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Aktuální informace ze sociální oblasti 
 
Příspěvek na bydlení 
 
Od ledna 2023 prošel příspěvek na bydlení několika změnami. Úprava se týká především                          

tzv. normativních nákladů na bydlení, z nichž se nárok na dávku i její výše odvozuje. U nájmů                      

a podnájmů se změnilo rozdělení normativů podle velikosti obce. Nově platí pouze tři typy. V první 

kategorii bude Praha a Brno, ve druhé města nad 70 tisíc obyvatel a ve třetí ostatní obce. 

Změnilo se i rozdělení do skupin podle počtu členů domácností. Do jedné kategorie byly sloučeny jedno   

a dvoučlenné domácnosti. Díky tomu je možné příspěvek na bydlení lépe zacílit na menší domácnosti.  

 

Došlo také ke zrušení tzv. fikce příjmů pro výpočet příspěvku na bydlení. Pokud příjmy domácnosti byly 

nižší než životní minimum, používala se pro výpočet dávky právě výše životního minima. V praxi            

ale docházelo k tomu, že po zvýšení životního minima měly některé domácnosti s nízkými příjmy příspěvek 

na bydlení paradoxně nižší. Kromě toho se prodloužila možnost příspěvek pobírat i v případech,              

kdy k trvalému bydlení slouží rekreační objekt. Původně toto ustanovení mělo platit pouze pro rok 2022.  

 

Došlo také ke změně měsíčního paušálu pro případy, kdy domácnost topí pevnými palivy                      

v závislosti na počtu členů domácnosti. 

 
Počet osob v rodině Původní paušální částka (v Kč) Nová paušální částka (v Kč) 

jedna 802 
1 843 

dvě 1 097 
tři 1 435 2 411 
čtyři a více 1 773 2 979 

 

Přídavek na dítě 
 

Přídavky na děti představují pravidelnou pomoc pro rodiny s nižšími příjmy. Přídavek se vyplácí rodinám, 

které mají příjmy nižší, než je 3,4násobek životního minima. V souvislosti se zvýšením existenčního           

a životního minima, se rozšířil také okruh možných příjemců přídavku na dítě.  

 

Pokud má některá ze společně posuzovaných osob příjem ze zaměstnání (který dosahuje alespoň výše 

částky životního minima jednotlivce), podnikání, nemocenskou, důchod nebo podporu                                    

v nezaměstnanosti, příspěvek na péči o dítě nebo rodičovský příspěvek, je přídavek o 500 Kč vyšší.  Na tuto 

výši dosáhne velká většina příjemců.  

 
Věk dítěte Nová měsíční výše PnD dle 

věku dítěte (v Kč) 
Nová měsíční výše přídavku ve zvýšené 
výměře dle věku dítěte (v Kč) 

do 6 let 830 1 330 
od 6 do 15 let 970 1 470 
od 15 do 26 let 1 080 1 580 

 

Měsíční normativní náklady na nájemné bydlení (v Kč) Norm. náklady na vlastní 
bydlení (v Kč) 

Počet osob v 
rodině 

Praha a 
Brno 

Obce s alespoň 
70 000 

obyvateli 

Obce do 69 999 
obyvatel 

jedna nebo dvě  18 129 15 597 15 137 10 932 
tři  20 812 17 500 16 899 13 561 
čtyři a více  24 995 21 002 20 277 16 368 
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Změny v zákoně o životním a existenčním minimu  

 
Další úprava se týká zejména dávek pomoci v hmotné nouzi. Do započitatelných příjmů domácností      

se nově nezahrnují výdělky nezaopatřených dětí. Konkrétně jde o příjmy za práci žáků a studentů          

z praktického vyučování a přípravy, příjmy ze závislé činnosti i samostatné výdělečné činnosti dětí               

v průběhu prázdnin, především tedy brigád.  

 

Od ledna 2023 došlo také ke změnám ve výši životního a existenčního minima. Částka existenčního 

minima osoby činí měsíčně 3 130 Kč. Částky životního minima jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

 
Výše životního minima (v Kč) 

jednotlivec 4 860 
první dospělá osoba v domácnosti 4 470 
druhá dospělá osoba v domácnosti 4 040 
dítě do 6 let 2 480 
dítě od 6 do 15 let 3 050 
dítě od 15 do 26 let 3 490 

 

 
Zvýšení příspěvku na mobilitu 
 
S účinností od 01.12.2022 se příspěvek na mobilitu zvýšil z nynějších 550 na 900 korun měsíčně. Ti, kdo 

využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci, 

dostanou příspěvek na mobilitu ve výši 2 900 korun.  
 

Zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku: zdvihací /zvedací plošiny 
 

S ohledem na růst cen se zvýšil i maximální příspěvek na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací 

plošiny z nynějších 400 tisíc korun na 500 tisíc korun. Součet vyplacených příspěvků za 60 měsíců            

se nemění, a i nadále činí 800 tisíc korun.  
 

Podpora rodičů při úmrtí miminka 
 
Delší čas na vyrovnání se s úmrtím malého dítěte mají oba rodiče - změnila se pravidla pro poskytování 

otcovského volna. S účinností od 01.12.2022 mají na dovolenou nově nárok oba rodiče, pokud se jejich dítě 

narodí mrtvé nebo zemře v šestinedělí. Doposud mohly čerpat dovolenou pouze matky. Rozšířilo se také 

poskytování pohřebného na dítě. Rodiče mají nárok na 5 000 korun.  
 

 

Další informace k sociálním dávkám Vám může poskytnout sociální pracovnice Bc. Milada Hutěčková, 

DiS., s níž lze sjednat schůzku telefonicky na čísle  737212868 nebo e-mailem 

mhuteckova@ostrava.cz.  


