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Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení 
se od července změní 
 
Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně 
posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku státní sociální podpory budou 
muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, se kterými žijí 
ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/lky či nezletilé nezaopatřené 
děti. Nikoli tedy už jen osoby, které mají v daném bytě trvalý pobyt. 
 
Dne 1. 1. 2020 nabyl účinnosti zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 363/2019“). S přijetím tohoto zákona se zvýšila nejen celková suma 
rodičovského příspěvku, ale také došlo (v rámci poslanecké iniciativy) ke změně ve 
stanovení okruhu společně posuzovaných osob u příspěvku na bydlení. 
 
V praxi to znamená, že od 1. 7. 2020 bude Úřad práce ČR, v souladu s platnou 
legislativou, brát při posouzení nároku na příspěvek na bydlení manžele/lky  
či nezletilé nezaopatřené děti a všechny jiné osoby, které v dané domácnosti žijí. 
Tedy společně s žadatelem o dávku užívají byt a hradí společné náklady na své 
potřeby. Týká se to i otců, kteří doposud žili ve společné domácnosti se svou 
rodinou, ale měli odlišný trvalý pobyt. 

 

Co se od 1. 7. 2020 mění?  
V první řadě prošla úpravou samotná žádost o příspěvek na bydlení. Klient musí 
nově vyplnit, kromě trvalého pobytu a adresy pro doručování, také informaci o tom, 
kde skutečně žije. V části B pak už nebude uvádět jména těch, kteří s ním mají  
v bytě pouze hlášený trvalý pobyt, ale uvede všechny osoby, které s ním  
v domácnosti skutečně žijí. 
 
Další velkou změnou je fakt, že zaměstnanci Úřadu práce ČR mají v rámci 
hodnocení nároku na dávku oprávnění vykonat v předmětném bytě šetření v místě. 
Cílem tohoto opatření je zjištění všech skutečností rozhodných nejen pro vznik 
nároku na dávku, ale také určení její výše. Šetření budou moci zástupci ÚP ČR 
vykonat po předchozím souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky nebo společně 
posuzovaných osob. V tomto ohledu je třeba upozornit na to, že zástupce Úřadu 
práce ČR se vždy při výkonu šetření v místě prokáže příslušným služebním 
průkazem i zvláštním oprávněním, které vydává krajská pobočka Úřadu práce 
ČR. 
 
Co zůstává?  
K žádosti o příspěvek na bydlení musí klienti nadále dokládat příjmy a náklady  
na bydlení za předchozí kvartál. Aktuálně se tedy jedná o příjmy a uhrazené 
náklady na bydlení včetně posledního vyúčtování za 2. čtvrtletí 2020, tj. duben, 
květen a červen 2020. 
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Žádosti a další podklady nutné pro hodnocení nároku na nepojistné sociální dávky 
mohou lidé podávat i jinou cestou než osobně. A to elektronicky (datovou 
schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem), prostřednictvím 
pošty nebo na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Pokud bude 
třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele/příjemce 
dávek sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem.  
V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se 
na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online.  
Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty 
na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách ÚP ČR 
(www.uradprace.cz). 
 
 

 

                                                   Tiskové oddělení MPSV a tiskové oddělení ÚP ČR 

 


