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V. 

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení 

k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů 
srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 

Připomínkové místo Ustanovení Obsah zásadní připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí 
 

 

DZ V rámci Důvodové zprávy předkládaného materiálu 
je uvedeno, že ekonomické dopady vyplývající 
z úprav částek nákladů srovnatelných s nájemným, 
částek, které se započítávají za pevná paliva a částek 
normativních nákladů na bydlení činí (při zachování 
současné legislativní úpravy sociálních dávek 
poskytovaných do oblasti bydlení) zvýšení o cca 315 
mil. Kč u příspěvku na bydlení a cca 20 mil. Kč u 
doplatku na bydlení, tzn. v obou systémech nárůst 
celkem cca o 335 mil. Kč pro rok 2020. V materiálu 
není uveden konkrétní zdroj, z kterého budou tyto 
náklady pokryty. 
 
Z údajů uvedených ve státní pokladně vyplývá, že 
pro rok 2020 není u příspěvku na bydlení (§ 4141 
rozpočtové skladby) a doplatku na bydlení (§ 4172 
rozpočtové skladby) zabezpečen nárůst nákladů 
v částce 335 mil. Kč. 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme do obecné 
části důvodové zprávy (k dopadům navrhované 
úpravy na státní rozpočet) doplnit, že zvýšení 
výdajů státního rozpočtu vyvolané přijetím 
tohoto nařízení bude pokryto v rámci 

Akceptováno  
Do odůvodnění doplněn text navržený MF. 
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narozpočtovaných prostředků kapitoly 
Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Hospodářská komora 
 
 

    Obecně 
Obecná připomínka k předkládanému materiálu 
V souvislosti s každoroční přípravou nového 
nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na 
bydlení ze státní sociální podpory stanoví výše 
nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se 
započítávají za pevná paliva, a částek normativních 
nákladů na bydlení upozorňuje Hospodářská komora 
ČR (dále jen „HK ČR“) na nevyužití příležitosti pro 
revizi koncepce nastavení systému nepojistných 
sociálních dávek ve smyslu materiálu: „Závěry 
vyplývající z dialogu o čistém ovzduší v České 
republice1“, zpracovaného na základě jednání ve 
dnech 7. a 8. listopadu 2018 na Ministerstvu 
životního prostředí ČR z důvodu nevyhovující 
kvality ovzduší v České republice.  
Cílem jednání, za účasti zástupců Evropské komise, 
bylo identifikovat a urychlit realizaci nápravných 
opatření. Mezi oblastmi k řešení k dalšímu snížení 
emisí z domácností byla identifikována i opatření: 

• zajištění dalších finančních prostředků pro 
sociálně nejslabší vrstvy a zvýšení povědomí o 
tomto opatření; 

• snižování celkové spotřeby pevných paliv (v 
případě biomasy nutnost nahrazení jinými OZE), 
např. náhradou tepelnými čerpadly nebo 

Vysvětleno 
Připomínkové místo s vypořádáním 
souhlasí. 
Požadavek jde nad rámec zmocnění vlády, 
kterým nejde novelizovat podmínky nároku na 
přídavek na bydlení. 
K „Závěrům vyplývající z dialogu o čistém 
ovzduší v České republice“, je na základě 
usnesení vlády č. 502 ze dne 8. července 2019 
zpracován samostatný materiál s názvem „ 
Analýza nastavení příspěvku na bydlení  
obsahující zhodnocení možností změn jeho 
nastavení s cílem zvýšení motivace příjemců 
podpory k preferenci environmentálně 
šetrných způsobů vytápění“, který bude 
předložen vlády. 
 
 

 
1 Usnesení vlády č 502 ze dne 8. července 2019 
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omezením použití doplňkových zdrojů – topidel 
(minimálně při zvýšených koncentracích 
znečišťujících látek v ovzduší), vyšším zdaněním 
uhlí, popř. úpravou příspěvku na bydlení apod. 

 
Diskutována byla možnost nastavení příspěvku na 
bydlení (jehož součástí je i příspěvek na energie) 
způsobem, motivujícím příjemce k volbě 
environmentálně šetrných způsobů vytápění, 
v rámci probíhající diskuse k revizi systému 
nepojistných sociálních dávek2.  
HK ČR vnímá, že vzhledem k termínům 
stanoveným pro přijetí Nařízení vlády nebyl 
prostor pro významné změny v koncepci 
nastavení systému nepojistných sociálních dávek, 
nicméně si v souvislosti s předloženým návrhem 
nařízení vlády a pro zohlednění v letech 
následujících dovoluje na výše uvedené 
skutečnosti upozornit. 
Tato připomínka je zásadní. 

NRZP ČR 
 

 

Obecně  Přestože růst nájemného a dalších nákladů spojených 
s touto formou bydlení, je nejvyšší v Praze a v obcích nad 
100 000 obyvatel, zvyšují se normativní náklady oproti 
dosavadní úpravě pouze o 4%, zatímco v těch nejmenších 
obcích o 16%. To pochopitelně velmi výrazně 
znevýhodňuje osoby, které obývají nájemní byty 
v obcích nad 100 000 obyvatel.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
MPSV stanovuje nové částky normativních 
nákladů na bydlení podle jednotné metodiky 
dané zákonem č. 117/1995 Sb.,  státní sociální 
podpoře ve znění pozdějších předpisů. 
Pro úpravy částek uvedených v nařízení se 
využívají indexy spotřebitelských cen pro 
náklady na bydlení, získané od ČSÚ za 1. až 3 
čtvrtletí 2019 a odhad vývoje těchto cen za 

 
2 https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vychodiska-pro-diskuzi-k-revizi-systemu-nepojistnych-socialnich-davek 
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celý rok 2019 zpracovaný MPSV. Vzhledem 
k tomu, že údaj od ČSÚ se vztahuje k celému 
území ČR, jsou všechny částky u všech 
velikostních kategorií obcí upravovány 
stejným indexem spotřebitelských cen za 
danou položku nákladů na bydlení. K větší 
diferenciaci vývoje nájemného v jednotlivých 
regionech či městech nemá v současné době 
MPSV relevantní podkladové údaje, ze 
kterých by mohlo vycházet, a proto nelze u 
měst nad 100 000 obyvatel použít odlišné 
navýšení částek. 
Této situace si je MPSV vědomo, a proto je do 
připravované úpravy dávek na bydlení 
navrhována změna výpočtu nejvýše 
uznatelných nákladů na bydlení. 
 

Obecně  S ohledem na složitost výpočtů normativních nákladů 
zahrnujících kromě nájemného také dodávky tepla a teplé 
vody, plynu, elektřiny, vodného a stočného apod. není 
NRZP ČR schopna navrhnout odpovídající výši 
normativních nákladů na bydlení v nájemných bytech.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětlení viz výše 

DZ S ohledem na nutnost reagovat na růst nájemného a další 
náklady spojené s bydlením NRZP ČR nebude navrhovat 
zásadní přepracování materiálu. Trvá však na tom, aby 
při stanovení výše normativních nákladů pro rok 2021 
byly připomínky NRZP ČR respektovány a aby 
v důvodové zprávě byly uvedeny kromě navrhovaných 
částek pro jednotlivé kategorie obcí také výše nákladů, 
které se týkají dané velikosti obce.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětlení viz výše 
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Obecně Jako již tradičně upozorňujeme na nerovné postavení 
obyvatel Prahy ve vlastnické formě bydlení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Vláda nemá zmocnění v rámci nařízení měnit 
základní podmínky nároku na příspěvek na 
bydlení. 

Rada seniorů ČR  Rada seniorů České republiky dlouhodobě 
upozorňuje na zastaralé nastavení a také na 
nedostatečnou funkčnost této sociální dávky pro 
byty užívané na základě nájemní smlouvy, která je 
výrazně podhodnocena pro Prahu, Brno a ostatní 
krajská města. Osamoceným seniorkám a 
seniorům žijících v nájemních bytech zde stát 
dlouhodobě nezajišťuje jejich ústavní právo na 
důstojné stáří! Dle Vámi zaslaného právního 
předpisu má situace pokračovat také v roce 2020. 
Pro Radu seniorů ČR je tento stav nepřijatelný! 
Navržené navýšení částek normativních nákladů na 
bydlení v bytech užívaných na základě nájemní 
smlouvy pro rok 2020 kompenzuje náklady na 
bydlení osamocených osob v Praze z 55,5 %, 
v Českých Budějovicích z 68,9 %, v Plzni z 63,3 %, 
v Karlových Varech z 66,7 %, v Ústí nad Labem ze 
75,3 %, v Liberci ze 66,4 %, v Hradci Králové z 65,6 
%, v Pardubicích ze 62,1 %, v Jihlavě z 53,4 %, 
v Brně z 55,2  %, v Olomouci ze 66,4 %, ve Zlíně 
z 59,7 % a v Ostravě ze 72,5 %. Přitom nastavená 
kompenzace nákladů na bydlení příspěvkem na 
bydlení má v Praze činit 65 % a v ostatních městech 
70 %. Při takto nastavené progresivitě příspěvku na 
bydlení zůstane osamocenému seniorovi 
s  průměrným starobním důchodem v Praze po 
zaplacení nákladů na bydlení v bytě o velikosti 38 
m2 podlahové plochy 137 Kč na den a osamocené 

Vysvětleno 
Požadavek jde nad rámec zmocnění vlády, 
kterým nejde novelizovat podmínky nároku na 
přídavek na bydlení. 
V připravovaném návrhu změn sociálních 
dávek na bydlení se diskutuje odlišné 
nastavení nejvýše uznatelných nákladů na 
bydlení. 
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seniorce bydlící ve stejně velkém bytě 85 Kč na den. 
V Brně pak osamocenému seniorovi 198 Kč na den 
a osamocené seniorce 130 Kč na den. Vše pro nákup 
ostatních nezbytných základních potřeb. Tedy. na 
nákup potravin, nápojů, léků, ošacení a obuvi, 
opotřebovaných předmětů z domácnosti, 
nezbytných služeb, atd.  
Rada seniorů České republiky aktivně pracovala 
v expertním týmu pro boj s chudobou. V této 
souvislosti vítá a podporuje nové koncepční změny 
u dávek na bydlení za předpokladu, že budou ve 
vztahu k seniorské populaci respektovány všechny 
dohodnuté zásady. Pro rok 2020 ale požaduje 
navržené částky normativu alespoň pro hl. m. Prahu, 
kde je situace u osamocených osob nejhorší, navýšit 
na 65 % míru kompenzace nákladů na bydlení, 
tj. o 1 463 Kč.  
Tato připomínka je zásadní. 
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