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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona:  

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

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

1. ledna 2019 

 Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem navrhovaných opatření je omezit nadužívání současného příspěvku na bydlení.  

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

Dalším cílem návrhu je technické upřesnění některých ustanovení zákona. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Rozpočtové dopady budou pozitivní ve smyslu úspor. Předkládaná úprava podmínek nároku na příspěvek na 
bydlení by měla vést ke snížení celkových nákladů na tuto dávku, nicméně je třeba počítat s náklady 
plynoucími z nezbytného navýšení počtu systemizovaných míst Úřadu práce České republiky.  Ministerstvo 
práce a sociálních věcí se bude snažit pokrýt tyto náklady z vlastních zdrojů. 

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

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 Právní úprava je zcela bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

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

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

 Právní úprava nemá dopady na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ano 
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 Navrhované změny budou mít přímé sociální dopady, neboť jejich důsledkem bude snížení okruhu příjemců 
příspěvku na bydlení. K tomuto snížení však dojde v adekvátních případech, kdy je příspěvek na bydlení 
pobírán buď v důsledku zmanipulovaných skutečností, nebo v těch případech, kdy je tato dávka pobírána i v 
situaci, kdy je objektivně možné hradit náklady na bydlení z vlastních zdrojů, bez finanční pomoci státu.    

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Právní úprava je zcela bez dopadu na spotřebitele. 

3.7. Dopady na životní prostředí: Ne 

 Právní úprava je zcela bez dopadu na životní prostředí. 

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

 Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace, neboť se podmínky nároku na 
příspěvek na bydlení vzhledem ke genderové rovnosti nemění. O tuto dávku si mohou požádat ženy i muži 
bez rozdílu. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 Návrh je bez dopadů na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 Právní úprava nezakládá nová korupční rizika.  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

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

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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

1.2 Definice problému 

Zákon o státní sociální podpoře upravuje systém dávek státní sociální podpory, stanovuje 
podmínky nároku na tyto dávky a též upravuje řízení o předmětných dávkách. Do tohoto 
dávkového systému patří i příspěvek na bydlení, který byl koncipován jako dávka, která má 
zajistit udržení rodin se středními a nižšími příjmy v přiměřeném bydlení v bytech. Je možné 
konstatovat, že ze současné praxe vyplývá, že příspěvek na bydlení je v některých případech 
pobírán osobami a rodinami, které i přes to, že jsou vzhledem ke své finanční situaci schopny 
náklady na bydlení saturovat z vlastních zdrojů, splňují podmínky nároku na příspěvek na 
bydlení. V tom je spatřována možnost nadužívání této dávky, kterou se snaží předložená 
opatření eliminovat. Jde zejména o případy, kdy 

• vlastník či nájemce bytu, na který je požadován příspěvek na bydlení či některá ze 
společně posuzovaných osob, vlastní další bytové jednotky, které může využít pro svoje 
přiměřenější (levnější) bydlení nebo zvýšit svůj příjem jejich pronájmem; 

• prokazované náklady na bydlení jsou zvýšeny smluvně uzavřenou paušální platbou, u které 
nedochází k faktickému vrácení případných přeplatků na zúčtovaných položkách nákladů na 
bydlení; 

• rodině po úhradě nákladů na bydlení zůstane dostatečně vysoký disponibilní příjem, který 
jí umožňuje úhradu celých nákladů na bydlení bez přispění státu; tyto případy rodin, kterým je 
příspěvek na bydlení vyplácen v řádu prvních set korun zároveň zvyšují neadekvátně 
administrativní zátěž Úřadu práce ČR, a to i přes to, že skutečný ekonomický dopad 
vyplácené dávky není pro rodinu rozhodující;      

• dochází k manipulaci osob hlášených v bytě, na který je požadován příspěvek na bydlení, 
za účelem dosažení buď nároku na tuto dávku, nebo na její maximální výši; 

• dochází k manipulaci zohledňovaných položek nákladů na bydlení. 

Další problematickou oblastí se jeví zmocnění vlády, ke stanovení výše nákladů 
srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 
normativních nákladů na bydlení pro stanovení výše příspěvku na bydlení. Zákonné nastavení 
povinnosti stanovovat tyto náklady na každý kalendářní rok měla své opodstatnění při svém 
vzniku, který spadal do období před ukončením regulace nájmů a transformací dodavatelů 
energií a služeb do čistě tržního segmentu. Proto byla dána zákonná povinnost každým rokem 
přehodnocovat uznatelné náklady pro stanovení nároku a výpočet výše příspěvku na bydlení.  
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Vývoj posledních let však ukazuje, že rasantní nárůst cen sledovaných komodit z oblasti 
bydlení již pominul a ceny se drží v přibližně stejných cenových hladinách, resp. u některých 
z nich dochází i k poklesu. Proto se jeví každoroční úprava limitních nákladů v minimálních 
hodnotách jako nadbytečná a zbytečně zatěžující pro administraci dávek. 

Poslední problém je technického charakteru, kdy dochází k případům, že rodiny čerpají 
příspěvek na bydlení i doplatek na bydlení, a to pouze z důvodu, že pro příspěvek na bydlení 
je stanovena fikce minimálního rozhodného příjmu ve výši životního minima rodiny. 
Odstraněním této fikce se sníží administrativní zátěž klientů i Úřadu práce ČR, kde v řadě 
případů bude rodině stačit výplata příspěvku na bydlení.  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory poskytovanou podle zákona č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
117/1995 Sb.), kterou stát přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s 
nízkými příjmy. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v 
bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30 % rozhodných příjmů rodiny (v Praze 35 % 
rozhodných příjmů rodiny) nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Zároveň těchto 30 % (v 
Praze 35 %) rozhodného příjmu rodiny nesmí být vyšší než částka normativních nákladů na 
bydlení daná zákonem č. 117/1995 Sb., kterou ovlivňuje počet osob v rodině a umístění 
daného bytu, resp. velikost obce, v níž se daný byt nachází. Poskytování příspěvku na bydlení 
podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. 
Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v 
souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady (vyčíslené v 
zákoně) a u všech typů bytů náklady za plyn, elektřinu, vodné a stočné, odpady, vytápění a 
náklady na pevná paliva. Pro nárok a výši příspěvku na bydlení se berou v úvahu průměrné 
náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí. Výše příspěvku na bydlení tak činí rozdíl 
mezi příslušnými normativními náklady a 30 % (v Praze 35 %) příjmu rodiny. Jsou-li 
skutečné zjištěné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží 
příspěvek na bydlení do výše skutečných nákladů na bydlení.   

Příspěvek na bydlení je dávkou obecnou, tzn. dávkou, která má jednoduchým a co nejméně 
administrativně finančně zatěžujícím způsobem zachytit osoby a rodiny, které mají 
nedostatečné finanční zdroje na krytí nákladů na udržení jejich stávajícího bydlení. Proto 
okruh společně posuzovaných osob vychází z trvalého pobytu, u dávky se sledují příjmy osob 
a rodin a jejich náklady na bydlení, ale již se netestuje majetek těchto domácností ani důvody, 
proč jsou jejich příjmy nízké. 

Pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši obsahuje zákon č. 117/1995 Sb. 
taxativně vymezené pevné částky nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se 
započítávají jako náklad za pevná paliva, a částky normativních nákladů. Normativní náklady 
na bydlení jsou propočítány jako průměrné náklady na bydlení pro příslušný počet osob v 
domácnosti a s ohledem na velikost obce. Tyto normativní náklady jsou zároveň stanoveny i 
jako horní hranice přiměřených nákladů na bydlení, na které stát občanům v rámci příspěvku 
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na bydlení přispívá. Tyto částky jsou platné vždy pro aktuální kalendářní rok. K jejich úpravě 
je podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb. zmocněna vláda, která svým nařízením stanoví výši 
uvedených částek pro další období. Návrhy na úpravy těchto částek, které předkládá 
Ministerstvo práce a sociálních věcí vládě, vychází vždy z aktuálního vývoje cen sledovaných 
komodit. Tato povinnost každoroční změny zmíněných nákladů měla své opodstatnění při 
svém vzniku, který spadal do období před ukončením regulace nájmů a transformaci 
dodavatelů energií a služeb do čistě tržního segmentu. Proto byla dána zákonná povinnost 
každým rokem přehodnocovat uznatelné náklady pro stanovení nároku a výpočet výše 
příspěvku na bydlení.  

Z následného grafického rozdělení příjemců podle jejich doložených nákladů na bydlení 
vyplývá, že většina příjemců má sjednané reálné platby za úhradu nákladů na bydlení. 
Následující grafy prezentují rozložení nákladů na bydlení podle velikosti domácnosti (v 
členění 1 až 4+ osob), kde je vidět posun navýšení nákladů na bydlení ve větších obcích 
oproti menším obcím: 

 
Zdroj: vlastní zpracování MPSV na základě dat z IS SSP za březen 2018 
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Zdroj: vlastní zpracování MPSV na základě dat z IS SSP za březen 2018 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování MPSV na základě dat z IS SSP za březen 2018 
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Zdroj: vlastní zpracování MPSV na základě dat z IS SSP za březen 2018 
 
Obdobný výsledek lze vysledovat i z grafického vyjádření rozložení počtu příjemců příspěvku 
na bydlení podle velikosti obce, ve které se byt, na který je dávka vyplácena, nachází. Opět i 
zde je vidět posun navýšených nákladů na bydlení směrem k větším. Navíc je zde zřetelně 
vidět rozdělení a posun ve výši nákladů u jednočlenných domácností a vícečlenných 
domácností: 

 
Zdroj: vlastní zpracování MPSV na základě dat z IS SSP za březen 2018 
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Zdroj: vlastní zpracování MPSV na základě dat z IS SSP za březen 2018 
 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování MPSV na základě dat z IS SSP za březen 2018 
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Zdroj: vlastní zpracování MPSV na základě dat z IS SSP za březen 2018 
 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování MPSV na základě dat z IS SSP za březen 2018 
 
 

Ve všech velikostech domácností (podle počtu členů) i ve všech kategoriích obcí existuje 
skupina příjemců příspěvku na bydlení, jejichž náklady na bydlení se vymykají běžným 
úhradám. Pro lepší přehlednost bylo zvoleno následující schématické rozdělení počtu 
příjemců příspěvku na bydlení podle jejich doložených nákladů na bydlení (údaje vychází 
z dat z IS SSP za březen 2018): 
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Doložené náklady 
na bydlení v Kč 

Velikost obce 

Do 9 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 100 000 a více obyvatel Praha 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a 
více 
osob 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a 
více 
osob 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a 
více 
osob 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a 
více 
osob 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a 
více 
osob 

Od 0 do 1000 49 7 2  16 6   5   1 6 1 1   1   

Od 1000 do 2000 256 35 9 5 107 18 4 8 39 10 2 0 32 9 1  3    

Od 2000 do 3000 1 527 169 42 30 728 94 32 19 181 23 12 9 213 27 11 5 39  1  

Od 3000 do 4000 4 256 613 191 101 4 065 306 100 57 1 529 75 24 17 1 680 88 28 18 328 9 3 1 
Od 4000 do 5000 5 548 1 387 504 249 6 977 1 014 265 118 3 322 335 64 47 3 330 317 62 37 884 65 9 2 

Od 5000 do 6000 4 150 2 277 1 123 527 4 652 2 565 647 257 2 764 969 173 84 2 684 862 206 94 1 133 192 20 7 

Od 6000 do 7000 2 487 2 408 1 658 1 100 3 081 2 924 1 463 536 2 435 1 273 499 159 2 684 1 142 505 177 1 256 241 88 20 

Od 7000 do 8000 1 360 1 851 2 075 1 462 1 795 2 477 2 037 950 2 239 1 339 740 351 2 554 1 304 728 359 1 549 251 139 50 

Od 8000 do 9000 582 1 274 1 635 1 600 858 1 859 2 036 1 343 1 078 1 395 807 453 2 457 1 397 701 489 1 717 343 164 82 

Od 9000 do 10000 298 713 1 144 1 457 389 1 179 1 412 1 277 381 985 789 522 1 468 1 115 742 463 1 409 431 153 86 

Od 10000 do 11000 160 456 773 1 151 167 641 963 1 199 151 501 537 483 406 771 648 492 924 571 181 76 

Od 11000 do 12000 91 227 450 795 72 339 533 728 76 219 329 462 196 474 479 404 726 580 182 94 

Od 12000 do 13000 40 154 263 516 26 163 281 548 38 130 198 280 115 317 366 399 488 593 267 120 

Od 13000 do 14000 18 74 136 308 21 73 138 340 17 54 105 185 61 211 235 239 281 418 267 134 

Od 14000 do 15000 8 42 80 201 8 29 57 161 10 30 55 143 28 87 144 195 170 291 295 124 

Od 15000 do 16000 8 25 48 122 5 16 42 111  20 27 76 19 49 99 152 93 221 231 141 

Od 16000 do 17000 5 13 30 76 1 8 21 61  4 10 34 9 42 45 99 60 134 178 105 
Od 17000 do 18000 3 7 14 64 2 3 9 32 1 3 13 28 2 15 27 61 32 89 105 101 
Od 18000 do 19000 3 5 18 26  2 2 24  1 9 16 4 6 18 34 22 43 76 85 

Od 19000 do 20000  5 7 29 1 2 3 9   4 11 1 5 8 17 9 31 52 69 

Od 20000 do 21000  3 10 14  1 1 10  4 2 4  1 4 24 11 27 33 33 
Od 21000 do 22000   8 5  2 2 8 2   5 1 2 3 10 1 7 15 25 
Od 22000 do 23000   2 9    2  2   1 1 2 3 0 5 10 20 
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Od 23000 do 24000  1 1 5   2 1    1  1 1 3 2 5 7 11 
Od 24000 do 25000   4 4   1 1      1 2 4 1 4 4 12 
Od 25000 do 26000  1 1 2    1    1 1  1 3 1 2 5 8 
Od 26000  1 4 4   1 1    2    3 8 5 13 20 

Zdroj: vlastní zpracování MPSV na základě dat z IS SSP za březen 2018 
 
Legenda: 

  rozmezí nákladů na bydlení, které jsou doloženy pro žádosti o příspěvek na bydlení  
  rozmezí nákladů na bydlení, které hradí min. 90 % příjemců dané skupiny 
     22    počet příjemců příspěvku na bydlení v dané kategorii 

 

Mechanismus použití normativních nákladů na bydlení použitých jako horní limit ve výpočtu výše příspěvku na bydlení je vidět z obdobného 
schématu, znázorňujícího průměrné výše vyplácených dávek: 

Doložené 
náklady na 

bydlení v Kč 

Velikost obce 

Do 9 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 100 000 a více obyvatel Praha 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a více 
osob 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a více 
osob 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a více 
osob 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a více 
osob 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a více 
osob 

Od 0 do 1000  51  50  50    50  50      50      50  60  50  50      50     

Od 1000 do 
2000 

 589  129  50  50  554  224  104  50  701  93  50    575  102  50    796       

Od 2000 do 
3000 

1 066  782  369  58 1 077  888  463  56 1 082  938  424  61 1 163  745  335  50 1 260    300   

Od 3000 do 
4000 

1 421 1 433 1 149  479 1 425 1 477 1 113  504 1 441 1 607 1 112  392 1 439 1 528 1 255  734 1 458 1 438 1 369   

Od 4000 do 
5000 

1 940 1 922 1 785 1 115 1 912 2 090 1 815 1 125 1 947 2 220 1 982 1 181 1 967 2 251 2 090 1 138 1 681 2 213 1 513  676 

Od 5000 do 
6000 

2 113 2 647 2 335 1 696 2 299 2 715 2 541 2 027 2 616 2 679 2 726 2 121 2 654 2 795 2 834 1 918 2 038 2 636 2 248 1 876 
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Od 6000 do 
7000 

2 143 3 258 2 979 2 302 2 444 3 380 3 135 2 717 3 005 3 419 3 336 2 984 3 319 3 565 3 300 2 772 2 865 3 200 3 017 2 693 

Od 7000 do 
8000 

2 224 3 708 3 782 2 944 2 550 4 034 3 883 3 198 2 905 4 176 4 049 3 489 3 254 4 174 4 041 3 430 3 687 3 704 3 712 2 956 

Od 8000 do 
9000 

2 324 3 753 4 546 3 656 2 762 4 206 4 816 3 989 2 952 4 901 4 919 4 214 3 325 4 901 4 989 4 167 3 993 4 248 4 396 3 307 

Od 9000 do 
10000 

2 519 3 993 5 405 4 621 2 763 4 336 5 832 4 952 3 045 5 352 5 833 5 141 3 347 5 352 5 887 5 171 4 019 4 669 4 795 4 751 

Od 10000 do 
11000 

2 458 4 044 5 805 5 392 2 938 4 437 6 394 5 987 3 522 4 776 6 802 5 957 3 578 5 403 6 658 6 171 4 095 5 514 5 773 4 980 

Od 11000 do 
12000 

2 644 4 098 5 617 6 228 2 801 4 589 6 394 6 958 3 667 2 420 7 355 7 010 3 798 5 568 7 686 7 089 4 122 5 963 6 742 5 690 

Od 12000 do 
13000 

2 766 4 145 5 833 6 656 3 035 4 785 6 717 7 723 3 782 5 618 7 772 7 922 3 818 5 785 7 535 7 792 4 191 6 235 8 813 7 057 

Od 13000 do 
14000 

2 632 4 279 5 615 4 621 3 156 4 774 6 686 7 914 3 544 5 498 7 535 8 961 3 918 5 884 8 500 9 115 4 295 6 142 7 984 7 845 

Od 14000 do 
15000 

2 673 4 262 6 138 5 392 2 941 4 234 6 239 8 017 2 940 5 682 8 496 9 782 3 702 6 094 8 574 9 908 4 143 6 292 8 799 8 385 

Od 15000 do 
16000 

2 535 4 749 6 639 6 228 3 780 4 887 7 054 7 847   6 151 8 912 10 054 3 604 5 935 8 574 10 731 4 289 7 000 9 766 8 884 

Od 16000 do 
17000 

2 646 4 410 5 839 6 656 2 988 4 951 6 396 7 657   5 690 8 870 10 001 3 236 6 023 9 139 10 522 4 462 6 804 9 813 9 249 

Od 17000 do 
18000 

2 662 4 907 6 632 7 214 3 024 5 639 6 660 7 777 4 905 6 142 9 368 10 742 1 138 6 941 8 801 9 501 3 990 6 286 9 674 11 762 

Od 18000 do 
19000 

1 867 2 697 5 912 7 026   4 009 7 298 7 205   6 390 7 724 9 003 2 956 6 847 7 750 10 457 4 253 6 375 9 604 11 341 

Od 19000 do 
20000 

  3 738 5 477 7 609 1 044 5 363 7 712 7 645     10 459 9 593 3 270 3 237 8 143 10 865 3 657 6 307 9 883 12 188 

Od 20000 do 
21000 

  5 145 6 268 6 895   1 326 8 059 6 815   6 641 8 704 9 112   7 169 8 076 9 807 4 929 7 297 9 152 11 941 

Od 21000 do 
22000 

    4 688 7 280   5 844 5 583 8 746 2 765     10 669 3 247 2 874 7 307 11 469 6 677 6 367 9 727 13 806 

Od 22000 do 
23000 

    7 443 7 626       8 119   6 739     5 204 2 826 6 121 10 492   6 799 9 944 12 391 

Od 23000 do 
24000 

  3 026 7 596 7 397     7 016 10 084       6 432   4 346 4 048 9 880 4 870 6 380 8 491 14 670 

Od 24000 do 
25000 

    6 881 6 698     7 765 7 141           7 474 9 860 10 294 5 702 8 357 7 759 11 758 

Od 25000 do 
26000 

    7 422 6 432       8 660       8 582 4 038   9 743 10 396 6 677 7 449 9 002 12 878 

Od 26000   4 862 5 226 6 769     4 017 9 430       10 226       9 522 5 080 7 557 10 555 13 689 
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Zdroj: vlastní zpracování MPSV na základě dat z IS SSP za březen 2018 
 
Legenda: 

  rozmezí nákladů na bydlení, které jsou doloženy pro žádosti o příspěvek na bydlení  
  rozmezí nákladů na bydlení, které hradí min. 90 % příjemců dané skupiny 
  7 448 průměrná výše příspěvku na bydlení v dané kategorii (pokud není uvedena výše dávky, byla vyplacena v pozdějším měsíci, kdy výše dávky nelze jednoznačně 

přiřadit k danému příjemci bez nutnosti přímého vstupu do osobních dat, které statistické výstupy neobsahují) 

 

Pro rychlou orientaci lze ještě v obdobném schématu vyznačit nastavení příslušných částek normativních nákladů na bydlení: 

Doložené 
náklady na 

bydlení v Kč 

Velikost obce 

Do 9 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 100 000 a více obyvatel Praha 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a více 
osob 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a více 
osob 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a více 
osob 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a více 
osob 

1 
osoba 

2 
osoby 

3 
osoby 

4 a více 
osob 

Od 0 do 1000                     

Od 1000 do 
2000 

                    

Od 2000 do 
3000 

                    

Od 3000 do 
4000 

                    

Od 4000 do 
5000 

4 844                    

Od 5000 do 
6000 

    5 036    5 928    6 227        

Od 6000 do 
7000 

                7 870    

Od 7000 do 
8000 

 7 046    7 308               

Od 8000 do 
9000 

         8 530    8 938       

Od 9000 do 
10000 

  9 702                  
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Od 10000 do 
11000 

      10 045              

Od 11000 do 
12000 

          11 642       11 186   

Od 12000 do 
13000 

   12 299    12 712       12 176      

Od 13000 do 
14000 

                    

Od 14000 do 
15000 

           14 639         

Od 15000 do 
16000 

               15 282   15 116  

Od 16000 do 
17000 

                    

Od 17000 do 
18000 

                    

Od 18000 do 
19000 

                   18 827 

Od 19000 do 
20000 

                    

Od 20000 do 
21000 

                    

Od 21000 do 
22000 

                    

Od 22000 do 
23000 

                    

Od 23000 do 
24000 

                    

Od 24000 do 
25000 

                    

Od 25000 do 
26000 

                    

Od 26000                     

Zdroj: vlastní zpracování MPSV na základě dat z IS SSP za březen 2018 
Legenda: 

  rozmezí nákladů na bydlení, které jsou doloženy pro žádosti o příspěvek na bydlení  
  rozmezí nákladů na bydlení, které hradí min. 90 % příjemců dané skupiny 
  8 530    výše normativních nákladů na bydlení v dané kategorii  
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

• Příjemci příspěvku na bydlení  
• Úřad práce ČR – rozhoduje v I. stupni a vyplácí dávku 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – jako odvolací orgán 
 
 
1.5  Popis cílového stavu 
 
Všechna navrhovaná opatření vychází z principů projednaných Pracovní skupinou pro 
nepojistné sociální dávky Ministerstva práce a sociálních věcí, která je poradním orgánem 
paní ministryně, a měla by vést ke snížení vyplácení příspěvku na bydlení v případech, kdy 
dochází k účelovému obcházení podmínek daných zákonem nebo v případech, kdy domácnost 
(rodina) může své náklady na bydlení hradit bez spoluúčasti státu a ke snížení administrativní 
zátěže klientů i Úřadu práce ČR. 

Popis jednotlivých navrhovaných opatření:  

a) Vyloučení nároku na příspěvek na bydlení v těch případech, kdy některá ze společně 
posuzovaných osob je vlastníkem či spoluvlastníkem jiné bytové jednotky, nebo jiné 
nemovitosti určené k bydlení, než je byt, ve kterém rodina žije a na který požaduje příspěvek 
na bydlení.  V situacích, kdy mohou existovat právní či faktické důvody, bránící užívání bytu, 
jež má žadatel o příspěvek na bydlení, např. ve spoluvlastnictví se toto opatření nepoužije.  

Tímto opatřením se sníží okruh příjemců příspěvku na bydlení a žadatelů o tuto dávku o 
rodiny, které vlastní další bytové jednotky, které mohou využít buď k levnějšímu bydlení, 
nebo k pronájmu a tím k zabezpečení dostatečného příjmu na úhradu vlastních nákladů na 
bydlení.  

Opatření se dotkne vlastníků bytových domů i vlastníků rodinných domů s více bytovými 
jednotkami, které jsou navíc v některých případech fiktivně pronajímány členům rodiny 
(zpravidla dětem), takže se v dané nemovitosti vyplácí i několik příspěvků na bydlení v rámci 
jedné rodiny a zároveň těmito vlastníky je deklarován minimální nebo nulový příjem z 
pronájmu dalších bytových jednotek.  

Počet příjemců, kteří nově nesplní nárok na příspěvek na bydlení lze z praxe Úřadu práce 
České republiky odhadnout ve výši kolem 1 – 2 %. Přesnější odhad nelze udělat, protože se u 
této dávky vlastnictví více bytových jednotek doposud nesledovalo. Odhadovaná úspora 
státního rozpočtu v rámci systému státní sociální podpory je cca 80 mil Kč. 

Příklady dopadu daného opatření na rodiny: 

Příklad 1 
Úplná rodina žijící v nájemním bytě v obci 50 – 100 tis obyv.  
Rodiče a 2 děti ve věku 2 a 6 let   
Žádný člen rodiny nevlastní jinou bytovou jednotku. 
 
Čistý příjem otce:     18 000 Kč 
Matka - rodičovský příspěvek:    6 000 Kč 
Přídavky na děti:        1 710 Kč  
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Celkový příjem:    25 710 Kč 
Náklady na bydlení:    14 000 Kč 
 
Životní minimum rodiny:  3 140 + 2 830 + 2 140 + 1 740 = 9 850 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení  14 639 Kč 
 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 14 000 – 0,30*25 710 = 6 287 Kč 
 
Konečný zůstatek čistého příjmu 
25 710 + 6 287 – 14 000 = 17 997 Kč 
 
Rodina splní nárok na příspěvek na bydlení i po nové úpravě.  
 

Příklad 2 
Úplná rodina žijící v nájemním bytě v obci 50 – 100 tis obyv.  
Rodiče a 2 děti ve věku 2 a 6 let   
Otec je vlastníkem druhého bytu, V příjmech pro dávky státní sociální podpory příjem z pronájmu 
uveden není. 
 
Rodina nesplní nárok na příspěvek na bydlení po nové úpravě.  
Otec bude vyzván k doložení příjmu z pronájmu bytu i pro ostatní dávky státní sociální podpory. 
V rámci sociálního poradenství, příp. sociální práce by mělo být s rodinou pracováno a 
doporučeno jí využít svůj majetek (druhý byt) buď k přestěhování (pokud by to technické a právní 
skutečnosti dovolovaly a náklady v tomto bytě byly nižší než v bytě nájemním) nebo k pronájmu a 
tím k zajištění si zvýšení příjmu rodiny. 

 

b) Úprava výše nákladů na bydlení v těch případech, kdy nájemci bytů mají s majiteli nebo 
pronajímateli bytů sjednanou úhradu nákladů na bydlení paušální platbou za celé náklady na 
bydlení nebo jejich část.  

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění 
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších 
předpisů, umožňuje majiteli a nájemci ujednání tzv. paušální platby, která slučuje částku 
nájemného a částky za služby, nebo částky za služby. V obou případech však platí, že 
paušální platba se nevyúčtovává. Pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení 
má majitel bytu sice zákonem danou povinnost vystavit podrobný rozpis paušální platby s 
vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby, ale ani v tomto případě ze zákona 
nedochází k faktickému vyrovnání zúčtovaných přeplatků a nedoplatků. Tím v praxi dochází 
k ujednání vyšších plateb za náklady na bydlení, než jaké skutečně nájemce bytu 
spotřebovává, a přeplatky na službách (saturované příspěvkem na bydlení) zůstávají majiteli 
bytu. V ostatních případech se vrácené přeplatky zahrnují do stanovení výše příspěvku na 
bydlení a adekvátně snižují jeho výši na další období, na které je poskytovaný. 

Z toho vyplývá, že v případech, kdy bude paušální platbou hrazena část nákladů na bydlení, 
bude pro nárok na dávku zohledněna ta část nákladů na bydlení, která nebude stanovena 
paušální platbou, v případech, kdy budou celé náklady na bydlení stanoveny paušální platbou 
budou náklady na bydlení vyhodnoceny v nulové výši.   
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Toto opatření by bylo i více motivující pro příjemce příspěvku na bydlení neuzavírat smlouvy 
s paušální platbou, ale platit za zúčtovatelné náklady pouze to, co skutečně v rámci bydlení 
spotřebovali. Zároveň by nedocházelo k neopodstatněnému navyšování nákladů na bydlení ze 
strany majitelů bytů, u kterého by se fakticky nevracely přeplatky. 

Opatření by se odhadem dotklo 1- 2 % současných příjemců příspěvku na bydlení, tj. cca 2 -
3,5 tis. příjemců (většinou jde o příjemce z velkých měst). Odhadovaná úspora státního 
rozpočtu v rámci systému státní sociální podpory je 400 mil. Kč. 

Příklady dopadu daného opatření na rodiny: 

Příklad 1 
Úplná rodina žijící v nájemním bytě v obci 50 – 100 tis obyv.  
Rodiče a 2 děti ve věku 2 a 6 let   
 
Čistý příjem otce:     18 000 Kč 
Matka - rodičovský příspěvek:    6 000 Kč 
Přídavky na děti:       1 710 Kč  
Celkový příjem:    25 710 Kč 
Náklady na bydlení:   14 000 Kč, z toho 6 600 Kč za nájem a 7 400 Kč za služby a 

energie (rozepsané na jednotlivé položky od pronajímatele 
bytu a zúčtovatelné položky pravidelně vyúčtované a 
vyrovnané přeplatky a doplatky mezi nájemcem a 
pronajímatelem) 

 
Životní minimum rodiny:  3 140 + 2 830 + 2 140 + 1 740 = 9 850 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení  14 639 Kč 
 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 14 000 – 0,30*25 710 = 6 287 Kč 
 
Nová právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 14 000 – 0,30*25 710 = 6 287 Kč 
 
U rodiny nedojde v rámci tohoto opatření po nové úpravě k žádné změně.  
 

Příklad 2 
Úplná rodina žijící v nájemním bytě v obci 50 – 100 tis obyv.  
Rodiče a 2 děti ve věku 2 a 6 let   
 
Čistý příjem otce:     18 000 Kč 
Matka - rodičovský příspěvek:    6 000 Kč 
Přídavky na děti:       1 710 Kč  
Celkový příjem:    25 710 Kč 
Náklady na bydlení:   14 000 Kč, z toho 4 000 Kč za nájem a 10 000 Kč paušální 

částkou za další náklady spojené s užíváním bytu (bez 
dalšího rozpisu na jednotlivé položky od pronajímatele bytu 
a nezúčtovávané) 

 
Životní minimum rodiny:  3 140 + 2 830 + 2 140 + 1 740 = 9 850 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení  14 639 Kč 
 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 14 000 – 0,30*25 710 = 6 287 Kč 
 
Nová právní úprava příspěvku na bydlení: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBH56DY)



19 
 

Rodině se do uznatelných nákladů na bydlení započte pouze část rozepsaná za nájem, tj. 4 000 Kč. 
Ostatní náklady hrazené paušální platbou se rodině do nákladů na bydlení nezapočítají. 
Porovnáním 4 000 k rozhodnému příjmu vynásobenému příslušným koeficientem (0,30*25 710) 
vyjde, že uznatelné náklady na bydlení nepřekračují 30 % rozhodného příjmu rodiny, a proto 
rodina v rámci tohoto opatření nesplní nárok na příspěvek na bydlení.  
 
V rámci sociálního poradenství by mělo být rodině (již před účinností této právní úpravy) 
doporučeno domluvit s pronajímatelem klasický způsob sjednání nákladů na bydlení rozpisem 
záloh a jejich vyúčtováním. (S největší pravděpodobností by mělo dojít i ke snížení skutečně 
hrazených nákladů na bydlení nebo k vrácení přeplatků na těchto platbách). 
 

c) Omezení nároku na příspěvek na bydlení výší disponibilního příjmu rodiny ve výši 2,0 
násobku životního minima rodiny.  

Vedle podmínky porovnání výše nákladů na bydlení k příjmům (náklady na bydlení převyšují 
30 %, resp. 35 % příjmu) by se zavedla další podmínka, že po úhradě nákladů na bydlení 
rodině zůstane disponibilní příjem v určité zákonem stanovené výši.  

Opatření by omezilo případy, kdy rodina pobírá příspěvek na bydlení a přitom její příjem je 
dostatečně vysoký a umožňuje plné hrazení nákladů na bydlení bez přispění státu, aniž by to 
ohrozilo finanční situaci dané rodiny.  

Na základě současného čerpání příspěvku na bydlení lze odhadovat, že opatření se dotkne cca 
23 tis. příjemců, tj. 12,3 % příjemců. Podle velikosti rodin se toto opatření dotkne cca 18 % 
jednočlenných domácností, 11 % dvoučlenných domácností, 6 % tříčlenných domácností a 3 
% čtyřčlenných domácností). Odhadovaná úspora státního rozpočtu v rámci systému státní 
sociální podpory je cca 289 mil. Kč. 

Příklady dopadu daného opatření na rodiny (počítáno s příklady, kdy žádný člen domácnosti 
nevlastní jinou bytovou jednotku a náklady na bydlení, ani jejich části, nejsou sjednány paušálními 
platbami): 

Příklad 1 
Samostatně žijící osoba v nájemním bytě v Praze.  
 
Celkový čistý příjem:  13 000 Kč.  
Náklady na bydlení:      9 000 Kč 
 
Životní minimum jednotlivce:   3 410 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení 7 870 Kč. 
 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 7 870 – 0,35*13 000 = 3 320 Kč 
 
Nová úprava příspěvku na bydlení:  
Disponibilní příjem po úhradě nákladů na bydlení: 
13 000 – 9 000 = 4 000 Kč = 1,17 nás. ŽM jednotlivce 
 
Tato osoba splní nárok na příspěvek na bydlení i po nové úpravě.  
 
 
Příklad 2 
Samostatně žijící osoba v nájemním bytě v Praze.  
 
Celkový čistý příjem:    20 000 Kč.  
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Náklady na bydlení:        9 000 Kč 
 
Životní minimum jednotlivce:  3 410 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení 7 870 Kč. 
 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 7 870 – 0,35*20 000 = 870 Kč 
 
Nová úprava příspěvku na bydlení:  
Disponibilní příjem po úhradě nákladů na bydlení: 
20 000 – 9 000 = 11 000 Kč = 3,23 nás. ŽM jednotlivce 
 
Tato osoba nesplní nárok na příspěvek na bydlení po nové úpravě.  
 
 
Příklad 3 
Neúplná rodina žijící v nájemním bytě v obci 50 – 100 tis obyv.  
Matka a 2 děti ve věku 2 a 6 let   
Matka pobírá rodičovský příspěvek po PPM (splňuje nárok na vyšší výměru přídavku na dítě) 
 
Rodičovský příspěvek:      7 600 Kč 
Přídavky na děti:      1 710 Kč (800 Kč + 910 Kč) 
Výživné:       4 000 Kč 
Celkový příjem:    13 310 Kč 
Náklady na bydlení:    12 000 Kč 
 
Životní minimum rodiny:  3140 + 2 140 + 1 740 = 7 020 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení 11 642 Kč 
 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 11 642 – 0,30*13 310 = 7 649 Kč 
 
Nová úprava příspěvku na bydlení:  
Disponibilní příjem po úhradě nákladů na bydlení: 
13 310 – 12 000 = 1 310 Kč = 0,18 nás. ŽM rodiny 
 
Rodina splní nárok na příspěvek na bydlení i po nové úpravě. 
 
 
Příklad 4 
Neúplná rodina žijící v nájemním bytě v obci 50 – 100 tis obyv.  
Matka a 2 děti ve věku 2 a 6 let, mladší dítě navštěvuje předškolní zařízení (docházka se již 
netestuje)   
 
Čistý příjem matky:     16 000 Kč 
Rodičovský příspěvek:          7 600 Kč 
Výživné          4 000 Kč 
Přídavky na děti:                      0 Kč  
Celkový příjem:    27 600 Kč 
Náklady na bydlení:    12 000 Kč 
 
Životní minimum rodiny:  3140 + 2 140 + 1 740 = 7 020 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení 11 642 Kč 
 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 11 642 – 0,30*27 600 = 3 362 Kč 
 
Nová úprava příspěvku na bydlení:  
Disponibilní příjem po úhradě nákladů na bydlení: 
27 600 – 12 000 = 15  600 Kč = 2,22 nás. ŽM rodiny 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZBH56DY)



21 
 

 
Rodina nesplní nárok na příspěvek na bydlení po nové úpravě.  
 
 
Příklad 5 
Úplná rodina žijící v nájemním bytě v obci 50 – 100 tis obyv.  
Rodiče a 2 děti ve věku 2 a 6 let   
Čistý příjem otce:     18 000 Kč 
Matka - rodičovský příspěvek:    6 000 Kč 
Přídavky na děti:      1 710 Kč  
Celkový příjem:    25 710 Kč 
Náklady na bydlení:    14 000 Kč 
 
Životní minimum rodiny:  3 140 + 2 830 + 2 140 + 1 740 = 9 850 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení  14 639 Kč 
 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 14 000 – 0,30*25 710 = 6 287 Kč 
 
Nová úprava příspěvku na bydlení:  
Disponibilní příjem po úhradě nákladů na bydlení: 
25 710 – 14 000 = 11 710 Kč = 1,19 nás. ŽM rodiny 
 
Rodina splní nárok na příspěvek na bydlení i po nové úpravě.  
 
 
Příklad 6 
Úplná rodina žijící v nájemním bytě v obci 50 – 100 tis obyv.  
Rodiče a 2 děti ve věku 6 a 10 let   
 
Čistý příjem otce:     24 000 Kč 
Čistý příjem matky:   16 000 Kč 
Přídavky na děti:              0 Kč  
Celkový příjem:    40 000 Kč 
Náklady na bydlení:    14 000 Kč 
 
Životní minimum rodiny:  3 140 + 2 830 + 2 140 + 2 140 = 10 250 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení 14 639 Kč 
 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 14 000 – 0,30*40 000 = 2 000 Kč 
Nová úprava příspěvku na bydlení:  
Disponibilní příjem po úhradě nákladů na bydlení: 
40 000 – 14 000 = 26 000 Kč = 2,54 nás. ŽM rodiny 
 
Rodina nesplní nárok na příspěvek na bydlení po nové úpravě.  

 
d) Změna okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení. 

Do okruhu společně posuzovaných osob by se zahrnovaly všechny osoby, které spolu fakticky 
v daném bytě bydlí (a to bez ohledu na to, kde mají hlášen trvalý pobyt) a dále osoby, které 
jsou spjaty vyživovací povinností, tzn., zejména manželé a jejich nezletilé nezaopatřené děti.   

Opatření by omezilo zejména fiktivní rozestěhování rodin, kdy výdělečně činný člen rodiny je 
trvale hlášen v jiném bytě či na ohlašovně obecního úřadu a zbytek rodiny (zpravidla 
nevýdělečná matka s dětmi) tak dosáhne na příspěvek na bydlení. Dále by se omezilo 
poskytování příspěvku na bydlení samostatně žijícím nezaopatřeným dětem (studentům), kteří 
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deklarují nulový příjem a nemají nijak upravenou vyživovací povinnost ze strany rodičů. Ve 
všech případech by se ponechala možnost podat žádost o vyloučení z okruhu společně 
posuzovaných osob tak, aby se ošetřily situace, kdy manželé nebo rodiče a děti spolu skutečně 
nežijí a nehospodaří. 

Toto opatření by mělo přinést poměrně zásadní úspory ve výplatě příspěvku na bydlení, 
protože tyto případy nadužívání příspěvku na bydlení jsou podle sdělení Generálního 
ředitelství Úřadu práce ČR poměrně časté (odhady dle jednotlivých lokalit se pohybují v 
rozmezí od 10 do 70 % žadatelů), s větším nadužíváním ve velkých městech.  

Toto opatření povede k úsporám na vyplácených finančních prostředcích, ale nelze jej 
vyčíslit, protože si vyžádá přehodnocení okruhů společně posuzovaných osob podle 
faktického soužití v bytech, které se v současné době nesleduje.   

Lze důvodně předpokládat, že změny v okruhu společně posuzovaných osob budou v 
případech, kdy v daném bytě není z manipulativních důvodů nahlášena osoba se 
započitatelnými příjmy. Odhadovanou úsporu nelze vyčíslit. 

Opatření by si vyžádalo větší administrativní zátěž při vyřizování dávky a to zejména s 
ohledem na zákonné zakotvení šetření v místě. Tento institut je již nyní součástí systému 
pomoci v hmotné nouzi, jakožto odchylka od správního řádu, jejímž smyslem je zrychlení 
správního řízení. I s ohledem na tuto skutečnost je o šetření v místě zpracován pouze záznam 
do spisu, jako podklad o přiznání dávky. Touto skutečností není dotčeno právo podat řádné 
opravné prostředky, které se váží na rozhodnutí o přiznání či nepřiznání dávky. Návrh zákona 
nestanoví povinnost provádět šetření v místě u každé podané žádosti. Bude využíván 
správním orgánem v případě pochybností o doložených skutečnostech.  

Navrhovaná úprava bude znamenat navýšení počtu pracovníků Úřad práce České republiky z 
důvodu šetření u vybraných žádostí a to od 1. 1. 2019 do 31. 6. 2019 na 501 systemizovaných 
míst a od 1. 7. 2019 na 274 systemizovaných míst. Náklady lze odhadovat na 169 mil. Kč na 
274 systemizovaných míst.  

Příklady dopadu daného opatření na rodiny (počítáno s příklady, kdy žádný člen domácnosti 
nevlastní jinou bytovou jednotku a náklady na bydlení, ani jejich části, nejsou sjednány paušálními 
platbami): 

Příklad 1 
Student VŠ žije v nájemním bytě v Praze a deklaruje nulový rozhodný příjem pro dávky SSP.  
 
Čistý příjem z výdělečné činnosti:           0 Kč.  
Přídavek na dítě         700 Kč 
Výživné od rodičů (neuplatněno)           0 Kč 
Náklady na bydlení:      9 000 Kč 
 
Životní minimum jednotlivce:   3 410 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení 7 870 Kč. 
 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 7 870 – 0,35*3 410 = 6 676 Kč 
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Nová úprava příspěvku na bydlení:  
Student bude hodnocen společně se svými rodiči, kteří užívají jiný nájemní byt. Podle příjmové 
situace rodiny je možné uplatnit žádost na příspěvek na bydlení na byt, ve kterém žijí rodiče a kde 
by byl společně posuzovanou osobou i student, který se z důvodu přípravy na budoucí povolání 
přechodně zdržuje mimo tento byt. Student v tomto případě nesplní nárok na samostatné 
posuzování jeho osoby v pronajatém bytě. 
Výjimkou budou případy, kdy lze např. prokázat, že student s rodiči nežil ani před uplatněním 
nároku na příspěvek na bydlení (např. přešel do nájemního bytu z dětského domova) a s rodiči 
není v žádném kontaktu. V takovýchto případech může student požádat o vyloučení rodičů z okruhu 
společně posuzovaných osob a žádost o příspěvek na bydlení uplatnit.  
 
Příklad 2 
Úplná rodina - rodiče a 2 děti ve věku 6 a 10 let užívají společně nájemní byt v obci 50 – 100 tis 
obyv. Matka s dětmi je hlášena v tomto nájemním bytě, otec je hlášen v nájemním bytě svých 
rodičů, tzn., v současné době není společně posuzovanou osobou pro nárok na příspěvek na 
bydlení) 
 
Matka - rodičovský příspěvek:    6 000 Kč 
Přídavky na děti:                     0 Kč  
Celkový příjem:     6 000 Kč (pro stanovení výše dávky bude použita fikce 

příjmu ve výši životního minima rodiny - 0,3* 7 420 Kč) 
Náklady na bydlení:   14 000 Kč z toho 6 600 Kč za nájem a 7 400 Kč za služby a 

energie (rozepsané na jednotlivé položky od pronajímatele 
bytu a zúčtovatelné položky pravidelně vyúčtované a 
vyrovnané přeplatky a doplatky mezi nájemcem a 
pronajímatelem) 

(Čistý příjem otce ve výši 24 000 Kč, se pro nárok na dávku a její výši podle současné právní 
úpravy nezapočítává) 
 
Životní minimum rodiny matka + děti:  3 140 + 2 140 + 2 140 = 7 420 Kč 
Životní minimum celé rodiny:  3 140 + 2 830 + 2 140 + 2 140 = 10 250 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení činí: 

- pro 3 osoby v domácnosti 11 642 Kč 
- pro 4 osoby v domácnosti 14 639 Kč 

 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 11 642 – 0,30*7 420 = 9 416 Kč 
 
Nová úprava příspěvku na bydlení:  
Do společně posuzovaných osob se bude započítávat i manžel žadatelky a otec jejich dětí. 
Rozhodný příjem rodiny tedy nebude činit 6 000 Kč, ale 30 000 Kč.  
 
Disponibilní příjem po úhradě nákladů na bydlení: 
30 000 – 14 000 = 16 000 Kč = 1,5 nás. ŽM rodiny 
 
PnB  = 14 000 – 0,3*30 000 = 5 000 Kč 
 
Při zohlednění skutečného okruhu společně posuzovaných osob splní rodina nárok na příspěvek na 
bydlení i podle nové úpravy, ale v nižší výši (podle současné právní úpravy by byla nadbytečně 
vyplácena částka na příspěvku na bydlení ve výši 4 416 Kč) 
 

e) Úprava normativních nákladů na bydlení a zohledňovaných nákladů na bydlení pro 
příspěvek na bydlení 

Úprava spočívá v samostatném posuzování nákladů na bydlení za část nájemného a za část 
nákladů na energie a služby spojené s užíváním bytu. Obě tyto položky by měly být 
limitovány maximálními výšemi samostatně tak, aby nedocházelo k manipulativnímu přesunu 
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mezi položkami nákladů na bydlení. Částky srovnatelných nákladů na bydlení používané u 
bytů vlastníků a členů bytových družstev zůstávají touto úpravou nedotčeny.  

Rozdělení normativních nákladů se dotkne cca 44,5 tis. příjemců, tzn. 23 % příjemců (ve 
všech velikostech domácností a velikostech obcí). Odhadovaná úspora do systému státní 
sociální podpory je 800 mil. Kč. 

Příklady dopadu daného opatření na rodiny (počítáno s příklady, kdy žádný člen domácnosti 
nevlastní jinou bytovou jednotku a náklady na bydlení, ani jejich části, nejsou sjednány paušálními 
platbami): 

Příklad 1 
Úplná rodina žijící v nájemním bytě v obci 50 – 100 tis obyv.  
Rodiče a 2 děti ve věku 2 a 6 let   
 
Čistý příjem otce:     18 000 Kč 
Matka - rodičovský příspěvek:    6 000 Kč 
Přídavky na děti:      1 710 Kč  
Celkový příjem:    25 710 Kč 
Náklady na bydlení:   14 000 Kč, z toho 6 600 Kč za nájem a 7 400 Kč za služby a 

energie (rozepsané na jednotlivé položky od pronajímatele 
bytu a zúčtovatelné položky pravidelně vyúčtované a 
vyrovnané přeplatky a doplatky mezi nájemcem a 
pronajímatelem) 

 
Životní minimum rodiny:  3 140 + 2 830 + 2 140 + 1 740 = 9 850 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení   

- podle současné právní úpravy 14 639 Kč 
- podle nové úpravy 6 646 Kč na nájem a 7 992 Kč na energie a ostatní služby spojené 

s užíváním bytu 
 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 14 000 – 0,30*25 710 = 6 287 Kč 
 
Nová právní úprava příspěvku na bydlení: 
Uznatelné náklady na bydlení:  
Nájem     6 600 Kč 
Energie a ostatní náklady                7 400 Kč 
 
PnB = 14 000 – 0,30*25 710 = 6 287 Kč 
 
U rodiny nedojde v rámci tohoto opatření po nové úpravě k žádné změně ve výši dávky.  

 

Příklad 2 
Úplná rodina žijící v nájemním bytě v obci 50 – 100 tis obyv.  
Rodiče a 2 děti ve věku 2 a 6 let   
 
Čistý příjem otce:     18 000 Kč 
Matka - rodičovský příspěvek:    6 000 Kč 
Přídavky na děti:      1 710 Kč  
Celkový příjem:    25 710 Kč 
Náklady na bydlení:   14 000 Kč, z toho 5 000 Kč za nájem a 9 000 Kč za služby a 

energie (rozepsané na jednotlivé položky od pronajímatele 
bytu a zúčtovatelné položky pravidelně vyúčtované a 
vyrovnané přeplatky a doplatky mezi nájemcem a 
pronajímatelem) 
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Životní minimum rodiny:  3 140 + 2 830 + 2 140 + 1 740 = 9 850 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení   

- podle současné právní úpravy 14 639 Kč 
- podle nové úpravy 6 646 Kč na nájem a 7 992 Kč na energie a ostatní služby spojené 

s užíváním bytu 
 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 14 000 – 0,30*25 710 = 6 287 Kč 
 
Nová právní úprava příspěvku na bydlení: 
Uznatelné náklady na bydlení:  
Nájem    5 000 Kč 
Energie a ostatní náklady  7 992 Kč 
 
PnB = 12 992 – 0,30*25 710 = 5 279 Kč 
 
U rodiny dojde v rámci tohoto opatření po nové úpravě ke snížení příspěvku na bydlení.  
 

f) Změna zmocňující podmínky pro stanovení nové výše nákladů srovnatelných s nájemným a 
částek, které se započítávají za pevná paliva a normativních nákladů na bydlení. 

Úprava ve smyslu zavedení valorizační podmínky, která by sledovala pohyb cen v oblasti 
bydlení, s tím, že vláda by na základě tohoto vývoje tyto částky měnila k 1. lednu 
následujícího kalendářního roku v případě, že sledované celkové náklady na bydlení vzrostou 
o min. 5 % od posledního stanovení normativních nákladů.  

O úsporném dopadu do státního rozpočtu lze uvažovat pouze v letech, kdy by se neupravovala 
(nezvyšovala) výše normativních nákladů na bydlení v letech, kdy by docházelo k nulovému 
nebo mírnému nárůstu cen v oblasti bydlení. Dopady jsou odhadovány podle trendu 
posledních let.  Další částečné úspory státního rozpočtu se projeví i v systému pomoci v 
hmotné nouzi u doplatku na bydlení, který u nebytových prostorů vychází z normativních 
nákladů na bydlení pro státní sociální podporu. Odhadovaná úspora státního rozpočtu v rámci 
systému státní sociální podpory je v letech bez úpravy cca 100 - 150 mil. Kč. 

g) Snížení administrativní zátěže klientů a Úřadu práce České republiky. 

Odstraněním fikce minimálního rozhodného příjmu ve výši životního minima rodiny pro 
příspěvek na bydlení, kdy je tento nedostatek příjmu vykrýván v doplatku na bydlení.   

Na základě současného čerpání příspěvku na bydlení lze odhadovat, že opatření se dotkne cca 
50 tis. příjemců, tj. 26 % příjemců. Avšak u cca 20 tis. rodin půjde o navýšení dávky v řádech 
50 Kč až stovky Kč, neboť tyto rodiny mají příjem jen mírně pod hranicí životního minima 
rodiny. Domácností s deklarovaným příjmem v nulové výši, kterých se opatření dotkne 
nejvýrazněji, je cca 16 tis., tj. cca 8 % příjemců (podle velikosti domácností jde o 14,3 % 
jednočlenných domácností, 5,2  % dvoučlenných domácností, 3,6  % tříčlenných domácností 
a 1,4 % čtyř a vícečlenných domácností). Tyto rodiny (pokud plní podmínky hmotné nouze) a 
v současné době pobírají doplatek na bydlení, jim bude snížen, nebo na něj nesplní nárok (v 
případech, kdy doplatkem na bydlení byla doplácena pouze započítaná fikce příjmu). 
Navýšení výdajů státního rozpočtu v rámci státní sociální podpory je 682 mil. Kč. 
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h) Změna koeficientu rozhodného příjmu u vlastníků bytů (družstevních bytů a bytů 
vlastníků) v Praze, shodně s územím mimo hl. město Prahu na 0,3.  

Navrhuje se sjednocení koeficientu rozhodného příjmu, a to u vlastnického a družstevního 
bydlení na 0,3, a to v celé České republice. Toto opatření je výsledkem meziresortního 
připomínkového řízení, v rámci kterého Národní rada osob se zdravotním postižením vznesla 
zásadní připomínku poukazující na jistou nerovnost osob bydlících ve vlastnické či družstevní 
formě bydlení v Praze, kdy pro celé území České republiky jsou totožné výše normativních 
nákladů na bydlení. U nájemců bytů v hl. městě Praze zůstává zachován koeficient 0,35, a to 
vzhledem k tomu, že pro nájemce v hl. městě Praze jsou stanoveny odlišné normativní 
náklady oproti dalším obcím v České republice.    

Příklady dopadu daného opatření na rodiny (počítáno s příklady, kdy žádný člen domácnosti 
nevlastní jinou bytovou jednotku a náklady na bydlení, ani jejich části, nejsou sjednány paušálními 
platbami): 

Příklad 1 
Úplná rodina žijící v družstevním bytě v Praze   
Rodiče a 2 děti ve věku 2 a 6 let   
 
Čistý příjem otce:     18 000 Kč 
Matka - rodičovský příspěvek:    6 000 Kč 
Přídavky na děti:      1 710 Kč  
Celkový příjem:    25 710 Kč 
Náklady na bydlení:   7 000 Kč za služby a energie (rozepsané na jednotlivé 

položky od pronajímatele bytu a zúčtovatelné položky 
pravidelně vyúčtované a vyrovnané přeplatky a doplatky mezi 
nájemcem a pronajímatelem) – platba do fondu oprav se u 
družstevních bytů nezohledňuje, místo této platby se do 
výpočtu výše dávky zohledňují srovnatelné náklady dané 
zákonem 

 
Životní minimum rodiny:  3 140 + 2 830 + 2 140 + 1 740 = 9 850 Kč 
Příslušné normativní náklady na bydlení   

- podle současné právní úpravy 11 298 Kč 
- podle nové úpravy 4 194 Kč srovnatelné náklady s nájemným a 7 105 Kč na energie a 

ostatní služby spojené s užíváním bytu 
 
 
Současná právní úprava příspěvku na bydlení: 
PnB = 11 298 – 0,35*25 710 = 2 299 Kč 
 
Nová právní úprava příspěvku na bydlení: 
Uznatelné náklady na bydlení:  
Srovnatelné náklady s nájemným 6 600 Kč 
Energie a ostatní náklady   7 000 Kč 
 
PnB = 11 298 – 0,30*25 710 = 3 585 Kč 
 
U rodiny dojde v rámci tohoto opatření po nové úpravě k navýšení dávky na srovnatelnou částku, 
na kterou mají nárok srovnatelné rodiny (pokud jde o složení rodiny, její příjem a náklady na 
bydlení) v družstevním bytě mimo hl. město Prahu.  
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1.6 Zhodnocení rizika 

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

Navrhovanými opatřeními tak dojde na jedné straně ke snížení výdajů státního rozpočtu, které 
tak nebudou vynakládány nadbytečně, nicméně s ohledem na zvýšení administrativní 
náročnosti v rámci správního řízení (některé podmínky nároku budou vyžadovat v některých 
případech šetření v místě), je třeba počítat s vyššími náklady souvisejícími s nutným 
navýšením počtu pracovníků Úřadu práce České republiky.  

 

2. Návrh variant řešení:  

VARIANTA I – „nulová“ 

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

VARIANTA II  

Návrh nové právní úpravy, tj. nově upravit: 

a) vyloučení nároku na příspěvek na bydlení v těch případech, kdy některá ze společně 
posuzovaných osob je vlastníkem či spoluvlastníkem jiné bytové jednotky, nebo jiné 
nemovitosti určené k bydlení, než je byt, ve kterém rodina žije a na který požaduje 
příspěvek na bydlení; 

b) vyloučení nároku na příspěvek na bydlení v těch případech, kdy nájemci bytů mají s 
majiteli nebo pronajímateli bytů sjednanou úhradu nákladů na bydlení paušální 
platbou;  

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

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

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

f) zrušení fikce minimálního rozhodného příjmu ve výši životního minima rodiny. 
g) změna koeficientu rozhodného příjmu u vlastníků bytů (družstevních bytů a bytů 

vlastníků) v Praze, shodně s územím mimo hl. město Prahu na 0,3. 

3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

VARIANTA I – „nulová“ 

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

Přínosy: 
Dojde ke snížení nadužívání příspěvku na bydlení, v případech, kdy jeho výplata není 
nezbytná. Zajistí se tak vyšší efektivita prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu. 
Částečně se sníží administrativní zátěž klientů i ÚP ČR. 
Náklady:  
Navrhovaná opatření ve své podstatě povedou ke snížení prostředků vynakládaných ze 
státního rozpočtu a ke snížení počtu příjemců příspěvku na bydlení vyplývajícího 
z příslušného opatření: 

- počet příjemců, kteří nově nesplní nárok na příspěvek na bydlení z důvodu vlastnictví 
či spoluvlastnictví jiného bytu, popř. jiné nemovitosti, lze z praxe Úřadu práce České 
republiky odhadnout ve výši kolem 1 – 2 %. Přesnější odhad nelze udělat, protože se u 
této dávky vlastnictví více bytových jednotek doposud nesledovalo. Odhadovaná 
úspora státního rozpočtu v rámci systému státní sociální podpory je cca 80 mil Kč; 

- vyloučení nároku na příspěvek na bydlení z důvodu sjednání paušálních plateb by se 
odhadem dotklo 1- 2 % současných příjemců příspěvku na bydlení, tj. cca 2 -3,5 tis. 
příjemců (většinou jde o příjemce z velkých měst). Odhadovaná úspora státního 
rozpočtu v rámci systému státní sociální podpory je 400 mil Kč; 

- vyloučení nároku na příspěvek na bydlení z důvodu vyššího disponibilního příjmu se 
dotkne cca 23 tis příjemců, tj. 12,3 % příjemců. Podle velikosti rodin se toto opatření 
dotkne cca 18 % jednočlenných domácností, 11 % dvoučlenných domácností, 6 % 
tříčlenných domácností a 3 % čtyřčlenných domácností). Odhadovaná úspora státního 
rozpočtu v rámci systému státní sociální podpory je cca 289 mil Kč; 

- nejzásadnější dopady ve snížení nákladů jsou očekávány v důsledku přijetí opatření na 
změnu společně posuzovaných osob, kdy podle sdělení Generálního ředitelství Úřadu 
práce ČR je četnost manipulace s hlášením do bytů poměrně častá (v rozmezí od 10 % 
do 70 % příjemců dávky podle lokalit), toto opatření povede na jedné straně k 
úsporám na vyplácených finančních prostředcích, které však nelze vyčíslit, protože si 
vyžádá přehodnocení okruhů společně posuzovaných osob podle faktického soužití v 
bytech, které se v současné době nesleduje, na druhou stranu navrhovaná úprava 
předpokládá navýšení počtu pracovníků Úřadu práce České republiky z důvodu šetření 
u vybraných žádostí. Náklady plynoucí z nezbytného navýšení systemizovaných míst 
lze odhadovat na 159,7 mil. Kč v roce 2019 a 147,5 mil Kč v následujících letech.    

- odstranění fikce minimálního rozhodného příjmu by se dotklo cca 50 tis příjemců, tj. 
26 % příjemců. Avšak u cca 20 tis. rodin půjde o navýšení dávky v řádech 50 Kč až 
stovky Kč, neboť tyto rodiny mají příjem jen mírně pod hranicí životního minima 
rodiny. Domácností s deklarovaným příjmem v nulové výši, kterých se opatření 
dotkne nejvýrazněji je cca 16 tis., tj. cca 8 % příjemců (podle velikosti domácností jde 
o 14,3 % jednočlenných domácností, 5,2 % dvoučlenných domácností, 3,6  % 
tříčlenných domácností a 1,4 % čtyř a vícečlenných domácností). Tyto rodiny (pokud 
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plní podmínky hmotné nouze) a v současné době pobírají doplatek na bydlení, jim 
bude snížen, nebo na něj nesplní nárok (v případech, kdy doplatkem na bydlení byla 
doplácena pouze započítaná fikce příjmu). Navýšení výdajů státního rozpočtu v rámci 
státní sociální podpory je 682 mil. Kč; 

- změna zmocňující podmínky pro valorizace částek nákladů srovnatelných 
s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva a částek normativních 
nákladů na bydlení se projeví až podle skutečného vývoje cen v oblasti bydlení. Pro 
ilustraci lze uvést, že pro rok 2018 jsou odhadovány dopady - navýšení výdajů ve výši 
cca 100-150 mil Kč u příspěvku na bydlení.  

 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta I „nulová“ nevede k požadovanému cíli. 

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

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

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

6. Přezkum účinnosti regulace 

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

7. Konzultace a zdroje dat 

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

9. Kontakty 

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