
 

 
 

V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  
(RIA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAYSP6M58)



2 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona:  

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

1. ledna 2019 

 Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem navrhovaných opatření je omezit nadužívání současného příspěvku na bydlení.  

V oblasti příspěvku na bydlení se navrhují úpravy, jejichž provedení v relativně krátkém časovém horizontu 
bylo doporučeno Pracovní skupinou k nepojistným sociálním dávkám pro resort MPSV, která je poradním 
orgánem ministryně práce sociálních věcí. 

Dalším cílem návrhu je technické upřesnění některých ustanovení zákona. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Rozpočtové dopadu budou pozitivní ve smyslu úspor. Předkládaná úprava podmínek nároku na příspěvek na 
bydlení by měla vést ke snížení celkových nákladů na tuto dávku.  

Pouze opatření nezapočítávání příjmu minimálně ve výši životního minima rodiny, v některých případech 
povede k mírnému navýšení vyplácených dávek. Tento nárůst nákladů bude jednoznačně zcela kompenzován 
úspornými dopady ostatních úprav.    

Předkládaná úprava ve svém důsledku nepředpokládá navyšování rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a 

sociálních věcí. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 Právní úprava je zcela bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Navrhovaná úprava bude mít dopady na některé subjekty podnikající v oblasti bydlení. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAYSP6M58)



3 
 

 Právní úprava nemá dopady na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ano 

 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.    

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Právní úprava je zcela bez dopadu na spotřebitele. 

3.7. Dopady na životní prostředí: Ne 

 Právní úprava je zcela bez dopadu na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 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. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 Návrh je bez dopadů na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 Právní úprava nezakládá nová korupční rizika.  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 Právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu. 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o státní sociální podpoře“).  

1.2 Definice problému 

Zákon o státní sociální podpoře upravuje systém dávek státní sociální podpory, stanovuje 
podmínky nároku na tyto dávky a též upravuje řízení o předmětných dávkách. Do tohoto 
dávkového systému patří i příspěvek na bydlení, který byl koncipován jako dávka, která má 
zajistit udržení rodin se středními a nižšími příjmy v přiměřeném bydlení v bytech.  

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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAYSP6M58)



5 
 

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.  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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 
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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.  

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

• Příjemci příspěvku na bydlení  
• Úřad práce ČR – rozhoduje v I. stupni a vyplácí dávku 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – jako odvolací orgán 
 
 
1.5  Popis cílového stavu 
 
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 
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 
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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) Úprava okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení.  

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 
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. 
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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.   

1.6 Zhodnocení rizika 

Je možné konstatovat, že v případě přijetí navrhovaných úprav je jistým rizikem zánik nároku 
na dávku u některých dosavadních příjemců dávky. Nicméně zároveň je možné konstatovat, 
že se bude jednat o případy, kdy je takový zánik nároku zcela adekvátní, neboť smyslem 
navrhovaných opatření není zkrácení osob na jejich právech, nýbrž zabránění cílenému 
obcházení dosavadních podmínek nároku na dávku.   

Navrhovanými opatřeními tak dojde ke snížení výdajů státního rozpočtu, které tak nebudou 
vynakládány nadbytečně. 

Přijetím navrhovaných úprav dojde ke zvýšení administrativní náročnosti v rámci správního 
řízení (některé podmínky nároku budou vyžadovat v některých případech šetření v místě), 
nicméně některá opatření takovou zátěž naopak sníží (zrušení fikce minimálního příjmu).  

2. Návrh variant řešení:  

VARIANTA I – „nulová“ 

Zachování stávající právní úpravy. Úprava příspěvku na bydlení se nezmění.  

VARIANTA II  

Návrh nové právní úpravy, tj. nově upravit: 
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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 
nemovitosti určené k bydlení, než je byt, ve kterém rodina žije a na který požaduje 
příspěvek na bydlení; 

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;  

c) omezení nároku na příspěvek na bydlení výší disponibilního příjmu rodiny po úhradě 
nákladů na bydlení; 

d) úprava okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení;  
e) změna zmocňující podmínky pro stanovení nové výše nákladů srovnatelných s 

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

f) zrušení fikce minimálního rozhodného příjmu ve výši životního minima rodiny. 

3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

VARIANTA I – „nulová“ 

Přínosy: 
Nedojde ke změně právní úpravy. 
Nebude nutná změna informačních systémů pro výplatu dávky. 
 
Náklady: 
Zachováním současné úpravy příspěvku na bydlení nedojde k zastavení nadužívání této 
dávky. Tzn., budou se na příspěvek na bydlení vynakládat náklady ze státního rozpočtu, které 
nejsou nezbytně nutné, čímž by nebyl naplněn princip efektivity, účelnosti a hospodárnosti a 
zároveň by všechna negativa současného systému zůstala zachována. 
 
VARIANTA II  

Přínosy: 
Dojde ke snížení nadužívání příspěvku na bydlení, v případech, kdy jeho výplata není 
nezbytná. Zajistí se tak vyšší efektivita prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu. 
Částečně se sníží administrativní zátěž klientů i ÚP ČR. 
Náklady:  
Navrhovaná opatření ve své podstatě povedou ke snížení prostředků vynakládaných ze 
státního rozpočtu, i když jejich konkrétní výše nelze u všech opatření kvantifikovat. 
Kvantifikace lze většinou uvést pouze ve snížení počtu příjemců příspěvku na bydlení 
vyplývajícího z příslušného opatření: 

- odhad o kolik by se snížil počet příjemců dávky z důvodu vlastnictví jiné bytové 
jednotky nelze udělat, protože se tato skutečnost u příspěvku na bydlení dosud 
nesledovala; 

- vyloučení nároku na příspěvek na bydlení z důvodu sjednání paušálních plateb by se 
odhadem dotklo 5 - 8 % současných příjemců dávky, tento odhad však bude ponížen o 
příjemce, kteří si změní ujednání o paušální platbě na klasické vyúčtování a úhradu 
nákladů na bydlení; 
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- vyloučení nároku na příspěvek na bydlení z důvodu vyššího disponibilního příjmu se 
odhadem dotkne 5 – 10 % současných příjemců dávky, kteří však dávku pobírají ve 
výši prvních set korun; 

- nejzásadnější dopady ve snížení nákladů jsou očekávány v důsledku přijetí opatření na 
změnu společně posuzovaných osob, kdy podle sdělení Generálního ředitelství Úřadu 
práce ČR je četnost manipulace s hlášením do bytů poměrně častá (v rozmezí od 10 % 
do 70 % příjemců dávky podle lokalit), 

- odstranění fikce minimálního rozhodného příjmu by se dotklo by se cca 17 tis. 
příjemců, kteří v současné době pobírají příspěvek na bydlení i doplatek na bydlení. 

- změna zmocňující podmínky pro valorizace částek nákladů srovnatelných 
s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva a částek normativních 
nákladů na bydlení se projeví až podle skutečného vývoje cen v oblasti bydlení. Pro 
ilustraci lze uvést, že pro rok 2018 jsou odhadovány dopady - navýšení výdajů ve výši 
cca 123 mil Kč u příspěvku na bydlení.  

 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta I „nulová“ nevede k požadovanému cíli. 

V případě navrhované Varianty II jsou přínosy i snížení nákladů zcela zřejmé, a proto je 
navrhované varianta zvolena jako nejvhodnější varianta řešení. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za provádění navrhované úpravy bude odpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
respektive Úřad práce ČR. Úřad práce ČR bude i nadále postupovat v rámci obecných zásad 
správního řízení a dle speciálních ustanovení v souvisejících zvláštních předpisech. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Dopad nové právní úpravy bude průběžně vyhodnocován. Přezkum účinnosti bude realizován 
formou hodnocení ex post. Po pěti letech účinnosti novely bude na základě dat 
a získaných statistických údajů provedeno vyhodnocení.  

7. Konzultace a zdroje dat 

Navrhovaná opatření vychází z požadavku vlády na přijetí opatření směřujících ke snížení 
nadužívání dávek v oblasti bydlení a zároveň vychází ze zkušeností dosavadní praxe Úřadu 
práce ČR ve vymezení konkrétních situací, kdy je čerpání příspěvku na bydlení neadekvátní 
nebo manipulativně navýšeno. Principy byly projednány na jednání Pracovní skupiny pro 
nepojistné sociální dávky Ministerstva práce a sociálních věcí, jejímiž členy jsou zástupci 
věcně příslušných sekcí MPSV, Generálního ředitelství ÚP ČR a Výzkumného ústavu práce a 
sociálních věcí. 

9. Kontakty 

Závěrečnou zprávu RIA zpracovala:  
JUDr. Michaela Kepková 
Zastupující ředitelka odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Tel.: 221922310 
Email: michaela.kepkova@mpsv.cz 
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