
 
VI. 

 
Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

s vyznačením navrhovaných změn 

§ 5 

 (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 

a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z 
příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy: 

1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou částky, která se 
považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební účely 
podle zákona o daních z příjmů a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého dosáhlo 
nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen, a to v rozsahu stanoveném v odstavci 8, 

2. příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, a jde-li o uvedené příjmy 
podléhající dani z příjmů stanovené paušální částkou, předpokládaný příjem, nejméně však 
částka stanovená v odstavci 5; pokud podnikání nebo jinou výdělečnou činnost vykonávalo 
nezaopatřené dítě v měsících červenci a srpnu, nepovažuje se za příjem částka ve výši a za 
podmínek stanovených v odstavci 8, 

3. příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů, 

4. ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v hazardních hrách a 
výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen 
ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící 
vybrané pořadatelem soutěže anebo příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou 
opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem, 

 a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž 
jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, považují se za výdaje 
vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení předpokládané výdaje, po odpočtu dalších 
výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, po odpočtu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů, a 
po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy, 

b) z příjmů, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, tyto 
příjmy: 

1. příjem přijatý v rámci plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná ze 
zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo uvedeného plnění, poskytnutých v 
rozhodném období z příjmů osoby, která se pro účely stanovení rozhodného příjmu považuje 
za společně posuzovanou osobu s osobou, která toto výživné nebo plnění přijala, 
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2. výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u 
příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3c), 

3. příjmy z prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru, 
přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let, a to v rozsahu a za podmínek, 
za jakých jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů, 

4. příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního 
orgánu podle zvláštního právního předpisu3e), 

5. náhrada mzdy (platu, odměny) nebo sníženého platu (snížené mzdy) od čtvrtého do 
čtrnáctého a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního 
kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních 
předpisů3i), 

6. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího 
důchodové spoření, 

7. odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu Evropské 
unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České 
republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie 
pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance 
Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky, 

8. příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům 
daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem 
nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona o daních z příjmů, 

9. příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, 

10. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních 
právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky 
mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky 
po dobu působení v zahraničí, 

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů 
odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro tento účel 
stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů, 

c) dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění po odpočtu daně z příjmu 
připadající na tuto dávku, 

d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,4) 

e) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v jaké byly 
vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku uvedených v 
písmenech a) a b), nebyly-li tyto příjmy už započteny podle písmen a) až d), 

f) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení, 
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g) přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení, 

h) mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele a o změně některých zákonů,4a) a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel 
zaměstnancům nezúčtoval, 

i) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech f) až h), a to za podmínek, v 
rozsahu a ve výši, v jaké se započítávají příjmy uvedené v písmenech f) až h). 

 (2) Do rozhodného příjmu se započítává každý z příjmů uvedených v odstavci 1 
samostatně, a žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu 
ze stejného druhu příjmů, k níž došlo za jiné období než za období, za něž se rozhodný příjem 
zjišťuje. Jestliže z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného příjmu 
[odstavec 1 písm. f) a g)] oprávněná osoba nebo osoba společně posuzovaná uhrazuje 
přeplatek na dávce (§ 62) nebo uhrazuje částky, které jí byly poskytnuty na uvedených 
dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se 
rozhodný příjem o částku této úhrady v tom rozhodném období, v němž k takové úhradě 
došlo. Byla-li poplatníkovi daně z příjmů zvýšena, popřípadě snížena daň z příjmů podle 
zákona o daních z příjmů, příjem uvedený v odstavci 1 se o toto zvýšení snižuje, popřípadě se 
o toto snížení zvyšuje v tom kalendářním čtvrtletí, v němž došlo k takovému zaúčtování. Věta 
třetí platí obdobně, jde-li o přeplatky nebo nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

 (3) Zjišťuje-li se rozhodný příjem za rozhodné období, započítávají se příjmy uvedené 

a) v odstavci 1 písm. a) bodu 1 a v odstavci 1 písm. b) bodech 5, 7 až 10 v tom kalendářním 
čtvrtletí, v němž byly zaúčtovány, 

b) v odstavci 1 písm. a) bodech 3 a 4 a v odstavci 1 písm. b), bodech 1 až 4 a 6, v odstavci 1 
písm. c) a v odstavci 1 písm. d), f) až i) v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly vyplaceny. 

 (4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou 
výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za 
každý měsíc 

a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který 
bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července 
do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve 
zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve 
zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo 

b) jedna dvanáctina příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální 
částkou, ze kterých byla stanovena daň paušální částkou, není-li dále stanoveno jinak. 

 (5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou 
výdělečnou činnost jako hlavní činnost71), započítává se jí však jako příjem z této činnosti do 
rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním 
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hospodářství; to platí obdobně i pro příjem ze samostatné výdělečné činnosti ze 
zahraničí. 

   (6) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou 
výdělečnou činnost, avšak v předcházejícím zdaňovacím období samostatnou výdělečnou 
činnost nevykonávala, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu 

a) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost, 
částka odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, nebo 

b) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost, 
částka, kterou uvede ve svém prohlášení o příjmu. 

 (7) Částka průměrné měsíční mzdy se zjišťuje za kalendářní rok předcházející období 
od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku a vyhlašuje ji Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením podle průměrné mzdy v národním 
hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem, s tím, že tuto částku zaokrouhluje na 
celé stokoruny dolů. 

 (8) Pro stanovení rozhodného příjmu se nepovažuje za příjem 

a) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 příjem, který byl nezaopatřenému 
dítěti zaúčtován v měsících červenec a srpen, a to ve výši po odpočtu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy a případně po odpočtu částky, 
která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební 
i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů, 

b) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 2 za každý z měsíců červenec a srpen 
částka odpovídající jedné dvanáctině ročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné 
výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který se zjišťuje rozhodný příjem, nebo v případech 
uvedených v odstavci 5 částka tam uvedená, jestliže podnikání a jiná samostatná výdělečná 
činnost trvala po celý takový měsíc. 

 (9) Příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v odstavci 1 se započtou v tom 
rozhodném období, v němž byly vyplaceny. Je-li příjem uvedený v odstavci 1 vyplácen v cizí 
měně, přepočte se na českou měnu podle příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní 
bankou31) platného k prvnímu dni rozhodného období, za které se zjišťuje rozhodný příjem, 
není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn podle věty druhé, u nichž Česká národní banka 
nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České 
republice k prvnímu dni rozhodného období, za které se zjišťuje rozhodný příjem. Je-li příjem 
vyplacený v cizí měně předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů3), přepočte 
se na českou měnu způsobem platným pro účely daně z příjmů. 

 

****************** 
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§ 7 
 

 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, 
oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za 
rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba 
nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně 
posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je 
některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, 
může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na 
bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup. 
  
 (2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak, 
  
a) nezaopatřené děti (§ 11), 
  
b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly 
nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu, manžel, partner31a) rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo 
uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby, 
  
c) manželé, partneři31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b), 
  
d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče 
[písmeno b)] těchto rodičů, 
 pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své 
potřeby. 
  
 (3) Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, se 
považuje vždy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li o 
  
a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [odstavec 2 písm. b)]; pokud rodiče dítěte uvedení 
v odstavci 2 písm. b) části věty před středníkem jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba 
společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a 
bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů podle 
zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený 
na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k 
prvnímu dni kalendářního čtvrtletí, 
  
b) zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k 
trvalému pobytu;1c) ustanovení písmene a) části věty za středníkem přitom platí obdobně, 
  
c) manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství. 
  
 (4) Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti 
nebo mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě. 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. 
  
 (5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou 
osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu;1c) 
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podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však 
nevyžaduje.   
 

(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, za rodinu se považují 

a) manželé nebo partneři31a) bez ohledu na to, zda byt, na který je žádán příspěvek na 
bydlení, společně užívají, 

b) rodiče a nezaopatřené děti bez ohledu na to, zda byt, na který je žádán příspěvek na 
bydlení, společně užívají; společně se svými rodiči však není posuzováno 
1. nezletilé nezaopatřené dítě, 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, pokud je na základě rozhodnutí příslušného orgánu v plném 
přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, 

3. zletilé nezaopatřené dítě, 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, pokud bylo svěřeno rozhodnutím soudu do péče 
jednomu z rodičů; v takovém případě se posuzuje společně s tímto rodičem, 

5. nezletilé nezaopatřené dítě, pokud bylo svěřeno rozhodnutím soudu do společné 
nebo střídavé péče rodičů. V takovém případě se posuzuje 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 vždy 
rodič, který prohlašuje, že s dítětem spolu trvale žije a společně uhrazují náklady 
na své potřeby, 

c) rodiče a nezletilé zaopatřené děti bez ohledu na to, zda byt, na který je žádán 
příspěvek na bydlení, společně užívají; společně se svými rodiči však nejsou 
posuzovány v případech uvedených v písmenu b) bodech 1 až 5, 

d) jiné osoby, které byt společně užívají. 
 

 (6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy 
osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně 
nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek 
na bydlení v případech, kdy 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 by nebylo 
spravedlivé osoby společně posuzovat podle odstavce 5, může rozhodnout, že se 
k některé ze společně posuzovaných osob při posouzení nároku na příspěvek na bydlení 
a jeho výši nepřihlíží. 

  
 (7) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, 
ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně 
posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou 
uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije 
v registrovaném partnerství31a). 
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(8) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 5 a 3 jsou i osoby, které se 

přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 12), zdravotních nebo 
pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu; pro účely příspěvku na 
bydlení jsou za osoby společně posuzované podle odstavce 5 považovány i osoby, které se 
zdržují z uvedených důvodů mimo byt, na který je žádán příspěvek na bydlení. 

 
 (9) Osoba, která je ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence nebo je ve 
vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se nepovažuje za osobu společně posuzovanou 
po uplynutí prvního kalendářního měsíce trvání ochranného opatření zabezpečovací detence 
nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu 
trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, obě doby se 
pro stanovení kalendářního měsíce podle předchozí věty sčítají. 
  
 (10) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů 
se pro účely tohoto zákona považuje rozhodnutí soudu o 
  
a) svěření dítěte do péče jiné osoby32), 
  
b) osvojení dítěte33), 
  
c) předání dítěte do péče budoucího osvojitele34), 
  
d) předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením35), 
  
e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte36), 
  
f) svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu37), 
  
g) svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči18), 
  
h) nařízení předběžného opatření o péči o dítě. 
  
 (11) Stejně jako rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 10 se pro nárok na 
dávky státní sociální podpory posuzuje, až do rozhodnutí soudu, podání návrhu soudu na 
zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k 
němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje. 
  
 (12) Stejně jako partner uvedený v odstavci 2 písm. b) a c), odstavci 3 písm. c) a § 31 
odst. 1 se pro účely tohoto zákona posuzuje partner, se kterým občan členského státu 
Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského 
státu Evropské unie. 
_____________________ 

31a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 
zákonů.  
 
 

****************** 
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HLAVA TŘETÍ 

 
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 

 
§ 24  

 
Podmínky nároku na příspěvek na bydlení 

 
 (1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě 
hlášen k trvalému pobytu, jestliže 
  
a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 
0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a 
  
b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy 
koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. 
 
 (1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který byt 
užívá, jestliže  
  
a) jeho náklady na bydlení podle § 25 odst. 1 přesahují částku součinu rozhodného 
příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy v bytech užívaných 
na základě nájemní smlouvy koeficientu 0,35,  
  
b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města 
Prahy v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy koeficientu 0,35, není vyšší než 
součet částek normativních nákladů na bydlení,  
 
c) rodině po úhradě nákladů na bydlení podle § 25 odst. 1 zbyde z příjmu podle § 5 
částka ve výši 2,0 násobku životního minima rodiny8), nebo částka nižší, a 
 
d) on ani osoby s ním společně posuzované nejsou vedle bytu, na který je žádán 
příspěvek na bydlení, vlastníkem nebo spoluvlastníkem jiného bytu, vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem nemovitosti, ve které je jiný byt, ani nájemcem družstevního bytu; toto 
ustanovení se nepoužije, pokud jeho naplnění není možné po osobě spravedlivě žádat. 
 
 
(2) Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník užívá, 
pokud je v něm hlášen k trvalému pobytu. Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá 
byt na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého manžela70), pokud 
nárok na příspěvek na bydlení neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Za nájemce bytu se 
považují oba manželé, mají-li k bytu společné nájemní právo47b). Za dobu trvání nájemního 
vztahu se pro účely nároku na příspěvek na bydlení považuje i doba od zániku členství v 
bytovém družstvu do uplynutí lhůty k vyklizení bytu, doba od smrti nájemce služebního bytu 
nebo bytu zvláštního určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu a doba od trvalého 
opuštění služebního bytu nebo bytu zvláštního určení jeho nájemcem do uplynutí lhůty k 
vyklizení tohoto bytu.  
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 (3) Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob, náleží příspěvek na 
bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto 
osoby, určí krajská pobočka Úřadu práce, která o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se 
příspěvek na bydlení přizná.  
  
 (4) Změní-li oprávněná osoba, která je v bytě hlášena k trvalému pobytu, tento byt 
užívá, pobyt v průběhu kalendářního měsíce, přihlíží se k této změně pro účely příspěvku na 
bydlení až od následujícího kalendářního měsíce. To platí i v případě, že osoba společně 
posuzovaná, která je v bytě hlášena k trvalému pobytu, změní tento pobyt v průběhu 
kalendářního měsíce nebo se stane vlastníkem nebo nájemcem tohoto bytu.  
 
 (5) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností nebo samostatná 
obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují 
požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona 
nebo jsou zkolaudovány jako byt.  
_____________________ 

8)Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 
 
 

§ 25 
 

Náklady na bydlení 
 

(1) Náklady na bydlení tvoří  
  

a) u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy nájemné,  
 

 b) u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí za kalendářní měsíc: 
  
  
I--------------------------------I------------I 
I   Počet osob v rodině podle    I     Kč     I 
I        § 7 odst. 5 zákona      I            I 
I--------------------------------I------------I 
I jedna                          I    1 988   I 
I--------------------------------I------------I 
I dvě                            I    2 721   I 
I--------------------------------I------------I 
I tři                            I    3 558   I 
I--------------------------------I------------I 
I čtyři a více                   I    4 291   I 
I--------------------------------I------------I 

 
b) u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí za kalendářní 
měsíc částku normativních nákladů podle § 26 odst. 1 písm. b) bodu 1,   
 
 
c) u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění 
poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) 
a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění 
odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor 
v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a 
rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva; 
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náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc. 
 

Počet osob v rodině 

podle § 7 odst. 5 zákona 

Kč 

jedna 746 

dvě 1 020 

tři  1 335 

čtyři a více 1649 

 
 
 (2) Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši příspěvku na bydlení rozepsány na 
jednotlivé položky hrazené zálohově podle odstavce 1, náklady za plnění poskytované s 
užíváním bytu se prokazují podrobným rozpisem jednotlivých služeb na zálohové platby. 
Náklady placené zálohově musí být v pravidelném zúčtovacím období zúčtovány. Zúčtovací 
období je nejvýše dvanáctiměsíční.  
  
 (3) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich 
průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se 
nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje. Do nákladů na 
bydlení se započítávají náklady na bydlení  
  
a) uhrazené v rozhodném období oprávněnou osobou nebo společně posuzovanými osobami, 
pokud v bytě byt, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, žily užívaly v 
rozhodném období a současně v něm byly hlášeny k trvalému pobytu,  
  
b) uhrazené v rozhodném období oprávněnou osobou nebo společně posuzovanými osobami v 
bytě, v němž v rozhodném období fakticky žily a hradily uvedené náklady na bydlení, avšak 
neměly v něm trvalý pobyt po celé rozhodné období, nebo jeho část, a zároveň v době podání 
žádosti o dávku již mají tyto osoby v tomto bytě trvalý pobyt,  
  
c b) ve výši 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení, pokud oprávněná osoba nebo 
společně posuzované osoby v rozhodném období, nebo po část tohoto rozhodného období, 
v bytě byt, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, nežily neužívaly, s 
výjimkou situace, kdy stejný okruh společně posuzovaných osob žil v jiném bytě užíval jiný 
byt, a byl jim z tohoto důvodu poskytován příspěvek na bydlení; v takovém případě se 
započtou náklady na bydlení ve skutečné výši uhrazené v původním bytě.  
 
 (4) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se započítávají i částky 
tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha 
nebo byly v tomto období doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za 
které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního čtvrtletí, za které se 
náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se 
částka nákladů na bydlení v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v 
případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní čtvrtletí. 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 
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příspěvek na bydlení vyplácen, či jiné účely. 
 
          (5) Má-li nájemce bytu uzavřenu smlouvu se sjednanou paušální platbou podle 
jiného právního předpisu76), tato paušální platba se v nákladech na bydlení nezohlední. 
___________________ 

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.“ 

§ 26  
 

Normativní náklady na bydlení  
 
 (1) Normativní náklady na bydlení činí pro  
  

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy  
 

I----------------I-----------------------------------------------------------I 
 
I Počet osob     I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč I 
I v rodině podle I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I  § 7 odst. 5    I   Praha   I více než  I  50 000 - I  10 000 - I do 9 999  I 
I zákona         I           I  100 000  I  99 999   I  49 999   I           I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I jedna          I   7 870   I   6 227   I   5 928   I   5 036   I   4 844   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I dvě            I  11 186   I   8 938   I   8 530   I   7 308   I   7 046   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I tři            I  15 116   I  12 176   I  11 642   I  10 045   I   9 702   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I čtyři a více   I  18 827   I  15 282   I  14 639   I  12 712   I  12 299   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
 

b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků  
 
 
I----------------I-----------------------------------------------------------I 
I Počet osob     I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč I 
I v rodině podle I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I  § 7 odst. 5    I   Praha   I více než  I  50 000 - I  10 000 - I do 9 999  I 
I zákona         I           I  100 000  I  99 999   I  49 999   I           I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I jedna          I   4 420   I   4 420   I   4 420   I   4 420   I   4 420   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I dvě            I   6 489   I   6 489   I   6 489   I   6 489   I   6 489   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I tři            I   8 939   I   8 939   I   8 939   I   8 939   I   8 939   I 
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
I čtyři a více   I  11 298   I  11 298   I  11 298   I  11 298   I  11 298   I 
 
 
 

(1) Normativní náklady na bydlení činí pro  
  

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy  
 

 

1. pro položku nájemné: 
 

Počet osob Měsíční náklady na nájemné podle počtu obyvatel obce v Kč  
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v rodině 
podle 
§ 7 odst. 5  

 
Praha 

100 000 
a více 

 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  8 985 6 045 5 511 3 914 3 571 
čtyři a více 10 835             7 290             6 646                4 720 4 307 

 
 

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

Počet osob 
v rodině 
podle 
§ 7 odst. 5  

Měsíční náklady na energie a služby 
spojené s užíváním bytu v Kč 

jedna 2 848 
dvě 4 315 
tři  6 131 
čtyři a více 7992 

 
 
  

b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků  
 
 

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

Měsíční náklady na srovnatelné 
náklady s nájemným v Kč 

jedna 1 944 
dvě 2 660 
tři  3 478 
čtyři a více 4 194 

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

 
Počet osob 
v rodině podle 
§ 7 odst. 5  

Měsíční náklady na energie a služby 
spojené s užíváním bytu v Kč 

jedna 2 477 
dvě 3 829 
tři  5 461 
čtyři a více 7 104 

 
  
 (2) Pro nárok na příspěvek na bydlení v období od 1. července do 30. června 
následujícího kalendářního roku je pro stanovení měsíčních nákladů na bydlení rozhodný 
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počet obyvatel obce k 1. lednu kalendářního roku, do něhož spadá 1. červenec jako počátek 
uvedeného období.  
  
 (3) Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení uvedené v odstavci 1 jsou 
platné pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.  
 
 

§ 27  
 

Výše příspěvku na bydlení 
 

           (1) Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními 
náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území 
hlavního města Prahy koeficientem 0,35. 
 
 (2) Pokud jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží 
příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny 
vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. 
  
 (3) 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. 

 
 
 
 
 
 

§ 27 

Výše příspěvku na bydlení 
 

(1) Pro určení výše příspěvku na bydlení se stanoví celkové uznatelné náklady na 
bydlení, které činí součet normativních nákladů za nájemné, případně srovnatelných 
nákladů s nájemným, a normativních nákladů za energie a služby spojené s užíváním 
bytu na bydlení podle § 26.  
 
(2)  Pokud jsou náklady za nájemné, případně srovnatelné náklady s nájemným 
nebo náklady za energie a služby spojené s užíváním bytu podle § 25 nižší než částky 
normativních nákladů, použijí se pro stanovení uznatelných náklady tyto náklady. 
 
(3) Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi uznatelnými 
náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na 
území hlavního města Prahy v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy 
koeficientem 0,35. 
 

§ 28 
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 Vláda nařízením stanoví vždy k 1. lednu pro období do 31. prosince následujícího 
kalendářního roku výši 

a) nákladů srovnatelných s nájemným podle sdělení Českého statistického úřadu o 
imputovaném nájemném, 

b) částek, které se započítávají za pevná paliva podle změny spotřebitelských indexů pevných 
paliv, 

  

c) částek normativních nákladů na bydlení podle nárůstu nájemného a nákladů srovnatelných 
s nájemným a změny indexů spotřebitelských cen pro část nákladů na bydlení uvedených v § 
25 odst. 1 písm. c), popřípadě rozdělení obcí podle počtu obyvatel pro stanovení normativních 
nákladů na bydlení. 

§ 28 

 

(1) Vláda nařízením stanoví k 1. lednu výši 
 

a) částek, které se započítávají za pevná paliva podle změny spotřebitelských indexů 
pevných paliv, 

b) částek normativních nákladů na bydlení podle nárůstu nájemného a nákladů 
srovnatelných s nájemným a změny spotřebitelských indexů pro část nákladů na bydlení 
uvedených v § 25 odst. 1 písm. c), popřípadě rozdělení obcí podle počtu obyvatel pro 
stanovení normativních nákladů na bydlení. 

 

(2) Nová výše nákladů se stanoví, pokud dojde k nárůstu celkových nákladů na 
bydlení alespoň o 5 % od posledního stanovení normativních nákladů na bydlení. 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. 

 
****************** 

 
HLAVA DRUHÁ 

 
Díl první 

 
Povinnost a odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky a osoby společně posuzované 
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§ 61  
 
 (1) Příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce 
do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo 
výplatu. 
  
 (2) Byl-li příjemce dávky vyzván příslušným orgánem státní sociální podpory, aby 
osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, je povinen této 
výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do osmi dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li orgán státní 
sociální podpory delší lhůtu; neučiní-li tak v určené lhůtě, může být výplata dávky zastavena, 
dávka může být odejmuta nebo nepřiznána, jestliže příjemce byl ve výzvě na tento následek 
prokazatelně upozorněn. 
  
 (3) Osoba společně posuzovaná je povinna v souvislosti s řízením o dávce 
  
a) osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, 
  
b) písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce změny ve skutečnostech, které osvědčila 
podle písmene a). 
  
 (4) Osoba společně posuzovaná je povinna splnit povinnosti uvedené v odstavci 3 
písm. a) na požádání oprávněné osoby. Pokud osoba společně posuzovaná odmítne splnit 
povinnosti uvedené v odstavci 3 písm. a), je krajská pobočka Úřadu práce povinna vyzvat 
společně posuzovanou osobu, aby tyto povinnosti splnila do osmi dnů ode dne vyzvání; 
krajská pobočka Úřadu práce může s osobou společně posuzovanou dohodnout pro splnění 
uvedených povinností dobu delší než osm dnů. Povinnost uloženou v odstavci 3 písm. b) je 
osoba společně posuzovaná povinna splnit do osmi dnů ode dne, kdy ke změně skutečností 
došlo. 
  
 (5) Je-li dávka nebo její výše podmíněna nepříznivým zdravotním stavem oprávněné 
osoby nebo společně posuzované osoby, jsou oprávněná osoba nebo tato společně posuzovaná 
osoba povinny podrobit se vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, 
jsou-li příslušným orgánem státní sociální podpory k tomu vyzvány, a to ve lhůtě stanovené 
orgánem, který uvedenou povinnost uložil. Výplata dávky může být zastavena, nebo dávka 
může být odejmuta, jestliže se osoba, jejíž zdravotní stav je třeba zjistit, nepodrobí vyšetření 
zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření a příjemce dávky byl ve výzvě na tento 
následek upozorněn. 
 

§ 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, které 
tyto osoby užívají, a to s cílem provádět šetření v místě pro zjištění podmínek nároku na 
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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 zjištění 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 nebo 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. 
 
 

****************** 
 

§ 68 
 Náležitosti žádosti 
  
 (1) Žádost o dávku musí obsahovat kromě náležitostí stanovených správním řádem 
  
a) určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena, popřípadě vyplacena (§ 58 odst. 2), 
  
b) doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob (§ 5) v 
rozhodném období (§ 6) v případech, kdy je přiznání dávky podmíněno příjmem, 
  
c) jde-li o rodičovský příspěvek, 
1. doklad o době pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského poskytovaného v 
souvislosti s porodem a doklad o výši jejich vyměřovacího základu, 
2. jméno, příjmení, rodné číslo, místo pobytu nejmladšího dítěte v rodině, které zakládá nárok 
na rodičovský příspěvek, a dalších dětí v rodině mladších 4 let, které by s ohledem na věk 
mohly zakládat nárok na rodičovský příspěvek, 
3. jméno, příjmení, rodné číslo a místo pobytu dalších osob tvořících rodinu podle § 31 odst. 
1, 
4. volbu nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši, pokud rodič tuto volbu provádí při 
podání žádosti o rodičovský příspěvek, 
  
d) skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši 
potřebné, 
  
e) doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k 
nemovitosti, doklad o výši nájemného, nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu a 
nákladů uvedených v § 25 odst. 1 písm. c), jde-li o žádost o příspěvek na bydlení, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBH57RV)



17 
 

e) jde-li o příspěvek na bydlení, 
1. doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě 
vlastnictví k nemovitosti, 
2. doklad o výši nájemného, nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nákladů 
uvedených v § 25 odst. 1 písm. c), 
3. jméno, příjmení a rodné číslo osob, které byt užívají společně s žadatelem,  
 
f) doklad o době a výši poskytování náhrady uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 53i), 
  
g) výši poskytovaného výživného nebo obdobného plnění podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu 1 a 
údaj o tom, která z osob společně posuzovaných výživné nebo obdobné plnění poskytovala, 
  
h) skutečnosti prokazující, že jde o dítě zakládající nárok na porodné. 
  
 (2) Rozhodné příjmy v rozhodném období se prokazují dokladem, kterým je 
  
a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené 
1. v § 5 odst. 1 písm. a) bodech 1, 2 a 4 a písm. c), d) a h), 
2. v § 5 odst. 1 písm. b) bodech 2 až 10, 
3. v § 5 odst. 1 písm. e), jedná-li se o příjmy obdobné příjmům uvedeným v bodu 1 a lze je 
prokázat potvrzením, 
  
b) prohlášení o výši příjmu, jde-li o ostatní příjmy. 
  
 (3) Pokud jsou některé z příjmů prokazovány způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. 
b), může orgán státní sociální podpory rozhodující o dávce v případě pochybností požádat o 
potvrzení o takovém příjmu, nebrání-li tomu vážná překážka. 
  
 (4) Potvrzení o povinné školní docházce, jde-li o školní rok začínající v kalendářním 
roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok věku, a o roky povinné školní docházky po tomto roce 
následující, a potvrzení o přípravě na budoucí povolání pro prokázání nezaopatřenosti dítěte 
[odstavec 1 písm. f)] se předkládají každoročně vždy nejpozději do 30. září, pokud v 
jednotlivých případech krajská pobočka Úřadu práce neumožní, že lze potvrzení předložit v 
pozdějším termínu. 
  
 (5) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavci 1 ověřit z rozhodnutí příslušných orgánů21) 
nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení potvrzení. 
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