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V. 

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení 

k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 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 

Ministerstvo 
financí 

Odůvodnění 
Dopady 

navrhované 
právní 

úpravy na 
státní 

rozpočet 

V rámci Důvodové zprávy předkládaného materiálu je 
uvedeno, že ekonomické dopady vyplývající z úprav částek 
nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se 
započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na 
bydlení činí (při zachování současné legislativní úpravy 
sociálních dávek poskytovaných do oblasti bydlení) zvýšení o 
cca 123 mil. Kč u příspěvku na bydlení a cca 25 mil. Kč u 
doplatku na bydlení, tzn. v obou systémech nárůst celkem cca 
o 148 mil. Kč pro rok 2018. V materiálu není uveden 
konkrétní zdroj, z kterého budou tyto náklady pokryty.  
 
Z údajů uvedených ve státní pokladně vyplývá, že pro rok 
2018 není u příspěvku na bydlení (§ 4141 rozpočtové skladby) 
a doplatku na bydlení (§ 4172 rozpočtové skladby) 
zabezpečen nárůst nákladů v částce 148 mil. Kč. 
 
S ohledem na výše uvedené Ministerstvo financí požaduje do 
obecné části důvodové zprávy (k dopadům navrhované úpravy 
na státní rozpočet) doplnit, že zvýšení výdajů státního 
rozpočtu vyvolané přijetím tohoto nařízení bude pokryto v 
rámci narozpočtovaných prostředků kapitoly Ministerstva 
práce a sociálních věcí. 

Akceptováno. 
Do odůvodnění bylo doplněno, že zvýšení 
výdajů státního rozpočtu vyvolané přijetím 
návrhu nařízení bude pokryto v rámci 
prostředků kapitoly Ministerstva práce a 
sociálních věcí.        
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Odůvodnění 
Dopady 

navrhované 
úpravy na 

státní 
rozpočet 

Požadujeme, aby byly v důvodové zprávě na straně šest 
opraveny chybné výpočty. 
 
Z: 
„Normativní náklady propočtené podle vývoje indexů 
spotřebitelských cen a aktuálních cen dodavatelů energií se 
zvyšují o 0,009 až 0,019 % u bytů užívaných na základě 
nájemní smlouvy a o 0,005 až 0,014 % u bytů v družstevních 
a bytů vlastníků, což v absolutním vyjádření znamená zvýšení 
částek normativních nákladů na bydlení v rozsahu od 54 do 
251 Kč (podle počtu osob v domácnosti, velikosti obce a 
právního vztahu k užívání bytu).“ 

 
Na: 
„Normativní náklady propočtené podle vývoje indexů 
spotřebitelských cen a aktuálních cen dodavatelů energií se 
zvyšují o 0,9 až 1,9 % u bytů užívaných na základě nájemní 
smlouvy a o 0,5 až 1,4 % u bytů v družstevních a bytů 
vlastníků, což v absolutním vyjádření znamená zvýšení částek 
normativních nákladů na bydlení v rozsahu od 54 do 250 Kč 
(podle počtu osob v domácnosti, velikosti obce a právního 
vztahu k užívání bytu).“ 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Obecně k 
materiálu 

Materiál způsobem stanoveným v zákoně provádí každoroční 
aktualizaci normativních nákladů na bydlení pro účely dávek 
příspěvku a doplatku na bydlení. Jak uvádí důvodová zpráva 
k materiálu, při konstrukci normativních nákladů na bydlení 
se zohledňuje meziroční nárůst cen nájmů dle sdělení ČSÚ o 
2,3 %. Jiné zdroje (zejména statistiky realitních kanceláří) 
však v průběhu roku 2017 konzistentně udávají výrazně vyšší 
nárůst cen nájemného v Praze a některých dalších městech, na 
které působí vedle obecných vlivů také některé místní faktory 
(nárůst počtu obyvatel, pokles nové výstavby, vysoká 
poptávka po krátkodobých pronájmech bytů v rámci tzv. 
platformové ekonomiky). Dle těchto údajů narůstají ceny 
nájemného v soukromém sektoru v Praze meziročně zhruba o 
10 %. S ohledem na vysoký podíl krátkodobých nájemních 
smluv se tento růst nepromítá jen do smluv uzavíraných 
s novými nájemci, ale také při prodlužování smluv stávajícím 
nájemcům. Soukromý nájemní sektor přitom tvoří většinu 
nájemního trhu.  
 
Zvýšení normativních nákladů na bydlení podle celostátní 
míry růstu cen nájemného proto v důsledku znamená, že 
v Praze a jiných městech s rychle rostoucími nájmy dojde 
k reálnému poklesu dávek na bydlení, tj. sníží se účinnost 
dávky při řešení nedostatku financí pro zajištění vlastního 
bydlení.  
 
V této situaci je dlouhodobě neudržitelné, aby normativní 
náklady byly vytvářeny způsobem, který neumožňuje 
dostatečně reflektovat meziregionální rozdíly v bydlení. 
Požadujeme proto do návrhu usnesení, bodu II. doplnit, že 
vláda „ukládá ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci 
s ministryní pro místní rozvoj a předsedkyní Českého 

Neakceptováno. 
Zásadní připomínce, kterou se požaduje 
„do návrhu usnesení, bodu II. doplnit, že 
vláda „ukládá ministryni práce a sociálních 
věcí ve spolupráci s ministryní pro místní 
rozvoj a předsedkyní Českého statistického 
úřadu připravit podklady pro stanovení 
normativních nákladů na bydlení tak, aby 
mohly být v jejich konstrukci adekvátně 
zohledněny rozdíly v hodnotách nájemného 
v území,“ nelze vyhovět, neboť požadavek 
nemá oporu v současném znění zákona o 
státní sociální podpoře. Zásadní 
připomínka jde nad rámec zákonného 
zmocnění. 
 
Zákon stanovuje pro nájemní bydlení částky 
normativních nákladů na bydlení pro dvacet 
kategorií (pro čtyři složení domácností v pěti 
velikostních kategoriích obcí). Propočet 
těchto výší je dán propočtem nájemného a 
spotřebami energií podle velikosti bytu 
(přiměřené podle počtu osob v bytě) a 
propočtem služeb podle počtu osob v bytě. 
Jak je uvedeno v odůvodnění návrhu 
nařízení, je pro stanovení nákladů 
u nájemného, energií a služeb počítáno 
se skutečnou meziroční změnou cen za 1. až 
3. čtvrtletí sdělenou Českým statistickým 
úřadem a s odhadem vývoje těchto cen za 
celý rok zpracovaným Ministerstvem práce 
a sociálních věcí na základě dosavadního 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAT6J4CSO)



4 
 

statistického úřadu připravit podklady pro stanovení 
normativních nákladů na bydlení tak, aby mohly být v jejich 
konstrukci adekvátně zohledněny rozdíly v hodnotách 
nájemného v území. 

vývoje spotřebitelských cen. Za výchozí 
hodnoty cen energií a služeb se berou data 
použitá pro předchozí stanovení 
normativních nákladů na bydlení, která jsou 
zároveň korigována podle veřejně 
dostupných dat jednotlivých dodavatelů 
energií a služeb ve 3. čtvrtletí daného 
kalendářního roku. Způsob stanovení 
normativních nákladů na bydlení musí 
být prováděn při nezměněné zákonné 
úpravě každý rok shodnou metodou. Na 
stanovení normativních nákladů na bydlení 
mají vliv jak změny vyvolané zvýšením či 
snížením cen jednotlivých komodit v oblasti 
bydlení, resp. meziroční změny indexů 
spotřebitelských cen, tak i případné změny 
započítávaných spotřeb.  
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Rada seniorů § 2 1. Pro hl. m. Prahu a statutární město Brno nastavené 
částky normativních nákladů na bydlení v bytech 
užívaných na základě nájemní smlouvy diferencovat 
dle jednotlivých katastrálních území (tak jak bylo 
nájemné diferencovaně navyšováno dle zákona 
č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného 
z bytu). 

 
2. U ostatních statutárních měst, pro velké rozdíly tržního 

nájemného, stanovovat normativní náklady na bydlení 
v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 
individuálně.  

 
3. Navržené částky normativních nákladů na bydlení 

v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy u 
samostatně bydlící osoby zvýšit tak, aby po úhradě 
nákladů na bydlení zbyla této osobě částka alespoň ve 
výši 1,5 násobku životního minima, Tj. 170 Kč na den.  

Ad 1. – 3. : Neakceptováno.  
Návrhy změn nemají oporu v současném 
znění zákona o státní sociální 
podpoře.  Všechny tři zásadní připomínky 
jdou nad rámec zákonného zmocnění nebo 
zákonem stanovených podmínek nároku na 
příspěvek na bydlení a jeho výpočtu. 
Ad 1. : 
K rozdělení na 5 velikostních skupin obcí 
bylo v roce 2007 přistoupeno na základě 
průzkumu nákladů na bydlení a jejich 
regionálních odlišností a na základě analýzy 
dostupných dat. Na základě těchto podkladů 
zákon stanovil velikostní rozdělení obcí bez 
podrobnějšího členění. Rovněž materiál 
Ministerstva pro místní rozvoj zpracovaný 
v tomto roce došel ke shodnému závěru, tj. 
že rozdíly nájmů jsou prokazatelné 
v zákonem nastavených velikostních 
kategoriích a další členění není nutné.  
Ad 2. : 
Podle platné právní úpravy systém státní 
sociální podpory je systém, který vymezuje 
a administruje obecné dávky, které mají 
svým charakterem podpořit velké skupiny 
obyvatel (úprava je zacílena zejména na 
rodiny s dětmi) ve stanovených sociálních 
situacích, na jejichž řešení vlastními silami a 
vlastními prostředky nestačí. Cílem je 
zabránit propadu do chudoby nebo zabránit 
ztrátě přiměřeného bydlení v době, kdy je 
snížen příjem rodiny. Pokud by se 
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stanovovaly individuálně náklady na bydlení 
na základě sjednané nájemní smlouvy, pak 
by již nešlo o normativní, tj. průměrné 
náklady. Vzhledem k tomu, že občanský 
zákoník umožňuje smluvní volnost při 
stanovení nájemného a případně dalších 
nákladů na bydlení, není možné tuto 
možnost bez jakéhokoli zastropování 
nákladů na bydlení zohledňovat ve výši 
sociálních dávek.   
Ad 3. : 
Nařízení vlády stanoví výše normativních 
nákladů podle jednotných algoritmů, které 
počítají mimo jiné i s počtem osob 
v domácnosti. Požadovaná úprava přitom 
spíše koresponduje s nastavením doplatku 
na bydlení ze systému pomoci v hmotné 
nouzi, ale i zde jde nad rámec 
garantovaného zůstatku ve výši částky 
živobytí (ve většině případu jednonásobku 
životního minima). Úprava posuzování 
disponibilního příjmu po úhradě 
odůvodněných nákladů na bydlení byla 
začleněna do nově koncipované dávky na 
bydlení v rámci zákona o sociálním bydlení. 
Tento zákon však nebyl zatím schválen. 
Pokud dojde k zásadní úpravě dávkové 
pomoci v oblasti bydlení, je MPSV 
připraveno předložit obdobný princip 
vyhodnocování disponibilního zůstatku pro 
novou legislativní úpravu.  
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