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Váš dopis zn./ze dne Naše značka (uveďte v odpovědi)   Vyřizuje/linka V Praze dne 3. prosince 2019 
 
Věc: Stanovisko a zásadní připomínky 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 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Vážený pane řediteli,  
 
děkujeme za možnost připomínkovat uvedený návrh nařízení vlády o nastavení výše příspěvku na 
bydlení pro rok 2020, který má zásadní význam pro finanční dostupnost nájemního bydlení 
osamocených seniorek a seniorů v Praze, Brně a v dalších krajských i statutárních městech. 
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 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.  
 
Za akceptování opodstatněné připomínky a skromného požadavku předem děkujeme a jsme s úctou 
                                                                                                 
                                                                                                                                          Zdeněk Pernes 
                                                                                                                                          předseda RS ČR  

Mgr. Tomáš Urban 
Ministerstvo práce a soc. věcí ČR 
Na poříčním právu 1 
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