
IV. 
 

D ů v o d o v á    z p r á v a 
 
A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení 
nezbytnosti navrhované právní úpravy 
Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory poskytovanou podle zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 117/1995 Sb.), kterou stát přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům 
s nízkými příjmy. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je 
v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30 % rozhodných příjmů rodiny (v Praze 35 % 
rozhodných příjmů rodiny) nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Zároveň těchto 30 % 
(v Praze 35 %) rozhodného příjmu rodiny nesmí být vyšší než částka normativních nákladů na 
bydlení daná zákonem č. 117/1995 Sb., kterou ovlivňuje počet osob v rodině a umístění 
daného bytu, resp. velikost obce, v níž se daný byt nachází. Poskytování příspěvku na bydlení 
podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. 
Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované 
v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady (vyčíslené 
v zákoně) a u všech typů bytů náklady za plyn, elektřinu, vodné a stočné, odpady, vytápění 
a náklady na pevná paliva. Pro nárok a výši příspěvku na bydlení se berou v úvahu průměrné 
náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí. Výše příspěvku na bydlení tak činí rozdíl 
mezi příslušnými normativními náklady a 30 % (v Praze 35 %) příjmu rodiny. Jsou-li 
skutečné zjištěné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží 
příspěvek na bydlení do výše skutečných nákladů na bydlení.   
Příspěvek na bydlení je dávkou obecnou, tzn. dávkou, která má jednoduchým a co nejméně 
administrativně finančně zatěžujícím způsobem zachytit osoby a rodiny, které mají 
nedostatečné finanční zdroje na krytí nákladů na udržení jejich stávajícího bydlení. Proto 
okruh společně posuzovaných osob vychází z trvalého pobytu, u dávky se sledují příjmy osob 
a rodin a jejich náklady na bydlení, ale již se netestuje majetek těchto domácností ani důvody, 
proč jsou jejich příjmy nízké. 
Pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši obsahuje zákon č. 117/1995 Sb. 
taxativně vymezené pevné částky nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se 
započítávají jako náklad za pevná paliva, a částky normativních nákladů. Normativní náklady 
na bydlení jsou propočítány jako průměrné náklady na bydlení pro příslušný počet osob 
v domácnosti a s ohledem na velikost obce. Tyto normativní náklady jsou zároveň stanoveny 
i jako horní hranice přiměřených nákladů na bydlení, na které stát občanům v rámci příspěvku 
na bydlení přispívá. Tyto částky jsou platné vždy pro aktuální kalendářní rok. K jejich úpravě 
je podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb. zmocněna vláda, která svým nařízením stanoví výši 
uvedených částek pro další období. Návrhy na úpravy těchto částek, které předkládá 
Ministerstvo práce a sociálních věcí vládě, vychází vždy z aktuálního vývoje cen sledovaných 
komodit. Tato povinnost každoroční změny zmíněných nákladů měla své opodstatnění při 
svém vzniku, který spadal do období před ukončením regulace nájmů a transformaci 
dodavatelů energií a služeb do čistě tržního segmentu. Proto byla dána zákonná povinnost 
každým rokem přehodnocovat uznatelné náklady pro stanovení nároku a výpočet výše 
příspěvku na bydlení. 
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Je možné konstatovat, že ze současné praxe vyplývá, že příspěvek na bydlení je v některých 
případech pobírán osobami a rodinami, které i přes to, že jsou vzhledem ke své finanční 
situaci schopny náklady na bydlení saturovat z vlastních zdrojů, splňují podmínky nároku na 
příspěvek na bydlení. V tom je spatřována možnost nadužívání této dávky, kterou se snaží 
předložená opatření eliminovat. Jde zejména o případy, kdy 
• vlastník či nájemce bytu, na který je požadován příspěvek na bydlení či některá ze 
společně posuzovaných osob vlastní další bytové jednotky, které může využít pro svoje 
přiměřenější (levnější) bydlení nebo zvýšit svůj příjem jejich pronájmem; 
• prokazované náklady na bydlení jsou zvýšeny smluvně uzavřenou paušální platbou, 
u které nedochází k faktickému vrácení případných přeplatků na zúčtovaných položkách 
nákladů na bydlení; 
• rodině po úhradě nákladů na bydlení zůstane dostatečně vysoký disponibilní příjem, 
který jí umožňuje úhradu celých nákladů na bydlení bez přispění státu; tyto případy rodin, 
kterým je příspěvek na bydlení vyplácen v řádu prvních set korun zároveň zvyšují 
neadekvátně administrativní zátěž Úřadu práce ĆR, a to i přes to, že skutečný ekonomický 
dopad vyplácené dávky není pro rodinu rozhodující.      
• dochází k manipulaci osob hlášených v bytě, na který je požadován příspěvek na 
bydlení, za účelem dosažení buď nároku na tuto dávku, nebo na její maximální výši, 
• dochází k manipulaci zohledňovaných položek nákladů na bydlení. 
Další problematickou oblastí se jeví zmocnění vlády, ke stanovení výše nákladů 
srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení pro stanovení výše příspěvku na bydlení. Zákonné nastavení 
povinnosti stanovovat tyto náklady na každý kalendářní rok měla své opodstatnění při svém 
vzniku, který spadal do období před ukončením regulace nájmů a transformaci dodavatelů 
energií a služeb do čistě tržního segmentu. Proto byla dána zákonná povinnost každým rokem 
přehodnocovat uznatelné náklady pro stanovení nároku a výpočet výše příspěvku na bydlení.  
Vývoj posledních let však ukazuje, že rasantní nárůst cen sledovaných komodit z oblasti 
bydlení již pominul a ceny se drží v přibližně stejných cenových hladinách, resp. u některých 
z nich dochází i k poklesu. Proto se jeví každoroční úprava limitních nákladů v minimálních 
hodnotách jako nadbytečná a zbytečně zatěžující pro administraci dávek. 
Poslední problém je technického charakteru, kdy dochází k případům, že rodiny čerpají 
příspěvek na bydlení i doplatek na bydlení, a to pouze z důvodu, že pro příspěvek na bydlení 
je stanovena fikce minimálního rozhodného příjmu ve výši životního minima rodiny. 
Odstraněním této fikce se sníží administrativní zátěž klientů i Úřadu práce ČR, kde v řadě 
případů bude rodině stačit výplata příspěvku na bydlení. 
Všechna navrhovaná opatření vychází z principů projednaných Pracovní skupinou pro 
nepojistné sociální dávky Ministerstva práce a sociálních věcí, která je poradním orgánem 
paní ministryně, a měla by vést ke snížení vyplácení příspěvku na bydlení v případech, kdy 
dochází k účelovému obcházení podmínek daných zákonem nebo v případech, kdy domácnost 
(rodina) může své náklady na bydlení hradit bez spoluúčasti státu a ke snížení administrativní 
zátěže klientů i Úřadu práce ČR. 
Popis jednotlivých navrhovaných opatření:  
a) Vyloučení nároku na příspěvek na bydlení v těch případech, kdy některá ze společně 
posuzovaných osob je vlastníkem či spoluvlastníkem jiné bytové jednotky, nebo jiné 
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nemovitosti určené k bydlení, než je byt, ve kterém rodina žije a na který požaduje příspěvek 
na bydlení.  
Tímto opatřením se sníží okruh příjemců příspěvku na bydlení a žadatelů o tuto dávku 
o rodiny, které vlastní další bytové jednotky, které mohou využít buď k levnějšímu bydlení, 
nebo k pronájmu a tím k zabezpečení dostatečného příjmu pro úhradu vlastních nákladů na 
bydlení.  
Opatření se dotkne vlastníků bytových domů i vlastníků rodinných domů s více bytovými 
jednotkami, které jsou navíc v některých případech fiktivně pronajímány členům rodiny 
(zpravidla dětem), takže se v dané nemovitosti vyplácí i několik příspěvků na bydlení 
v rámci jedné rodiny a zároveň těmito vlastníky je deklarován minimální nebo nulový příjem 
z pronájmu dalších bytových jednotek.  
b) Vyloučení nároku na příspěvek na bydlení v těch případech, kdy nájemci bytů mají 
s majiteli nebo pronajímateli bytů sjednanou úhradu nákladů na bydlení paušální platbou.  
Zákon 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, umožňuje majiteli a nájemci ujednání tzv. paušální platby, která slučuje částku 
nájemného a částky za služby, nebo částky za služby. V obou případech však platí, že 
paušální platba se nevyúčtovává. Pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení 
má majitel bytu sice zákonem danou povinnost vystavit podrobný rozpis paušální platby 
s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby, ale ani v tomto případě ze zákona 
nedochází k faktickému vyrovnání zúčtovaných přeplatků a nedoplatků. Tím v praxi dochází 
k ujednání vyšších plateb za náklady na bydlení, než jaké skutečně nájemce bytu 
spotřebovává, a přeplatky na službách (saturované příspěvkem na bydlení) zůstávají majiteli 
bytu. V ostatních případech se vrácené přeplatky zahrnují do stanovení výše příspěvku na 
bydlení a adekvátně snižují jeho výši na další období, na které je poskytovaný. 
Toto opatření by bylo i více motivující pro příjemce příspěvku na bydlení neuzavírat smlouvy 
s paušální platbou, ale platit za zúčtovatelné náklady pouze to, co skutečně v rámci bydlení 
spotřebovali. Zároveň by nedocházelo k neopodstatněnému navyšování nákladů na bydlení ze 
strany majitelů bytů, u kterého by se fakticky nevracely přeplatky. 
c) Omezení nároku na příspěvek na bydlení výší disponibilního příjmu rodiny po úhradě 
nákladů na bydlení.  
Vedle podmínky porovnání výše nákladů na bydlení k příjmům (náklady na bydlení převyšují 
30 %, resp. 35 % příjmu) by se zavedla další podmínka, že po úhradě nákladů na bydlení 
rodině zůstane disponibilní příjem v určité zákonem stanovené výši.  
Opatření by omezilo případy, kdy rodina pobírá příspěvek na bydlení a přitom její příjem je 
dostatečně vysoký a umožňuje plné hrazení nákladů na bydlení bez přispění státu, aniž by to 
ohrozilo finanční situaci dané rodiny.  
d) Do okruhu společně posuzovaných osob by zahrnovaly všechny osoby, které spolu 
fakticky v daném bytě bydlí (a to bez ohledu na to, kde mají hlášen trvalý pobyt) a dále 
osoby, které jsou spjaty vyživovací povinností, tzn., zejména manželé a jejich nezletilé 
nezaopatřené děti.   
Opatření by omezilo zejména fiktivní rozestěhování rodin, kdy výdělečně činný člen rodiny je 
trvale hlášen v jiném bytě či na ohlašovně obecního úřadu a zbytek rodiny (zpravidla 
nevýdělečná matka s dětmi) tak dosáhne na příspěvek na bydlení. Dále by se omezilo 
poskytování příspěvku na bydlení samostatně žijícím nezaopatřeným dětem (studentům), kteří 
deklarují nulový příjem a nemají nijak upravenou vyživovací povinnost ze strany rodičů. Ve 
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všech případech by se ponechala možnost žádosti o vyloučení z okruhu společně 
posuzovaných osob tak, aby se ošetřily situace, kdy manželé nebo rodiče a děti spolu skutečně 
nežijí a nehospodaří.  
Opatření by si vyžádalo větší administrativní zátěž při vyřizování dávky, včetně sociálního 
šetření i pro příspěvek na bydlení, ale mělo by zároveň přinést poměrně zásadní úspory ve 
výplatě příspěvku na bydlení, protože tyto případy nadužívání příspěvku na bydlení jsou 
podle sdělení Generálního ředitelství Úřadu práce ČR poměrně časté (odhady dle jednotlivých 
lokalit se pohybují v rozmezí od 10 do 70 % žadatelů), s větším nadužíváním ve velkých 
městech. 
e) Úprava normativních nákladů na bydlení a zohledňovaných nákladů na bydlení pro 
příspěvek na bydlení 
Úprava spočívá v samostatném posuzování nákladů na bydlení za část nájemného a za část 
nákladů na energie a služby spojené s užíváním bytu. Obě tyto položky by měly být 
limitovány maximálními výšemi samostatně, tak aby nedocházelo k manipulativnímu přesunu 
mezi položkami nákladů na bydlení. Částky srovnatelných nákladů na bydlení používané 
u bytů vlastníků a členů bytových družstev zůstávají touto úpravou nedotčeny. Jak 
v nájemním bydlení, tak i u bytů vlastníků a členů bytových družstev však dochází ke 
zvýraznění úspory, k níž obecně dochází při vyšším počtu společně posuzovaných osob tím, 
že při počtu společně posuzovaných osob nad tři osoby se již normativy nezvyšují.  
f) Změna zmocňující podmínky pro stanovení nové výše nákladů srovnatelných s nájemným 
a částek, které se započítávají za pevná paliva a normativních nákladů na bydlení 
Úprava ve smyslu zavedení valorizační podmínky (které by byla obdobná jako je u částek 
životního a existenčního minima), která by se sledovala pohyb cen v oblasti bydlení, s tím, že 
vláda by na základě tohoto vývoje mohla tyto částky měnit.  
g) Snížení administrativní zátěže klientů a Úřadu práce ČR 
Odstraněním fikce minimálního rozhodného příjmu ve výši životního minima rodiny pro 
příspěvek na bydlení, kdy je tento nedostatek příjmu vykrýván v doplatku na bydlení.   
 
B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 
Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., 
kterým se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod (Usnesení 
předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb. o vyhlášení 
Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). Vládní 
návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu 
s nálezy Ústavního soudu České republiky. 
 
C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je 
Česká republika vázána 
 
Zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (Návrhu) v oblasti příspěvku na bydlení se 
dotýkají zejména tyto předpisy práva EU: 
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• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 
o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie, 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států, o změně nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 
72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, 
• Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003o právním postavení státních 
příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty 
 
Kategorie osob, jejichž nároky vyplývají z výše uvedených předpisů Evropské unie, jsou 
zahrnuty ve výčtu osob oprávněných, a to v § 3, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná právní úprava se práv na rovnost 
nakládání osob chráněných výše uvedenými předpisy nijak nedotýká, neboť okruh osob 
oprávněných principiálně neupravuje. 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy EU, judikaturou soudních orgánů EU, 
obecními právními zásadami práva EU a mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, 
a není tedy s nimi v rozporu. 
 
D. Vliv na otázku ochrany soukromí a osobních údajů 
Navrhovaná úprava garantuje práva na ochranu soukromí a osobních údajů všech dotčených 
subjektů. 
Údaje o žadatelích o příspěvek na bydlení, o jeho příjemcích a rovněž o osobách povinných 
hradit stanovené výživné budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, součástí informačního 
systému o dávkách státní sociální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a jejich 
ochrana bude zajištěna stejně jako v případě ostatních citlivých a osobních údajů, které jsou v 
současné době v tomto systému evidovány pro účely ostatních nepojistných dávkových 
systémů. 
 
E. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná úprava nemá dopad do oblasti korupčních rizik a ani nevytváří jejich možnosti. 
Rovněž neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánů státní sociální podpory. Kontrolní 
mechanismy jsou nastaveny již od vyhodnocování žádostí, kdy každé rozhodnutí zaměstnance 
krajské pobočky Úřadu práce ČR ještě kontroluje kvalifikovaný nadřízený pracovník  
a je zcela zřejmé, která úřední osoba je odpovědná za rozhodnutí. Dále je možnost podat proti 
rozhodnutí opravné prostředky (odvolání, přezkumné řízení). Každá osoba má možnost  
se v rámci správního řízení vyjádřit k podkladům, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno. 
Je také nastavena kontrola výkonu veřejné správy, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí 
tuto kontrolu provádí na krajských pobočkách Úřadu práce ČR. 
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F. Zhodnocení dopadu návrhu ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace, neboť se podmínky 
nároku na příspěvek na bydlení vzhledem ke genderové rovnosti nemění. O tuto dávku si 
mohou požádat ženy i muži bez rozdílu. 
 
G. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Navrhovaná úprava předpokládá snížení výdajů v oblasti státní sociální podpory. 
 
H. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí 
Navrhovaná úprava bude mít dopady na některé subjekty podnikající v oblasti bydlení. 
 
I. Zhodnocení sociálních dopadů 
Navrhované změny budou mít přímé sociální dopady, neboť jejich důsledkem bude snížení 
okruhu příjemců příspěvku na bydlení. K tomuto snížení však dojde v adekvátních případech, 
kdy je příspěvek na bydlení pobírán buď v důsledku zmanipulovaných skutečností, nebo 
v těch případech, kdy je tato dávka pobírána i v situaci, kdy je objektivně možné hradit 
náklady na bydlení z vlastních zdrojů, bez finanční pomoci státu.     
 
J. Ostatní dopady 
Návrh zákona nemá žádné dopady na územní samosprávné celky. 
Návrh zákona nemá vliv na životní prostředí a z hlediska dopadů na specifické skupiny 
obyvatel (zejména osoby se zdravotním postižením, národnostní menšiny). Sociální událostí, 
na kterou příspěvek na bydlení reaguje je nedostatek příjmů k úhradě nákladů na bydlení, 
a nikoli zdravotní postižení, či příslušnost k národnostní menšině.   
Návrh zákona nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Zvláštní část 
 
K čl. I 
K bodu 1 
Zajišťuje se rovný přístup u dokládání příjmů OSVČ v ČR a v zahraničí.  
 
K bodu 2 
Navrhuje se nové vymezení okruhu společně posuzovaných osob, které by více reflektovalo 
skutečnost.  
Do okruhu společně posuzovaných osob se budou započítávat osoby užívající byt (bez 
sledování hlášení trvalého pobytu těchto osob), které splňují podmínku oprávněnosti podle 
§ 3. Pro splnění podmínky nároku na příspěvek na bydlení musí všechny osoby užívající byt 
být zároveň osobami oprávněnými. Možnost požádat o prominutí podmínky trvalého pobytu 
zůstává zachována. 
Zároveň se navrhuje, aby byly společně vždy hodnoceny osoby, které k sobě mají ze zákona 
vyživovací povinnost, tzn., zejména manželé a jejich nezletilé nezaopatřené děti. Tato úprava 
by měla omezit případy fiktivního rozestěhování manželů, kdy výdělečný rodič je nahlášen 
k trvalému pobytu v odlišném bytě než druhý nevýdělečný rodič a jejich děti, který žádá 
o dávku z titulu nedostatečného příjmu. 
Při žádostech o dávku samotným nezaopatřeným zletilým dítětem se navrhuje, že se bude toto 
dítě vždy posuzovat společně se svými rodiči. Tato úprava reaguje na případy, kdy o dávku 
žádá zletilé nezaopatřené dítě (student), který žije ve svém bytě (nebo bytě pronajatém od 
rodičů) a deklaruje, že nemá žádný započitatelný příjem ani stanovenou vyživovací povinnost 
od rodičů. V těchto případech lze vycházet z toho, že náklady na bydlení tohoto 
nezaopatřeného dítěte jsou hrazeny rodiči. V obou typech případů jsou dnes dávky čerpány 
zpravidla v maximální možné výši, a to přes to, že příjem skutečné rodiny by stačil k pokrytí 
nákladů na bydlení.  
Ve všech případech se ponechává možnost žádosti o vyloučení z okruhu společně 
posuzovaných osob, tak, aby se ošetřily situace, kdy manželé nebo rodiče a děti spolu 
skutečně nežijí a nehospodaří (např. v průběhu rozvodového řízení). Tyto situace však bude 
ve správním řízení individuálně posuzovat Úřad práce České republiky.  
 
K bodu 3 
Vypouští se podmínka hlášení k trvalému pobytu v bytě, na který je uplatňován nárok na 
příspěvek na bydlení, a navrhuje se nový okruh společně posuzovaných osob, z tohoto důvodu 
se upravuje také konstrukce vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob, tak, aby 
k vyloučení došlo na základě individuálního posouzení Úřadu práce České republiky pouze 
v těch případech, kdy by jejich společné posuzování bylo v rozporu s dobrými mravy nebo 
v případě, že by to nebylo možné po společně posuzovaných osobách spravedlivě požadovat. 
Ve všech případech se tak tedy ponechává možnost žádosti o vyloučení z okruhu společně 
posuzovaných osob, tak, aby se ošetřily situace, kdy manželé nebo rodiče a děti spolu 
skutečně nežijí a nehospodaří (např. v průběhu rozvodového řízení). Tyto situace však bude 
ve správním řízení individuálně posuzovat Úřad práce České republiky.  
 
K bodům 4, 5, 7 a 8 
Navrhuje se vypustit podmínka hlášení k trvalému pobytu v bytě, na který je uplatňován 
nárok na příspěvek na bydlení. Nově bude mít nárok na příspěvek na bydlení vlastník nebo 
nájemce bytu, který byt užívá. Z tohoto důvodu se předmětná ustanovení upravují.  
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K bodu 6 
Nově se navrhuje přidat podmínku k nároku na příspěvek na bydlení, a to testování 
disponibilního příjmu domácnosti po úhradě nákladů na bydlení. Tato podmínka by měla 
zaručit omezení případů, kdy domácnost pobírá příspěvek na bydlení vzhledem ke splnění 
podmínky, že její náklady na bydlení přesahují stanovené 30 % resp. 35 % jejího čistého 
příjmu a přitom její příjem je tak vysoký, že umožňuje plné hrazení nákladů na bydlení bez 
přispění státu, aniž by to ohrozilo finanční situaci dané rodiny. Navrhuje se omezení 
disponibilního příjmu domácnosti na úroveň 2,0 až 1,2 násobku životního minima podle 
velikosti domácnosti, tento přístup pomůže zachovat nárok na dávku na bydlení a vyšší 
disponibilní příjem zejména u jednočlenných domácností, tj. mimo jiné i domácností 
osamělých důchodců, kteří tvoří v současné době nezanedbatelnou část příjemců příspěvku na 
bydlení. 
Dále návrh vylučuje z nároku na příspěvek na bydlení ty případy, kdy oprávněná osoba nebo 
některá ze společně posuzovaných osob je vlastníkem či spoluvlastníkem jiné bytové 
jednotky, nebo vlastníkem nemovitosti, ve které je byt, který vlastník neužívá, nebo 
nájemcem družstevního bytu než je byt, ve kterém rodina žije a na který požaduje příspěvek 
na bydlení. Tímto opatřením se sníží okruh příjemců příspěvku na bydlení a žadatelů o tuto 
dávku o nájemce bytů a vlastníky bytů, kteří sami (nebo někdo z okruhu společně 
posuzovaných osob) vlastní další bytové jednotky, které mohou využít buď k levnějšímu 
bydlení, nebo k pronájmu a tím k zabezpečení dostatečného příjmu pro úhradu vlastních 
nákladů na bydlení. Opatření se dotkne vlastníků bytových domů i vlastníků rodinných domů 
s více bytovými jednotkami, které jsou navíc v některých případech fiktivně pronajímány 
členům rodiny (zpravidla dětem), takže se v dané nemovitosti vyplácí i několik příspěvků na 
bydlení v rámci jedné rodiny a zároveň těmito vlastníky je deklarován minimální nebo nulový 
příjem z pronájmu dalších bytových jednotek.  
 
K bodům 9, 10 a 12 
V návrhu se doplňuje rozdělení normativních nákladů na bydlení na dvě samostatně 
posuzované složky, a to nájem (případně náklady srovnatelné s nájemným) a ostatní služby 
spojené s užíváním bytu. Pro každou sledovanou velikost obce a velikost domácnosti budou 
platit dvě hodnoty normativních nákladů – pro složku nájemného (případně náklady 
srovnatelné s nájemným) a pro ostatní služby spojené s užíváním bytu v následujícím 
rozložení (částky vychází ze současných normativních nákladů na bydlení platných pro rok 
2018). 
Návrh tak více omezí možnost „přelévání“ nákladů na bydlení mezi jednotlivými položkami, 
a to zejména mezi náklady za nájem a ostatními službami spojenými s užíváním bytu. 
Nájemci budou dokládat odděleně náklady na nájem, které budou zastropovány zákonem 
danou hranicí a obdobné zastropování bude stanoveno pro posouzení ostatních nákladů na 
bydlení. Majitelé bytů a členové bytových družstev budou jako doposud prokazovat pouze 
náklady za energie a služby spojené s užíváním bytu. Měsíční náklady za náklady srovnatelné 
s nájemným se jim budou zohledňovat ze zákona.  
Jak v nájemním bydlení, tak i u bytů vlastníků a členů bytových družstev však dochází ke 
zvýraznění úspory, k níž obecně dochází při vyšším počtu společně posuzovaných osob tím, 
že při počtu společně posuzovaných osob nad tři osoby se již normativy nezvyšují.  
 
K bodu 11 
Náklady za pevná paliva rozhodné pro nárok na příspěvek na bydlení se nově nebudou 
dokládat jako skutečné náklady, ale stanoví se pevnými částkami za kalendářní měsíc, a to pro  
jednu osobu, dvě osoby a tři a více osob. 
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K bodu 13 
Navrhuje se vyloučení nároku na příspěvek na bydlení v těch případech, kdy nájemci bytů 
mají s majiteli nebo pronajímateli bytů sjednanou úhradu nákladů na bydlení nebo jejich část 
paušální platbou. Zákon 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, umožňuje majiteli a nájemci ujednání tzv. paušální platby, která 
slučuje částku nájemného a částky za služby, nebo částky za služby. V obou případech však 
platí, že paušální platba se nevyúčtovává. Pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti 
bydlení má majitel bytu sice zákonem danou povinnost vystavit podrobný rozpis paušální 
platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby, ale ani v tomto případě ze 
zákona nedochází k faktickému vyrovnání zúčtovaných přeplatků a nedoplatků. Tím v praxi 
dochází k ujednání vyšších plateb za náklady na bydlení, než jaké skutečně nájemce bytu 
spotřebovává (většinou nastavené na maximální možné čerpání příspěvku na bydlení), 
a přeplatky na službách a energiích (saturované příspěvkem na bydlení) zůstávají majiteli 
bytu. V případech, kdy není sjednaná paušální platba, dochází po zúčtování zálohových plateb 
k vrácení přeplatků či úhradě nedoplatků, které se zahrnují do stanovení výše příspěvku na 
bydlení pro následující období. Vrácené přeplatky tak adekvátně snižují výši příspěvku na 
bydlení na další období, na které je poskytovaný. To se v případě paušálních plateb neděje. 
Tato úprava bude i více motivující pro příjemce příspěvku na bydlení neuzavírat smlouvy 
s paušální platbou, ale platit za zúčtovatelné náklady pouze to, co skutečně v rámci bydlení 
spotřebovali. Zároveň nebude docházet k neopodstatněnému navyšování nákladů na bydlení 
ze strany majitelů bytů, u kterého by se fakticky nevracely přeplatky. 
 
K bodu 14 
Znění § 25 odst. 4 se na základě poznatků z praxe upřesňuje. 
 
K bodům 15 až 17 
Navrhuje se vypustit podmínku hlášení k trvalému pobytu v bytě, na který je uplatňován 
nárok na příspěvek na bydlení. Nově bude mít nárok na příspěvek na bydlení vlastník nebo 
nájemce bytu, který byt užívá. Z tohoto důvodu se budou náklady na bydlení posuzovat bez 
ohledu na to, zda v rozhodném období oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované, 
měly v bytě hlášen trvalý pobyt či ne. Zároveň se v předmětných ustanoveních mění 
terminologie tak, aby odpovídala nové úpravě. 
 
K bodu 18 
Navrhuje se upřesnění, kterým se stanoví, že částka na nákladech na bydlení se o přeplatek za 
vyúčtování snižuje vždy, i když je prokázáno, že majitel po domluvě s nájemcem částku 
nevyplatil a přeplatek použil na opravy či rekonstrukci bytu, na který je uplatňován příspěvek 
na bydlení či k jiným účelům.  
 
K bodům 19 
V návrhu se doplňuje rozdělení normativních nákladů na bydlení na dvě samostatně 
posuzované složky, a to nájem (případně náklady srovnatelné s nájemným) a ostatní služby 
spojené s užíváním bytu. Pro každou sledovanou velikost obce a velikost domácnosti budou 
platit dvě hodnoty normativních nákladů – pro složku nájemného (případně náklady 
srovnatelné s nájemným) a pro ostatní služby spojené s užíváním bytu v následujícím 
rozložení (částky vychází ze současných normativních nákladů na bydlení platných pro rok 
2018). 
Návrh tak více omezí možnost „přelévání“ nákladů na bydlení mezi jednotlivými položkami, 
a to zejména mezi náklady za nájem a ostatními službami spojenými s užíváním bytu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAYSP6LGW)



10 
 

Nájemci budou dokládat odděleně náklady na nájem, které budou zastropovány zákonem 
danou hranicí a obdobné zastropování bude stanoveno pro posouzení ostatních nákladů na 
bydlení. Majitelé bytů a členové bytových družstev budou jako doposud prokazovat pouze 
náklady za energie a služby spojené s užíváním bytu. Měsíční náklady za náklady srovnatelné 
s nájemným se jim budou zohledňovat ze zákona.  
 
K bodu 20 
Na základě rozdělení normativních nákladů na bydlení a úprav v § 25 se mění i výpočet pro 
stanovení výše příspěvku na bydlení. 
 
K bodu 21 
Vypouští se fikce používaná pro rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení 
výše příspěvku na bydlení v situaci, kdy tento příjem nedosahuje částky životního minima 
rodiny. Dosavadní úprava stanovovala, že pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází 
při stanovení výše příspěvku na bydlení, nedosahuje částky životního minima rodiny, 
započítává se pro stanovení výše příspěvku na bydlení jako rozhodný příjem rodiny částka 
odpovídající životnímu minimu této rodiny. Tento postup je v současné době již neefektivní 
vzhledem k navrhovaným změnám v konstrukci dávky. Tato úprava tak bude znamenat 
zvýšení dávky pro některé rodiny s minimálním příjmem nebo bez rozhodného příjmu. Jsou 
to však rodiny, které jsou v hmotné nouzi, a tento deficit příjmu jim je hrazen doplatkem na 
bydlení. V konečném důsledku to znamená, že by měly být tyto rodiny převážně saturovány 
příspěvkem na bydlení bez využití doplatku na bydlení. V systému pomoci v hmotné nouzi by 
se řešily pouze případy nadprůměrných nákladů na bydlení a jejich případné opodstatněnosti. 
Toto opatření je proklientsky zaměřeno – rodiny by primárně žádaly pouze o jednu dávku na 
bydlení.  
 
K bodům 22 až 25 
Mění se zmocnění vlády v § 28. Nově se navrhuje, aby vláda svým nařízením mohla stanovit 
novou výši částek uvedených nákladů k 1. dni kalendářního čtvrtletí s neomezenou platností. 
Pro stanovení těchto nákladů se sleduje vývoj spotřebitelských indexů za ceny nájemného, 
pevných paliv, elektřiny, plynu, tepla a teplé vody (centrálního vytápění), vodného, stočného 
a ostatních služeb související s bydlením a imputované nájemné, sledované ČSÚ. Novou výši 
těchto 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.  
Současná právní úprava stanovuje vládě podmínku nařízením vlády stanovit pro účely 
příspěvku na bydlení výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za 
pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Tato povinnost každoroční změny 
zmíněných nákladů měla své opodstatnění při svém vzniku, který spadal do období před 
ukončením regulace nájmů a transformaci dodavatelů energií a služeb do čistě tržního 
segmentu. Proto byla dána zákonná povinnost každým rokem přehodnocovat uznatelné 
náklady pro stanovení nároku a výpočet výše příspěvku na bydlení. Vývoj posledních let však 
ukazuje, že rasantní nárůst cen sledovaných komodit z oblasti bydlení již pominul a ceny se 
drží v přibližně stejných cenových hladinách, resp. u některých z nich dochází i k poklesu. 
Proto se jeví každoroční úprava limitních nákladů v minimálních hodnotách jako nadbytečná. 
Navrhovanou legislativní úpravou zavedení valorizační podmínky (která by byla obdobná 
jako je u částek životního a existenčního minima) by se sledoval pohyb cen v oblasti bydlení, 
s tím, že vláda by na základě tohoto vývoje mohla, ale zároveň nemusela tyto částky měnit 
každý kalendářní rok.  
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Mění se také výpočet částek srovnatelných nákladů s nájemným u družstevních bytů a bytů 
vlastníků uvedených v § 25 zákona tak, aby výpočet částek byl stejný jako výpočet částek pro 
normativní náklady na bydlení. 
 
K bodu 26 
Nově bude mít nárok na příspěvek na bydlení vlastník nebo nájemce bytu, který byt užívá, 
spolu s ním se budou také posuzovat další osoby užívající tento byt. Tato skutečnost se bude 
ověřovat ze strany krajské pobočky ÚP České republiky provedením šetření v místě. 
Pokud žadatel o příspěvek na bydlení, příjemce nebo osoba společně posuzovaná nedají 
souhlas se vstupem do obydlí a znemožní tak 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. 
 
K bodu 27 
Nově bude mít nárok na příspěvek na bydlení vlastník nebo nájemce bytu, který byt užívá, 
spolu s ním se budou také posuzovat další osoby užívající tento byt. Pro posouzení nároku na 
příspěvek na bydlení bude nutné k žádosti o dávku doložit identifikaci osob, které užívají byt 
společně s žadatelem. Tuto skutečnost si bude moci poté krajská pobočka ÚP České republiky 
ověřit provedením šetření v místě. 
 
K Čl. II – Přechodná ustanovení 
K bodu 1 
Náleží-li nárok a výplata příspěvku na bydlení k 31. prosinci 2018, bude náležet dál i po 
účinnosti tohoto zákona. Opětovně se nárok na příspěvek na bydlení v těchto případech 
přehodnotí podle nové právní úpravy k 1. 7. 2019.   
 
K bodu 2 
Žádosti o příspěvek na bydlení podané ode dne 1. ledna 2019 se posoudí podle nové právní 
úpravy účinné od 1. 1. 2019.  
 
K čl. III - Účinnost 
S ohledem na nezbytnost urychleného řešení problému s nadužíváním příspěvku na bydlení se 
navrhuje nabytí účinnosti zákona ke dni 1. ledna 2019.  
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