
VII. 

Vypořádací tabulka – mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů – zásadní připomínky 

 

Připomínkové místo Ustanovení Připomínky Vypořádání 
NKÚ Obecně Úprava poskytování příspěvku na bydlení měla být součástí zákonné 

normy řešící oblast sociálního bydlení podle vládou schválené 
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025. 
Upozorňujeme, že v současné podobě navržená restriktivní opatření 
bez dalšího komplexního řešení oblasti sociálního bydlení, zejména 
bez provázání s opatřeními podporujícími dostupné bydlení, 
nepředstavují žádoucí změnu respektující mj. výstupy z kontrolní akce 
Nejvyššího kontrolního úřadu č. 17/02 „Podpora sociálního bydlení 
jako součást politiky sociálního začleňování“ (návrh zákona o 
sociálním bydlení má být podle Výhledu legislativních prací vlády na 
léta 2019 až 2021 předložen vládě až v II. čtvrtletí 2019). Návrh 
novely zákona o státní sociální podpoře tak podle našeho názoru 
působí izolovaně a pouze prohlubuje nesystémové řešení sociálního 
bydlení v ČR. 
Obdobnou připomínku uplatňujeme i k souvisejícímu materiálu 
„Návrh zákona, kterým se mění zákon č.  111/2006 Sb., o pomoci v 
hmotné nouzi“ dostupnému v knihovně eKLEP, který řeší doplatek na 
bydlení, jenž však v rámci mezirezortního připomínkového řízení 
nebyl zaslán NKÚ k připomínkám.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Cílem novely bylo zamezit nadužívání 
příspěvku na bydlení v případech 
detekovaných z praxe tj. v případech, 
kdy rodiny mohou hradit své náklady na 
bydlení bez finanční spoluúčasti státu. 
Navrhovaná novela zákona o státní 
sociální podpoře předchází 
připravované úpravě jedné dávky na 
bydlení, se kterou počítá i Plán 
legislativních prací vlády na rok 2018, 
na jejíž úpravě se pracuje.  
Navrhovaná novela však na některé 
problematické oblasti reaguje rychleji.   
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K bodu 6. 
- § 24 
odst. 1 
písm. c) 
 

Bodem 6. jsou do § 24 odst. 1 zákona doplněna písmena c) a d). Pod 
písmenem c) je zavedena omezující podmínka - výše disponibilního 
příjmu, která příjemci (příjemcům) dávky zůstane po úhradě nákladů 
na bydlení. Ze zprávy RIA však není zřejmé, na základě čeho byly 
stanoveny 2,0 až 1,2 násobky životního minima podle velikosti 
domácnosti.  
Domníváme se, že bez podrobné analýzy uvedené například ve zprávě 
RIA, může takto nastavenou podmínkou dojít ke ztrátě nároku u osob, 
jimž je tento příspěvek primárně určen.  Tedy skupinám osob, které  
jsou nejvíce ohroženi ztrátou bydlení,  jako  jsou rodiče samoživitelé 
či osoby v důchodovém věku. Doporučujeme proto provést analýzu 
a až na  základě jejích výsledků stanovit omezující podmínku v 
podobě disponibilního příjmu příjemce příspěvku na bydlení. Z 
předloženého materiálu nevyplývá, že by předmětná analýza byla 
provedena. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
V § 24 odst. 1 písm. c) upraveno 
následovně: 
 
c) rodině po úhradě nákladů 

na bydlení nezbyde částka 
maximálně ve výši 2,0 násobku 
životního minima rodiny8), a 

 

K bodu 6. 
- § 24 
odst. 1 
písm. d) 
 

Z textu pod písmenem d) vyplývá, že nárok na příspěvek na bydlení 
ztratí i osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem bytu, nebo 
vlastníkem nemovitosti, ve které je byt, který vlastník neužívá. 
Ustanovení však neřeší důvody, pro které vlastník či spoluvlastník 
uvedený byt neužívá. Byt, jehož je dotčená osoba spoluvlastníkem, 
může být například plně obsazen ostatními spoluvlastníky a jejich 
rodinnými příslušníky resp. mohou existovat další právní či faktické 
důvody, pro které nelze po spoluvlastníkovi spravedlivě požadovat, 
aby předmětný byt užíval. Ustanovení doporučujeme v uvedeném 
smyslu doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Doplněn dovětek 
 
d) on ani osoby s ním společně 
posuzované nejsou vedle bytu, který 
společně užívají a na který je žádán 
příspěvek na bydlení, vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem jiného bytu, 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
nemovitosti, ve které je jiný byt, 
který vlastník nebo spoluvlastník 
neužívá, ani nájemcem družstevního 
bytu. Toto ustanovení se nepoužije, 
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pokud není možné jej po osobě 
spravedlivě žádat.  
 
 

DAČR Obecně  V návrhu se mění závažné koncepční věci, které není přijatelné měnit 
jen "za chodu" bez toho, aby bylo možné vyjadřovat se k samotným 
principům právní úpravy v řádném (tj. nikoli zkráceném) 
připomínkovém řízení. Na řadu problematických záležitostí jsme 
upozorňovali již v připomínkovém řízení k návrhu zákona o sociálním 
bydlení, takže vzhledem ke lhůtě, která byla poskytnuta nyní, na tyto 
naše námitky a připomínky pouze odkazujeme.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno 
Cílem novely je snaha co nejrychleji 
reagovat na nadužívání dávek na 
bydlení 

K bodu 6 
(§ 24 odst. 
1 písm. c): 
 

Důsledkem navrženého ustanovení V § 24 odst. 1 zákona může být 
výrazné omezení rozsahu dávek i počtu oprávněných osob. To by 
mohlo způsobit další nárůst dluhů na příspěvcích, nájemném i 
službách v řadě společenství vlastníků i bytových družstvech, a to za 
situace, kdy jsou tyto korporace (zejména v lokalitách ohrožených 
vyloučením) často ve velmi špatné finanční situaci. To může vést 
nejen k tomu, že by osoby, které nedosáhnou na dávky, o svůj byt 
mohly přijít a dostat se do bytové nouze (což je nepřijatelné zejména u 
seniorů a mladých rodin), ale dokonce k tomu, že se do vážných 
finančních potíží mohou dostat i uvedené bytové korporace. Jsme 
přesvědčeni, že tato rizika nelze připustit, protože by to mimo jiné 
mohlo vést i k zásadnímu zvýšení finančních nároků na sociální 
systém, což by bylo kontraproduktivní. Případné takové zásahy je 
třeba vždy zvážit i z uvedených hledisek a předem projednat.  
Tato připomínka je zásadní.  
 

Částečně akceptováno 
 
V § 24 odst. 1 písm. c) upraveno 
následovně: 
 
d) rodině po úhradě nákladů 

na bydlení nezbyde částka 
maximálně ve výši 2,0 násobku 
životního minima rodiny8), a 
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§ 59 odst. 7 (7) Příspěvek na bydlení nebo jeho část lze použít bez souhlasu příjemce k 
přímé úhradě nákladů na bydlení, a to tak, že plátce příspěvku jej poukazuje 
pronajímateli nebo poskytovateli služeb nebo poskytovateli energií. V 
případě, že vlastník jednotky jako poskytovatel služeb neuhradil společenství 
vlastníků jednotek zálohu za služby spojené s užíváním bytu a příspěvek do 
fondu oprav, považuje se pro účely tohoto zákona za poskytovatele služeb 
nájemci společenství vlastníků jednotek. „Je-li příspěvek na bydlení použit 
k přímé úhradě nákladů na bydlení ve prospěch společenství vlastníků 
jednotek, zaniká v této výši dluh vlastníka jednotky vůči společenství 
vlastníků jednotek na platbách spojených s užíváním jednotky a zároveň 
v této výši zaniká dluh příjemce vůči vlastníku jednotky na nákladech na 
bydlení“.  
Odůvodnění: 
Dne 20. 4. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 98/2017 Sb., kterým se mj. změnilo 
ustanovení § 59 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, tak, že byl doplněn odstavec 7. Tím byla umožněna 
přímá úhrada nákladů na bydlení společenství vlastníků jednotek 
prostřednictvím příspěvku na bydlení. Důvodem přijetí výše uvedené novely 
bylo řešení situace, kdy příjemce dávky hradí pronajímateli (který je 
vlastníkem bytu) v plné výši náklady na bydlení, stát na tyto náklady přispívá 
ze státního rozpočtu, ovšem vlastník (získávající takto prostředky ze státního 
rozpočtu) neplní své základní povinnosti vůči společenství vlastníků. 
Společenství vlastníků se dostává do druhotné platební neschopnosti a do 
finanční tísně jsou uvrhováni další vlastníci jednotek v domě, kteří své 
závazky vůči společenství řádně plní. Úřady práce možnost zakotvenou výše 
uvedenou novelou nevyužívají z toho důvodu, že poskytnutí dávky přímo 
společenství vlastníků nezbavuje příjemce dávky povinnosti uhradit chybějící 
část nákladů na bydlení pronajímateli. Přímou úhradou ve prospěch 
společenství vlastníků by nebyl postižen vlastník zneužívající své postavení a 
dávek státního rozpočtu, neplnící své povinnosti, ale příjemce dávky, který 
má být naopak chráněn. Navrženým řešením by došlo k tomu, že přímou 
úhradou by byl zbaven dluhu příjemce dávky a vlastník jednotky by věděl, že 

vysvětleno 
Jde nad rámec možností zákona č. 
117/1995 Sb., ve kterém nelze řešit 
soukromoprávní vztahy. 
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buď platby za užívání bytu vůči SVJ uhradí sám a obdrží od příjemce 
náklady na bydlení v plné výši, nebo tyto platby za něj uhradí stát poskytující 
dávku a o to nižší část mu bude uhrazena příjemcem dávky.   
Tato připomínka je zásadní. 

ČMKOS Obecně Předložený návrh zákona nově upravuje podmínky pro nárok na 
příspěvek na bydlení. Českomoravská konfederace odborových svazů 
však musí kontaktovat, že návrh zákona sleduje pouze fiskální cíl, bez 
ohledu na dopady na domácnosti s nízkými příjmy, kterým navržená 
opatření mohou způsobit vážné problémy s udržením si bydlení. 
K navrženým opatřením bohužel nebyla otevřena široká odborná 
diskuze, v níž by měly možnost se vyjádřit mj. organizace hájící 
zájmy osob ohrožených ztrátou bydlení a dle našich informací nebyly 
ani přizvány do pracovní skupiny, která tyto úpravy navrhla. 
ČMKOS se obává, že vyloučení nároku na příspěvek na bydlení 
v případě sjednání úhrad paušální platbou povede k tomu, že rodiny 
nebudou mít dostatek prostředků na úhradu poplatků za bydlení a 
může to vést k jeho ztrátě, zejména u již existujících smluv. 
Nepokládáme omezení zdrojů rodinám za správný přístup, cesta 
vytváření finančního tlaku na domácnosti, aby s majiteli či 
pronajímateli bytů neuzavíraly smlouvy s paušální platbou, není 
správnou a šetrnou formou sociální politiky a může mít závažné 
negativní důsledky. Jako problematické vidíme již sjednané smlouvy 
s paušální platbou za bydlení. 
Naše obavy jsou navíc umocněny skutečností, že dosud není 
legislativně upravena otázka sociálního bydlení, a dle našich 
informací se ani nepředpokládá urychlené přijetí příslušného zákona, 
které by navržené úpravy příspěvku na bydlení doprovázelo a 
pomáhalo zmírnit případné negativní dopady. Je nezbytné tuto 

Neakceptováno ROZPOR 
Cílem novely bylo zamezit nadužívání 
příspěvku na bydlení v případech 
detekovaných z praxe tj. v případech, 
kdy rodiny mohou hradit své náklady na 
bydlení bez finanční spoluúčasti státu. 
Navrhovaná novela zákona o státní 
sociální podpoře předchází 
připravované úpravě jedné dávky na 
bydlení, se kterou počítá i Plán 
legislativních prací vlády na rok 2018, 
na jejíž úpravě se pracuje.  
Navrhovaná novela však na některé 
problematické oblasti reaguje rychleji, 
cílem tedy je snaha co nejrychleji 
reagovat na nadužívání dávek na 
bydlení. 
 
Vedle nehlášení osob žijících v bytě je 
smlouva s paušální platbou druhý 
největší způsob obcházení zákona ze 
strany pronajímatelů bytů a vytěžování 
maximální výše dávky bez vracení 
přeplatků nájemci bytu. Těchto rodin je 
minimální množství a mají buď možnost 
změnit formu hrazení nákladů na 
bydlení. Zároveň tyto rodiny jsou 
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problematiku současně řešit s přenesením odpovědnosti na obce. Musí 
se vyjasnit, jak zajistit bydlení domácnostem, pokud pronajímatelé na 
základě snížení jejich příjmu nebudou akceptovat nižší platby a rodina 
si nebude moci zvýšit příjmy vlastní aktivitou. Pro příspěvek na 
bydlení se jedná o neopominutelnou skupinu domácností.  
ČMKOS nesouhlasí s návrhem ustoupit od pravidelné valorizace 
normativních částek na bydlení a se zakotvením možnosti pro vládu 
k této valorizaci přistoupit. Obdobná úprava valorizace je již 
zakotvena v zákoně o životním a existenčním minimu a v důsledku 
toho nejsou příslušné částky od roku 2012 až do dnešního dne 
navýšeny, přestože zákonná podmínka pro valorizaci byla splněna již 
před několika lety, což vede k deformaci ochranné funkce životního 
minima. Obdobný návrh pro valorizaci normativních nákladů proto 
ČMKOS zásadně odmítá a požaduje nastavení podmínek povinné 
valorizace při splnění podmínky požadovaného zvýšení příslušných 
spotřebitelských cen služeb v oblasti bydlení. 
Příspěvek na bydlení je jedinou nárokovou dávkou, která 
domácnostem pomáhá udržet si bydlení. Máme obavy, že na 
navrhovaná opatření by mohla doplatit řada nízko příjmových 
domácností, které tohoto příspěvku nezneužívají a které jej skutečně 
potřebují. Nezvyšování normativních nákladů, resp. jejich úpravu 
podle možností státního rozpočtu či politické vůle, včetně omezení 
nároku na dávku povede k oslabení významu příspěvku na bydlení a 
ke zhoršení sociální i bytové situace řady rodin. Důvodová zpráva 
bohužel neobsahuje modelové propočty, jak navržená opatření ovlivní 
příjmovou situaci domácností, jakých příjmových kategorií a typů 
domácností se budou zejména týkat. V tomto duchu požadujeme 
předložený materiál dopracovat. 

většinou ve větších městech, kde je 
možné najít jiné bydlení. 
Navíc, v letošním roce paušální platby 
nejsou na překážku podání žádosti a 
přiznání dávky. Přehodnocení tohoto 
způsobu platby nastane až od července 
2019 (v případě přijetí zákona od 1. 1. 
2019) 
Návrh však bude upraven v tom smyslu, 
že paušální platby nebudou na překážku 
nároku na dávku, pouze se nebudou 
zohledňovat v uznatelných nákladech na 
bydlení. 
Problematika sociálního bydlení je 
v současné době řešena na MMR, 
kterému bylo uloženo zpracovat nový 
zákon o SB. 
Úprava zmocňovacího ustanovení má za 
úkol zjednodušit administrativu výpočtu 
dávek. Kdy při minimálních změnách 
normativních nákladů na bydlení musel 
být každoročně dělán zásah do aplikace, 
a administrativní zátěž převyšovala 
efektivitu výsledných výší vyplácených 
dávek. 
Návrh bude upraven v tom smyslu, že 
vláda nařízením stanoví k 1. lednu 
částky za pevná paliva a normativní 
náklady na bydlení, pokud se 
spotřebitelské indexy v oblasti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBH58FD)



7 
 

Návrhem novely zákona se do oblasti dávek státní sociální podpory 
v podstatě implementuje posuzování majetkové situace osob, což 
narušuje základní princip systému státní sociální podpory, který 
z titulu nárokových dávek připouštěl pouze příjmové testování, a 
posuzování majetkové situace bylo prováděno pouze v oblasti dávek 
pomoci v hmotné nouzi.  Toto opatření však bude klást velké nároky 
na pracovníky úřadů práce, kteří se zabývají výplatou příspěvku na 
bydlení. Na jedné straně se sice ušetří prostředky vyplácené na dávku, 
současně je však s nárůstem administrativní náročnosti nutno počítat 
s dodatečnými náklady v souvislosti s nezbytným personálním 
zajištěním nových povinností úřadů práce, které jim touto novelou 
vzniknou. Dle důvodové zprávy je příspěvek na bydlení „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“. Domníváme se, že některé předložené návrhy jdou proti 
tomuto záměru. 
Předloženými návrhy dojde k další administrativní zátěži při 
posuzování dávky, která však podle informací Odborového svazu 
státních orgánů a organizací vzrostla již poslední novelou, kdy se 
podstatně prodloužil čas na odbavení klienta. Nově se mají vyžadovat 
další doklady od klientů, bez kterých nebude úřad o dávce moci 
rozhodnout, např. doklad o počtu osob užívajících byt, přibude žádostí 
o vyloučení z osob společně posuzovaných u příspěvku atd. Co se 
týká místního šetření, vyskytují se již nyní problémy s dodržováním 
správního řádu kvůli počtu žádostí, není v možnostech pracovníků 
SSP provádět místní šetření, aniž by byl navýšen jejich počet. Přitom 
upozorňujeme na skutečnost, že pracovnice SSP mají podle našich 

bydlení změní o 5 % alespoň u tří 
komodit, z nichž jednou musí být 
nájemné. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do důvodové zprávy a RIA budou 
doplněny ekonomické dopady. 
  
 
 
 
 
Do důvodové zprávy a RIA budou 
doplněny dopady na požadavky 
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informací na úřadech práce nejnižší zvláštní příplatek. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

navýšení pracovníků ÚP ČR. 
 

Bod 3 (§ 7 
odst. 6)  

Bod 3 (§ 7 odst. 6) požadujeme zrušit 
Odůvodnění: 
Není jednoznačné, co se rozumí pod pojmem „dobré mravy“, kdo je 
kompetentní rozhodnout, kdy se jedná v rozporu s dobrými mravy? 
Dle našeho názoru, je tento pojem zavádějící, nelze ho v praxi 
spravedlivě uplatnit (každá rodina se musí posuzovat individuálně a 
pro každého „dobré mravy“ mají jiný význam). Navrhujeme 
postupovat na základě dosavadní praxe, kdy oprávněná osoba 
prokáže, že vylučovaná osoba byt prokazatelně neužívá více jak 3 
měsíce (např. potvrzením majitele bytu atd.).  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

Neakceptováno ROZPOR 
Nelze úpravu nastavit jen na užívání 
bytu, neboť nově návrh zavádí kategorie 
osob, které se budou společně 
posuzovat, i když byt, na který je žádán 
příspěvek na bydlení nebudou společně 
užívat – rodiče a děti, manželé, 
partneři… 
Návrh však bude upraven: 
„….nebo jde-li o příspěvek na 
bydlení v případech, kdy 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.“. 
 

Bod 6 (§ 
24 odst. 1 
písm. c) 

Bod 6 (§ 24 odst. 1 písm. c) požadujeme zrušit 
Odůvodnění: 
Maximální výše zůstatkového příjmu po úhradě nákladů na bydlení 
má být omezena na úroveň 1,2 až 2,0 násobku životního minima 
v závislosti na velikosti rodiny. Není však zdůvodněno, proč jsou 
navrženy právě tyto koeficienty. Domníváme se, že koeficienty 
nastavené mírně nad úroveň životního minima jsou velice nízké. 
Nabízí se otázka, zda bude např. čtyřčlenné rodině se dvěma dětmi na 
úhradu všech životních nákladů, včetně úhrady výdajů za bydlení, 
postačovat příjem ve výši necelých 12 700 či rodiči- samoživiteli 

Částečně akceptováno ROZPOR 
 
Disponibilní příjem ve výši příslušného 
násobku ŽM je příjem, který rodině 
zůstává po úhradě nákladů na bydlení, 
tzn., jde o zůstatek příjmu použitelný 
pro úhrady výdajů rodiny mimo bydlení. 
 
Ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) bude 
na základě připomínek upraveno 
následovně: 
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s jedním dítětem částka 7 300 Kč měsíčně, resp. neboť tyto domácnosti 
již nemají nově mít nárok na příspěvek na bydlení. Pro 5-10% 
současných příjemců, tj. až 21,5 tisíce domácností, které by tímto 
opatřením o příspěvek na bydlení přišly, může být zmiňovaná výše 
„několika set korun“ pro udržení bydlení rozhodující. Z těch všech 
důvodů požadujeme navrhované ustanovení zrušit. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 
e) rodině po úhradě nákladů 

na bydlení nezbyde částka 
maximálně ve výši 2,0 násobku 
životního minima rodiny8), a 

 

Bod 6 (§ 24 
odst. 1 
písm. d) 

Bod 6 (§ 24 odst. 1 písm. d) požadujeme zrušit 
Odůvodnění: 
Není jasné, kdo a jakým způsobem bude na úřadě prověřovat 
oprávněnou osobu a společně s ní posuzované osoby, že nejsou 
vlastníky jiné nemovitosti určené k bydlení (znamená to další časovou 
náročnost při zpracování žádosti o příspěvek na bydlení, ale i finanční 
náročnost – služba je katastrálním úřadem zpoplatněna). Striktní 
podmínku vyloučení současných příjemců – vlastníků takových 
nemovitostí, jejichž počet sám předkladatel nezná, požadujeme 
nahradit zařazením prohlášení o tomto majetku do žádosti o dávku 
s možností provádět šetření směřující k možnosti jeho využití pro 
zvýšení příjmu a odebrání nároku na dávku v případě, že tak žadatel 
či příjemce dávky odmítne učinit. Neuvedení majetku do žádosti 
umožní rovněž orgánu státní sociální podpory šetření provést a dávku 
odejmout.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vysvětleno ROZPOR 
Pověření pracovníci ÚP ČR mají 
bezplatný přístup do KN, kde mohou 
nahlížet na vlastnictví jednotlivých osob 
uvedených v žádostech o příspěvek na 
bydlení. 
Předkladatel samozřejmě počítá i se 
zařazením prohlášení o majetku jako 
součástí nového tiskopisu žádosti 
o příspěvek na bydlení. 

§ 25 odst. 
1 písm. c) 

V bodě 11 (§ 25 odst. 1 písm. c)) požadujeme ponechat původní 
členění domácností 
Odůvodnění: 
V oblasti normativních nákladů nesouhlasíme se zrušením kategorie 
domácnosti o velikosti čtyři a více osob. Tento návrh by postihl i úplné 

Akceptováno 
 
V oblasti normativních nákladů 
i nákladů za pevná paliva bude 
ponechána původní kategorie 4+. 
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rodiny se dvěma dětmi, kterým by byly normativní náklady oproti 
současnému stavu sníženy o téměř 4 tis. Kč měsíčně, což by se 
negativně projevilo v jejich příjmové situaci.  Opatření směřuje i proti 
řádným rodinám, které dávky nezneužívají, ale jejichž příjmy 
nedosahují potřebné výše k úhradě nákladů na bydlení. Jsou tak 
v podstatě potrestány za nízkou mzdovou úroveň v ČR. Navíc pro 
stanovení 3 a více osob jako nejvyššího počtu osob v domácnosti, 
který bude zohledněn, není opora v Analýze vývoje příjmů a výdajů 
domácností prováděné MPSV a ani závěrečná zpráva RIA dopady 
tohoto návrhu nijak nezohledňuje. V uvedené analýze jsou sociální 
výdaje několik let po sobě sledovány dokonce u domácností s 5 a více 
osobami, jejich poměr je u příjemců doplatku na bydlení, který se 
těmito normativními náklady také řídí, konstantní a tvoří cca 10%. 
Příspěvek na bydlení není z hlediska struktury domácností sledován, 
ale se domnívat, že poměr vícečetných domácností bude obdobný. Při 
znalosti poměru domácností jednočlenných, který představuje asi 
polovinu příjemců dávek na bydlení, není důvod nastavit maximum 
pro normativní náklady na počet 3 a více osob, když průměrně 
tříčlenných domácností je mezi příjemci jen asi 40%. Z toho důvodu 
požadujeme ponechat původní členění rodin podle počtu osob. 
 Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Bod 13 
(§ 25 
odst. 3  

 

Bod 13 (§ 25 odst. 3 včetně poznámky pod čarou 76)) požadujeme 
zrušit  
Odůvodnění: 
Ustanovení § 25 odst. 3 včetně poznámky pod čarou č. 76 požadujeme 
zrušit. Nájemce nemůže jakožto slabší strana nijak ovlivnit, zda s ním 
pronajímatel uzavře smlouvu dle ustanovení platného zákona č. 
67/2013 Sb. a stanoví mu částku za služby paušálně. Vyloučení nároku 

Částečně akceptováno ROZPOR 
Návrh upravíme v tom smyslu, 
že paušální platby nebudou na překážku 
nároku na dávku, pouze se nebudou 
zohledňovat v uznatelných nákladech na 
bydlení. 
 
Zkoumání cen v místě obvyklých je 
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na dávku u 5 – 8 % současných příjemců, tj. až 17,2 tisíc domácností, 
není zanedbatelné. Navrhujeme toto striktní omezení nahradit 
možností orgánu SSP zkoumat ceny v místě obvyklé a v případě 
překročení celkové výše nákladů nad tuto cenu přistoupit ke krácení 
dávky na úroveň obvyklou. Co se týče přeplatků, může si orgán SSP 
v odůvodněných případech vyžádat vyúčtování od poskytovatelů 
energií a vody a přistoupit k uplatnění dalšího krácení dávky 
analogicky s domy a byty v obdobné situaci. Obojí může samo o sobě 
vyvolat změnu paušálních plateb, aniž by byli ohroženi nájemníci. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

z dosavadní praxe pomoci v hmotné 
nouzi opatřením velmi problematickým 
a administrativně nesmírně zatěžujícím.  
Těchto rodin je minimální množství 
a mají buď možnost změnit formu 
hrazení nákladů na bydlení. Zároveň 
tyto rodiny jsou většinou ve větších 
městech, kde je možné najít i jiné 
bydlení. 
Navíc, v letošním roce paušální platby 
nejsou na překážku podání žádosti 
a přiznání dávky. Přehodnocení tohoto 
způsobu platby nastane až od července 
2019 (v případě přijetí zákona 
od 1. 1. 2019).  
 

 § 26 
odst. 1 

V bodě 19 (§ 26 odst. 1) požadujeme ponechat původní členění 
domácností 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění k bodu 11 (§ 25 odst. 1 písm. c)).  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno  
 
V oblasti normativních nákladů 
i nákladů za pevná paliva bude 
ponechána původní kategorie 4+. 

 § 28 Body 22 až 25 (§ 28) požadujeme zrušit a ponechat znění § 28 ve 
stávající podobě  
Odůvodnění: 
Zásadně požadujeme valorizaci normativních nákladů na bydlení. 
Nesouhlasíme se zavedením principu dobrovolnosti při zvyšování 
normativních nákladů na bydlení a požadujeme jejich valorizaci při 
splnění nově definované podmínky 5 procentního zvýšení cen. Dále se 
domníváme, že požadavek na současné splnění 5% růstu 
spotřebitelských cen u minimálně tří z uvedených indexů může být 

Akceptováno  
§ 28 

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 
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brzdou valorizace, neboť může např. dojít k 10 % nárůstu nájemného 
(při současném nedostatku bytů), ale ceny energií se však nemusí 
příliš zvyšovat, což by podle návrhu předkladatele znamenalo, že 
normativní náklady vláda nemusí zvyšovat a tím by tak neodpovídaly 
obvyklým výdajům domácností na bydlení.  
Požadujeme ponechat znění § 28 ve stávající podobě, a tedy neměnit 
způsob valorizace normativních nákladů, který nyní reflektuje 
meziroční vývoj. Pro tvrzení, že se tento způsob stanovení maximální 
výše dávek přežil, nejsou ve zprávě z RIA žádné podklady. Naopak je 
zřejmé z obecně dostupných zdrojů (např. zpráva Deloitte) a také 
z predikce předkladatele, že příští rok má jít o navýšení výdajů o 123 
mil. Kč, že ceny nájemního bydlení stále rostou, a není tedy na místě 
měnit způsob jejich zohledňování. Využití stejného typu valorizace pro 
normativní náklady na bydlení jako pro částky životního minima by 
mělo pravděpodobně stejný dopad, tj. „zmrazení“ daného limitu 
z důvodu malých meziročních posunů spotřebitelských cen (kolem 2 
%), ačkoli se od roku 2012, kdy byl naposledy změněn, např. 
průměrná mzda navýšila o 19 %. Argument snížení administrativní 
náročnosti neobstojí vzhledem k tomu, že jde jen o každoroční obměnu 
tabulky získané z Českého statistického úřadu a její využívání Úřadem 
práce následující rok jako nového limitu.  
 Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

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. 
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. 
 
 

 Bod 23 
(§ 28 
písm. a) 

Bod 23 (§ 28 písm. a)) požadujeme zrušit. 
Odůvodnění: 
Odstranění fikce životního minima rodiny vypuštěním odst. 3 z § 27 
musí v praxi nacházet odezvu při uplatňování nároku na dávky pomoci 
v hmotné nouzi. Dotčených 17 tisíc příjemců nebude žádat o doplatek 
na bydlení s tím, že jim s náklady na bydlení pomůže příspěvek na 

Částečně akceptováno ROZPOR 
Jde o nepochopení- disponibilní 
příjem není žádnou fiktivně 
stanovovanou veličinou - 
disponibilní příjem ve výši 
příslušného násobku ŽM je čistý 
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bydlení. Zrušení jedné fikce však nemůže nahradit fikce jiná, totiž 
využití ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) (které navrhujeme vypustit), 
že rodina má určité procento životního minima, které ve skutečnosti, 
před saturací příspěvkem na bydlení, neměla. Z toho důvodu 
navrhujeme, jak shora uvedeno.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

příjem, který rodině zůstává 
po úhradě nákladů na bydlení, 
tzn. jde o zůstatek čistého příjmu 
použitelný pro úhrady výdajů rodiny 
mimo bydlení. 
 
Ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) bude 
na základě připomínek upraveno 
následovně: 
 
f) rodině po úhradě nákladů 

na bydlení nezbyde částka 
maximálně ve výši 2,0 násobku 
životního minima rodiny8), a 

 
 Bod 26 

(§ 61a) 
Bod 26 (§ 61a) požadujeme zrušit. 
Odůvodnění: 
Návrh znamená, že pracovníci SSP budou muset docházet na šetření 
do každé rodiny, která si požádá o příspěvek na bydlení, aby byla 
dávka vyplacena. To však s sebou nese neúměrnou administrativní 
náročnost, kterou nejsou schopni pracovníci zvládnout, neboť již dnes 
jsou příslušní zaměstnanci značně přetíženi a při už tak velké 
administrativní náročnosti tato povinnost není splnitelná (pracovníci 
musí měsíčně vyřídit stovky žádostí o dávku). Takové šetření by se 
provádělo každé čtvrtletí nebo jen při podání nové žádosti? Ani 
v jednom případě není toto ustanovení možné aplikovat v praxi při 
současném stavu zaměstnanců a jejich pracovním vytížení. Dle § 57 
odst. 2 zákona je nutné vyplatit dávku do konce následujícího měsíce, 
v němž byla přiznána, což se obáváme, že nelze dodržet při další 

Vysvětleno ROZPOR 
Zákon nestanovuje, že šetření je 
povinnou součástí každé podané 
žádosti či vyplácené dávky. 
Předpoklad je, že se bude využívat 
v nejednoznačných případech, kdy je 
potřeba objasnit rozhodné 
skutečnosti po dávku (zejména 
okruh společně posuzovaných osob). 
V podstatě jde pouze o zjednodušení 
správního řádu, při provádění 
ohledání důkazů v místě, které je 
možno provádět již dnes. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBH58FD)



14 
 

administrativní zátěži, která nastane aplikací této novely zákona o SSP 
do praxe.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

UZS ČR+KZPS Obecně Ačkoli lze mnohé principy návrhu označit za smysluplné, a je 
samozřejmě legitimní snaha, aby jakékoli sociální dávky byly správně 
zacíleny (dostaly se k potřebným, a zároveň je nemohli získat ti, kdo 
skutečný nárok nemají), celý návrh se nese v represivním tónu, kdy je 
předpokládáno, že příspěvek na bydlení je jakýmsi způsobem 
zneužíván a nadužíván, aniž by bylo skutečně analyzováno, do jaké 
míry reálně dochází k tomu, že někdo příspěvek pobírá na základě 
účelových přehlašování osob apod. Ke zpřísnění pravidel má navíc 
dojít v době, kdy jsme svědky bezprecedentního zvyšování cen nájmů, 
a kdy se dostupnost bydlení obecně zhoršuje a nabídkové ceny nájmů 
bytů znatelně převyšují normativy. 
V odůvodnění je několikrát zmiňováno, že má příspěvek na bydlení 
sloužit těm, kdo nejsou schopni si náklady na bydlení platit sami – 
smyslem tohoto příspěvku ale bylo zajistit rodinám s nižšími příjmy 
rovněž dostatečný standard živobytí, tak, aby si mohli dovolit hradit 
např. léky nebo potřeby pro děti. Předkládaný návrh znamená fakticky 
zásadní změnu koncepce této sociální dávky, v tom smyslu, že se 
vzdaluje od koncepce státní sociální podpory a přibližuje se koncepci 
dávek hmotné nouze.  
Rovněž je zmiňováno, že agenda Příspěvků na bydlení je 
administrativní zátěží pro Úřad práce – toto je ale dáno také tím, že 
poslání ÚP je ze své podstaty jiné (asistence nezaměstnaným při 
hledání práce) – to, že ÚP v České republice vyplácí i nepojistné 
sociální dávky nelze v mnoha ohledech považovat za nejvhodnější 
řešení a rozhodně by to nemělo být důvodem pro osekávání Příspěvku 

Vzato na vědomí  
Z dikce připomínky není zřejmé, jakou 
úpravu připomínkové místo požaduje 
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na bydlení. Tato připomínka je zásadní  
§ 24 c)   Ustanovení stanovuje maximální výši částky, která domácnosti zbývá 

po zaplacení normativních nákladů na bydlení, aby měla nárok na 
příspěvek na bydlení, která je počítána jako x-násobek životního 
minima podle počtu osob v domácnosti. Tento princip považujeme na 
tomto návrhu za nejproblematičtější: jsme schopni přijmout to, že se 
mění celá koncepce této dávky (jak bylo vysvětleno výše), avšak 
považujeme za zcela nevhodné, aby se částka tímto způsobem 
snižovala pro domácnosti s více členy – jedná se většinou o rodiny 
s dětmi, které mají zpravidla vyšší náklady na bydlení i živobytí. 
Odůvodnění:  
Částka životního minima se snižuje se zvyšujícím se počtem osob 
v domácnosti – liší se podle toho, zda se jedná o jednotlivce, první 
osobu v domácnosti, nebo druhou a další (specifické částky jsou pak 
stanoveny i pro nezaopatřené děti). Úspora nákladů při hospodaření ve 
více lidech je už tímto zohledněna.  
V návrhu se počítá se snižováním násobku životního minima z 2x 
(jednotlivec) na 1,2x (čtyři a více osob), čímž dochází k tomuto 
zohlednění ještě jednou a dochází tedy k výraznému rozdílu 
podmínek, za nichž má nárok na příspěvek na bydlení jednotlivec a za 
nichž např. čtyřčlenná rodina – toto lze považovat za výrazně 
diskriminační. 
Pokud rodiny nedosáhnou na příspěvek na bydlení, bude to pro ně 
znamenat buď nutnost žít s nedostatečnými prostředky na ostatní 
potřeby, nebo nutnost žít v bydlení, které neodpovídá potřebám dané 
domácnosti. Bydlení v nevyhovujícím prostředí má přitom negativní 
důsledky pro kvalitu života a zdraví, zejména pak v případě dětí. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno  
Disponibilní příjem ve výši 
příslušného násobku ŽM je čistý 
příjem, který rodině zůstává 
po úhradě nákladů na bydlení, 
tzn.  jde o zůstatek čistého příjmu 
použitelný pro úhrady výdajů rodiny 
mimo bydlení. 
 
Ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) bude 
na základě připomínek upraveno 
následovně: 
 
g) rodině po úhradě nákladů 

na bydlení nezbyde částka 
maximálně ve výši 2,0 násobku 
životního minima rodiny8), a 
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§ 26 (1) 26 (1) – § zohledňování počtu osob v domácnosti končí na 3 osobách, 
dále už se více osob v domácnosti do výše normativu nepromítá. Tím 
dojde k reálnému poklesu normativu (a tedy možné výše příspěvku na 
bydlení) pro čtyřčlenné domácnosti o 2-3 tis. Kč podle velikosti obce. 
Navrhujeme ponechání předchozího stavu (4 a více osob), lze si ale 
představit i stanovení normativu pro 5 a více osob. Navržené kritérium 
zohlednění počtu osob v domácnosti na 3 osobách navíc může posílit 
tendenci k účelovému rozestěhování rodin, které se návrh snaží 
eliminovat. 
Odůvodnění: 
Čtyřčlenné domácnosti, stejně jako např. pětičlenné, lze považovat za 
zcela běžné uspořádání domácnosti a nezohledňování 4. (popř. 5.) 
osoby v normativech lze považovat za diskriminační vůči těmto 
domácnostem/rodinám. Dospělé osoby, stejně jako větší děti, 
jednoznačně potřebují mít v domácnosti dostatek prostoru a soukromí 
– proto se jejich přítomnost musí zohlednit ve velikosti bytu. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
V oblasti normativních nákladů 
i nákladů za pevná paliva bude 
ponechána původní kategorie 4+. 

§ 24 d.) § 24 d.) neumožňuje příspěvek na bydlení získat těm, kdo vlastní jiný 
byt, který sami neužívají. Tento odstavec však nepokrývá varianty, 
za nichž by bylo možné žádání o příspěvek považovat za legitimní i 
pro majitele bytů. Navrhujeme, aby byl u této klauzule dovětek „v 
případě, že je tento byt pro využívání společně posuzovanými 
osobami v domácnosti vhodný.“ 
Odůvodnění: 
Může dojít k případům, kdy je předmětný byt pro danou domácnost 
příliš malý, zároveň příjmy z pronájmu bytu pak nezbavují podle 
stávajících pravidel danou domácnost nároku na příspěvek (zůstávají-
li pod požadovanou hranicí). Byt rovněž může být ve stavu, kdy jeho 

Akceptováno     Doplněn dovětek 
d) on ani osoby s ním společně 
posuzované nejsou vedle bytu, který 
společně užívají a na který je žádán 
příspěvek na bydlení, vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem jiného bytu, 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
nemovitosti, ve které je jiný byt, 
který vlastník nebo spoluvlastník 
neužívá, ani nájemcem družstevního 
bytu. Toto ustanovení se nepoužije, 
pokud není možné jej po osobě 
spravedlivě žádat.  
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obývání není z technických důvodů možné. Lze si rovněž představit 
situaci, kdy domácnost bydlí mimo vlastněný byt, protože pobývá 
z pracovních důvodů v jiném regionu. 
Tato připomínka je zásadní 

 

§ 28 Stanovení výše normativů – domníváme se, že výše normativů jak za 
nájem, tak za další náklady spojené s bydlením by byla být 
aktualizována pravidelně, nikoli možným rozhodnutím vlády na 
neomezeně dlouhou dobu. 
Odůvodnění: 
V odůvodnění se uvádí, že pravidelná aktualizace měla smysl dříve, 
ale nyní už ne, protože ceny jsou stabilní. Toto tvrzení neodpovídá 
realitě, protože v posledním roce se komerční ceny nájmů zvýšily 
výrazně a toto zvýšení bylo nutno promítnout do zvýšení normativu. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
§ 28 

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. 
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 
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za ceny nájemného, pevných paliv, 
elektřiny, plynu, tepla a teplé vody 
(centrálního vytápění), vodného, 
stočného a ostatních služeb 
souvisejících s bydlením. 

§ 7 odst. 6 § 7 odst. 6 – vynětí ze společného posuzovaní – nejsou stanoveny 
lhůty, do kdy musí úřad práce rozhodnout o změně výše/nároku na 
příspěvek, a rovněž je třeba, aby měl úřad práce schopnost reagovat na 
náhlé změny ve struktuře domácnosti. 
Odůvodnění: 
Takto nastavené kritérium uplatňování vyživovací povinnosti v rámci 
okruhu společně posuzovaných osob může v praxi vést ke vzniku 
závažných sociálních dopadů, pokud zákon neumožní flexibilně 
reagovat na změny životní situace příjemce dávky. Např. rodič na 
rodičovské dovolené se v případě odchodu partnera může ocitnout 
v situaci, kdy bude mít velmi nízký příjem a vzhledem k délce procesu 
posouzení a vyřízení dávky nebude několik měsíců schopen hradit 
životní potřeby své a dětí, může dojít k výraznému zadlužení, ztrátě 
bydlení a dalším závažným dopadům. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Z hlediska lhůt správního řízení se nic 
oproti současné praxi nemění, v textu je 
pouze doplněno odůvodnění další 
možnosti vyloučení některé ze společně 
posuzovaných osob 

VOP  bod 6 
(§ 24 odst. 
1) 
 

Navrhovaný bod navrhuji vypustit. 
V obecné rovině neupírám státu možnost limitovat příspěvek 
na bydlení určitou výší disponibilního příjmu rodiny po úhradě 
nákladů na bydlení. Jedná se o otázku nastavení sociální politiky a je 
především volbou zákonodárce, které skupiny osob chce dávkově 
podporovat. Zavedení příjmové hranice do systému státní sociální 
podpory je však zcela novým institutem, jehož zavedení by měla 
předcházet široká diskuse a především pečlivá analýza sociální situace 
osob, které jsou příjemci příspěvku na bydlení. 

 Akceptováno částečně ROZPOR 
 
Ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) bude 
na základě připomínek upraveno 
následovně: 
h) rodině po úhradě nákladů 

na bydlení nezbyde částka 
maximálně ve výši 2,0 násobku 
životního minima rodiny8), a 
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V předkládané právní úpravě jsou však bez bližšího vysvětlení 
stanoveny hranice disponibilního příjmu prostřednictvím násobků 
životního minima (dvojnásobek u jednotlivce; 1,5násobek u dvou 
osob; 1,3násobek u tří osob a 1,2násobek u čtyř a více osob). 
Předkladatel neuvádí relevantní statistické údaje (např. vztah těchto 
koeficientů k hranici příjmové chudoby), na jejichž základě stanovil 
právě uvedené hranice. Neuvádí ani příklady, jak nová právní úprava 
dopadne na sociální situaci nízkopříjmových rodin. Zásadní 
pochybnost ve mně budí stanovení velmi nízkého koeficientu 
pro tříčlenné, čtyřčlenné a vícečlenné domácnosti, což jsou v naprosté 
většině případů rodiny s dětmi. Pro tříčlenné domácnosti je nastaven 
koeficient násobku životního minima (1,3) stejně jako příjmová 
hranice pro doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi 
(srov. ustanovení § 33 odst. 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi). 
Pro domácnosti se čtyřmi a více osobami je koeficient nastaven ještě 
přísněji (1,2). Dávky státní sociální podpory přitom dlouhodobě 
představovaly a představují vyšší standard sociální pomoci než 
chudinské dávky. Prvně uvedené dávky, jsou-li určeny rodinám 
s dětmi, považuji za naplnění ústavně zaručeného práva rodičů dětí 
na pomoc státu (čl. 32 odst. 5 Listiny základních práv a svobod). 
Považuji za neakceptovatelné, aby u nejohroženějších skupin osob 
vyžadujících podle ústavního pořádku zvláštní ochranu a pomoc státu 
stanovil zákonodárce tak přísné podmínky, že dosažený standard 
sociálního práva snižuje na úroveň chudinských dávek nebo dokonce 
pod ni (u čtyřčlenných a vícečlenných domácností). 
S navrhovaným trendem omezení dávkové pomoci rodinám s dětmi, 
jimž by měl stát v rámci systému státní sociální podpory přispívat 
nejvíce, zásadně nesouhlasím. Po zrušení sociálního příplatku v roce 
2012 se jedná o další krok směřující k postupnému vyprázdnění 
systému státní sociální podpory jako uceleného systému podpory 
rodin s dětmi. 
Tato připomínka je zásadní. 
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 bod 13 
(§ 25 
odst. 3) 

  

Navrhovaný bod navrhuji vypustit. 
Úplné zrušení nároku na dávku na bydlení pro osoby, které mají 
sjednáno nájemné nebo dokonce pouze úhradu za služby paušální 
částkou, považuji za nepřiměřený zásah. 
Předkladatel vychází z předpokladu, že každé sjednání (části) nájmu 
paušální částkou znamená obohacování majitele o částky, které by 
byly jinak vyúčtovány na službách a energiích. Ke sjednání nájmu 
paušální částkou však může přistoupit pronajímatel z důvodu úspory 
administrativních nákladů a zejména proto, že uvedený způsob oběma 
stranám vyhovuje. Výsledná částka může být vyčíslena na základě 
skutečných nákladů získaných z dlouhodobého sledování spotřeby 
služeb tak, aby nedocházelo ani k nedoplatkům, ani k přeplatkům 
za služby. 
Není-li sjednaná paušální částka zjevně nepřiměřená, domnívám se, že 
není rozumným opatřením sankcionovat osobu, která si sjednala 
nájemné a služby nebo jen služby paušální částkou, úplným odnětím 
dávek na bydlení (v těchto případech nevznikne nárok ani na doplatek 
na bydlení). Lze si představit osobu s nízkým příjmem, která nemá 
možnost volby z více nabídek a přijme cenově výhodnou nabídku 
nájemní smlouvy s ujednaným nájemným a úhradou služeb paušální 
částkou. Vzhledem k nemožnosti získat dávky na bydlení však tato 
osoba nebude moci nabídku přijmout a bude muset přijmout jinou, 
třeba i dražší nabídku, jen aby nepřišla o dávkovou pomoc s úhradou 
nákladů na bydlení. 
Doporučuji předkladateli, aby nalezl jiný způsob motivace nájemců 
k uzavírání smluv se zvlášť sjednaným nájemným a zúčtovatelnými 
zálohami na služby. Lze si představit například nižší normativní 
náklady v případě ujednání platby nájemného a platby za služby (nebo 
jen platby za služby) paušální částkou, což by bylo šetrnější než úplné 
odnětí nároku na dávku. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno ROZPOR 
 
Návrh upravíme v tom smyslu, 
že paušální platby nebudou na překážku 
nároku na dávku, pouze se nebudou 
zohledňovat v uznatelných nákladech na 
bydlení. 
 
Z praxe je zřejmé, že jde o způsob 
obcházení zákona ze strany 
pronajímatelů bytů a že v případech, 
kdy je stanovena paušální platba, je tato 
paušální platba stanovena právě 
v takové výši, aby bylo možné vytěžit 
maximální výši dávky bez vracení 
přeplatků nájemci bytu. Těchto rodin je 
minimální množství a mají buď možnost 
změnit formu hrazení nákladů na 
bydlení. Zároveň tyto rodiny jsou 
většinou ve větších městech, kde je 
možné najít i jiné bydlení. 
Navíc, v letošním roce paušální platby 
nejsou na překážku podání žádosti 
a přiznání dávky. Přehodnocení tohoto 
způsobu platby nastane až od července 
2019 (v případě přijetí zákona 
od 1. 1. 2019) 
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 K bodu 
22 (§ 28) 

  

Navrhovaný bod navrhuji vypustit. 
Nesouhlasím s přijetím úpravy, podle níž by vláda mohla vyhlašovat 
výši normativních nákladů na bydlení a dalších položek, od nichž se 
odvozuje výše příspěvku na bydlení nařízením vlády s neomezenou 
platností. 
Zavedení pouhé možnosti vlády vyhlásit výše uvedené částky 
nařízením podle své úvahy může vést k tomu, že dávky na bydlení se 
nebudou po delší dobu valorizovat, jejich výše v důsledku inflace 
reálně poklesne, a tudíž nebudou v plné míře dostačovat k úhradě 
nákladů na bydlení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 
§ 28 
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. 
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. 

 K bodu 26 
(§ 61a) 

 K bodu 26 (§ 61a) – připomínka k důvodové zprávě 
Navrhuji důvodovou zprávu doplnit o požadavek na personální 
posílení Úřadu práce v souvislosti se sociálním šetřením 

Akceptováno 
Důvodová zpráva i RIA budou 
doplněny na základě podkladů GŘ ÚP 
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 DZ u příspěvku na bydlení a o vyčíslení nákladů, které si toto 
opatření vyžádá. 
Souhlasím s principem společného posuzování osob podle skutečného 
soužití a s ním souvisejícím zavedením institutu sociálního šetření 
v domácnosti žadatele pro účely příspěvku na bydlení. 
Je však zřejmé, že zavedení většího počtu sociálních šetření 
do podmínek nároku na dávku (již aktuálně pobírá přes 205 tis. 
příjemců) si vyžádá vysoké personální zatížení Úřadu práce České 
republiky. Toto zatížení není v důvodové zprávě nijak vyčísleno, není 
uvedeno, o kolik systemizovaných míst je třeba posílit Úřad práce 
a jaké s tím budou spojeny náklady. 
Tato připomínka je zásadní. 

ČR o propočtu nárůstu pracovníků. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

 Považujeme za nezbytné podrobněji vyhodnotit sociální dopady 
návrhu ve vztahu ke skupině osob ohrožených bezdomovectvím tak, 
aby novela tvořila (byť časově předchází) provázaný balíček s 
připravovanou úpravou sociální bytové politiky řešené zákonem o 
sociálním bydlení. Připravovaný věcný záměr zákona o sociálním 
bydlení totiž v současné době počítá s cílovou skupinou osob v bytové 
nouzi cca 60 000 občanů a změnou systému výplaty příspěvku na 
bydlení by mohlo dojít k výraznému zkreslení tohoto údaje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Navrhovaná úprava příspěvku 
na bydlení má za úkol zamezit 
nadužívání dávky domácnostmi, které 
mohou hradit své náklady na bydlení 
bez finanční spoluúčasti státu.  
Neřeší spojitost s připravovaným 
zákonem o sociálním bydlení. 
Vzájemná provázanost systému 
sociálních dávek na bydlení se zákonem 
o sociálním bydlení bude řešeno 
v návaznosti na reálnou a konkrétní 
podobu zákona o sociálním bydlení, a to 
s největší pravděpodobností návrhem 
jedné dávky na bydlení. 

K bodu 6 
(§ 24 
odst. 1) 
 

V důvodové zprávě se sice píše, že příspěvek bude odebrán vlastníku 
či nájemci bytu, na který je požadován příspěvek na bydlení, v 
případě, kdy taková osoba nebo některá ze společně posuzovaných 
osob vlastní další bytové jednotky, které může využít pro svoje 

Akceptováno 
 
Doplněn dovětek 
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přiměřenější (levnější) bydlení nebo zvýšit svůj příjem jejich 
pronájmem, ale v textu návrhu je uvedeno, že vlastník ani nájemce 
bytu ani osoby s ním posuzované nejsou vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem bytu, ani vlastníkem nemovitosti (zde pravděpodobně 
nemohou být spoluvlastníkem), ve které je byt, který vlastník neužívá, 
ani nájemcem družstevního bytu s výjimkou bytu, který užívají a na 
který je požadován příspěvek na bydlení. Z textu návrhu tedy vyplývá, 
že nárok na příspěvek na bydlení ztratí i osoba, která byť jen 
spoluvlastní jiný byt, a to bez ohledu na skutečnost, zda v něm 
fakticky může bydlet či nikoliv. Byt ve spoluvlastnictví může být plně 
obsazen nebo se může nacházet na místě velmi vzdáleném od místa 
výkonu práce, kdy po žadateli o příspěvek nelze spravedlivě 
požadovat, aby v takovém bytě bydlel.  
Navržené ustanovení rozšíří skupinu osob, které jsou ohroženy 
bytovou nouzí, z toho důvodu s navrženým zněním ustanovení 
zásadně nesouhlasíme.  
Tato připomínka je zásadní. 

d) on ani osoby s ním společně 
posuzované nejsou vedle bytu, který 
společně užívají a na který je žádán 
příspěvek na bydlení, vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem jiného bytu, 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
nemovitosti, ve které je jiný byt, 
který vlastník nebo spoluvlastník 
neužívá, ani nájemcem družstevního 
bytu. Toto ustanovení se nepoužije, 
pokud není možné jej po osobě 
spravedlivě žádat.  
 

K bodu 
13 (§ 25) 
 

Ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 67/2013 Sb., ve znění zákona 
č. 104/2015 Sb., se do zákona dostalo právě na základě požadavku 
MPSV. Jeho smyslem je určit skutečné náklady na „nezbytné“ služby, 
právě pro účely sociálních dávek. Pronajímatel musí, i přesto, že má 
s nájemcem sjednanou paušální platbu nebo platby, na jeho žádost 
vystavit vyúčtování služeb – tedy rozepsat poskytované služby 
a vyčíslit náklady tohoto nájemce  - příjemce služeb. Pokud ovšem 
mají sjednanou paušální platbu, nedochází pak k faktickému vyplacení 
případných přeplatků nebo nedoplatků jednou nebo druhou stranou. 
Pokud příjemce služeb doposud dostával příspěvek i k paušálním 
platbám a od účinnosti novely by na něj ztratil nárok, dostane se 

Vysvětleno 
Návrh upravíme v tom smyslu, 
že paušální platby nebudou na překážku 
nároku na dávku, pouze se nebudou 
zohledňovat v uznatelných nákladech na 
bydlení. 
 
Z praxe je zřejmé, že jde o způsob 
obcházení zákona ze strany 
pronajímatelů bytů a že v případech, 
kdy je stanovena paušální platba, je tato 
paušální platba stanovena právě 
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do ohrožení bytovou nouzí, pokud by poskytovatel služeb 
(pronajímatel) nesouhlasil s tím, že nadále nebudou nájemné resp. 
služby hrazeny paušální částkou. Pronajímatel nebude ničím nucen 
vyjít takovému nájemci vstříc. 
Nesouhlasíme zásadně s vyloučením příspěvků na bydlení v 
případech, kdy nájemce má s pronajímatelem sjednanou paušální 
platbu. Požadujeme navrhované ustanovení zrušit. 
Tato připomínka je zásadní. 

v takové výši, aby bylo možné vytěžit 
maximální výši dávky bez vracení 
přeplatků nájemci bytu. Těchto rodin je 
minimální množství a mají buď možnost 
změnit formu hrazení nákladů na 
bydlení. Zároveň tyto rodiny jsou 
většinou ve větších městech, kde je 
možné najít i jiné bydlení. 
Navíc, v letošním roce paušální platby 
nejsou na překážku podání žádosti a 
přiznání dávky. Přehodnocení tohoto 
způsobu platby nastane až od července 
2019 (v případě přijetí zákona 
od 1. 1. 2019) 

K bodu 
19 (§ 26) 
 

V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace se sice uvádí, že při 
vyšším počtu společně posuzovaných osob dochází k tzv. úspoře „z 
počtu osob“. Domníváme se však, že v zejména v případě spotřeby 
vody tomu tak není. Navíc by rozdělení velikosti domácnosti mělo 
korespondovat s jejím obdobným určením v § 24 odst. 1 písm. c), kde 
je domácnost 4 a více osob zachována. 
Nová úprava je také v rozporu s propopulační politikou a rozšíří 
skupinu osob, kterým hrozí ztráta bydlení. Z výše uvedených důvodů 
požadujeme zachování domácnosti o počtu 4 a více osob v 
normativních částkách. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
V oblasti normativních nákladů 
i nákladů za pevná paliva bude 
ponechána původní kategorie 4+. 

Ministerstvo financí Obecně 
 

V rámci Důvodové zprávy předkládaného materiálu je uvedeno, že 
navrhovaná úprava předpokládá snížení výdajů v oblasti státní sociální 
podpory. Z materiálu však jasně vyplývá, že přijetím navrhovaných úprav 
dojde k zvýšení administrativní náročnosti v rámci správního řízení, resp. 
rozšíření okruhu činností vykonávaných zaměstnanci Úřadu práce (např. 

Vysvětleno 
Do důvodové zprávy byl doplněn 
požadavek na nárůst pracovních míst  
ÚP ČR, s tím, že se resort bude snažit 
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provádění šetření na místě). Z těchto důvodů požadujeme do obecné části 
důvodové zprávy (k dopadům na státní a ostatní veřejné rozpočty) doplnit, 
že navrhovaná právní úprava nevyvolá zvýšené personální dopady, resp. 
požadavek na navýšení zaměstnanců Úřadu práce. Požadujeme, aby 
případné personální dopady byly pokryty v rámci schválených výdajových 
limitů na platy a ostatní platby za provedenou práci. 
Tato připomínka je zásadní. 

zvýšené náklady pokrýt z vlastních 
zdrojů. 
 
 

 Bod 26 

§ 61a 

Konstatujeme, že navržená právní úprava provádění šetření v obydlí žadatele 
vyvolává zásadní pochybnosti co do její slučitelnosti s právy zaručenými 
Listinou základních práv a svobod  
a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.  

Podle čl. 12 odst. 3 Listiny základních práv a svobod lze do nedotknutelnosti 
obydlí zasáhnout pouze z důvodu ochrany života nebo zdraví osob, ochrany 
práv a svobod druhých nebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné 
bezpečnosti nebo pořádku. Každý takovýto zásah přitom musí splňovat 
princip proporcionality. Upozorňujeme, že důvod pro provedení šetření – 
plnění úkolů orgánů státní sociální podpory podle zákona o státní sociální 
podpoře – nelze podřadit pod žádný z výše uvedených legitimních důvodů 
aprobujících možnost zásahu do práva na nedotknutelnost obydlí. Zároveň 
přitom upozorňujeme, že další s Listinou základních práv  
a svobod předvídaných legitimních důvodů pro omezení nedotknutelnosti 
obydlí – plnění úkolů veřejné správy – se vztahuje pouze na případy, kdy je 
obydlí užíváno pro podnikání nebo pro provozování jiné hospodářské 
činnosti, a nelze jej tedy na posuzovanou právní úpravu aplikovat. 
Konstatujeme tedy, že uvedený návrh nesplňuje ústavním pořádkem 
stanovené podmínky pro omezení práva na nedotknutelnost obydlí.  

Shora uvedenou skutečnost nelze zhojit skutečností, že lze šetření v obydlí 
provést pouze na základě souhlasu osob toto obydlí užívajících. Odepření 
souhlasu návrh zákona pojí s možností zamítnutí žádosti o příspěvek, resp. 
s odejmutím již přiznaného příspěvku, nárokové dávky. Zákon tak 
materiálně zakládá sankční mechanismus za výkon základního práva na 

Vysvětleno 
Šetření k ověření skutečností 
rozhodných pro nárok na dávku je 
zakotveno v sociálních systémech již 
nyní (např. HN, …) a není v rozporu 
s LZPS 
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nedotknutelnost obydlí. Ustanovení § 61a odst. 2 lze proto považovat za 
rozporné s čl. 3 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.            

Konečně, nad rámec shora učiněných výhrad dále konstatujeme, že 
navrženou úpravu lze považovat za nevyhovující rovněž s ohledem na zcela 
obecné vymezení účelu šetření v obydlí, jakož i pravomocí úředních osob, 
jež lze považovat za rozporné s požadavkem, aby právní úprava v případech, 
kdy dochází k omezení základních práv, byla dostatečně přesná  
a předvídatelná (viz např. rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro 
lidská práva ve věci De Tommaso proti Itálii ze dne 23. února 2017, č. 
43395/09).   

Ze shora uvedených důvodů proto požadujeme § 61a vypustit. 

Tato připomínka je zásadní 

Ministr spravedlnosti a 
předseda LRV 
(ÚV KLP) 

Obecně Navrhuji zásadní změny v této oblasti, za něž pokládám i tento 
návrh, odložit a potřebné změny v dávkách na bydlení koncepčně 
a na základě potřebných analýz zpracovat do návrhu úpravy 
dávek na bydlení, které budou součástí připravovaného systému 
sociálního bydlení.  
Odůvodnění: 
Předložený návrh zákona přináší poměrně značné změny v oblasti 
státní podpory dostupnosti bydlení, ačkoliv dle Plánu legislativních 
prací vlády má být do října 2018 předložen Ministerstvem pro místní 
rozvoj ve spolupráci s MPSV věcný záměr zákona o sociálním 
bydlení. Proto považuji za nutné vyčkat na komplexní návrh nové 
úpravy celého systému sociálního bydlení, jehož by měla být úprava 
sociálních dávek součástí.  
Tato připomínka je zásadní 
 

Neakceptováno ROZPOR 
Cílem novely bylo zamezit nadužívání 
příspěvku na bydlení v případech 
detekovaných z praxe tj. v případech, 
kdy rodiny mohou hradit své náklady 
na bydlení bez finanční spoluúčasti 
státu. 
Navrhovaná novela zákona o státní 
sociální podpoře předchází 
připravované úpravě jedné dávky 
na bydlení, se kterou počítá i Plán 
legislativních prací vlády na rok 2018, 
na jejíž úpravě se pracuje.  
Navrhovaná novela však na některé 
problematické oblasti reaguje rychleji.   
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K bodu 6 
(§ 24 odst. 
1 písm. c) 
 

Navrhuji z novely vypustit navrhované omezení nároku na příspěvek 
na bydlení domácnostem, jejichž disponibilní příjem po odečtení 
nákladů na bydlení přesahuje určené násobky životního minima. 
Odůvodnění: 
Nastavení podmínek pro čerpání jednotlivých sociálních dávek je 
zcela nepochybně v rukou státu. Navržená změna nicméně přináší tak 
významný zásah do stávající státní sociální podpory, že je nezbytné, 
aby jí předcházela široká diskuse založená na analýze dopadů na 
příjemce dávek, a to zejména na nízkopříjmové domácnosti.   
Nově se stanoví hranice disponibilního příjmu prostřednictvím 
násobků životního minima jako podmínka pro nárok na příspěvek na 
bydlení, aniž by bylo vysvětleno, na základě jaké analýzy dopadů 
došlo k nastavení těchto limitů, a jaké to bude mít dopady.  
Stávající dávka příspěvek na bydlení plní velmi významnou funkci 
z hlediska prevence chudoby, navrhovaná úprava směřuje k tomu, 
že příspěvek tuto svojí funkci ztratí. Finanční situace rodin, zejména 
vícečlenných domácností s nižšími příjmy, se v případě navrhované 
změny v podstatě přiblíží finanční situaci osob v hmotné nouzi, 
a spadnou do života v chudobě či se prohloubí jejich život v chudobě.  
Stávající konstrukci příspěvku, kterou se tímto ustanovením navrhuje 
narušit, pokládám za zásadní pro prevenci chudoby a snižování 
sociálního napětí v české společnosti. Omezení nároku na příspěvek 
tímto způsobem může vést ke zvýšenému sestěhovávání chudších 
domácností do oblastí, městských částí či domů s nízkým nájemným.  
Navázání příspěvku na životní minimum, které nemusí být nutně 
valorizováno ani o inflaci1, a u nějž není ani účelem, aby bylo 

Neakceptováno ROZPOR 
Ustanovení § 24 odst. 1 písm. c) bude 
na základě připomínek upraveno 
následovně: 
 
„c) rodině po úhradě nákladů 
na bydlení nezbyde částka 
maximálně ve výši 2,0 násobku 
životního minima rodiny8), a“ 
 

                                                            
1 Částka životního minima se nezměnila od roku 2012, přestože inflace od té doby nebyla zdaleka zanedbatelná, viz údaje Českého statistického úřadu zde: 
https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace. 
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zvyšováno v závislosti na všeobecném zvyšování nákladů na bydlení 
bez celkového zvýšení cen (tj. „inflace nájemného“), narušuje 
principy, ze kterých vychází dávkový systém obecně (oddělení 
životního minima od nákladů na bydlení). V případech všeobecného 
rychlého růstu nájemného by tak v důsledku navrhované úpravy byla 
značně oslabena funkce příspěvku coby nástroje umožňujícího 
domácnostem udržet si bydlení, přestože právě v takových situacích je 
velmi potřebné, aby ji plnil a bránil tak dislokacím domácností s tím 
spojenému sociálnímu napětí (tzv. „gentrifikace“). Obzvlášť tvrdě se 
toto ustanovení projeví vůči osobám, jejichž jediným zdrojem příjmů 
je starobní důchod, neboť tyto důchody rovněž nejsou valorizovány 
v závislosti na růstu cen bydlení. 
Dále nesouhlasím s tím, aby byl pro domácnosti s vyšším počtem 
členů stanoven pro nárok na příspěvek příjem v nižších násobcích 
životního minima než pro menší domácnosti. Úspory spojené s tím, 
že osoby sdílejí společnou domácnost, jsou již zohledněny ve výpočtu 
částky životního minima, která je nižší pro např. 4 společně 
posuzované osoby než pro 4 samostatně žijící jednotlivce. Nerovný 
přístup k domácnostem na základě počtu jejích členů nepovažujeme 
v tomto případě za důvodný. 
Tato připomínka je zásadní. 

K bodu 6 
(§ 24 
odst. 1 
písm. d) 
 

Nesouhlasím s paušálním odejmutím nároku na příspěvek všem 
domácnostem, kde je některý člen (spolu)vlastníkem nemovitosti 
určené k bydlení. 
Odůvodnění: 
Podmínka, že příjemce ani společně posuzovaná osoba nesmí být 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení mimo 
skutečně obývaný byt, je nepřiměřeně tvrdá. Návrh nezohledňuje, že 

Akceptováno 
 
Doplněn dovětek 
 
d) on ani osoby s ním společně 
posuzované nejsou vedle bytu, který 
společně užívají a na který je žádán 
příspěvek na bydlení, vlastníkem 
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(spolu)vlastnictví nemovitosti nemusí být v konkrétním případě 
spojené s možností nemovitost využívat k bydlení, nebo z ní mít 
příjem (např. minoritní spoluvlastnický podíl na nemovitosti ve stavu 
nezpůsobilém k bydlení). Ad absurdum by mohlo dojít ke ztrátě 
nároku na příspěvek na bydlení pro domácnost např. v Praze na 
základě toho, že dědictvím získá spoluvlastnický podíl např. 1/6 na 
bytě v území s nízkými cenami nemovitostí, jehož tržní hodnota bude 
odpovídat 2-3 měsíčním nájmům v Praze. Nelze zároveň 
předpokládat, že lidé, kteří jinak budou splňovat všechny podmínky 
pro přiznání příspěvku na bydlení, se mohou velmi rychle takového 
neproduktivního majetku zbavit prodejem nebo jiným způsobem. 
Požaduji proto přeformulovat písmeno d) ve smyslu, že nárok na 
příspěvek na bydlení nevznikne domácnostem vlastnícím další 
nemovitosti, které skutečně mohou využít k vlastnímu bydlení (nejde 
tedy o minoritní podíl nebo o nemovitost zatíženou věcným 
břemenem užívání jinou osobou apod.), a kterým by případné využití 
této nemovitosti nenarušilo jejich další oprávněné zájmy, zejména 
možnost odpovídajícího zaměstnání, školní docházky dětí, dostupnosti 
zdravotní péče nebo jiných služeb, které domácnost využívá. 
Tato připomínka je zásadní. 

nebo spoluvlastníkem jiného bytu, 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
nemovitosti, ve které je jiný byt, 
který vlastník nebo spoluvlastník 
neužívá, ani nájemcem družstevního 
bytu. Toto ustanovení se nepoužije, 
pokud není možné jej po osobě 
spravedlivě žádat.  
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K bodu 
13 (§ 25 
odst. 3) 
 

Toto ustanovení, odebírající nárok na příspěvek v případech, kdy je 
nájemné hrazeno paušální platbou bez záloh, požaduji upravit tak, aby 
se pouze snížila výše příspěvku do určité nižší hranice např. 80-90% 
normativních nákladů na bydlení či, aby se alespoň přechodným 
ustanovením prodloužilo období, po kterém začne být toto pravidlo 
uplatňováno, na min. 1 rok. Navrhuji následující znění: 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva neuvádí konkrétní statistiky, které by dokládaly, že 
využívání paušální platby je spojené s neodůvodněně vyššími náklady 
na bydlení. Vyjmutí paušálních plateb z dávkové podpory může 
způsobit domácnostem nemalé problémy, a v krajním případě i ztrátu 
bydlení, v případě, že pronajímatel odmítne úpravu nájemní smlouvy 
tak, aby tomuto ustanovení odpovídala, a raději si najde jiného 
nájemce, což v situaci „přehřátého“ trhu s bydlením, s nímž se lze 
setkat např. v současnosti v Praze, není nijak obtížné. 
Tato podmínka tak může vyřadit z možnosti pobírání příspěvku na 
bydlení osoby a rodiny, které nemají možnost zajistit si bydlení, u 
kterého by byly úhrady stanoveny jiným způsobem, a některé rodiny 
se budou dostávat do neřešitelné situace. Považuji proto za nutné buď 
zachovat možnost pobírat příspěvek alespoň v určité omezené výši, 
anebo alespoň dát dostatečný čas na to, aby si postižení nájemci mohli 
najít jiné bydlení, které by splňovalo nastavené podmínky.  
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 
Návrh upravíme v tom smyslu, že 
paušální platby nebudou na překážku 
nároku na dávku, pouze se nebudou 
zohledňovat v uznatelných nákladech na 
bydlení. 
 
Z praxe je zřejmé, že jde o způsob 
obcházení zákona ze strany 
pronajímatelů bytů a že v případech, 
kdy je stanovena paušální platba, je tato 
paušální platba stanovena právě 
v takové výši, aby bylo možné vytěžit 
maximální výši dávky bez vracení 
přeplatků nájemci bytu. Těchto rodin je 
minimální množství a mají buď možnost 
změnit formu hrazení nákladů na 
bydlení. Zároveň tyto rodiny jsou 
většinou ve větších městech, kde je 
možné najít i jiné bydlení. 
Navíc, v letošním roce paušální platby 
nejsou na překážku podání žádosti 
a přiznání dávky. Přehodnocení tohoto 
způsobu platby nastane až od července 
2019 (v případě přijetí zákona 
od 1. 1. 2019) 

K bodům 
11 a 19 
(novelizac
e § 25 

Požaduji upustit od:  
1) rozdělení normativních nákladů na bydlení na oddělené částky za 
nájem a za služby spojené s bydlením, 
2) snížení příspěvku domácnostem, které mají 4 a více členů a 

Akceptováno částečně ROZPOR 
Normativní náklady na bydlení 
ponecháme rozdělené, ale v oblasti 
normativních nákladů i nákladů 
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odst. 1 
písm. c) a 
§ 26 
odst. 1) 
 

ponechat tuto kategorii jako samostatnou pro stanovování 
normativních nákladů na bydlení. 
Odůvodnění: 
Návrh na rozdělení normativních nákladů na bydlení na oddělené 
částky za nájem a za služby spojené s bydlením je předkladatelem 
zdůvodňován jako „omezení možnosti „přelévání“ nákladů na bydlení 
mezi jednotlivými položkami“. Není však vysvětleno, v čem má 
„přelévání“ spočívat. Již současné znění zákona předpokládá, že 
příjemci dávek dokládají vyúčtování služeb a případné přeplatky se 
jim zohledňují při posuzování nároku a výše příspěvku na bydlení. 
Zcela opomenuta je zásadní logika fungování trhu, kdy se snížený 
standard bytu (včetně energetické účinnosti) projevuje v nižší 
tržní ceně nájmu, ale zároveň znamená vyšší technicky a 
společensky nezbytnou spotřebu energií pro zajištění potřebné 
teploty atd. Příspěvek na bydlení tak de facto přestane být nástrojem 
schopným řešit energetickou chudobu domácností, tedy situace, kdy 
domácnost z objektivních důvodů má vyšší náklady na energie. 
Důsledkem zrušení zvláštní kategorie nákladů pro 4 a vícečlenné 
rodiny bude plošné snížení dávek na bydlení pro úplné rodiny se 
dvěma a více dětmi, nebo neúplné rodiny se třemi a více dětmi, tedy 
pro skupiny, které jsou již nyní významně ohroženy příjmovou 
chudobou. Omezení dávek na bydlení specificky pro tuto skupinu tedy 
povede k dalšímu prohloubení nerovností mezi domácnostmi s více 
dětmi a ostatní populací, zvýšení míry chudoby v této skupině a jejich 
pád do hmotné nouze se všemi negativními důsledky. V kontextu 
opakovaně prokázaného vlivu nekvalitního bydlení dětí např. na jejich 
školní úspěšnost a zvyšující se podíl předčasných odchodů ze 
vzdělávání může mít plošné snížení dávek na bydlení pro tyto 

za pevná paliva bude ponechána 
původní kategorie 4+. 
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domácnosti dlouhodobé negativní důsledky pro mezigenerační 
reprodukci chudoby a sociálního vyloučení.  
Tato připomínka je zásadní. 

K bodu 
18  
(nový 
odstavec 
6 v § 25) 
 

Ustanovení o postupu v případě, kdy není vrácen přeplatek 
z vyúčtování služeb, resp. je využit na uvedené účely, popisuje postup 
při výplatě dávek v situaci, která je v rozporu se soukromoprávní 
úpravou poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 
prostorů v domě s byty (zákon č. 67/2013 Sb.), který stanovuje lhůty 
pro vyúčtování a jeho následné finanční vyrovnání. Ustanovení je 
proto zmatečné a požaduji jej vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno ROZPOR 
Předkladatel souhlasí, že popsané 
jednání je v rozporu s ustanoveními 
zákona 67/2013 Sb., nicméně k němu 
v praxi výplaty příspěvku na bydlení 
opakovaně dochází. Pro je nutné tyto 
situace ošetřit v zákoně 

K bodu 
26 (nový 
§ 61a) 
 

Požaduji toto ustanovení doplnit tak, aby se vztahovalo pouze na 
situace, kdy je šetření v domácnosti Úřadem práce ČR shledáno 
důvodným na základě konkrétních indicií, případně omezit jeho 
aplikovatelnost pouze na případy společně posuzovaných osob dle § 7 
odst. 5 písm. c). Navrhuji následující znění: 

§ 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 v odůvodněných případech/v 
případech podle § 7 odst. 5 písm. c) vstupovat do obydlí, v němž 
tyto osoby žijí, a to s cílem provádět šetření v místě pro vyhodnocení 
podmínek nároku na příspěvek na bydlení. Oprávnění k této činnosti 
jsou povinni prokázat služebním průkazem společně se zvláštním 
oprávněním vydaným příslušným orgánem státní sociální podpory 
jako doložkou služebního průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje 
označení účelu vydání, číslo služebního průkazu, jméno, popřípadě 

Vysvětleno 
Zákon nestanovuje, že šetření je 
povinnou součástí každé podané žádosti 
či vyplácené dávky. Předpoklad je, že se 
bude využívat v nejednoznačných 
případech, kdy je potřeba objasnit 
rozhodné skutečnosti po dávku 
(zejména okruh společně posuzovaných 
osob). 
V podstatě jde pouze o zjednodušení 
správního řádu, při provádění ohledání 
důkazů v místě, které je možno provádět 
již dnes. 
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jména, a příjmení zaměstnance a identifikační údaje vydávajícího 
orgánu státní sociální podpory. O šetření v místě pro vyhodnocení 
podmínek nároku na příspěvek na bydlení se vždy učiní záznam 
ve spise. 
 (2) Pokud žadatel o příspěvek na bydlení, příjemce příspěvku 
na bydlení nebo osoba společně posuzovaná tím, že nedají souhlas se 
vstupem do obydlí, znemožní provedení šetření v místě k ověření 
skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na bydlení nebo jeho 
výši, může jim být žádost o příspěvek na bydlení zamítnuta nebo 
příspěvek na bydlení odejmut, popřípadě snížena jeho výše. 
Odůvodnění: 
Zavedení sociálního šetření na místě je významným zásahem do 
domovní svobody žadatelů o příspěvek. Proto by jeho důvodnost měla 
být posuzována vždy individuálně podle okolností každého případu. 
Plošná aplikace může např. u seniorů žádajících o příspěvek z důvodů 
rostoucího nájmu být vnímána jako ponižující a nemusí přitom být 
důvodná. Jelikož v případě státní sociální podpory nejde o dávky, u 
nichž by byl testován majetek, není důvod provádět plošně šetření, 
které by umožňovalo prověřování informací o domácnosti v rozsahu 
jako je tomu u pomoci v hmotné nouzi. (Navíc v situaci, kdy je 
vypláceno přes 200 tis. příspěvků na bydlení.) Na rozdíl od doplatku 
na bydlení, který se vyplácí do výše odůvodněných nákladů na 
bydlení, jejichž odůvodněnost lze jistě posuzovat mj. i za pomoci 
šetření na místě, příspěvek na bydlení se vyplácí do výše normativních 
nákladů určených pevnou částkou, od níž se nelze na základě 
výsledků případného sociálního šetření odchýlit. Účelem šetření tak 
bude pouze ověřit skutečnosti vztahující se k nároku na dávku a 
nebude tak sociálním šetřením v pravém slova smyslu, neboť nebude 
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nijak přispívat ke zlepšení sociální situace příjemce dávky. Proto by 
mělo být aplikováno pouze v odůvodněných případech. 
Předkladatel svůj návrh odůvodňuje zavedením nové kategorie 
společně posuzovaných osob, dle nového § 7 odst. 5 písm. c), tj. 
„jiných osob, které byt společně užívají“, aniž by měly vůči sobě 
jakýkoliv jiný vztah. Účelem sociálního šetření tedy bude zjistit, zda 
byt skutečně společně užívají. Tohoto účelu ovšem lze dosáhnout tím, 
že sociální šetření bude omezeno pouze na případy společně 
posuzovaných osob dle § 7 odst. 5 písm. c). 
Tato připomínka je zásadní. 

K důvodo
vé zprávě 
a 
závěrečné 
zprávě 
RIA. 
 

Požaduji odůvodnění doplnit DZ a RIA o  
a) odhad rozsahu nadužívání příspěvku včetně zneužívání paušálního 
stanovení úhrady za nájem a služby,  
Tato připomínka je zásadní. 
b) podrobnější zdůvodnění dopadů např. na stávající příjemce 
příspěvku na bydlení (vč. modelace příkladů při stávající právní 
úpravě a po změně), 
Tato připomínka je zásadní. 
c) odhad předpokládaných úspor plynoucích z novely,  
Tato připomínka je zásadní. 
d) odůvodnění, proč je potřebné se zabývat zásadní reformou 
příspěvku na bydlení krátce předtím, než bude zpracován věcný záměr 
zákona o sociálním bydlení,   
Tato připomínka je zásadní. 
e) řešení zvýšené administrativní zátěže Úřadu práce ČR z důvodu 
nového sociálního šetření. Zavedení sociálních šetření do podmínek 
nároku na dávku přinese zcela nepochybně vysoké personální zatížení 
Úřadu práce ČR. Toto další zatížení je nezbytné vyčíslit, je nezbytné 

Akceptováno 
Počty příjemců, ekonomické dopady 
a zvýšení počtu pracovníků ÚP ČR 
budou doplněny do DZ a RIA 
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uvést kolik systemizovaných míst bude Úřad práce potřebovat, a jaké 
s tím budou spojené nároky na státní rozpočet. 
Tato připomínka je zásadní. 
e) vypustit tvrzení, že návrh nebude mít dopady na rovnost mužů a 
žen, jelikož dle vlastních údajů předkladatele v Koncepci rodinné 
politiky schválené vládou dne 18. září 20172 jsou ženy více ohrožené 
chudobou a berou nižší důchody než muži, čili lze prima facie 
očekávat, že dopad navrhovaných omezení nároku na příspěvek na 
genderovou rovnost nebude nulový. 
Tato připomínka je zásadní 

 
 
Odlišný dopad na ženy a muže nelze 
podle předkladatele presumovat, protože 
se v rámci řízení o příspěvek na bydlení 
posuzuje příjmová situace celé rodiny, 
tzn. všech jejích členů jak mužů, tak 
žen. Žádné z navrhovaných opatření by 
se primárně nemělo dotknout pouze 
jednočlenných domácností, kde by se 
dalo hovořit o rozdílu mezi domácností 
mužů a žen. 

Ministr spravedlnosti a 
předseda LRV 
(sekce justiční a 
legislativní) 

K čl. I 
bodu 26 
(§ 61a) 
 

K čl. I bodu 26 (§ 61a) 
Konstatujeme, že navržená právní úprava provádění šetření v obydlí 
žadatele vyvolává zásadní pochybnosti co do její slučitelnosti s právy 
zaručenými Listinou základních práv a svobod  
a Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.  

Podle čl. 12 odst. 3 Listiny základních práv a svobod lze 
do nedotknutelnosti obydlí zasáhnout pouze z důvodu ochrany života 
nebo zdraví osob, ochrany práv a svobod druhých nebo pro odvrácení 
závažného ohrožení veřejné bezpečnosti nebo pořádku. Každý 
takovýto zásah přitom musí splňovat princip proporcionality. 
Upozorňujeme, že důvod pro provedení šetření – plnění úkolů orgánů 
státní sociální podpory podle zákona o státní sociální podpoře – nelze 
podřadit pod žádný z výše uvedených legitimních důvodů 
aprobujících možnost zásahu do práva na nedotknutelnost obydlí. 
Zároveň přitom upozorňujeme, že další z Listinou základních práv  

Neakceptováno ROZPOR 
Šetření k ověření skutečností 
rozhodných pro nárok na dávku je 
zakotveno v sociálních systémech již 
nyní (např. HN, …) a není v rozporu 
s LZPS 

                                                            
2 Ke stažení zde: https://www.mpsv.cz/cs/31577 . 
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a svobod předvídaných legitimních důvodů pro omezení 
nedotknutelnosti obydlí – plnění úkolů veřejné správy – se vztahuje 
pouze na případy, kdy je obydlí užíváno pro podnikání nebo 
pro provozování jiné hospodářské činnosti, a nelze jej tedy 
na posuzovanou právní úpravu aplikovat. Konstatujeme tedy, 
že uvedený návrh nesplňuje ústavním pořádkem stanovené podmínky 
pro omezení práva na nedotknutelnost obydlí.  

Shora uvedenou skutečnost nelze zhojit skutečností, že lze šetření 
v obydlí provést pouze na základě souhlasu osob toto obydlí 
užívajících. Odepření souhlasu návrh zákona pojí s možností 
zamítnutí žádosti o příspěvek, resp. s odejmutím již přiznaného 
příspěvku, nárokové dávky. Zákon tak materiálně zakládá sankční 
mechanismus za výkon základního práva na nedotknutelnost obydlí. 
Ustanovení § 61a odst. 2 lze proto považovat za rozporné s čl. 3 odst. 
3 Listiny základních práv a svobod.            

Konečně, nad rámec shora učiněných výhrad dále konstatujeme, 
že navrženou úpravu lze považovat za nevyhovující rovněž s ohledem 
na zcela obecné vymezení účelu šetření v obydlí, jakož i pravomocí 
úředních osob, jež lze považovat za rozporné s požadavkem, aby 
právní úprava v případech, kdy dochází k omezení základních práv, 
byla dostatečně přesná  
a předvídatelná (viz např. rozsudek velkého senátu Evropského soudu 
pro lidská práva ve věci De Tommaso proti Itálii ze dne 23. února 
2017, č. 43395/09).   

Ze shora uvedených důvodů proto požadujeme § 61a vypustit. 

Tato připomínka je zásadní  
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Ministerstvo 
zahraničních věcí 

 Podle doplňovaného ustanovení § 25 odst. 3 návrhu zákona, má-li 
nájemce bytu uzavřenou smlouvu s plněním úhrady za nájem a služby, 
případně částku za služby paušálně, nárok na příspěvek na bydlení mu 
nevzniká. Tím se a priori pohlíží na žadatele o příspěvek na bydlení 
jako na osoby, které příspěvek na bydlení zneužívají. Přitom například 
úhradu nákladů na bydlení paušální platbou vyžadují zpravidla sami 
pronajímatelé bytů. V situaci, kdy se bude dosavadní nárok na 
příspěvek na bydlení ve znění účinném podle návrhu zákona nově 
posuzovat ke dni 1. července 2019, hrozí velkému množství 
současných příjemců příspěvku, že o něj přijdou, neboť pronajímatel 
nebude ochoten dřívější nájemní smlouvu nikterak upravovat. 
Jakkoliv je z návrhu zákona zřejmá snaha zabránit praxi, kdy majitelé 
bytů nadsazují paušální částku zahrnující jak nájemné tak služby, 
přičemž následné přeplatky nájemníkům nevracejí, postihne 
navrhovaná úprava primárně žadatele, resp. příjemce příspěvku na 
bydlení, ačkoliv je motivována zejména výše uvedeným postupem 
majitelů bytů. 
Značná část příjemců příspěvku na bydlení pochází 
z marginalizovaných skupin. Při hledání bydlení bývají vystaveni 
diskriminaci a mají minimální šanci ovlivnit znění nájemní smlouvy. 
Česká republika je smluvní stranou Mezinárodního paktu 
o hospodářských, sociálních a kulturních právech (dále jen 
„CESCR“), který mj. zakotvuje právo na přiměřené bydlení. Výbor 
monitorující dodržování CESCR opakovaně doporučuje České 
republice přijmout zákon o sociálním bydlení a další konkrétní 
opatření k zajištění dostupného bydlení se zaměřením zejména na 
marginalizované skupiny. V současné situaci, kdy zákon o sociálním 
bydlení přijat není, jde návrh zákona proti doporučení ze strany 

Akceptováno jinak 
Návrh upravíme v tom smyslu, že 
paušální platby nebudou na překážku 
nároku na dávku, pouze se nebudou 
zohledňovat v uznatelných nákladech na 
bydlení. 
 
Z praxe je zřejmé, že jde o způsob 
obcházení zákona ze strany 
pronajímatelů bytů a že v případech, 
kdy je stanovena paušální platba, je tato 
paušální platba stanovena právě 
v takové výši, aby bylo možné vytěžit 
maximální výši dávky bez vracení 
přeplatků nájemci bytu. Těchto rodin je 
minimální množství a mají buď možnost 
změnit formu hrazení nákladů na 
bydlení. Zároveň tyto rodiny jsou 
většinou ve větších městech, kde je 
možné najít i jiné bydlení. 
Navíc, v letošním roce paušální platby 
nejsou na překážku podání žádosti a 
přiznání dávky. Přehodnocení tohoto 
způsobu platby nastane až od července 
2019 (v případě přijetí zákona od 1. 1. 
2019) 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBH58FD)



38 
 

výboru monitorujícího dodržování CESCR. MZV proto navrhuje 
doplňované ustanovení § 25 odst. 3 z návrhu zákona vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo vnitra K čl. I 
bodu 13 – 
k § 25 
odst. 3 

Navrhované řešení se nám jeví nepřiměřené, když zapovídá nárok na 
příspěvek na bydlení v případě, že jsou platby služby uhrazovány 
paušálně. Jestliže mají být nově výrazněji rozlišovány nájemné a 
srovnatelné náklady ve vlastním nebo družstevním bytě na straně 
jedné a provozní náklady na straně druhé, nevidíme důvod, proč by to 
nemohlo být zohledněno i v rámci nově zamýšleného pravidla v § 25 
odst. 3, aby příspěvek na bydlení pokryl alespoň vlastní nájemné. 
Vyhodnocení dopadů navrhovaného opatření v rámci zprávy RIA je 
naprosto nedostačující, a proto navrhujeme zamýšlené kroky ve 
vztahu k paušálně hrazeným službám spojeným s užíváním bytu 
náležitě analyzovat a navrhované ustanovení na základě toho 
revidovat.   
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno  
Návrh upravíme v tom smyslu, že 
paušální platby nebudou na překážku 
nároku na dávku, pouze se nebudou 
zohledňovat v uznatelných nákladech na 
bydlení. 
 
Z praxe je zřejmé, že jde o způsob 
obcházení zákona ze strany 
pronajímatelů bytů a že v případech, 
kdy je stanovena paušální platba, je tato 
paušální platba stanovena právě 
v takové výši, aby bylo možné vytěžit 
maximální výši dávky bez vracení 
přeplatků nájemci bytu. Těchto rodin je 
minimální množství a mají buď možnost 
změnit formu hrazení nákladů na 
bydlení. Zároveň tyto rodiny jsou 
většinou ve větších městech, kde je 
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možné najít i jiné bydlení. 
Navíc, v letošním roce paušální platby 
nejsou na překážku podání žádosti a 
přiznání dávky. Přehodnocení tohoto 
způsobu platby nastane až od července 
2019 (v případě přijetí zákona od 1. 1. 
2019) 
 

K čl. I 
bodu 26 – 
k § 61a 

K čl. I bodu 26 – k § 61a: 
1. Přestože je konstrukce navrhovaného ustanovení inspirována 

řešením již použitým v § 63 zákona o pomoci v hmotné nouzi, 
domníváme se, že by bylo žádoucí provést náležité vyhodnocení 
jeho souladu s ústavním pořádkem, zejména pokud se jedná 
o právo na nedotknutelnost obydlí. Přestože je ustanovení 
koncipováno tak, že vstup do obydlí je možný pouze na základě 
souhlasu dotčené osoby, fakticky je tento souhlas vynucován 
hrozbou nevyhovění žádosti o příspěvek na bydlení nebo jeho 
odnětí či snížení, pokud by souhlas nebyl poskytnut (nebo vstup 
nebyl umožněn). Odstavec 2, který tyto následky upravuje, je 
přitom formulován velmi vágně a nenabízí žádná konkrétní 
pravidla, jak k jednotlivým případům, v nichž souhlas se vstupem 
nebyl dán, přistupovat, aby se zabránilo nepatřičným rozdílům až 
diskriminaci. Zároveň připomínáme, že např. v § 29 či § 93a 
zákona o sociálních službách je obdobné oprávnění též 
zakotveno, avšak právě bez ustanovení upravujícího následky 
neposkytnutí souhlasu.   

2. Na začátku textu odstavce 1 navrhujeme po vzoru § 65 odst. 2 
zákona použít slovní obrat „zaměstnanci zařazení v orgánech 
státní sociální podpory …“.  

3. V poslední větě se stanoví, že „o šetření v místě pro vyhodnocení 
podmínek nároku na příspěvek na bydlení se vždy učiní záznam 
ve spise.“ Podle § 18 odst. 1 správního řádu se o ústním jednání a 

Vysvětleno 
Zákon nestanovuje, že šetření je 
povinnou součástí každé podané 
žádosti či vyplácené dávky. 
Předpoklad je, že se bude využívat 
v nejednoznačných případech, kdy je 
potřeba objasnit rozhodné 
skutečnosti po dávku (zejména 
okruh společně posuzovaných osob). 
V podstatě jde pouze o zjednodušení 
správního řádu, při provádění 
ohledání důkazů v místě, které je 
možno provádět již dnes. 
Konkrétní postup šetření bude 
upraven metodikou. 
 
 
 
Šetření v místě je odchylka od 
správního řádu, v  podstatě jde pouze 
o zjednodušení správního řádu, při 
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o ústním podání, výslechu svědka, výslechu znalce, provedení 
důkazu listinou a ohledání, pokud jsou prováděny mimo ústní 
jednání, jakož i o jiných úkonech souvisejících s řízením v dané 
věci, při nichž dochází ke styku s účastníky řízení, sepisuje 
protokol. Jelikož pod tzv. „jiné úkony související s řízením“ patří 
i šetření v místě obydlí žadatele, měl by být v daném případě 
vyhotoven protokol podle § 18 správního řádu. Podotýkáme, že 
ani z důvodové zprávy nevyplývá, z jakého důvodu by se 
v daném případě mělo postupovat odchylně od správního řádu a 
místo protokolu by měl být učiněn pouze záznam ve spise. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

provádění ohledání důkazů v místě. 
V rámci sociálních systémů je 
doposud vždy zpracováván pouze 
záznam do spisu, jako podklad pro 
rozhodnutí o přiznání dávky. Tímto 
není dotčeno právo podat řádné 
opravné prostředky, které se váží na 
rozhodnutí o přiznání či nepřiznání 
dávky zpracovaného i na základě 
záznamu o šetření v místě.  
 

Středočeský kraj Obecně  Pokud se bude sledovat růst energie a nebude zároveň sledován růst 
nájmu, není takový postup koncepční.  Měly by být sledovány celkové 
náklady na bydlení, a pokud by klesly nebo stouply o určitý počet 
procent, měl by být dle toho příspěvek upraven.   
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
§ 28 
 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. 
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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. 

Obecně Po nákladu na bydlení by měla zbýt příjemci částka, odstupňovaná, která by 
měla být rozpočítaná dle celkového příjmu rodiny nebo společně 
posuzovaných osob a která by dala určitou částku asi dle nákladů (například 
u diabetiků). Zůstatek po odečtení nákladů na osobu by se měl zvyšovat 
nebo snižovat dle aktuální průměrné mzdy.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Požadavek této připomínky je zahrnut 
do testování disponibilního příjmu, tj. 
zůstatku příjmu po úhradě nákladů na 
bydlení 
 

Obecně U bytu, který vlastní příjemce, by bylo vhodné, zjistit, zda je vhodný 
k užívání. Byt může být např. z právních nebo technických důvodů 
neobyvatelný.  
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 
 
Doplněn dovětek 
 
d) on ani osoby s ním společně 
posuzované nejsou vedle bytu, který 
společně užívají a na který je žádán 
příspěvek na bydlení, vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem jiného bytu, 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
nemovitosti, ve které je jiný byt, 
který vlastník nebo spoluvlastník 
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neužívá, ani nájemcem družstevního 
bytu. Toto ustanovení se nepoužije, 
pokud není možné jej po osobě 
spravedlivě žádat.  
 

Obecně Omezení platby paušálních plateb nesmí být jednorázové, nýbrž postupné. U 
některých příjemců tak může být bydlení ohroženo.    
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
V letošním roce paušální platby nejsou 
na překážku podání žádosti a přiznání 
dávky. Přehodnocení tohoto způsobu 
platby nastane až od července 2019 (v 
případě přijetí zákona od 1. 1. 2019), 
čímž bude dán dostatečný časový 
prostor na změnu sjednání nákladů na 
bydlení či řešení jiného bydlení. 
Těchto rodin je minimální množství a 
mají buď možnost změnit formu hrazení 
nákladů na bydlení. Zároveň tyto rodiny 
jsou většinou ve větších městech, kde je 
možné najít i jiné bydlení. 
Návrh upravíme také v tom smyslu, že 
paušální platby nebudou na překážku 
nároku na dávku, pouze je započítáme 
do nákladů na bydlení. 

Obecně U studentů je vhodné provést sociální šetření za účelem, jaký mají rodiče 
příjem, případně jaké jsou mezi rodiči a studenty vztahy.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Jednotný postup, ve kterém bude 
zohledněno i šetření rodičů samostatně 
žijících studentů při šetření bude 
upraven metodikou.  
V odůvodněných případech je 
zachována možnost požádat o vyloučení 
některé osoby z okruhu společně 
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posuzovaných osob, což by mělo ošetřit 
případy, kdy student skutečně žádné 
vazby (ani finanční) s rodiči nemá. 
Tato úprava se dotkne zejména studentů 
žijících ve vlastním bytě nebo v bytě 
pronajímaném od vlastních rodičů, kteří 
deklarují, že nemají žádný příjem a 
proto žádají o příspěvek na bydlení 
v maximální možné výši. 

Obecně Trvalý pobyt v bytě nemusí být reálný. Osoba se odstěhuje a TB jí zde 
zůstává, i když se na nákladech na bydlení nepodílí.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Příspěvek na bydlení bude vázán na 
užívání bytu, nikoli již na trvalý pobyt. 

Obecně Není zcela jasné, jakým způsobem se bude omezovat příspěvek na bydlení, 
kdy je nájem a zálohy na služby v jedné platbě, což je v praxi běžné.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Dle platné legislativy NOZ a zákona č. 
67/2013 Sb., je nutno rozdělovat platby 
za zúčtovatelné částky od 
nezúčtovatelných. Jinak se jedná o 
paušální platbu. Nová úprava příspěvku 
na bydlení požaduje pouze oddělení 
platby za nájem od ostatních plateb, 
Toto by mělo být součástí každé 
správně napsané nájemní smlouvy. 
Návrh upravíme v tom smyslu, že 
paušální platby nebudou na překážku 
nároku na dávku, pouze se nebudou 
zohledňovat v uznatelných nákladech na 
bydlení. 

Obecně Sociální šetření bude třeba provést v případě, kdy bude odhaleno zneužívání 
této dávky, ale bude třeba ho standardizovat, aby v některém případě nebylo 
příliš formální a v jiném příliš podrobné.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Jednotný postup při šetření bude 
upraven metodikou. 
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Obecně Se zavedením sociálního šetření k příspěvku na bydlení je možno souhlasit, 
avšak z důvodové zprávy ani z RIA není zřejmé, kdo bude toto šetření na 
Úřadu práce vzhledem k nedostatku pracovníků realizovat, hovoří se pouze o 
„zvýšené administrativní zátěži“, nikoli však přímo o nutnosti navýšení 
počtu pracovníků pro tuto činnost.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Požadavek na zvýšený počet pracovníků 
ÚP bude do důvodové zprávy a RIA 
doplněn 

§ 7 odst. 5 
písm. b) 
bod 5 

V případě, že nedojde k dohodě rodičů, určí to, s kterým rodičem bude 
dítě posuzováno, krajská pobočka Úřadu práce, která o příspěvku na 
bydlení rozhoduje. Z tohoto ustanovení však není zřejmé, jaká kritéria 
budou pro ni při tomto určování rozhodující. Tuto otázku navrhujeme 
dořešit.  
Společně s dítětem je pro účely příspěvku na bydlení posuzován vždy 
rodič, který prohlašuje, že s dítětem spolu trvale žijí a společně 
uhrazují náklady na své potřeby. Jak však bude řešena situace, kdy 
učiní toto prohlášení oba rodiče? Na tento případ je třeba v právní 
úpravě rovněž pamatovat.  
Obecně lze celý bod 2 – konkrétně § 7 odst. 5 písm. b) hodnotit jako 
obtížně srozumitelný a ve výrazech nejednotný (viz dikce: dítě není 
společně posuzováno se svými rodiči x neposuzuje se se svými 
rodiči). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Na dosavadní praxi posuzování střídavé 
péče se nic nemění. 
Společně s dítětem je pro účely 
příspěvku na bydlení posuzován vždy 
rodič, který prohlašuje, že s dítětem 
spolu trvale žijí a společně uhrazují 
náklady na své potřeby. Pokud 
prohlášení učiní oba rodiče, bude se 
přihlížet např. i k prohlášení pro daňové 
účely (k tomu, kdo na dítě uplatňuje 
daňové úlevy).  
Podrobný postup rozhodování bude dán 
metodikou 

Kraj Vysočina Připomínka 
k Čl. I  
bodu 6: 
 

V § 24 odst. 1 zákona je nově vloženo písmeno c), které stanovuje další 
podmínku pro vzniku nároku na příspěvek na bydlení.  
V zákoně není specifikováno, co se rozumí pojmem úhrada nákladů 
a co se rozumí pojmem zbývající částka. Navrhujeme jejich bližší 
specifikaci.  
Za náklady na bydlení mohou být považovány jak všechny faktické 
náklady, nebo může jít o užší vymezení pojmu, kdy např. není dle 
citovaného zákona o státní sociální podpoře do nákladů na bydlení 
zahrnován fond oprav a další náklady. Není tak zřejmé, zda-li se jedná 
o náklady uznatelné dle zákona, nebo o náklady v širším slova smyslu.  
Taktéž pojem „částka“ je příliš široký a nelze z něj dovodit, zda-li se 
jedná o příjmy, nebo např. i majetkové poměry (typicky hotovost, 

Akceptováno 
text § 24 a 25 jasněji upraven 
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zůstatek na bankovním účtu). V důvodové zprávě se v souvislosti 
s daným ustanovením hovoří o disponibilním příjmu domácnosti 
po úhradě nákladů na bydlení. I v případě, že by byl pojem „částka“ 
zúžen na pojem „disponibilní příjem“, není zřejmé, co se takovým 
příjmem rozumí. Zda-li jde o širší výklad a do takového příjmu pak 
mohou být zahrnovány i příjmy, které jinak zákon vylučuje (typicky 
příspěvek na péči, dávky pěstounské péče), nebo se jedná o výlučně 
o příjmy definované zákonem. 
Definice daných pojmů má zásadní dopad na naplnění či nenaplnění 
nové zákonné podmínky uvedené v § 24 odst. 1 písm. c) zákona, tedy 
na vznik nároku na dávku. Proto navrhujeme zahrnout bližší 
definici přímo do zákonné úpravy, aby klient mohl předjímat 
výsledek při podání žádosti, bez znalosti dalších metodických 
výkladů.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
 
Připomínka 
k Čl. I  
bodu 8: 

V § 24 odst. 4 došlo ke zrušení podmínky hlášení k trvalému pobytu. Nově 
je stanovena podmínka užívání bytu. Z pohledu klientely sociálního 
pracovníka je tato změna vítanou – podmínka hlášení trvalého pobytu byla 
bariérou pro získání nároku (pronajímatelé často kladou podmínku, že osoba 
nemůže být hlášena k pobytu).  

Upozorňujeme však na velice obtížné prokazování faktu užívání 
bytu, kdy v nájemní smlouvě nebývají často uvedeny další osoby, 
platba komunálního odpadu je vázána primárně na trvalý pobyt, 
vodítkem nemusí být ani rozpis počtu osob při stanovení zálohových 
plateb.  
Vzhledem ke strategiím klientů, kdy se lze na místní šetření 
odpovídajícím způsobem připravit, pak nemusí být efektivním nástrojem 
ani vlastní šetření. Jelikož došlo i ke změně okruhu osob společně 
posuzovaných, lze očekávat, že takové prokazování užívání bytu 
s ohledem na společně posuzované osoby bude problematické spíše 
u osob uvedených v § 7 odst. 5 písm. c) zákona jiných osob, které byt 
společně užívají. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
 
 

Vzato na vědomí 
Z dikce připomínky není zřejmé, jakou 
úpravu připomínkové místo požaduje. 
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Kraj Olomoucký 
 
 

Obecně 
k návrhu 
 

Nutno konstatovat, že již tak složitá dávka (příspěvek na bydlení) se tímto 
návrhem ještě více komplikuje a zcela se vytrácí u běžného občana 
(ale i u profesionálů v sociální práci) možnost předpokládat, zda nárok 
na dávku získá či nikoliv, zejména další podmínka v čl. I bodu 6 návrhu 
dávku komplikuje a znepřehledňuje; namísto, aby docházelo 
ke zjednodušování systému nepojistných dávek určených na bydlení, tento 
systém se ještě více komplikuje, s čímž nelze v žádném případě souhlasit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Cílem novely nebylo zjednodušit nárok 
na příspěvek na bydlení, ale zamezit 
jeho zneužíváni v případech 
detekovaných z praxe tj. v případech, 
kdy se majitelé a nájemci bytů naučili 
obcházet zákon ve svůj prospěch 

Čl. I bod 6  
 

Není zřejmé, jaké dopady bude mít tato nová podmínka na stávající 
příjemce příspěvku na bydlení a tyto dopady rovněž nejsou dostatečně 
popsány v důvodové zprávě (ani RIA). Dopady podmínky nejsou zřejmé 
zejména s ohledem na fakt, že návrh nově definuje náklady na bydlení, které 
nově redukuje max. do výše normativních nákladů podle § 26. 
Se zavedením této nové podmínky do dávkového schématu nelze souhlasit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Předkladatel v odůvodnění jednotlivých 
opatření ve zvláštní části důvodové 
zprávy popsal dopady na jednotlivé 
skupiny příjemců dávek, jichž se dané 
opatření dotkne. 
Redukce maximálně uznatelných 
nákladů na bydlení daná výší 
příslušných normativních nákladů na 
bydlení se od současné praxe nijak 
nemění, pouze se tato redukce bude 
provádět odděleně pro nájem a pro 
ostatní služby spojené s užíváním bytu a 
energie 

Čl. I  
bod 13 
 

Lze vyjádřit předpoklad, že tato podmínka vyřadí z možnosti pobírání 
příspěvku na bydlení rodiny, které nemají možnost zajistit si bydlení, 
u kterého by byly úhrady stanoveny jiným způsobem. S ohledem na situaci 
na trhu s byty lze tak předpokládat, že některé rodiny se budou dostávat 
do neřešitelné situace. V situaci, kdy stát nemá pro tyto rodiny dostatečnou 
alternativu sociálního bydlení, se jedná o ustanovení, které je výrazně 
rizikové. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno 
Návrh upravíme v tom smyslu, že 
paušální platby nebudou na překážku 
nároku na dávku, pouze se nebudou 
zohledňovat v uznatelných nákladech na 
bydlení. 
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 Z praxe je zřejmé, že jde o způsob 
obcházení zákona ze strany 
pronajímatelů bytů a že v případech, 
kdy je stanovena paušální platba, je tato 
paušální platba stanovena právě 
v takové výši, aby bylo možné vytěžit 
maximální výši dávky bez vracení 
přeplatků nájemci bytu. Těchto rodin je 
minimální množství a mají buď možnost 
změnit formu hrazení nákladů na 
bydlení. Zároveň tyto rodiny jsou 
většinou ve větších městech, kde je 
možné najít i jiné bydlení. 
Navíc, v letošním roce paušální platby 
nejsou na překážku podání žádosti a 
přiznání dávky. Přehodnocení tohoto 
způsobu platby nastane až od července 
2019 (v případě přijetí zákona od 1. 1. 
2019) 

Čl. I  
bod 26 

Domníváme se, že oprávnění je formulováno příliš obecně. Vzhledem 
k tomu, že v případě státní sociální podpory nejde o dávky, u nichž by byl 
testován majetek, nemůže jít o oprávnění šetření, které by umožňovalo 
prověřování informací o domácnosti v rozsahu jako je tomu u pomoci 
v hmotné nouzi. Domníváme se, že by mělo být přesněji vymezeno 
oprávnění pracovníků orgánu státní sociální podpory. Důvodová zpráva 
navíc v obecné části hovoří o sociálním šetření, které však sociálním 
nebude, neboť jeho účelem bude pouze ověřit skutečnosti vztahující se 
k nároku na dávku. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Šetření by mělo pouze prokazovat 
rozhodné skutečnosti pro nárok 
příspěvku na bydlení.  
V podstatě jde pouze o zjednodušení 
správního řádu, při provádění ohledání 
důkazů v místě, které je možno provádět 
již dnes. 
V důvodové zprávě bude nepřesný 
použitý pojem upravený 

K důvodo
vé zprávě: 

Přestože návrh přináší do právní úpravy nové podmínky nároku 
na příspěvek na bydlení, důvodová zpráva se s jejími dopady na osoby 

Akceptováno 
Důvodová zpráva i RIA doplněny o 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBH58FD)



48 
 

 
 

zabývá pouze obecnými frázemi o úsporách. Důvodová zpráva by měla být 
doplněna o podrobnější zdůvodnění dopadů např. na stávající příjemce 
příspěvku na bydlení (vč. modelace příkladů při stávající právní úpravě 
a po změně) – ani RIA tyto dopady nepopisuje (mimo obecných frází). 
 
Důvodová zpráva v části A bodu d) uvádí, že si změna vyžádá větší 
administrativní zátěž (včetně sociálního šetření – nelze souhlasit s tím, že se 
jedná o sociální šetření ve smyslu teorií sociální práce), přičemž není 
uváděno, jak toto zatížení Úřadu práce ČR bude řešeno. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

konkrétní ekonomické dopady. 
V důvodové zprávě bude nepřesný 
použitý pojem upravený 

Ústecký kraj  Mezi připomínkovými místy nebyl uveden Úřad práce ČR, ačkoliv 
zákon o státní sociální podpoře se přímo věnuje problematice, kterou 
se úřady práce přímo zabývají, tj. administrují žádosti o dávky SSP a 
také z rozpočtu ČR přímo dávky vyplácejí. Ústecký kraj je 
přesvědčen, že Úřad práce ČR, jako připomínkové místo, by mohlo 
poskytnout nejrelevantnější údaje jak z přímé procesní činnosti, tak o 
poznatcích z praxe, např. od svých sociálních pracovníků, příp. zajistit 
vyhodnocení důsledků jednotlivých kroků či změn v zákoně 
v předchozích letech. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Generální ředitelství Úřadu práce 
ČR bylo osloveno v rámci vnitřního 
připomínkového řízení a materiál 
s nimi byl projednán. 
 

 Dne 12. 9. 2017 proběhlo na Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí 
nad Labem jednání pracovní skupiny pro celkové zhodnocení a 
přípravu podkladů k zákonodárné iniciativě podle článku 41 odst. 2 
Ústavy České republiky v rámci systému dávek pomoci v hmotné 
nouzi, když cílem pracovní skupiny je intenzivně se zabývat a 
případně navrhnout legislativní změny pro změnu dosavadního 
systému a praxe v oblasti výplaty dávek na bydlení. Z toho důvodu 
bylo na schůzi Rady Ústeckého kraje dne 28. 6. 2017 navrženo 
jmenování pracovní skupiny pro zhodnocení a přípravu podkladů k 
zákonodárné iniciativě podle článku 41 odst. 2 Ústavy České 
republiky v rámci systému dávek pomoci v hmotné nouzi.  
V současné době je na základě nařízení vlády č. 453/2013 Sb. 

Vzato na vědomí 
Cílem novely bylo zamezit nadužívání 
příspěvku na bydlení v případech 
detekovaných z praxe tj. v případech, 
kdy rodiny mohou hradit své náklady na 
bydlení bez finanční spoluúčasti státu. 
Text připomínky jde nad rámec 
předkládané novely a pojí se s úpravou 
jedné dávky na bydlení. 
Navrhovaná novela zákona o státní 
sociální podpoře předchází 
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nájemné stanoveno zejména způsobem popsaným v § 3 tohoto 
nařízení, tedy prokazatelným doložením výše nejméně 3 
srovnatelných cen nájemného v daném místě. Jedná se tedy spíše o 
zmapování nájemného v místě obvyklého, dle kterého se následně 
porovnávají ostatní doložené nájemní smlouvy pro srovnatelný typ 
bytu. Pro toto srovnání slouží tabulka nájemného, kterou zpracovávají 
krajské pobočky Úřadu práce ČR na základě informací z jednotlivých 
kontaktních pracovišť pro dané období (většinou 1 rok).  
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o porovnání existujících tržních 
cen nájemného, které není nikterak omezeno ani regulováno, dochází 
tak ke zbytečnému plýtvání veřejnými prostředky.  
Již v rámci usnesení vlády ze dne 27. 7. 2016 č. 669 k problémům 
spojených s bydlením sociálně vyloučených a návrhům na její řešení a 
k usnesení č. 670 k identifikaci problémů v oblasti bydlení byl 
stanoven úkol pro ministryni pro místní rozvoj – Vytvořit pro účely 
konstrukce normativních nákladů na bydlení orientační přehled 
hodnot nájemného v území, a v pravidelných intervalech jej 
aktualizovat. Do současné doby nebylo toto splněno. Orientační 
přehled hodnot nájemného v území vzniklý tímto postupem by mohl 
být využit pro konstrukci normativních nákladů na bydlení ve vazbě 
na zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v rámci které by 
bylo možné nově upravit a využít těchto orientačních přehledů 
následně i pro doplatek na bydlení v rámci zákona č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi.  
V dané věci byla dne 9. 5. 2017 předsedovi vlády (v kopii ministryni 
práce a sociálních věcí a ministryni pro místní rozvoj) odeslána i 
žádost. Dne 31. 5. 2017 jsme od pana předsedy vlády obdrželi 
odpověď, že si je vědom skutečnosti, že v současné době není k 
dispozici jednotná, státem garantována mapa skutečného aktuálního 
nájemného, případně energií a služeb spojených s užíváním bytu, 
včetně zakotvení povinností vlastníků nemovitostí. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) v polovině roku 2016 

připravované úpravě jedné dávky na 
bydlení, se kterou počítá i Plán 
legislativních prací vlády na rok 2018, 
na jejíž úpravě se pracuje. Navrhovaná 
novela však na některé problematické 
oblasti reaguje rychleji.   
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zařadilo stanovení a zjišťování výše nákladů na bydlení pro určení 
výše dávek s možností využít mapu nájemného mezi problematické 
okruhy. V rámci této problematiky MPSV předložilo vládě materiál, 
ve kterém bylo navrženo řešení, aby Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR (dále jen „MMR“) (případně ve spolupráci s Energetickým 
regulačním úřadem a obcemi) vytvořilo pro potřeby bytové politiky 
jednotnou mapu skutečného aktuálního nájemného, energií a služeb 
spojených s užíváním bytu a současně zajistilo její průběžnou 
aktualizaci. Obdobný materiál rovněž připravil ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady 
vlády. Oba materiály projednala vláda dne 27. 7. 2016 a přijala výše 
uvedená usnesení č. 669 k problémům spojeným s bydlením sociálně 
vyloučených obyvatel a návrhům jejich řešení a č. 670 k identifikaci 
problémů v oblasti bydlení, ve kterých byly uloženy úkoly 
jednotlivým rezortům ohledně problematiky bydlení. Výše zmíněná 
usnesení uložila MMR úkol vytvořit pro účely konstrukce 
normativních nákladů na bydlení orientační přehled hodnot 
nájemného v území a v pravidelných intervalech jej aktualizovat. 
Koncem ledna, resp. počátkem února 2017 MPSV obdrželo materiál 
MMR obsahující regionální přehled hodnot nájemného zpracovaného 
z dat Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) za září 2016. 
Zároveň bylo ze strany MMR navrženo, aby MPSV jako faktický 
uživatel zpracování těchto dat požádalo ČSÚ o zachování šetření cen 
nájemného v bytech v dosavadním rozsahu. MPSV následně v 
polovině dubna 2017 požádalo ČSÚ o předání mikrodat z měsíčního 
zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb a měsíčního zjišťování 
Ceny-Nájem 1-12. Dne 9. a 10. 5. 2017 obdrželo statistické pracoviště 
MPSV údaje z ČSÚ, které v současné době zpracovává do 
agregovaných statistických výstupů pro potřeby příslušného odboru. 
Následně bude údajně možné prověřit, zda tato budou dostačující ke 
splnění prvotního účelu stanovení a zjišťování výše nákladů na 
bydlení. MPSV i nadále považuje zpracování cenových map 
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nájemného, energií a služeb spojených s užíváním bytu za potřebné, a 
to nejen pro potřeby Úřadu práce ČR, resp. pro výpočet výše státem 
poskytovaných sociálních dávek na bydlení. 
Pracovní skupina se shodla na dvou zásadních bodech:  
1. sloučení dávek na bydlení (doplatku na bydlení ze systému pomoci 
v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení ze systému státní sociální 
podpory) do jedné dávky,  
2. stanovení maximální částky na nájemné a služby ve výši obecního 
nájemního bydlení.  
Tato připomínka je zásadní. 

 Navrhovaný zákon je z pohledu odborných pracovníků shledáván jako 
nekoncepční materiál, který nebyl konzultován s odborníky, kteří se 
výplatou dávek uvedených v zákoně přímo zabývají (viz připomínka 
č. 1). Dále je zcela zřejmé, že není efektivní z dlouhodobého hlediska 
a na základě dlouhodobé praxe vyplácet dvě dávky na bydlení z dvou 
různých systémů, tj. dávku na bydlení ze systému hmotné nouze a 
příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Z toho 
důvodu navrhuje Ústecký kraj opakovaně sloučení příspěvku a 
doplatku na bydlení do jedné dávky (viz připomínka č. 2). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
GŘ ÚP ČR se k návrhu zákona 
vyjádřilo v rámci vnitřního 
připomínkového řízení, materiál s nimi 
byl projednán. 
 
Navrhovanými novelami zákona o státní 
sociální podpoře a zákona o pomoci 
v hmotné nouzi se problematika bydlení 
bude řešit do té doby, než vnikne jedna 
dávka na bydlení, s úpravou jedné 
dávky na bydlení počítá i Plán 
legislativních prací vlády na rok 2018, 
na úpravě se pracuje. Navrhované 
novely však na situaci budou reagovat 
rychleji.   

 Ústecký kraj vyjadřuje obavu, aby se v případě změny § 24 odst. 1 
zákona č. 117/1995 Sb., kdy již nebude potřeba hlášení trvalého 
pobytu, nezavdala příčina pro vlastníky ubytovny pro změnu 
registrace pro jejich kapacity (soubor místností, které budou 
pronajímat dále na základě nájemní smlouvy (smlouvy o nájmu) a 

Vysvětleno 
Příspěvek na bydlení náleží pouze do 
zkolaudovaného bytu. Do ubytoven a 
nebytových prostorů se tato dávka 
nevyplácí. 
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následně budou mít podle navrhovaných změn nárok na příspěvek na 
bydlení, viz § 24 odst. 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře. 
Tato připomínka je zásadní. 

Karlovarský kraj  Souhlasíme s tím, že v systému dávek na bydlení je nezbytné učinit 
opatření k zabránění nadužívání, popřípadě přímo zneužívání těchto 
dávek. 
Ovšem vedle opatření týkajících se příspěvku na bydlení ze systému 
dávek státní sociální podpory pociťujeme v praxi potřebu provést 
změny též u doplatku na bydlení v systému pomoci v hmotné nouzi. 
Požadujeme zasáhnout proti zneužívání doplatku na bydlení 
v případech, kdy se vysoké částky poskytují do ubytoven, a to 
navzdory mnohdy velmi neutěšeného prostředí v těchto zařízeních. 
Poskytované částky podle našich zkušeností neodpovídají 
poskytovaným službám a jde skutečně výslovně o obchod s chudobou 
ze strany majitelů těchto zařízení. Jako zásadní připomínku proto 
uplatňuji požadavek na rozšíření návrhu zákona o novelu zákona o 
pomoci v hmotné nouzi, a to alespoň tak, že se sníží dosavadní 
maximální částka doplatku na bydlení do ubytovacích zařízení ze 
současných 80 % normativních nákladů na bydlení na 50 % těchto 
nákladů.    
Zásadní připomínka. 

Vysvětleno 
Zákon o pomoci v hmotné nouzi je také 
novelizován, doplatek na bydlení bude 
tedy upraven, tak jak je požadováno, 
tedy max. částka doplatku na bydlení se 
sníží na 50% normativních nákladů. 

Moravskoslezský kraj § 7 odst. 5 
 

Navrhujeme do navrhovaného znění ustanovení § 7 odst. 5 vložit nové 
písmeno c) a dosavadní písmeno c) označit jako písmeno d). 
Návrh nového písmene c): 
(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, okruh společně posuzovaných osob 
tvoří 
„c) rodiče a nezletilé zaopatřené děti,“. 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
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 Uvedené ustanovení dosud neřeší aktuální situace dětí, které jsou 
nezletilé, avšak dle ustanovení § 11 a násl. dosavadního znění zákona 
o státní sociální podpoře nesplňují podmínky nezaopatřenosti (tj. 
nepřipravují se na povolání nebo nejsou v evidenci úřadu práce) a 
zpravidla mnohdy  nevykonávají ani výdělečnou činnost. Rodiče však 
mají do 18 let rodičovskou odpovědnost a tudíž je nezbytné nastavit 
pravidla i u těchto dětí, a to pokud možno jednoznačně. 
Moravskoslezský kraj je toho názoru, že by podmínky měly být 
nastaveny shodně jako v případě předchozích možností, tj. že s rodiči 
patří do okruhu společně posuzovaných osob. Pokud totiž tyto děti 
nezískaly svéprávnost a nevykonávají výdělečnou činnost, pak platí 
ustanovení § 36 a § 858 ve spojení s ustanovením § 898 občanského 
zákoníku. 
Tato připomínka je zásadní 

NRZP ČR Obecně 
 

 Předložený návrh je zcela nepřijatelný, neboť vůbec nezohledňuje 
mnoho ekonomických aspektů úhrady životních nákladů. Z pohledu 
NRZP ČR pak je nejzávažnější skutečnost, že vůbec nepočítá s velmi 
zvýšenými životními náklady osob se zdravotním postižením, oproti 
„běžné populaci“. Tím je v poměru k těmto osobám diskriminační. 
Zdaleka pak nejde pouze o navrhované ustanovení § 24 odst. 1 písm. 
c), zavádějící novou podmínku pro vznik nároku na příspěvek na 
bydlení, které zní:  
„c) zároveň této rodině po úhradě nákladů na bydlení nezbyde částka 
alespoň ve výši 

 2,0 násobku životního minima u jednotlivce8), užívá-li byt jedna 
osoba, 

 1,5 násobku životního minima u dvou osob8), užívají-li byt dvě osoby, 
 1,3 násobku životního minima u tří osob8), užívají-li byt tři osoby, 
 1,2 násobku životního minima u čtyř a více osob8), užívají-li byt čtyři 

a více osob,“. 

Připomínkové místo na připomínkách 
trvá 
 
Jde skutečně o překlep, slovo „alespoň“ 
bude nahrazeno „maximálně“ 
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U tohoto ustanovení jde pravděpodobně o písařskou chybu, neboť 
autor pravděpodobně zamýšlel docílit přesného významového opaku. 
Toto ustanovení, totiž nelze vykládat jinak, než, že nárok na příspěvek 
mohou mít pouze osoby, kterým zbyde po úhradě nákladů na bydlení 
mnohem vyšší částka, než uvedená, třeba i v řádu několika milionů. 
Místo slova „alespoň“ v první větě autor nejspíše zamýšlel slovo 
„nejvýše“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Obecně 
 

Ani v případě, že budeme výše uvedené příjmy považovat za 
maximální výši zůstatku, nesmyslnost navrhované úpravy nezmizí, jen 
nabude poněkud jiné podoby. Bude mít totiž velmi nepříjemný dopad 
na osoby, které si v minulosti pořídily úvěry, či půjčky a to často i na 
bydlení. Toto znění jim prakticky znemožní splácení dluhů. A že 
nejde o zanedbatelný problém lze ilustrovat následující zprávou3): 
„Na základě časových řad ČNB lze říci, že celková zadluženost 
domácností dosáhla k 31.7.2016 výše 1 433 703,1 mil. Kč, z toho 
připadá 70,1 % na bydlení a 18,4 % pro spotřebu. Zbývajících 11,5 % 
připadá na ostatní půjčky a úvěry. Ve srovnání s koncem roku 2005 
došlo k nárůstu podílu zadlužení na bydlení u domácností 3,6 krát, 
meziroční nárůst činil 7,86 %. Nejvyššího tempa růstu tohoto typu 
zadluženosti domácností bylo dosaženo v letech konjunktury (2006 – 
2008), kdy meziroční nárůst činil zhruba třetinu.“. 
https://www.czso.cz/csu/xp…-chudoby-zadluzeni-a-prijmy-domacnosti 
Z uvedených statistických dat je zcela jasné, že splácet za nově 
navrhovaných podmínek z těchto zbytků příjmu v průměru víc než 
milionový dluh, příp. spořit si na důchod a vytvářet rezervu na 
nepředvídané výdaje, je nemožné. Je potřeba zdůraznit, že lidé si brali 
půjčky a hypotéky za zcela jasně a jednoznačně definovaného 
právního a ekonomického prostředí. Vzhledem k tomu, že bydlení je 
pro drtivou většinu lidí prakticky naprostou prioritou, lze dovodit, že 

Připomínkové místo na připomínkách 
trvá 
 
Splátky dluhů ani splátky hypoték 
nejsou ani v současné době 
zohledňovány v příjmech a nákladech 
na bydlení.  
Každá rodina by měla dobře zvážit svoji 
finanční a sociální situaci, včetně 
případné možnosti pokrytí splátek dluhů 
či hypotéky ze strany širší rodiny v po 
dobu nemoci, mateřství atd.  
Nepojistné sociální dávky nejsou svým 
zaměřením nastaveny na plně hrazení 
všech závazků z minulých let.. 

                                                            
3) https://www.czso.cz/csu/xp…-chudoby-zadluzeni-a-prijmy-domacnosti. 
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velká většina půjčených prostředků bude využita přednostně na tyto 
účely. Snadno tak může dojít ke strmému nárůstu bezdomovectví. 
Návrh totiž vůbec nezohledňuje již nyní získaná data vývoje v této 
oblasti a podporuje ještě jejich strmou akceleraci. Takový vývoj může 
způsobit další, intenzívní tlak na vynakládání dalších, sociálních 
dávek státu pro osoby, kterých se problém dotkne. Podle průzkumu 
MPSV ČR uveřejněného na webových stránkách4) Novinky.cz  dne 
11. 3. 2016:  
„Celkový počet bezdomovců nyní odhaduje na 68,5 tisíce osob. 
Alarmující je množství lidí bezprostředně ohrožených ztrátou bydlení. 
Podle výzkumu je to bezmála 120 tisíc osob. V ČR podle těchto 
odhadů tak na ulici žije 6,7 osoby v přepočtu na tisíc obyvatel.“. 
Je zřejmé, že tvůrci novely velmi podcenili tento aspekt svého návrhu 
a všechny možné dopady z ní vyplývající. Tomuto faktu nasvědčuje i 
skutečnost, že v důvodové zprávě se tvůrci novely tímto možným a 
vysoce pravděpodobným dopadem návrhu na tuto problematiku vůbec 
nezabývají. Zdroj uveřejněný na webových stránkách5) 
IdeálníNájemce.cz k této problematice uvádí následující údaje: 
Nárůst nájemného v roce 2017 
Podle expertů na nájemní trh z projektu není v roce 2018 
pravděpodobné, že by nájemné výrazně klesalo. Očekávaná je spíše 
stagnace nebo mírný růst cen za pronájmy. Ve velkých městech, 
jakými jsou Praha nebo Brno, bude přetrvávat situace jako doposud. 
Poptávka po bydlení tady totiž stále převyšuje nabídku, a to především 
v menších dispozicích (2+kk), které jsou často vyhledávány mladými 
lidmi. 
Nárůst cen nájemného mezi lety 2016/2017 
  1+kk 1+1 2+kk 2+1 3+kk 3+1 4+kk 4+1 
Praha 13 % 12 % 16 % 17 % 13 % 20 % 18 % 0 % 

                                                            
4) https://www.novinky.cz/domaci/397330-bezdomovcu-je-v-cesku-dvakrat-vic-nez-se-dosud-uvadelo.html. 
5) https://www.hypoindex.cz/tiskove-zpravy/ceny-pronajmu-roce-2018-mirne-porostou-lide-byty-kupovat-nezacnou/. 
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Brno 13 % 6 % 9 % 6 % 10 % 8 % 5 % 14 % 
Ostrava 0 % -2 % -3 % -3 % 15 % 0 % 0 % 7 % 
Plzeň 13 % 8 % 6 % 9 % 14 % 8 % -15 % 4 % 
Liberec 15 % 6 % 1 % 10 % 4 % 5 % 38 % 25 % 
Olomouc 7 % 7 % 0 % 9 % 12 % 5 % 7 % -6 % 
Vyškov 16 % 32 % 6 % -7 % 8 % -10 % 15 % 50 % 
Břeclav -3 % 7 % 13 % 6 % 24 % 11 % 27 % 17 % 
Znojmo 0 % 8 % 14 % 15 % 10 % 4 % -3 % 100 % 
Meziroční nárůst nájemného se v roce 2017 nejčastěji pohyboval v 
jednotkách procent (viz tabulka výše). Jen výjimečně se cena 
pronájmu navýšila až o 50 nebo 100 %. Stoprocentní nárůst pocítili 
nájemníci například ve Znojmě v bytech 4+1. O polovinu původní 
ceny si připlatili zase ve vyškovském 4+1. Ceny nájemného se zvedly 
nejvýrazněji právě u čtyřpokojových bytů, průměrně jde až o 26 %. U 
dispozic 2+kk a 3+kk se navýšení pohybuje průměrně mezi sedmi a 
dvanácti procenty. 
V Praze si nájemníci v bytech 2+kk připlatili oproti roku 2016 až o 
2000 korun, v případě 3+kk až o 2 500 korun. V Brně se navýšení u 
těchto dispozic zase pohybovalo kolem tisícikoruny. V některých 
městech ale naopak nájmy během loňského roku klesaly. Například v 
Ostravě o celá 3 % u dvoupokojových bytů a v Plzni až o 15 % u 
čtyřpokojových bytů (4+kk). Průměrně se v bytech 3+kk ceny nájmu 
vloni pohybovaly, podle interních statistik projektu IdeálníNájemce.cz, 
mezi 7 700 (Znojmo) a 22 000 korunami (Praha). V Brně zaplatili za 
stejný pronájem lidé kolem 16 000 korun. 
Je velmi pravděpodobné, že tvůrci novely vůbec nebrali tato data 
v úvahu, nebo se s nimi vůbec neseznámili. Tomu nasvědčuje fakt, že 
se o této problematice nikde, ani v důvodové zprávě, nezmiňují. 

 Tato připomínka je zásadní. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBH58FD)



57 
 

Obecně 
 

Za zdaleka nejhorší však lze považovat skutečnost, že úplně nejtěžší 
dopad by měla tato navrhovaná novela na osoby se zdravotním 
postižením. Předložený návrh totiž diskriminuje především osoby se 
zdravotním postižením. Lze se jen domnívat, že to je způsobeno 
neznalostí praktického života těchto lidí. Jde přímo o čítankový 
příklad nepřímé diskriminace. Požadavek zbytku určitého násobku 
životního minima jako kritéria pro poskytnutí příspěvku na bydlení, 
vůbec nerespektuje a nikterak nezohledňuje značně zvýšené životní 
náklady většiny těchto osob, které musí hradit a bez kterých se 
v žádném případě neobejdou. Ať už jde o značné náklady na doplatky 
za léky, zdravotnické prostředky a kompenzační pomůcky, na úhradu 
osobní asistence, na dopravu a v neposlední řadě i nutnost dietního 
stravování! Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi v § 1 odst. 1 stanoví: 
„Částka živobytí osoby, jejíž zdravotní stav podle doporučení 
příslušného odborného lékaře vyžaduje zvýšené náklady na dietní 
stravování, se zvyšuje měsíčně: 
a) u diety nízkobílkovinné o 1380 K  
  
b) u diety při dialýze  o 1000 K  
c) u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo 
hyperlipoproteinemii  o 1050 K  

d) u diety diabetické  o 1130 K  
e) u diety při onemocnění fenylketonurií  o 2220 K  
f) u diety při onemocnění celiakií  o 2800 K  
g) u diety při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita 
poklesla o více než o 25 %, tj. T-skóre je horší než -2,5  o 1090 K  

h) u diety při laktózové intoleranci  o 1070 K  
i) u diety v těhotenství a při kojení do1roku věku dítěte  o 1100 K  

Připomínkové místo na připomínkách 
trvá 
Jde nad rámec předkládané novely. Tuto 
připomínku je nutno uplatnit při 
případné úpravě životního minima 
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Zde je jednoznačně nutné rozeznávat rozdíl mezi částkou životního 
minima a částkou živobytí. V případě odkázanosti na dietní stravování 
se sice nezmění násobky životního minima, ale o náklady dietního 
stravování se sníží disponibilní částka násobku životního minima. 
Například: 
Pokud jednotlivec vyžaduje dietu při celiakii, zbude mu 
z dvojnásobku částky 6 820 Kč jako nepostiženým osobám jen 4 020 
Kč tj. 1,18 ti násobek. Ještě dramatičtější dopad by měla situace 
v případě vícečlenných rodin, kde dietu při celiakii vyžadují dvě 
osoby. Podle navrhovaného zákona, by jim měl zbýt 1,5 násobek 
životního minima, ve skutečnosti jim však zůstane jen 3040 Kč 
namísto 9030 Kč. Nerovnost u více členných rodin je ještě vyšší. 
Pokud jde o jiné typy diet je sice ztráta menší, ale nerovnost postavení 
osob se zdravotním postižením v porovnání s běžnou populací a tedy 
jejich diskriminace zůstává. 
Diskriminace tedy spočívá v tom, že zdánlivě neutrální kritérium 
diskriminuje chráněnou osobu ve svých důsledcích. 
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 
ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon) stanoví: 

„§ 3 
Nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy 
na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z 
některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna 
oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, 
kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a 
prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.“. 
S ohledem na zmíněné ustanovení antidiskriminačního zákona si 
lze jen velmi těžko přestavit argumenty, které by prokázaly 
legitimnost navrhovaného znevýhodnění osob se zdravotním 
postižením oproti ostatním skupinám obyvatel a způsob, kterým 
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chce MPSV ČR zdůvodňovat přiměřenost a nezbytnost takového 
znevýhodnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Obecně Jak je zmíněno výše stejná diskriminace platí (i když není tolik zřejmá 
a v pravidelných intervalech uplatňovaná) i ve vztahu k nutnosti hradit 
doplatky na léky, či plnou cenu nehrazených léků, zdravotnické 
prostředky (byť částečně), pomůcky podle zákona č. 329/2011 Sb., 
sociální služby aj. Osoby se zdravotním postižením tedy musejí denně 
vynakládat takové náklady navíc, které jiné skupiny občanů nemají. 
Jde tedy o jasnou diskriminaci ve smyslu ustanovení § 3 
antidiskriminačního zákona. 
Zvlášť tragické dopady by měla navrhovaná úprava na osoby závislé 
na péči. Navrhovaná částka zůstatku totiž v žádném případě nestačí 
ani částečnou na úhradu nákladů osobní asistence, ani pečovatelské 
služby. Osoby závislé na péči tak budou ekonomicky nuceni žít 
v ústavních zařízeních, kde jim zákon garantuje stravu, ubytování i 
péči a současně i zachování 15% příjmu k volnému použití. 
Z uvedeného pohledu osob se zdravotním postižením jde i o jasné 
porušení ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv 
a svobod, i Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. 
Situace je o to závažnější že vláda ČR je povinna předložit OSN 
v roce 2019 zprávu o jejím plnění. Předložený návrh zákona je 
natolik závažným útokem na práva osob se zdravotním 
postižením prakticky ve všech oblastech, že NRZP ČR 
v alternativní zprávě na tento bezprecedentní útok na podmínky 
života osob se zdravotním postižením musí velmi důrazně 
upozornit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo na připomínkách 
trvá 
Jde nad rámec předkládané novely.  
Úhrady péče řeší jiná legislativní úprava 

§ 61a Navrhované znění § 61a může být rovněž v rozporu s nařízením EU o 
GDPR, neboť velmi výrazně zvyšuje rozsah informací, které jsou o 
osobách získávány. V této souvislosti nelze v současnosti opominout 
ani fakt, že zákon, který by výše uvedené nařízení EU prováděl na 

Připomínkové místo na připomínkách 
trvá 
Předložený návrh v rámci předloženého 
řízení prošel i připomínkovým řízení 
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území ČR a podle nějž by bylo možné zjistit soulad s nařízením EU, 
dosud není v legislativním procesu ve fázi, která by takové porovnání 
umožňovala. 
Tato připomínka je zásadní. 

ÚV –OKOM, který konstatoval, že 
návrh je s právem EU zcela slučitelný. 

Obecně  S ohledem na výše uvedené skutečnosti požaduje NRZP ČR naprosto 
zásadní přepracování novelizace zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře tak, aby výše uvedené zcela zásadní nedostatky byly 
v případném novém návrhu zákona odstraněny. Za naprosté minimum 
k alespoň částečné přijatelnosti úpravy příspěvku na bydlení 
považujeme vypuštění bodů 6 až 14 a bodu 18 i zásadní změnu 
koncepce, která kromě diskriminace osob se zdravotním postižením 
také bezdůvodně nerozlišuje mezi osobami, které hradí náklady na 
bydlení z vlastních příjmů a osobami, které se na nákladech na bydlení 
vlastními prostředky nepodílejí. 
Za nejvýš potřebné také považujeme odstranit naprosto 
nepochopitelné nerovné postavení osob bydlících ve vlastnické či 
družstevní formě bydlení. Zatímco normativní náklady na bydlení jsou 
jednotné pro všechny skupiny obcí a velikosti domácností, povinnost 
vynakládat na bydlení 35% oproti 30% v jiných obcích má za 
následek, že při čtyřčlenné domácnost a stejných normativních 
nákladech ve výši 11 298 Kč může náležet v Praze do příjmu 32 280 
Kč, zatímco všude jinde do příjmu 37 660 Kč. Nárok na příspěvek 
rodině v Praze zaniká za situace, kdy mimopražská rodina má ještě 
nárok na příspěvek ve výši 1 614 Kč. Z tohoto důvodu požadujeme 
následující úpravu § 27 odst. 1: 
„(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 v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

Připomínkové místo na připomínkách 
trvá 
 
Částečně akceptováno 
 
Bude změněn koeficient pro hl. město 
Praha na 30 % u bytů družstevníků a 
vlastníků. 
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Svaz měst a obcí ČR Obecně Přestože se navrhované změny snaží vypořádat s problémy, které Svaz 
měst a obcí ČR taktéž identifikuje jako zásadní, z důvodu 
nekomplexnosti změn, jejich zřejmé protiústavnosti, zvýšeným 
nárokům na administrativu i personální obsazení, absence návaznosti 
na připravovanou koncepci sociálního bydlení a také z důvodu 
minimálního času poskytnutého na přípravu připomínek (pět 
pracovních dní) a taktéž na přípravu vypořádání (pouhých 11 hodin) 
považuje Svaz měst a obcí ČR návrh jako nepřipravený, který do 
systému dávek vnese další komplikace, jež budou mít dopad na 
nejslabší skupinu obyvatel a v konečném důsledku přinesou více 
zátěže a to jak administrativní, tak finanční, personální a především 
také legislativní – neboť bude třeba zákon opět změnit, protože nebylo 
dosaženo kýženého výsledku.  
  V této věci je třeba uvést, že jakékoliv změny v sociální oblasti 
mohou mít bez hlubší znalosti problematiky a předchozí diskuze 
zásadní vliv na život nejkřehčích občanů, tedy zdravotně postižených, 
seniorů a sociálně slabých a také těch, kteří by bez pomoci státu spadli 
do chudoby. Změny v této oblasti, byť jsou legitimní, nelze provádět 
zcela bez koncepce a znalosti konsekvencí, které nastanou.  
Svaz měst a obcí ČR z výše uvedených důvodů, i přes společný zájem 
kterým je odstranění nedostatků stávající úpravy příspěvku na bydlení 
a zamezení jeho zneužívání, je nucen návrh odmítnout jako celek, a 
proto trvá na nulové variantě - zachování stávající právní úpravy. 
Tato připomínka je zásadní 

Vzato na vědomí ROZPOR 
 
Cílem novely bylo zamezit nadužívání 
příspěvku na bydlení v případech 
detekovaných z praxe tj. v případech, 
kdy rodiny mohou hradit své náklady na 
bydlení bez finanční spoluúčasti státu. 
Navrhovaná novela zákona o státní 
sociální podpoře předchází 
připravované úpravě jedné dávky na 
bydlení, se kterou počítá i Plán 
legislativních prací vlády na rok 2018, 
na jejíž úpravě se pracuje.  
 

§ 7 odst. 6 Dle návrhu 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, by to bylo v rozporu s dobrými 
mravy, případně pokud by to nebylo možné po společně 
posuzovaných osobách uvedených v odstavci 5 spravedlivě 
požadovat, rozhodnout, že se k některé ze společně posuzovaných 

Akceptováno 
 Pojem „dobré mravy“ nebude 
v úpravě použit. 
 
Návrh bude upraven: 
„….nebo jde-li o příspěvek na 
bydlení v případech, kdy by nebylo 
spravedlivé osoby společně 
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osob při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši 
nepřihlíží. 
Není jasné, co se rozumí v tomto konkrétním případě pod pojmem 
„dobré mravy“.  
Svaz proto navrhuje setrvat u původního znění §7 odst. 6, tedy 
prokazuje se, že nedošlo k užívání.   
Tato připomínka je zásadní 

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.“. 
 

§ 24 
odst. 1 
písm. c) 
 

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení jsou dle předpokládané 
legislativní změny upraveny s podmínkou, která předpokládá přiznání 
nároku na příspěvek na bydlení pro rodinu, které po úhradě nákladů na 
bydlení nezbyde částka vyšší než 2,0 násobek životního minima u 
jednotlivce, pokud užívá byt jedna osoba; 1,5 násobku pro dvě osoby, 
1,3 násobku u tří osob a 1,2 násobku u čtyř a více osob.  
Příspěvek na bydlení je poskytován především rodinám, kdy dle 
navrhovaného mechanismu budou mít rodiny s dvěma a více dětmi 
povolený nejnižší násobek životního minima, jakožto povolený 
zůstatek financí. Tato změna tedy povede v rodinách, jež jsou příjemci 
dávky k nutnosti hospodařit s nižšími prostředky než doposud, 
případně pokud nebude takové rodině dávka přiznána, ke změně 
bydlení, které nebude pro potřeby těchto rodin vyhovující. Je zde 
obava, že změna v příspěvku na bydlení u rodin, které na dávku 
nedosáhnou, povede ke změně formy bydlení, tedy k bydlení na 
ubytovnách a zvýšeným výplatám doplatků na bydlení.  
 
Návrh změn dále absolutně nepočítá s faktem, že příjemci příspěvku 
na bydlení jsou také zdravotně postižení, kteří mají mnohem vyšší 
náklady na život (osobní asistence, léky, pomůcky, speciální diety 
apod.), a proto zastropování zůstatkové částky je ve své podstatě pro 
tuto skupinu obyvatel nepřímou diskriminací.  
 
V ojedinělých případech u osob závislých na péči, které nebudou mít 
dostatek financí na osobní asistenci a pečovatelskou službu povede 

Částečně akceptováno ROZPOR 
 
V § 24 odst. 1 písm. c) upraveno 
následovně: 
 
i) rodině po úhradě nákladů 

na bydlení nezbyde částka 
maximálně ve výši 2,0 násobku 
životního minima rodiny8), a 
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tato změna ke ztrátě možnosti samostatného bydlení a nutnosti 
umístění do ústavních zařízeních, ve kterých je státem garantovaná 
strava, ubytování a péče, při zachování 15% příjmu k volnému 
použití. Analogicky tato úprava v případě zdravotně postižených osob 
způsobí stejný problém, jaký způsobila novela zákona o hmotné 
nouzi, která zavedla paušální výplatu poukázek a která je v tuto chvíli 
pozměňovacími návrhy v Poslanecké sněmovně opět měněna, 
ve prospěch zdravotně postižených osob.   
 
Z výše uvedených důvodů zavedení příjmové hranice v systému státní 
podpory bez znalosti prostředí, relevantních statistických údajů a 
znalosti dopadů na všechny skupiny příjemců dávky požaduje Svaz 
§ 24 odst. 1 písm. c) vypustit. 
Tato připomínka je zásadní 

 § 24 odst. 
1 písm. d) 

Dle předkladatele nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo 
nájemce bytu, který byt užívá, jestliže on ani osoby s ním společně 
posuzované nejsou vlastníkem či spoluvlastníkem bytu, ani 
vlastníkem nemovitosti, ve které je byt, který vlastník neužívá, ani 
nájemcem družstevního bytu s výjimkou bytu, který společně užívají a 
na který je žádán příspěvek na bydlení. 
 
Přestože je vlastnictví jiné bytové jednotky, která je pronajímána, 
nejčastějším způsobem zneužívání dávky příspěvku na bydlení, je 
třeba uvést, že dle § 24 odst. 1 písm d) nárok na příspěvek na bydlení 
ztratí i osoba, která např. spoluvlastní jiný byt, i když ve skutečnosti v 
něm nemůže bydlet. Toto ustanovení nepočítá s alternativami 
vlastnictví, jako je břemeno, nevypořádaný majetek, vlastnictví 
v místě, kde nejsou vhodné podmínky pro zaměstnání apod., 
a v konečném důsledku jeho uplatňování rozšíří skupinu ohroženou 
bytovou nouzí.  
 
Z výše uvedených důvodů je třeba toto ustanovení přepracovat, kdy 

Akceptováno 
 
Doplněn dovětek 
 
d) on ani osoby s ním společně 
posuzované nejsou vedle bytu, který 
společně užívají a na který je žádán 
příspěvek na bydlení, vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem jiného bytu, 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
nemovitosti, ve které je jiný byt, 
který vlastník nebo spoluvlastník 
neužívá, ani nájemcem družstevního 
bytu. Toto ustanovení se nepoužije, 
pokud není možné jej po osobě 
spravedlivě žádat.  
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budou dány výjimky odstraňující tvrdost zákona nebo je třeba celé 
ustanovení vypustit. 
Tato připomínka je zásadní 

 § 25 odst. 
1 písm. c) 
 

Návrh ruší v případě normativních nákladů kategorii domácností o 
velikosti čtyři a více osob. Tato změna se tedy dotkne již rodin se 
dvěma dětmi, které budou oproti současnému stavu pobírat o 4 000 Kč 
méně.  
Záměrem změn bylo zamezit nadužívání dávky příspěvek na bydlení. 
Tato změna ovšem apriori trestá rodiny, které mají dvě a více dětí a 
pouze nedosahují potřebné výše finančních prostředků k úhradě 
nákladů na bydlení. Ustanovení je tak v rozporu s Koncepcí rodinné 
politiky (autorem a gestorem je MPSV) a také v rozporu s 
propopulační politikou státu.  
 
Svaz na základě výše uvedeného požaduje návrat k původnímu 
členění domácností. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
V oblasti normativních nákladů 
i nákladů za pevná paliva bude 
ponechána původní kategorie 4+. 

§ 26  
 

Normativní náklady a jejich posuzování jsou posuzovány podle počtu 
osob v rodině, kdy je opět změněn počet na tři kategorie – jedna 
osoba, dvě, tři a více. Tedy je zrušena kategorie čtyři a více a to 
s odkazem na snižování nákladů v případě bydlení více osob, což se 
na první pohled může zdát jako vhodné vysvětlení, ale například 
u spotřeby vody toto opravdu neplatí. Dále jsou zde kladeny 
požadavky na dostatek prostoru, v případě rodin s dvěma a více dětmi, 
které jsou již větší a potřebují své soukromí. Toto ustanovení je 
v konečném důsledku pro rodiny s více než jedním dítětem 
diskriminační a jde proti Koncepci rodinné politiky, jež je v gesci 
předkladatele.  
 
Z výše uvedených důvodů žádá Svaz o navrácení kategorie rodin, 
které představují 4 a více osob. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
V oblasti normativních nákladů 
i nákladů za pevná paliva bude 
ponechána původní kategorie 4+. 
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§ 61a  
 

Zaměstnanci orgánů státní sociální podpory by nově na základě 
souhlasu žadatele o příspěvek na bydlení, příjemce příspěvku na 
bydlení a osob společně posuzovaných měli být oprávněni v 
souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona vstupovat do obydlí, 
kdy v případě odmítnutí souhlasu může být žádost o příspěvek na 
bydlení zamítnuta nebo příspěvek na bydlení odejmut, popřípadě 
snížena jeho výše.  
 
Toto ustanovení je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, 
neboť se jedná o omezení nedotknutelnosti obydlí. Zároveň je zde 
předpoklad vyšší administrativní zátěže a také požadavků 
na personální zajištění, které v tuto chvíli v rámci Úřadu práce není.  
 
Svaz navrhuje, aby §61a byl vypuštěn či přepracován tak, aby byl 
v souladu jak s legislativou, tak s faktickým stavem. 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Šetření k ověření skutečností 
rozhodných pro nárok na dávku je 
zakotveno v sociálních systémech již 
nyní (např. HN, …) a není v rozporu 
s LZPS 
Zákon nestanovuje, že šetření je 
povinnou součástí každé podané žádosti 
či vyplácené dávky. Předpoklad je, že se 
bude využívat v nejednoznačných 
případech, kdy je potřeba objasnit 
rozhodné skutečnosti po dávku 
(zejména okruh společně posuzovaných 
osob). 
V podstatě jde pouze o zjednodušení 
správního řádu, při provádění ohledání 
důkazů v místě, které je možno provádět 
již dnes. 
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