
Příloha č. 1 - Scénář rozhovoru 
 

Vliv ekonomické krize na podporu rodin s dětmi 
 v rámci státní sociální podpory 

 
 

1. Současný systém státní sociální podpory 

• Jak vnímáte aktuální legislativní nastavení SSP? 

• Jak hodnotíte vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory? 

• Jak popíšete vývoj SSP po roce 2008? X 

• Jaké jsou podle vás příčiny snižování nákladů? 

• V rámci tvorby politiky, kdo jsou klíčoví aktéři? 

 

2. Vývoj jednotlivých dávek SSP 

 

Porodné 

• Porodné se od 1. 1. 2011 stalo testovanou dávkou. Proč? 

• Proč 2,4násobek životního minima jako u přídavku na dítě?  

• Další úsporou od roku 2011 je částka na vícečetný porod 19.500 Kč, dříve bylo 

13.000 Kč za každé dítě. Mají tyto dvě změny stejné příčiny? 

• Příčiny změn? 

• Kdo s tím přišel? 

• Jaké bylo očekávání? 

• Prováděli jste předem analýzy? Jaké např. analýza úspor? 

(Výdaje na porodné jsou od roku 2011 5x nižší.) 

• Objevily se překážky? Opoziční strany? 

• Vliv krize? 

• Bylo to podle vás správné opatření? 

 

 

Přídavek na dítě 

• Proč se zpřísnil od roku 2008 nárok na přídavek na dítě (ze 4x na 2,4)? 

• Příčiny? 

• Kdo s tím přišel? 

• Jaké bylo očekávání? 

• Prováděli jste předem analýzy? Jaké např. analýza úspor? 



• Objevily se překážky? Opoziční strany? 

• Vliv krize? 

• Bylo to podle vás správné opatření? 

• V rámci protikrizových opatření byl přídavek na dítě zvýšen o 50Kč po dobu 6 

měsíců (konec 2009) a byla zmírněna hranice životního minima z 2,4 na 

2,5násobek. Lze tedy potvrdit opačný vliv krize na dávky SSP? 

 

Rodičovský příspěvek 

 Proč se od roku 2008 přešlo na flexibilní 3rychlostní rodičovskou dovolenou? 

 Kdo s tím přišel? 

 Jaké bylo očekávání? 

 Objevila se překážka? 

 Vliv krize? 

 Bylo to podle vás správné opatření? 

 V letech 2009-2011 je matkám s postiženým dítětem vyplácena rodičovská do 7, 10 i 

15 let věku? Proč?  

 Od roku 2012 je rodičovská ještě flexibilnější a nese jednotnou výši 220 tisíc Kč, proč 

tahle změna? 

 Tuto volbu však mohou provádět jen rodiny, kde mají rodiče (vyšší) příjmy. Proč je to 

takto nastaveno? Má to motivovat? 

 Kdo s tím přišel? 

 Jaké bylo očekávání? 

 Objevila se překážka? 

 Vliv krize? 

 Bylo to podle vás správné opatření? 

 Co je administrativně méně náročné 3rychlosti nebo jednotný balík?  

 

 

 

 

 

 

 



Příspěvek na bydlení 

 

 Jsou stanovovány každý rok jiné normativní náklady na bydlení? Proč? 

 Od roku 2012 je pro rodiny časově omezena doba pobírání příspěvku na 84měsíců 

v posledních deseti kalendářních letech. Proč přišlo toto omezení? 

 Kdo s tím přišel? 

 Jaké bylo očekávání? 

 Objevila se překážka? 

 Vliv krize? 

 Bylo to podle vás správné opatření? 

 

Pohřebné 

 Od roku 2008 se stalo pohřebné z univerzální dávky rodinnou dávkou. 

 Proč?  

 Příčiny? 

 Vliv krize? 

 

Sociální příplatek 

• Proč byl sociální příplatek od roku 2011 určen jen rodinám s postižením? 

• A o rok později 2012 byl zrušen úplně? 

• Příčiny? 

• Kdo s tím přišel? 

• Jaké bylo očekávání? 

• Prováděli jste předem analýzy? Jaké např. analýza úspor? 

• Objevily se překážky? Opoziční strany? 

• Vliv krize? 

• Bylo to podle vás správné opatření? 

3. Hmotná nouze 

 Promítlo se zpřísnění dávek SSP do výdajů systému pomoci v hmotné nouzi? 

 

4. Potvrdit vliv ekonomické krize na SSP 

• Měla ekonomická krize vliv na zpřísňování dávek státní sociální podpory? 

• Krize se projevila v návaznosti na snížený stání rozpočet, musí se tedy šetřit? 



Příloha č. 2. – Náklady na bydlení 
 
Tabulky dle Nařízení vlády č. 440/2013 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze 

státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, 

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

 
Tabulka č. 1 - Výše nákladů srovnatelných s nájemným pro rok 2014 za kalendářní měsíc 
 

Počet osob v rodině Kč 

jedna 1 835 

dvě 2 511 

tři 3 284 

čtyři a více 3 960 
Zdroj: Nařízení vlády č. 440/2013 Sb. 

 
Příloha č. 2 - Výše částek, které se započítávají za pevná paliva pro rok 2014 za kalendářní 
měsíc 
 

Počet osob v rodině Kč 

jedna 687 

dvě 940 

tři 1 230 

čtyři a více 1 520 
Zdroj: Nařízení vlády č. 440/2013 Sb. 

 
 
Příloha č. 3 - Výše částek normativních nákladů na bydlení v bytech užívaných na základě 
nájemní smlouvy 
 

Počet osob v rodině 
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel v obci 

Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999 

jedna 7 711 6 156 5 873 5 028 4 809 

dvě 11 081 8 952 8 566 7 409 7 110 

tři 15 096 12 312 11 807 10 294 9 903 

čtyři a více 18 899 15 542 14 932 13 108 12 636 
Zdroj: Nařízení vlády č. 440/2013 Sb. 

 
 
 
 
 



Příloha č. 4 -  Výše částek normativních nákladů na bydlení v družstevních bytech a bytech 
vlastníků 

Počet osob v rodině 
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel v obci 

Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999 

jedna 4 448 4 448 4 448 4 448 4 448 

dvě 6 644 6 644 6 644 6 644 6 644 

tři 9 263 9 263 9 263 9 263 9 263 

čtyři a více 11 792 11 792 11 792 11 792 11 792 
Zdroj: Nařízení vlády č. 440/2013 Sb. 

 
 


