
III. 
 

Návrh 
 

ZÁKON 
 

ze dne …….. 2018, 
 

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů  

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
 

 Čl. I 
 
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona 
č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., 
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 
Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., 
zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 
Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona 
č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., 
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona 
č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., 
zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 
Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona 
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 
Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 
č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 
Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 
č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., 
zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 188/2016 
Sb., zákona č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona 
č. 222/2017 Sb. a zákona č. …./2018 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 5 odst. 5 se za slova „průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství“ doplňují 

slova „, to platí i pro obdobné příjmy ze zahraničí“.  
 

2. V § 7 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 31a zní: 
 
„ (5) Jde-li o příspěvek na bydlení, okruh společně posuzovaných osob tvoří 
a) manželé nebo partneři31a) bez ohledu na to, zda byt, na který je žádán příspěvek na 

bydlení, společně užívají, 
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b)  rodiče a nezaopatřené děti bez ohledu na to, zda byt, na který je žádán příspěvek na 
bydlení, společně užívají; avšak 
1. nezletilé nezaopatřené dítě není společně posuzováno se svými rodiči tehdy, pokud bylo 

rozhodnutím soudu podle § 7 odst. 10 svěřeno do péče jiných osob nahrazující péči 
rodičů, v takovém případě se dítě společně posuzuje s osobami, kterým bylo svěřeno do 
péče, 

2. nezaopatřené dítě se neposuzuje společně s rodiči, pokud je na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo 
mládež; za plné přímé zaopatření se považuje zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči 
o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) dětem stravování, ubytování 
a ošacení, 

3. zletilé nezaopatřené dítě není společně posuzováno se svými rodiči, pokud patří 
do okruhu společně posuzovaných osob podle písmene a) nebo pokud je rodičem 
nezaopatřeného dítěte a společně s tímto dítětem užívá jiný byt než jeho rodiče, 

4. nezletilé nezaopatřené dítě není společně posuzováno s oběma svými rodiči, pokud bylo 
svěřeno rozhodnutím soudu do péče jednomu z rodičů, posuzuje se společně s tímto 
rodičem, 

5. nezletilé nezaopatřené dítě není společně posuzováno s oběma svými rodiči, pokud bylo 
svěřeno rozhodnutím soudu do společné nebo střídavé péče rodičů, posuzuje se společně 
s rodičem určeným na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče 
změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí; nedohodnou-li se rodiče, určí 
krajská pobočka Úřadu práce, která o příspěvku na bydlení rozhoduje, s kterým rodičem 
bude dítě posuzováno, společně s dítětem se posuzuje pro účely příspěvku na bydlení 
vždy rodič, který prohlašuje, že s dítětem spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na 
své potřeby,  

c) jiné osoby, které byt společně užívají. 
_____________________ 
31a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 
zákonů.“. 
 
3. V § 7 odst. 6 se slova „některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří 

měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na 
příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu“ 
nahrazují slovy „by to bylo v rozporu s dobrými mravy, případně pokud by to nebylo 
možné po společně posuzovaných osobách uvedených v odstavci 5 spravedlivě požadovat, 
rozhodnout, že se k některé ze společně posuzovaných osob při posouzení nároku na 
příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží“. 
 

4. V § 7 odst. 8 se text „, 3 a 5“ nahrazuje textem „a 3“, za slovo „pobytu“ se doplňují slova 
„ , pro účely příspěvku na bydlení jsou za osoby společně posuzované podle odstavce 5 
pokládány i osoby, které se zdržují ze stejných důvodů mimo byt, na který je žádán 
příspěvek na bydlení“.  

 
5. V § 24 odst. 1 se slova „je v bytě hlášen k trvalému pobytu“ nahrazují slovy „byt užívá“. 
 
6. V § 24 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „a“ zrušuje, na konci písmene b) se tečka 

nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která včetně poznámky pod čarou č. 8 
znějí: 
 

„c) zároveň této rodině po úhradě nákladů na bydlení nezbyde částka alespoň ve výši 
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1. 2,0 násobku životního minima u jednotlivce8), užívá-li byt jedna osoba, 
2. 1,5 násobku životního minima u dvou osob8), užívají-li byt dvě osoby, 
3. 1,3 násobku životního minima u tří osob8), užívají-li byt tři osoby, 
4. 1,2 násobku životního minima u čtyř a více osob8), užívají-li byt čtyři a více osob,  

 
d) on ani osoby s ním společně posuzované nejsou vlastníkem či spoluvlastníkem bytu, ani 
vlastníkem nemovitosti, ve které je byt, který vlastník neužívá, ani nájemcem družstevního 
bytu s výjimkou bytu, který společně užívají a na který je žádán příspěvek na bydlení. 
_____________________ 
8) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.“. 
 
7. V § 24 odst. 2 se slova „, pokud je v něm hlášen k trvalému pobytu“ zrušují. 
 
8. V § 24 odst. 4 ve větě první se slova „je v bytě hlášena k trvalému pobytu, tento“ 

nahrazují slovy „byt užívá,“ a ve větě druhé se slova „, která je v bytě hlášena k trvalému 
pobytu,“ zrušují. 

 
9. V § 25 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova „nejvýše však do částky 

normativních nákladů podle § 26 odst. 1 písm. a) bod 1,“. 
  
10. V § 25 odst. 1 se na konci písmene b) dvojtečka zrušuje a doplňují se slova „částku 

normativních nákladů podle § 26 odst. 1 písm. b) bod 1,“.   
 

11. V § 25 odst. 1 písm. c) se doplňuje tabulka, která zní: 
 

„ 
Počet osob v rodině 
podle § 7 odst. 5 zákona 

Kč 

jedna 746 
dvě 1 020 
tři a více 1 335 

„. 
 
12. V § 25 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 
„(2) Náklady uvedené v § 25 odst. 1 písm. c) se započítávají v doložené výši, nejvýše však  
 
a) u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy do částky normativních nákladů podle § 26 

odst. 1 písm. a) bod 2, 
b) u družstevních bytů a bytů vlastníků do částky normativních nákladů podle § 26 odst. 1 

písm. b) bod 2.“. 
 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 

 
13. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 76 

zní: 
 

„(3) Má-li nájemce bytu uzavřenu smlouvu s plněním úhrady za nájem a služby, 
případně jen částku za služby paušálně podle zvláštního právního předpisu76), nárok na 
příspěvek na bydlení nevzniká. 
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_____________________ 
76) § 9 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním 
plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 
 
14. V § 25 odst. 4 se za slova „jednotlivé položky“ vkládají slova „hrazené zálohově“ a za 

slova „jednotlivých služeb“ se vkládají slova „na zálohové platby“.  
 

15. V § 25 odst. 5 písm. a) se slova „v bytě“ nahrazují slovem „byt“, slovo „žily“ nahrazuje 
slovem „užívaly“ a slova „a současně v něm byly hlášeny k trvalému pobytu“ se zrušují. 

 
16. V § 25 odst. 5 písmeno b) se zrušuje. 
 
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 
 
17. V § 25 odst. 5 písm. b) se slova „v bytě“ nahrazují slovem „byt“, slovo „nežily“ se 

nahrazuje slovem „neužívaly“ a slova „žil v jiném bytě“ se nahrazují slovy „užíval jiný 
byt“. 
 

18. V § 25 se na konci textu odstavce 6 doplňuje věta „Částka na nákladech na bydlení se 
o tento přeplatek snižuje vždy, i v případě, je-li prokázáno, že přeplatek nebyl vyplacen 
a byl použit na opravy, rekonstrukci bytu, na který je příspěvek na bydlení vyplácen, či 
jiné účely.“. 

 
19. V § 26 odstavec 1 zní: 

 
„(1) Normativní náklady na bydlení činí pro  
  
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy  

 
 

1. pro položku nájemné: 
 

Počet osob 
v rodině 
podle 
§ 7 odst. 5 
zákona 

Měsíční náklady na nájemné podle počtu obyvatel obce v Kč 
 

 
Praha 

více než 
100 000 

 50 000 - 
99 999 

 10 000 - 
49 999 

 
do 9 999 

jedna 5 021 3 378 3 080 2 187 1 996 
dvě 6 871 4 623 4 215 2 993 2 731 
tři a více 8 985 6 045 5 511 3 914 3 571 

 
 

2. pro položku energie a služby spojené s užíváním bytu: 
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Počet osob 
v rodině 
podle 
§ 7 odst. 5 
zákona 

Měsíční náklady na energie a služby 
spojené s užíváním bytu (platné pro 

všechny velikosti obce) v Kč 

jedna 2 848 
dvě 4 315 
tři a více 6 131 

 
 
  
b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků  
 
 

1. pro položku srovnatelné náklady s nájemným: 
 
Počet osob 
v rodině podle 
§ 7 odst. 5 zákona 

Měsíční náklady na srovnatelné 
náklady s nájemným (platné pro 

všechny velikosti obce)  
v Kč 

jedna 1 944 
dvě 2 660 
tři a více 3 478 

 
2. pro položku energie a služby spojené s užíváním bytu: 

 
Počet osob 
v rodině podle 
§ 7 odst. 5 
zákona 

Měsíční náklady na energie a služby 
spojené s užíváním bytu (platné pro 

všechny velikosti obce) v Kč 

jedna 2 477 
dvě 2 829 
tři a více 5 461 

„. 
 
20. V § 27 odst. 1 se slova „normativními náklady na bydlení“ nahrazují slovy „součtem 

nákladů na bydlení podle § 25“. 
 

21. V § 27 se odstavec 3 zrušuje. 
 
22. V § 28 se slovo „stanoví“ nahrazuje slovy „může stanovit“ a slova „1. lednu pro období 

do 31. prosince následujícího kalendářního roku“ se nahrazují slovy „prvnímu dni 
kalendářního čtvrtletí s neomezenou platností“. 

 
23. V § 28 se písmeno a) zrušuje. 

 
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako a) a b). 
 
24. V § 28 písm. b) se slova „písm. c)“ zrušují. 

 
25. Na konci § 28 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se část věty, která zní: 
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„pro stanovení nákladů se sleduje vývoj spotřebitelských indexů za ceny nájemného, pevných 
paliv, elektřiny, plynu, tepla a teplé vody (centrálního vytápění), vodného, stočného 
a ostatních služeb souvisejících s bydlením; novou výši nákladů lze stanovit, pokud se 
alespoň 3 indexy spotřebitelských cen v oblasti bydlení, z nichž jedním musí být nájemné, 
změní od posledního stanovení výše těchto nákladů alespoň o 5 % u každého.“.  

 
26. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který zní: 
 

 
„§ 61a 

 
(1) Zaměstnanci orgánů státní sociální podpory jsou na základě souhlasu žadatele 

o příspěvek na bydlení, příjemce příspěvku na bydlení a osob společně posuzovaných 
oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona vstupovat do obydlí, v němž tyto 
osoby žijí, a to s cílem provádět šetření v místě pro vyhodnocení podmínek nároku na 
příspěvek na bydlení. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem 
společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušným orgánem státní sociální podpory jako 
doložkou služebního průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení účelu vydání, číslo 
služebního průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance a identifikační údaje 
vydávajícího orgánu státní sociální podpory. O šetření v místě pro vyhodnocení podmínek 
nároku na příspěvek na bydlení se vždy učiní záznam ve spise. 
  
 (2) Pokud žadatel o příspěvek na bydlení, příjemce příspěvku na bydlení nebo osoba 
společně posuzovaná tím, že nedají souhlas se vstupem do obydlí, znemožní provedení šetření 
v místě k ověření skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na bydlení nebo jeho výši, 
může jim být žádost o příspěvek na bydlení zamítnuta nebo příspěvek na bydlení odejmut, 
popřípadě snížena jeho výše.“. 
 
27. V § 68 odst. 1 písm. e) se za slova „nákladů uvedených v § 25 odst. 1 písm. c),“ vkládají 

slova „identifikaci osob, které užívají byt společně s žadatelem,“. 
 

 
 

Čl. II 
 

Přechodná ustanovení 
 

1. Náleží-li nárok a výplata příspěvku na bydlení k 31. prosinci 2018, náleží i nadále po 
účinnosti tohoto zákona. Nárok na příspěvek na bydlení se v těchto případech opětovně 
posoudí podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2019, ke dni 
1. července 2019. 

 
2. Žádosti o příspěvek na bydlení podané ode dne 1. ledna 2019 se posoudí podle zákona 

č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2019. 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAYSP6KFJ)



7 
 

Čl. III 
 

Účinnost 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 
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