosud nikdy nebyl 

uplatněn a ke kterému MPSV nemá příslušné zmocnění, Rada seniorů ČR  

zásadně odmítá! S ohledem na dikci § 28, zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, který definuje parametry výpočtu normativních nákladů na bydlení a 

které pro rok 2017 nejsou respektovány, požadujeme z normativních nákladů na 

bydlení tzv. „zohledněnou sníženou spotřebu pitné vody“ odstranit a normativní 

náklady na bydlení pro rok 2017 přepočítat.   

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

        Neakceptováno 

V propočtu normativních 

nákladů na bydlení pro rok 

2017 se postupuje podle 

shodného postupu jako 

v minulých letech (od 

změny příspěvku na 

bydlení od počátku roku 

2007), spotřeba pitné vody 

vychází z vyhlášky 

ministerstva zemědělství. 
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