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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 2019 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 

Sdružení 
zdravotně 

postižených v ČR 

§ 2 Na základě informací těžce zdravotně postižených 
občanů žijících v Praze i zpráv ve veřejných sdělovacích 
prostředcích se zvýšilo v posledním období nájemné v 
pražských bytech enormním způsobem. Nájemníci 
pražských bytů ve většině případů nemají možnost si byt 
v rámci lokality svého bydliště vyměnit, protože zájem o 
menší byty právě vzhledem k výši nájemného 
několikanásobně převyšuje nabídku. Kromě toho ani 
majitelé domů nejsou v mnoha případech ochotni 
souhlasit s výměnou bytu, protože čekají na možnost 
ukončit nájem z důvodu neplacení nájemného.  
Z výše uvedených důvodů žádáme, aby pro rok 2019 
byly výše částek normativních nákladů na bydlení v 
bytech užívaných na základě nájemní smlouvy v Praze 
přiměřeně ke skutečné výši nájmů zvýšeny. 
 
Zásadní připomínka. 

Vysvětleno. 
MPSV stanovuje nové částky normativních 
nákladů na bydlení podle jednotné metodiky, a to 
s využitím indexů spotřebitelských cen pro 
náklady na bydlení. Pro stanovení nákladů 
u nájemného pro rok 2019 se vychází ze skutečné 
meziroční změny cen za 1. až 3. čtvrtletí 2018 
sdělené ČSÚ a s odhadem vývoje těchto cen za 
celý rok 2018 zpracovaným MPSV. Vzhledem 
k tomu, že údaj od ČSÚ se vztahuje k celému 
území ČR, byly ceny nájemného upraveny podle 
tohoto jednotného meziročního nárůstu u cen 
nájemného o 3,1 %. K větší diferenciaci vývoje 
nájemného v jednotlivých regionech či městech 
nemá v současné době MPSV relevantní 
podkladové údaje, ze kterých by mohlo vycházet. 
Této situace si je MPSV vědomo, a proto bylo 
obnoveno jednání s Ministerstvem pro místní 
rozvoj o vytvoření cenových map, ze kterých by 
mohla v budoucnu vycházet  úprava cen 
nájemného ve větším regionálním členění. 
Připomínkové místo se k návrhu vypořádání 
nevyjádřilo. 
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Národní rada 
osob se 

zdravotním 
postižením ČR 

§ 2 písm. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 písm. b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předložený návrh v části věnované normativním 
nákladům na bydlení v bytech užívaných na základě 
nájemní smlouvy v zásadě správně zvyšuje normativní 
náklady v závislosti na velikosti domácnosti, přičemž 
vychází z úvahy, že podíl konstantních nákladů, které 
nájemce nemůže ovlivnit, je vyšší u méně početných 
domácností, než u domácností více početných. Za 
naprosto nepřijatelné však považujeme snížení částek 
normativních nákladů u čtyř a vícečlenných domácností, 
byť jde o částky v řádu desetikorun. Z veřejných zdrojů 
vyplývá, že v roce 2019 dojde k dalšímu zvýšení cen 
energií a také vzrostou ceny bytů. To pochopitelně 
ovlivní i výši nájemného, a to bez ohledu na velikost 
domácnosti. S ohledem na tuto skutečnost požadujeme 
zvýšení navrhovaných částek nejméně o 100 Kč. 
 
Zásadní připomínka. 
 

 
 
 

 
Stejný princip úpravy je uplatněn i v případě bydlení 
v družstevních bytech a bytech vlastníků. I zde dochází 
k nepatrnému snížení částek normativních nákladů u 
čtyř a vícečlenných domácností. I v tomto případě 
navrhujeme zvýšení částek normativních nákladů 
alespoň o 100 Kč. 
 
Zásadní připomínka. 

 
 

Vysvětleno. 
Pro propočet normativních nákladů na bydlení pro 
rok 2019 bylo použito podrobnější rozdělení 
nákladů na bydlení na jednotlivé položky 
v souladu s nově nastaveným výčtem nákladů 
v zákoně od 1.1.2018. Díky této úpravě došlo i 
k podrobnějšímu rozčlenění ostatních služeb 
souvisejících s bydlením oproti minulým rokům, 
kdy byly tyto náklady hodnoceny sumární 
částkou, která se upravovala podle počtu osob v 
rodině. To mělo za následek odlišný dopad do 
domácností jednotlivců a vícečlenných rodin. 
Vzhledem k tomu, že normativní náklady vychází 
z průměrných cen jednotlivých položek nákladů 
na bydlení, nelze je navýšit o pevně danou částku, 
která se nepojí žádnou položkou nákladů na 
bydlení.    
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Jde o zcela stejnou úpravu podrobnějšího 
rozdělení ostatních služeb souvisejících 
s bydlením u bytů vlastníků a družstevních bytů 
jako bylo vysvětleno u bytů nájemních. 
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§ 2 Nad rámec připomínkového řízení považujeme za 
nezbytné znovu upozornit na nerovné postavení osob, 
bydlících ve vlastnické či družstevní formě bydlení 
v Praze a v ostatních obcích. Rozdíly ve výši příjmů do 
kdy může náležet příspěvek na bydlení v Praze 
a v ostatních obcích se pohybuje od cca 2000 Kč u 
jednočlenné domácnosti až po více než 5 300 Kč u čtyř 
a vícečlenné domácnosti. Jedinou možností jak tuto 
nerovnost odstranit, je stanovení stejného koeficientu ve 
výši 0,30 ve všech obcích, a to v zákoně č. 117/1995 
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Zásadní připomínka. 
 

Vysvětleno. 
Připomínka je nad rámec novely. Problematiku  
nelze řešit v rámci nařízení vlády, kde je možno 
měnit pouze částky normativních o ostatních 
nákladů. Změna spoluúčasti rodin vyžaduje změnu 
zákona. Pro úplnost lze dodat, že 
v připravovaných úpravách příspěvku na bydlení 
je sjednocení finanční účasti rodin pro celé území 
ČR navrhováno. 
 
 
 
 
 
 
Připomínky byly vypořádány na poradě dne 
26.11.2018 vysvětlením a doplněním textu 
odůvodnění.    
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Rada seniorů 
ČR 

§ 2 1. Navrhovanou částku normativních nákladů na 
bydlení v bytech užívaných na základě nájemní 
smlouvy pro rok 2019 navýšit u jednočlenné rodiny 
v Praze z navržených 8 233 Kč na 9 645 Kč.  
Důvodem je nejen nezbytné navýšení funkčnosti pro 
seniory důležité sociální dávky „příspěvku na bydlení“ 
alespoň o 8,6. procentního bodu pro Prahu kde je míra 
funkčnosti dávky nejnižší, ale též sjednocení podmínek 
bydlení seniorů v nájemních bytech a v Domovech pro 
seniory. Těm zůstává nejen po zaplacení pobytu, ale 
také stravy na uspokojení ostatních životních potřeb 15 
% penze. To jest seniorkám v Praze žijících 
v Domovech pro seniory zůstává po zaplacení těchto 
nákladů 2 082 Kč na měsíc. Zvýšení progresivity 
příspěvku na bydlení by tak mohlo snížit dlouhé čekací 
doby na umístění do Domovů pro seniory. 
 
Zásadní připomínka. 
   
2. Pro hlavní město 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). 
 
Zásadní připomínka. 

 
 
 
 

Vysvětleno. 
Pro propočet normativních nákladů na bydlení pro 
rok 2019 je použita jednotná metodika daná 
zákonem pro všechny kategorie velikosti obcí a 
velikosti domácností.  
Zohlednění zůstatku příjmu po úhradě nákladů 
v domovech seniorů do této metodiky zahrnuto 
není, a proto k němu nelze přihlížet.  
Normativní náklady vychází z průměrných cen 
jednotlivých položek nákladů na bydlení a nelze je 
v jedné kategorii (jednočlenná domácnost v Praze) 
nesystémově navýšit o pevně danou částku.    
   
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Požadavek jde nad rámec nařízení vlády, které 
může měnit pouze výši nákladů nikoli jejich 
regionální odlišnosti.  
Tato  úprava by vyžadovala změnu zákona. Tato 
problematika bude řešena v souvislosti s výsledky 
úkolu ohledně vytvoření cenové mapy nájmů 
(úkol v kompetenci MMR ve spolupráci s MPSV), 
u které je snaha získat dostatek relevantních údajů, 
které lze garantovat, až na úroveň městská část, 
městský obvod. 
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3. U ostatních krajských a statutárních měst, pro 
velké rozdíly nájemného, stanovovat normativní 
náklady na bydlení v bytech užívaných na základě 
nájemní smlouvy individuálně dle jednotlivých měst.  
 
Zásadní připomínka. 
 
 
 
K systémové nápravě současných deformací a k 
zabezpečení rovnovážných podmínek na českém trhu 
nájemního bydlení požaduje Rada seniorů ČR zajistit: 
zdanění neobsazených nájemních bytů s  uplatněním 
daňové  restrikce   dle   časové   délky  neobsazenosti, 
přijetí   zákona   o  dostupném   nájemním  bydlení  a 
masovou státní podporu výstavby obecních nájemních 
bytů dle Programového prohlášení vlády ze dne 8. 1. 
2018; tj. „během vládního působení postupně realizovat 
4 – 6 tisíc těchto bytů a pro další období připravit jejich 
výstavbu v obdobném rozsahu“. 
 

  

Vysvětleno. 
Požadavek jde nad rámec nařízení vlády, které 
může měnit pouze výši nákladů nikoli jejich 
regionální odlišnosti.  
Tato  úprava by vyžadovala změnu zákona. 
Problematika bude řešena v souvislosti s výsledky 
úkolu ohledně vytvoření cenové mapy nájmů 
(úkol v kompetenci MMR ve spolupráci s MPSV). 
 
Neakceptováno. 
Všechny požadavky jdou nad rámec nařízení 
vlády a zároveň oblast úpravy daní, přijetí zákona 
o dostupném bydlení a státní podpora výstavby 
bytů  nejsou ani z věcné příslušnosti v kompetenci 
MPSV. 
  
 
 
 
 
 
Připomínkové místo se k návrhu vypořádání 
nevyjádřilo. 
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Ministerstvo 
financí 

Odůvodnění 
Dopady 

navrhované 
úpravy  

na státní 
rozpočet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Předkládací 
zpráva 

 
 

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 83 mil. Kč u příspěvku na 
bydlení a cca 10 mil. Kč u doplatku na bydlení, tzn. 
v obou systémech nárůst celkem cca o 93 mil. Kč pro 
rok 2019. V materiálu není uveden konkrétní zdroj, 
z kterého budou tyto náklady pokryty. 
Z údajů uvedených ve státní pokladně vyplývá, že pro 
rok 2019 není u příspěvku na bydlení (§ 4141 
rozpočtové skladby) a doplatku na bydlení (§ 4172 
rozpočtové skladby) zabezpečen nárůst nákladů v částce 
93 mil. Kč. 
S ohledem na výše uvedené požadujeme 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. 
 
Zásadní připomínka. 
 
 
 
 
Slovo "nabývá" ve třetím odstavci zdola navrhujeme 
nahradit slovy "má nabýt". 
 
 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl doplněn takto: Zvýšení 
výdajů státního rozpočtu vyvolané přijetím návrhu 
nařízení bude pokryto v rámci prostředků kapitoly  
Ministerstva práce a sociálních věcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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Odůvodnění 
Dopady 

navrhované 
úpravy  

na státní 
rozpočet 

Doporučujeme prověřit v textu Odůvodnění v kapitole 
Dopady navrhované úpravy na státní rozpočet uvedené 
výše změny absolutních částek nákladů srovnatelných s 
nájemným (tj. v rozsahu od 106 do 230 Kč), zvýšení 
částek, které se započítávají za pevná paliva (tj. v 
rozsahu od 70 do 155 Kč) a změnu normativních 
nákladů na bydlení v rozsahu  – 218 do + 363 Kč u bytů 
užívaných na základě nájemní smlouvy. Srovnáním 
částek v nařízení vlády č. 407/2017 Sb., a v návrhu 
nařízení pro rok 2019 vychází výše změny absolutních 
částek nákladů srovnatelných s nájemným od 62 do 133 
Kč, zvýšení částek, které se započítávají za pevná paliva 
od 35 do 78 Kč a změny normativních nákladů na 
bydlení u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy 
v rozsahu – 217 + 363 Kč. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínky Ministerstva financí byly vypořádány 
na úrovni ředitelky odboru legislativního MPSV  
JUDr. Břeské a zástupkyně ředitelky odboru a 
vedoucí oddělení Sociální věci, zaměstnanost a 
podpora nestátních subjektů MF Ing. Malé).   
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Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Obecně k 
návrhu 

§ 2 

Českomoravská konfederace odborových svazů 
projednala návrh nařízení vlády, kterým se pro účely 
příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 
2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení na zasedání 
Legislativní rady ČMKOS dne 20. listopadu 2018. 
Českomoravská konfederace odborových svazů oceňuje 
návrh Ministerstva práce a sociálních věcí zvýšit 
normativy na bydlení a tuto činnost obecně podporuje 
vzhledem k situaci, kdy ceny bydlení rostou vysokým 
tempem a snižují se rostoucími náklady disponibilní 
příjmy domácnosti. 
K materiálu má přesto ČMKOS jednu připomínku. 
Normativy se zvyšují pro všechny kategorie domácností 
vyjma 4 a více členných rodin v nájemních bytech. U 
této kategorie naopak dochází ke snížení normativu, 
aniž by bylo jakýmkoliv způsobem toto rozhodnutí 
analyticky podloženo. 
ČMKOS se nedomnívá, že by se ceny bydlení u tohoto 
segmentu domácností nezvyšovaly tak jako u ostatních, 
a proto požaduje, aby v materiálu byla analogicky 
valorizována či alespoň ponechána současná částka 
normativu pro domácnosti s nájemním bydlením.  
 
Zásadní připomínka. 
 

Vysvětleno. 
Mírné snížení normativních nákladů na bydlení u 
domácností se 4 a více členy není zapříčiněna 
přímou či nepřímou diskriminací těchto 
domácností. Tento výsledek je dán pouze 
podrobnějším rozdělením nákladů použitých pro 
propočet normativních nákladů na bydlení pro rok 
2019, kdy bylo použito rozdělení nákladů na 
bydlení na jednotlivé položky v souladu s nově 
nastaveným výčtem nákladů v zákoně od 
1.1.2018.  
Díky této úpravě došlo i k podrobnějšímu 
rozčlenění ostatních služeb souvisejících 
s bydlením oproti minulým rokům, kdy byly tyto 
náklady hodnoceny sumární částkou, která se 
následně upravovala pouze podle počtu osob v 
rodině. Podrobnější rozdělení této částky na 
jednotlivé náklady (a jejich další rozdělení na 
náklady spojené čistě s bytem a náklady odvíjející 
se od počtu osob v bytě) mělo za následek mírně 
odlišné dopady pro domácností jednotlivců a 
vícečlenné domácnosti.   
 
 
 
 
Připomínky byly vypořádány na poradě dne 
26.11.2018 vysvětlením a doplněním textu 
odůvodnění.    
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