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Vypořádací tabulka – mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů 

Připomínkové místo Ustanovení Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

 Bez připomínek  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

 Bez připomínek  

Ministerstvo dopravy  Bez připomínek  
Ministerstvo kultury  Bez připomínek  
Ministerstvo obrany  Bez připomínek  
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

RIA Doporučujeme vyhodnotit zvýšené dopady do státního 
rozpočtu a obecních rozpočtů v souvislosti s výdaji na provoz 
mateřských škol při dřívějším návratu rodičů do zaměstnání.   
Doporučujeme vyhodnotit dopady do státního rozpočtu 
v souvislosti s čerpáním dávek státní sociální podpory 
v případě, kdy se rodiče rozhodnou pro co nejrychlejší 
vyčerpání celkové výše rodičovského příspěvku, následně 
však nenastoupí do zaměstnání ani nebudou jinak ekonomicky 
aktivní a budou odkázáni na finanční pomoc ze strany státu.  
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno 
- pokud jde o avizované zvýšené dopady do 
rozpočtu v souvislosti s výdaji na provoz 
mateřských škol při dřívějším návratu do 
zaměstnání, pak uvádíme, že je třeba vzít 
v úvahu co je prioritou státu – zda možnost 
rodičů vrátit se dříve do zaměstnání, či náklady 
na provoz předškolních zařízení – ty navíc 
s ohledem na demografický vývoj v posledních 
letech zřejmě nebudou výrazně narůstat 
- pokud jde o riziko, že se rodiče při rychlejším 
vyčerpání dávky nevrátí do zaměstnání a budou 
čerpat státní dávky, uvádíme, že toto opatření 
se nejvýrazněji dotkne rodičů s vysokým 
platem, u nichž toto riziko nepředpokládáme 

RIA Doporučujeme vyhodnotit dopady na psychomotorický a 
sociální vývoj dítěte v souvislosti s dřívějším návratem rodičů 
do zaměstnání. 
Doporučujeme vyhodnotit, jak ovlivní zrychlené vyčerpání 
dávky rodičovského příspěvku dřívější návrat rodičů do 
zaměstnání.  

Vysvětleno 
 - negativní dopady na psychomotorický a 
sociální vývoj dítěte nejsou zaznamenány, 
neexistuje žádný analytický materiál, který by 
ukazoval na negativní účinky, ač je toto 
opatření v Evropě běžnou praxí 
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Tato připomínka je doporučující.  - zrychlené čerpání dávky ovlivní dřívější 
návrat rodičů do zaměstnání v závislosti na 
jejich situaci a rozhodnutí, je to pouze možnost 
jejich volby  

Ministerstvo životního 
prostředí 

§ 68 odst. 1 
písm. c) 

V druhé větě uvedeného novelizačního bodu doporučujeme 
doplnit chybějící číslo bodu (číslo „5“), jehož označení se 
mění na bod 4. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
opraveno 

Ministerstvo 
zemědělství 

Bod 18 
§ 54a 

Požadujeme novelizační bod vypustit. 
Zrušení ustanovení § 54a zákona č. 117/1995 Sb. obsahujícího 
úpravu důsledků neplnění povinné školní docházky dítěte 
nepovažujeme za vhodné. Problematika neplnění povinné 
školní docházky je v určitých regionech stále aktuální. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno- ROZPOR 
 - zanedbání péče o povinnou školní docházku 
žáka je přestupkem, který je sankcionován 
podle přestupkového zákona (pokuta až do 3 
tis. Kč). Další opatření v podobě krácení 
rodičovského příspěvku na jiné dítě je tedy 
nepřípustně druhou sankcí za totéž jednání 
rodiče a nezohledňuje proporcionalitu systémů 
 - okruh společně posuzovaných osob je navíc 
pro účely SSP stanoven široce a za rodiče jsou 
považovány i další osoby 
 - blíže viz důvodová zpráva 

§ 68 odst. 1 
písm. c) 

Doporučujeme opravit text pod novelizačním bodem takto: 
„Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 4.“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
opraveno 

Ministerstvo vnitra Důvodová 
zpráva 
RIA 

Předložený návrh novelizace právní úpravy rodičovského 
příspěvku považujeme s ohledem na společenský vývoj za 
žádoucí, avšak považujeme za nezbytné vyjádřit obavu, že bez 
doprovodných změn, zejména v oblasti poskytování péče o 
předškolní děti, patrně nesplní svůj cíl, tedy neumožní dřívější 
návrat rodičů do zaměstnání. Především se pak domníváme, 
že u problematiky týkající se takřka každého občana a 
podstatně zasahující státní rozpočet by bylo žádoucí provést 
důkladnou analýzu stávající úpravy a její aplikace, která však 
v návrhu chybí. Například srovnání příjemců rodičovského 
příspěvku je provedeno pouze pro období října roku 2015, bez 

Akceptováno 
- souhlasíme s tím, že je třeba provést 
doprovodné změny, zejména v oblasti 
poskytování péče o předškolní děti 
- úprava rodičovského příspěvku je pouze 
jedním z opatření, které mají napomoci 
dřívějšímu návratu rodičů do zaměstnání 
 - dostupná data o příjemcích rodičovského 
příspěvku a vývoji čerpání budou doplněna 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92C28MP)



VII. 

3 
 

jakéhokoli sledování vývoje čerpání rodičovského příspěvku, 
který je víceméně v obdobné podobě, jaká platí dnes, zaveden 
od roku 2012, což považujeme za nedostatečné. Obecně tedy 
požadujeme odpovídajícím způsobem doplnit důvodovou 
zprávu a závěrečnou zprávu hodnocení dopadů regulace podle 
obecných zásad (dále jen „zpráva RIA“) tak, aby byla 
navrhovaná úprava náležitě zdůvodněna a její možné dopady 
správně vyhodnoceny v souladu s níže uvedenými 
konkrétními připomínkami.   
Tato připomínka je zásadní. 

§ 30 odst. 3 
Důvodová 
zpráva 

Je navrhováno zrušit omezení horní hranice měsíční částky 
rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč a umožnit dávku 
čerpat až do výše měsíční dávky peněžité pomoci v mateřství. 
Upozorňujeme, že dle našeho názoru chybí zdůvodnění 
odhadu, že nově navrhovanou volbu čerpání rodičovského 
příspěvku v částce vyšší než je 11 500 Kč zvolí zhruba 2 000 
až 5 000 rodičů. Na základě uvedených údajů, tedy že v říjnu 
2015 mohlo čerpat nejvyšší možnou výši příspěvku celkem 
179 758 rodičů, což činí 65,2% z celkového počtu žadatelů 
(dle tabulky na str. 5), není zřejmé, jak předkladatel dospěl 
k odhadu, že pouze 2 000 až 5 000 rodičů z 179 758 by si 
zvolilo vyšší měsíční příspěvek než 11 500 Kč. I kdyby se 
měli vzít v úvahu pouze rodiče, kteří aktuálně čerpají 
příspěvek v nejvyšší možné měsíční částce, tedy 11 500 Kč, 
jde o 30 175 rodičů a není zřejmé, kolik z nich by měsíční 
částku navýšilo, kdyby měli tu možnost.   
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 - vychází z údajů v tabulce na str. 10 
 - jedná se o odborný odhad vycházející z toho, 
že z celkového počtu 179 758 příjemců, kteří 
již nyní mohou čerpat rodičovský příspěvek 
v maximální výši 11 500 Kč, je 37 603 
příjemců kteří dosáhnou na maximální PPM 
 - vyplývá z dlouhodobého chování rodičů, kteří 
si na základě vysokého DVZ mohou zvolit 
rychlejší čerpání a nečiní tak 
 - bude dále dovysvětleno v textu RIA u tabulky 
na str. 10  

Důvodová 
zpráva 
RIA 

V důvodové zprávě (str. 9) a ve zprávě RIA se uvádí, že 
nedojde k celkovému nárůstu výše vyplacené dávky 
rodičovského příspěvku, ale pouze k jinému rozložení částky 
v průběhu období, za které se bude vyplácet a případně může 
dojít k vyššímu příjmu státního rozpočtu za situace, kdy se 

Akceptováno 
 
  - s ohledem na demografický vývoj však 
nepředpokládáme výraznější nárůst výdajů 
 - obava z nárůstu počtu porodů v souvislosti se 
změnou úpravy rodičovského příspěvku se 
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více rodičů dříve vrátí do zaměstnání. S takto vyjádřenými 
rozpočtovými dopady nemůžeme souhlasit, neboť návrh 
nepočítá s tím, že rodičovský příspěvek se vždy pobírá na 
nejmladší dítě v rodině a častá je i situace, kdy při pořízení 
druhého dítěte nedojde k dočerpání celkové výše 
rodičovského příspěvku poskytovaného na první dítě, a rodiče 
začnou pobírat peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský 
příspěvek na další dítě. Zejména se to týká rodin, které 
pobírají rodičovský příspěvek ve zmenšené výměře do 3 nebo 
4 let věku dítěte, neboť ti, kteří si mohou vyšší výši určit, si 
zpravidla měsíční výši příspěvku upraví tak, aby vyčerpali 
z celkové částky co nejvíce do chvíle, než začnou čerpat 
peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek na 
další dítě. Pokud by došlo k navýšení možnosti čerpání i pro 
ty skupiny příjemců, jimž to doposud nebylo umožněno, 
zvýšil by se pravděpodobně počet rodin, které by vyčerpaly 
celých 220 000 Kč víc než jednou, popř. by stihly vyčerpat 
větší část z celkového příspěvku. Tento rozpočtový dopad je 
nutné vzít v úvahu a zhodnocení současné právní úpravy 
doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

v minulosti nikdy nepotvrdila 

§ 54a 
Důvodová 
zpráva 
RIA 

S návrhem zrušení předmětného ustanovení nelze bez dalšího 
souhlasit. Obdobně jako je tomu u dalších částí návrhu, ke 
kterým uplatňujeme připomínky, i zde chybí podrobná 
analýza aplikace současné úpravy. Za nutné považujeme 
doplnit do důvodové zprávy a do zprávy RIA, z jakého 
důvodu je sankční úprava považována předkladatelem za 
neadekvátní, přehled jejího využití v době účinnosti (účinná je 
od roku 2012) a zdali její aplikace neplnila svůj účel, tedy 
nemotivovala rodiče v dodržování povinné školní docházky u 
staršího dítěte. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
- zanedbání péče o povinnou školní docházku 
žáka je přestupkem, který je primárně 
sankcionován dle přestupkového zákona. Další 
opatření v podobě krácení rodičovského 
příspěvku na jiné dítě je tedy duplicitní sankcí 
za totéž jednání a nezohledňuje proporcionalitu 
systémů. 
 - dostupná data o využití v praxi jsou doplněna 
- okruh společně posuzovaných osob je navíc 
pro účely SSP stanoven široce a za rodiče jsou 
považovány i další osoby, což může mít 
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nežádoucí účinky 
§ 67 odst. 2 Navrhovanou větu požadujeme upravit tak, že se uvede, že v 

řízení o vyplacení zbývající částky rodičovského příspěvku 
podle § 30 odst. 6 je prvním úkonem vydání rozhodnutí. 
Z toho bude vyplývat, že se z povahy věci neužije ani 
§ 36 odst. 3 správního řádu (vyjádření se k podkladům před 
vydáním rozhodnutí). 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Po debatě na vypořádací poradě jsme s MV 
dospěli k názoru, že pro řízení o změně 
výše RP a o zastavení výplaty RP  je 
důležité tato řízení zjednodušit a to 
s ohledem na četnost výplaty této dávky. 
Postačí tak vydávání oznámení o výše 
zmíněných skutečnostech, nepovede se tedy 
řízení. Text § 67 odst. 2 bude upraven 
následujícím způsobem: 
„Řízení o změně výše dávky a řízení o 
zastavení výplaty dávky se nevede 
v případě vyplacení zbývající částky 
rodičovského příspěvku podle § 30 odst. 
6; o této skutečnosti se vydává 
oznámení.“ 
Zároveň je podle MV v § 67 odst. 2 
nadbytečná část věty, kterou jsme 
v původním návrhu měli obsaženou - „a 
zároveň se nepoužije § 36 odst. 3 správního 
řádu“, neboť to vyplývá z povahy věci.  
  

§ 30 odst. 3 
RIA 

Obecně se domníváme, že dochází k nežádoucímu 
zjednodušení v rámci vyplácení rodičovského příspěvku, kdy 
v zájmu snížení diskriminace z důvodu pevně stanovené délky 
čerpání a výše měsíčního příspěvku určitým skupinám může 
docházet k nezohlednění diverzity příjemců a faktického účelu 
rodičovského příspěvku pro různé skupiny příjemců.  
V současné době se možnost výše čerpání příspěvku odvíjí od 
vyměřovacího základu odvozeného z příjmu, zpravidla tak 
nemůže dojít k tomu, aby výdělečně činný příjemce dostával 

Vysvětleno 
 
 - rodiče, kteří nyní z důvodu chybějícího DVZ 
čerpají rodičovský příspěvek v pevně 
stanovených částkách až do čtyř let věku dítěte, 
již nyní pobírají v době čerpání rodičovského 
příspěvku (3 800 Kč měsíčně) navíc i dávky 
hmotné nouze 
 - tím, že budou nově moci čerpat vyšší 
rodičovský příspěvek, se v jejich případě 
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vyšší měsíční příspěvek, než činí jeho měsíční čistý příjem 
(stran případů, kdy je rodičovský příspěvek vyměřen na 
základě vyměřovacího základu jednoho z rodičů, avšak pobírá 
jej druhý rodič, který tuto podmínku nesplní). Reálně výše 
příspěvku sice pro mnohé rodiny znamená významný pokles 
finančních prostředků, avšak je třeba pamatovat na to, že 
rodičovský příspěvek je dávka podpůrná, pomáhající 
překlenout období, kdy rodič musí zajistit celodenní péči pro 
dítě daného věku. Pro rodiče výdělečně činného fakticky 
rodičovský příspěvek leckdy co do účelu splývá s peněžitou 
pomocí v mateřství v tom smyslu, že pro něj představuje 
náhradu ušlé mzdy, neboť i když lze po skončení mateřské 
dovolené při pobírání rodičovského příspěvku pracovat, péče 
o dítě musí být zajištěna, a to zpravidla tímto rodičem, který 
pak má ztížené pracovní podmínky, nebo pak zařízením 
pečujícím o děti, což si vyžádá nemalé finanční náklady 
(v současné době je tato možnost pro děti do 2 let omezena) 
nebo pomocí profesionálního pečovatele či jiného člena 
rodiny.  
Naopak pro rodiče, který žádnou výdělečnou činnost 
neprovozoval, je příspěvek dávkou, která mu má fakticky 
umožnit zajistit odpovídající péči o dítě, neboť vlastní příjem 
neměl, a proto je i čerpání příspěvku nastaveno až do věku 4 
let dítěte. Není totiž žádoucí, aby takový rodič vyčerpal částku 
rodičovského příspěvku dříve a následně neměl prostředky na 
zajištění péče o dítě. Rovněž není účelem dávky nahrazovat 
nevýdělečně činnému rodiči příjem, který jinak nemá, to by 
mohlo vést k nepromyšlenému pořizování dětí za účelem 
zvyšování příjmu domácnosti bez zohlednění pozdějšího 
ohrožení chudobou, což do jisté míry platí i pro ty rodiče, 
jejichž čistý měsíční příjem je nižší, než měsíční výše 
rodičovského příspěvku, kterou by jim novela umožnila 

pobírání pomoci v hmotné nouzi pouze posouvá 
dále v čase 
 - je rovněž neadekvátní, aby rodiče bez DVZ 
nemohli výši čerpání rodičovského příspěvku 
volit, zatímco rodiče s minimálním DVZ (např. 
50 Kč) již volit mohli 
- bude podrobněji vysvětleno v důvodové 
zprávě 
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čerpat. Proto dle našeho názoru není vhodné umožnit čerpání 
vyššího rodičovského příspěvku bez dalšího všem osobám, 
které nesplňují podmínku výše vyměřovacího základu podle 
aktuální úpravy. V tomto směru opět apelujeme na 
předkladatele, aby návrh podrobil důkladné analýze z hlediska 
aplikace současné úpravy a případných dopadů navrhovaných 
změn na příjemce rodičovského příspěvku. 
Tato připomínka je doporučující. 

§ 30 odst. 3 
DZ 
RIA 

Úprava možnosti čerpání rodičovského příspěvku pěstouny na 
přechodnou dobu bude vzhledem k navýšení možnosti čerpání 
nutná, nicméně podobně jako u výše uvedených připomínek 
bychom zde doporučili provést důkladnější analýzu 
současného stavu. Zejména považujeme za nutné zhodnotit, 
zdali tato úprava nezpůsobí výrazné snížení zájmu osob 
o zajišťování pěstounské péče na přechodnou dobu a nebylo 
by vhodnější v takovém případě přistoupit k jinému řešení, 
například pěstounům na přechodnou dobu neumožnit změnu 
měsíční výše rodičovského příspěvku či jinak pro ně úpravu 
modifikovat tak, aby se zabránilo vyčerpání rodičovského 
příspěvku před předáním dítěte do dlouhodobé péče jiné 
osoby, ale aby zároveň nedošlo k nedůvodné diskriminaci 
oproti pěstounům, a to i s přihlédnutím k tomu, že péče na 
přechodnou dobu zpravidla trvá maximálně rok, ale při 
současné péči o mladší sourozence se může i prodloužit, a ve 
výsledku tak zkrátit možnost čerpání rodičovského příspěvku 
po předání dítěte do péče jiné osoby s ohledem na dosažený 
věk dítěte. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno 
 
 - nemožnost čerpání rodičovského příspěvku 
pěstouny na přechodnou dobu vedoucí ke 
snížení zájmu těchto osob o výkon pěstounské 
péče by vypovídala o nevhodné finanční 
motivaci těchto osob k výkonu funkce pěstouna 
– toto jistě není žádoucí motivace pěstounů 

§ 30a odst. 4 S ohledem na lhůtu k vyřízení žádosti a možnost zpoždění 
výplaty příspěvku bychom doporučili neomezovat podání 
žádosti o změnu příjemce příspěvku v případě střídavé péče 
rodičů na uplynutí minimálně 3 celých kalendářních měsíců, 

Vysvětleno 
 
 - podání žádosti o změnu příjemce 
rodičovského příspěvku u střídavé péče není 
omezeno 3 měsíci – po třech měsících může 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92C28MP)



VII. 

8 
 

když obecně lze žádost o rodičovský přídavek podat až 60 dní 
přede dnem, od kterého oprávněná osoba o dávku žádá. 
Doporučujeme tak umožnit druhému rodiči podat žádost o 
změnu příjemce i dříve, aby byla dávka vyplacena včas. 
Tato připomínka je doporučující. 

dojít nejdříve k vystřídání, ale žádost může být 
podána dříve 

§ 68 odst. 1 
písm. c) 

V novelizačním bodu je třeba doplnit, že se jako bod 4 
označuje dosavadní bod 5. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
Doplněno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

§ 30b odst. 4 Předmětem úpravy nově navrženého ustanovení odstavce 4 
§ 30b je vypočtení situací, za nichž je taktéž splněna 
podmínka celodenní péče o dítě, jež je obecně definována v § 
30b odst. 1.  Jelikož § 30b odst. 2 a 3 naopak vypočítávají 
situace, kdy rodič nemá nárok na výplatu rodičovského 
příspěvku, doporučujeme pro zachování logické posloupnosti 
§ 30b nový odstavec vložit za odstavec 1 a dosavadní 
odstavce 2 a 3 označit jako odstavce 3 a 4. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

§ 31 odst. 2 Konstatujeme, že poslední dvě věty navrženého ustanovení lze 
považovat za nadbytečné. Podle § 858 občanského zákoníku 
rodičovská odpovědnost obecně „zahrnuje povinnosti  
a práva rodičů, které spočívají v péči o dítě“. Pakliže tedy 
soud rozhodne podle § 865 odst. 2 občanského zákoníku o 
omezení rodičovské odpovědnosti rodiče, resp. podle § 868 
odst. 1 téhož zákona o pozastavení výkonu rodičovské 
odpovědnosti, de facto konstatuje nemožnost rodiče o dítě 
pečovat. V takových případech tudíž nevzniká nárok na 
rodičovský příspěvek již z důvodů nesplnění požadavků 
uvedených v § 30 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře, 
pročež není třeba tyto skutečnosti normovat speciálním 
ustanovením. Doporučujeme proto poslední dvě věty z návrhu 
§ 31 odst. 2 vypustit.  
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
Věta třetí v ustanovení § 31 odst. 2 zákona 
o státní sociální podpoře, která se týká 
nároku na rodičovský příspěvek u 
nezletilých rodičů, byla novelizována 
s účinností od 1. 1. 2014 zákonem č. 
303/2013 Sb., kterým se mění některé 
zákona v souvislosti s přijetím rekodifikace 
soukromého práva (viz část dvacátá). 
Předkladatelem návrhu tohoto zákona bylo 
Ministerstvo spravedlnosti, které při 
přípravě novelizace zákona o státní sociální 
podpoře v části dvacáté vycházelo 
z podkladů MPSV. Ministerstvo 
spravedlnosti přitom v té době nijak 
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nezpochybňovalo potřebnost a účelnost 
ustanovení § 31 odst. 2 věta třetí v zákoně 
č. 117/1995 Sb. Odůvodnění stávající 
připomínky Ministerstva spravedlnosti 
proto vůbec nerozumíme. 
Ustanovení § 31 odst. 2 věta třetí zajišťuje 
přehlednost, úplnost a srozumitelnost 
zákona č. 117/1995 Sb. a tím posiluje i 
právní jistotu adresátů právní normy. 
Uvedené ustanovení předchází jakýmkoliv 
případným pochybnostem ohledně nároku 
nezletilého rodiče na rodičovský příspěvek. 
Nelze očekávat, že prvostupňové orgány 
státní sociální podpory (kontaktní 
pracoviště krajských poboček Úřadu práce 
ČR) budou disponovat detailními znalostmi 
ohledně nové úpravy rodinného práva 
v občanském zákoníku, když v této oblasti 
v řadě případů „tápou“ i soudy nebo 
advokáti. Tentýž účel by mělo plnit i 
navrhované ustanovení nové věty čtvrté v 
§ 31 odst. 2, které se vztahuje na rodiče 
omezené ve správnosti v oblasti výkonu 
rodičovské odpovědnosti. Nový občanský 
zákoník přinesl zásadní koncepční změnu 
v úpravě rodičovské odpovědnosti 
nezletilých rodičů a rodičů omezených ve 
svéprávnosti, přičemž v praxi mnohdy 
nadále přetrvává povědomí o dřívější 
úpravě zákona o rodině, podle které byla 
rodičovská zodpovědnost podmíněna tím, 
že rodič disponuje plnou způsobilosti 
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k právním úkonům (plnou svéprávností). 
Proto je žádoucí jednoznačně stanovit a 
vyjasnit, že rodič omezený ve správnosti 
může mít nárok na rodičovský příspěvek za 
předpokladu, že 
-byl sice omezen ve svéprávnosti, ale 
nikoliv pro oblast rodičovské odpovědnosti, 
-byl omezen ve svéprávnosti i pro oblasti 
rodičovské odpovědnosti, ale soud mu 
zároveň ponechal výkon povinnosti a práva 
péče o dítě. 
Případné vypuštění věty třetí v § 31 odst. 2 
pro údajnou nadbytečnost by v praxi 
vyvolalo jen naprosto zbytečné otázky a 
pochybnosti o tom, proč se toto ustanovení 
vypouští a zda ohledně nároku nezletilých 
rodičů na rodičovský příspěvek nedochází 
k nějaké věcné změně. 
Věcný odbor ochrany práv dětí může 
potvrdit, že ze strany pracovníků Úřadu 
práce, stejně jako ze strany pracovníků 
OSPOD, jsou vznášeny dotazy týkající se 
postavení rodičů omezených ve správnosti 
a jejich práv ve vztahu k dítěti, přičemž 
panuje i velmi nejednotná praxe soudů 
v tom směru, jak jsou formulovány 
rozsudky o omezení svéprávnosti v oblasti 
výkonu rodičovské odpovědnosti. Proto 
považujeme za zásadní jednoznačně 
vymezit vztah mezi omezením svéprávnosti 
rodiče a jeho nárokem na rodičovský 
příspěvek. 
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§ 67 odst. 4 Upozorňujeme na rozpor mezi navrženým zněním 
předmětného ustanovení a jeho tvrzeným účelem. Podle 
důvodové zprávy jakož i systematiky předmětného odstavce je 
cílem návrhu poskytnou oprávnění členu domácnosti 
zastupovat v řízení konaném podle zákona o státní podpoře 
oprávněnou osobu, jíž duševní porucha brání v řízení 
samostatně právně jednat. V rozporu s tímto cílem však dikce 
vlastního návrhu usnesení omezuje oprávnění člena 
domácnosti na podání žádosti o přiznání dávky. Jelikož je 
třeba takovéto zmocnění považovat toliko za zmocnění ke 
konkrétnímu úkonu ve správním řízení [srov. § 33 odst. 2 
písm. a) správního řádu per analogiam], nezakládá navržené 
ustanovení oprávnění člena domácnosti jednat za oprávněného 
v rámci celého řízení, resp. v jiných řízeních, než je řízení o 
přiznání dávky.  
Požadujeme proto přeformulovat předmětné ustanovení 
způsobem, jež bude zakládat oprávnění člena domácnosti 
zastupovat oprávněného v celém řízení o přiznání dávky, 
popřípadě upravit odpovídajícím způsobem důvodovou 
zprávu.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Bude upraveno, že se jedná o zastoupení po 
celou dobu řízení o dávkách státní sociální 
podpory.  
 „V § 67 se na konci odstavce 4 doplňuje 
věta „Brání-li zletilé oprávněné osobě 
duševní porucha samostatně právně jednat, 
může ji v řízení o dávkách zastupovat člen 
domácnosti, jehož oprávnění k zastupování 
této osoby bylo schváleno soudem podle 
jiného právního předpisu71).“.“ 
 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

§ 12 odst. 1 
písm. a) 

Doporučujeme nahradit slovo „bod“ slovem „bodě“ 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak podle připomínky MF 

§ 30a 
Novelizační 
body 10 a 11 

Doporučujeme oba tyto body spojit do jednoho novelizačního 
bodu, tj. bodu „10“, neboť se týkají doplnění stejného 
ustanovení, a sice § 30a. V návaznosti na tuto úpravu pak 
ostatní body přečíslovat a úvodní větu nově vzniklého bodu 
uvést v tomto znění: „V § 30a se doplňují odstavce 3 a 4, které 
znějí“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Novelizační 
bod 13 

Doporučujeme vypustit jako nadbytečnou předložku „ve“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
Slova „ve větě druhé“ úplně vypuštěna.  
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Novelizační 
bod 21 

Upozorňujeme, že chybí číselné označení „dosavadního 
bodu“, patrně půjde o bod „5“. Doporučujeme doplnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Novelizační 
bod 23 

Doporučujeme zkratku „odst.“ nahradit slovem „odstavec“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Nad rámec 
návrhu 
§ 12 

Dle našeho názoru při současném znění § 12 vzniká 
neodůvodněný rozdíl mezi tím, co se považuje za soustavnou 
přípravu dítěte na budoucí povolání pokud dítě studuje 
v České republice [§ 12 odst. 1 písm. a)] a pokud studuje 
v zahraničí [§ 12 odst. 1 písm. c)]. Podle § 12 odst. 1 písm. a) 
bodu 2. platí pro studium na středních školách [ve smyslu § 12 
odst. 2] v České republice výjimka v případě dálkového, 
distančního, večerního nebo kombinovaného studia, je-li dítě 
v době takového studia výdělečně činné podle § 10 (…), avšak 
pro studium na zahraničních školách žádná výjimka stanovena 
není. 
Požadujeme tedy upřesnit definici soustavné přípravy 
na budoucí povolání tak, aby nevznikaly výše uvedené 
neodůvodněné rozdíly.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Doplnění § 12: 
V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene c) 
doplňují slova „; výjimky podle písmene a) 
bodu 1 a 2 platí obdobně a jejich splnění 
posuzuje krajská pobočka Úřadu práce“. 

 

 Nad rámec novelizace k poznámce pod čarou č. 10: 
Požadujeme legislativně technickou úpravu poznámky pod 
čarou č. 10 takto: 
Poznámka pod čarou č. 10 zní: 
„10) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon).  
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).“. 

Akceptováno 
Doplněno: 
Poznámka pod čarou č. 10 zní: 
 
„10) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon).  
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách).“. 

K novelizační
mu bodu 14  

Formulace tohoto ustanovení se nám zdá matoucí. Z dikce 
písmene a) jasně nevyplývá, co je míněno výjimkou studia za 

Akceptováno 
 - dovětek bude vypuštěn, neboť je 
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§ 30b odst. 4 
písm. a) 

trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
nebo vojáků z povolání. Není zřejmé, zda tato výjimka platí 
ve vztahu k uvedenému odkazu na § 12 či celkově pro celé 
toto ustanovení. Doporučujeme jasněji formulovat, co 
předkladatel daným ustanovením zamýšlí. 
Tato připomínka je doporučující. 

nadbytečný, v ustanovení odkazujeme na 
§ 12, kde je vysvětleno, co se myslí 
soustavnou přípravou na budoucí povolání  
 
„(2) Podmínka osobní celodenní a řádné 
péče se považuje za splněnou též po dobu, 
a) po kterou je rodič výdělečně činný nebo 
je žákem či studentem soustavně se 
připravujícím na budoucí povolání (§ 12 až 
15), s výjimkou studia za trvání služebního 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
nebo vojáků z povolání, pokud po tuto dobu 
zajistí řádnou péči o dítě jinou svéprávnou 
osobou, nebo  
b) po kterou dítě navštěvuje jesle, 
mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení 
pro děti předškolního věku.“. 

K novelizační
mu bodu 23  
§ 70 odst. 2 

Doporučujeme za slova „ode dne“ doplnit slovo „výplaty“ a 
v jednotlivých písmenech odstavce opakující se slovo 
„výplaty“ vypustit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
opraveno 

Ministerstvo financí Obecně  
 

S předloženým návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, resp. úpravou 
jedné z dávek státní sociální podpory - rodičovského 
příspěvku, vyslovujeme zásadní nesouhlas. Ministerstvo 
financí si takto nastavenou systémovou změnu v podmínkách 
nároku a čerpání rodičovského příspěvku nepředstavuje. Podle 
našeho názoru předložený návrh zákona deformuje účel, 
k němuž je dávka určena, a to jako příspěvek pro potřebu 
rodiče, který si v důsledku osobní a celodenní řádné péče o 
dítě nemůže zajistit příjem vlastní prací. 
Nemáme námitky proti flexibilnější úpravě rodičovské 

Neakceptováno  
 
 - MPSV svým návrhem nevstupuje do 
samotného konceptu dávky rodičovský 
příspěvek, pouze zavádí větší flexibilitu pro 
jeho čerpání 
 - tyto úpravy rodičovského příspěvku byly 
započaty již před lety a navrhovaná 
opatření na ně pouze navazují a posilují 
jejich základní prvky 
 - výše měsíční dávky rodičovského 
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dovolené s ohledem na potřeby trhu práce. V uvedeném 
návrhu však shledáváme negativní aspekt v tom, že neřeší 
záležitost této dávky více systémově a pouze jí rozvolňuje v 
podmínkách na nárok. Není nutné, aby byla dávka vyplácena 
v určité vesměs konstantní výši a pouze se tato výše 
rozdělovala do různě dlouhých časových období. Pokud bude 
rodičovský příspěvek vyplácen minimálně 6 měsíců částkou 
220 tisíc Kč, pak měsíční dávka může činit až téměř 37 tisíc 
Kč. Vzhledem k tomu, že se zpět do zaměstnání vrací 
především lidé s nadprůměrnými příjmy, není žádný důvod 
takovým osobám vyplácet štědré sociální dávky. Systém státní 
sociální podpory by měl kompenzovat zejména nutné snížení 
příjmů v důsledku nepříznivé sociální situace v rodině anebo v 
důsledku objektivního přechodného stavu kompletní či velmi 
omezené možnosti zabezpečení příjmu rodiny. 

příspěvku bude i nadále navázána na DVZ 
pro PPM 
 - při zavedení možnosti rodičů bez DVZ 
čerpat rodičovský příspěvek až do výše 
7 600 Kč měsíčně, dojde pouze k přesunu 
finančních prostředků ze systému hmotné 
nouze (kterou většina z nich vzhledem 
k nízké výši dávky 3 800 Kč stejně čerpala) 
do systému státní sociální podpory 
 

Obecně k 
návrhu 

Předkládací zprávě je u návrhu zrušení měsíčních pevně 
daných dávek (7,6 tis. do 9. měsíce a 3,8 tis. do 4 let) 
argumentováno mj. pocity diskriminace u příjemců. Jedná se o 
osoby ekonomicky neaktivní, studenty a osoby samostatně 
výdělečně činné, kteří si na základě vlastního rozhodnutí 
nehradí nemocenské pojištění. U první kategorie je úvaha o 
možnosti urychleného vyčerpání příspěvku v zásadě přímo 
proti zájmům dítěte, u následujících kategorií se nabízí otázka, 
nakolik považují své děti (a zdraví) primárně za věc vlastního 
zájmu, či zájem veřejný a zájem dítěte. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 - u těchto kategorií osob je sice 
navrhováno zrušit čerpání dávky v pevných 
částkách, avšak budou si moci volit pouze 
do výše 7 600 Kč měsíčně, ne více 
 - negativní dopady na vývoj dítěte při 
rychlejším čerpání rodičovského příspěvku 
nejsou zaznamenány, neexistuje žádný 
analytický materiál, který by ukazoval na 
negativní účinky, ač je toto opatření v 
Evropě běžnou praxí 
 - zrychlené čerpání dávky ovlivní dřívější 
návrat rodičů do zaměstnání v závislosti na 
jejich situaci a rozhodnutí, je to pouze 
možnost jejich volby 

§ 54a Zásadně nesouhlasíme s vypouštěním krácení rodičovského 
příspěvku z důvodu neplnění povinností souvisejících s 

Vysvětleno 
- zanedbání péče o povinnou školní docházku 
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řádným plněním povinné školní docházky staršího dítěte v 
rodině. Tento instrument považujeme za dobrý motivační 
nástroj pro zachování atmosféry řádné péče v rámci rodiny. 
Tato připomínka je zásadní. 

žáka je přestupkem, který je primárně 
sankcionován dle přestupkového zákona. Další 
opatření v podobě krácení rodičovského 
příspěvku na jiné dítě je tedy duplicitní sankcí 
za totéž jednání a nezohledňuje proporcionalitu 
systémů. 
 - dostupná data o využití v praxi jsou doplněna 
do důvodové zprávy 

RIA Předkladatel k otázce rozpočtových dopadů uvádí následující: 
„Navrhovaná úprava si nevyžádá žádné další vícenáklady na 
státní rozpočet, avšak s ohledem na uvolnění maximální výše 
omezení čerpání rodičovského příspěvku spolu se zrušením 
pevných částek pro čerpání pro osoby bez stanoveného 
vyměřovacího základu lze očekávat rychlejší čerpání 
rodičovského příspěvku v prvních letech po zavedení změny. 
Předpokládá se tedy vyšší výdaj ze státního rozpočtu v těchto 
prvních letech a naopak snížení výdajů v letech následujících 
o to, co již bylo vyčerpáno dříve.“  
Požadujeme proto do materiálu doplnit, že případné zvýšené 
výdaje v prvních letech budou pokryty v rámci 
narozpočtovaných prostředků kapitoly Ministerstva práce a 
sociálních věcí. V materiálu je dále uvedeno, že bude potřeba 
zajistit úpravu aplikačního programu (výdaje spojené s 
administrací). I zde by proto mělo být doplněno, že vzniklé 
výdaje budou pokryty v rámci narozpočtovaných prostředků 
kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Tuto 
připomínku považujeme za zásadní. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 - do materiálu bude doplněno, že případné 
zvýšené výdaje v prvních letech budou 
pokryty v rámci narozpočtovaných 
prostředků kapitoly Ministerstva práce a 
sociálních věcí. 
 - rovněž tak výdaje na úpravu aplikačního 
programu 

Obecně k 
návrhu 

Máme pochybnosti o přínosu návrhu pro příjmovou stranu 
rozpočtu. Pokud za dnešních podmínek např. rodič vstoupí 
zpět na trh práce a o dítě se stará najatá chůva, pak na 
rodičovský příspěvek dosáhne (pobírá jej do 2 let věku dítěte) 
a odvody již dnes platí. V novém systému dojde jen k tomu, 

Neakceptováno - ROZPOR 
 - ve většině případů se jedná o rodiče 
s průměrnými příjmy, kteří si nemohou 
dovolit hradit chůvy a budou proto volit 
levnější varianty předškolní péče o děti 
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že lze dítě po uplynutí určité doby umístit do zvolené instituce 
a rodičovský příspěvek bude rodič čerpat po kratší dobu (z 
hlediska časové hodnoty peněz má tento návrh větší dopad na 
státní rozpočet). Přínos pro příjmovou stranu rozpočtu je tak 
nulový. 
Dále se lze domnívat, že v kratší době budou čerpat 
rodičovský příspěvek ve zvýšené míře i sociálně nejslabší 
skupiny, což jen potvrzuje náš zásadní nesouhlas se zrušením 
pevně stanovených částek dávek rodičovského příspěvku u 
rodičů, kterým nelze stanovit denní vyměřovací základ a se 
zrušením horní hranice čerpání rodičovského příspěvku ve 
výši 11 500 Kč za měsíc. Toto rozhodnutí nese riziko také v 
tom, že zejména slabší sociální skupiny s nižší finanční 
gramotností mohou tuto částku spotřebovat během krátké 
doby a následně se dostat do finančních problémů. Projevilo 
by se to patrně ve zvýšeném čerpání dávek pomoci v hmotné 
nouzi. 
Tato připomínka je zásadní. 

 - návrh pouze rozšiřuje možnost rodičů 
vrátit se dříve do zaměstnání, bude to 
záviset na jejich aktuální situaci a volbě 
 - nejkratší doba čerpání u rodičů kteří si 
dosud nemohli volit bude tři roky 

K bodu 4 Navrhujeme následující znění:  
"V § 12 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují 
slova: "příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z 
povolání"." 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

K bodu 13 Navrhujeme slova "ve větě druhé" pro nadbytečnost vypustit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 

K bodu 19 Navrhujeme následující znění: "V § 67 se na konci odstavce 2 
doplňuje  věta ...". 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 

K bodu 21 Je třeba doplnit číslo dosavadního bodu "5". 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
 

K čl. II, bod 
2 

K čl. II, bod 2. 
Doporučujeme zvážit, zda toto ustanovení není nadbytečné. 

Vysvětleno 
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 Zde normovaná skutečnost, podle našeho názoru, automaticky 
vyplývá z toho, že změna, která střídavou výplatu 
rodičovského příspěvku umožňuje, nabude účinnosti dnem 1. 
1. 2017 
Tato připomínka je doporučující. 

 -jedná se o upřesnění prvotní možnosti rodiče 
vystřídat se v pobírání dávky  
 

Důvodová 
zpráva 

V odůvodnění navrhované novely je uvedeno, že „maximální 
efektivitu tohoto opatření nicméně významně ovlivňuje 
dostupnost služeb péče o děti předškolního věku, a to jak 
místní, finanční, tak i časová. Neméně významnou roli hraje 
rovněž příznivá situace na trhu práce a celkové náklady 
spojené s návratem do zaměstnání“.  
Příznivá situace na trhu práce je v současné fázi 
hospodářského cyklu, v budoucnu tak být vždy nemusí. 
Tato připomínka je doporučující. 

Vzato na vědomí 
 

RIA Upozorňujeme na duplicitu písmene B) a C) na str. 17 RIA s 
bodem 3. a 4. v důvodové zprávě, proto doporučujeme 
vypustit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
  
 

Obecně Závěr 
S předloženým materiálem vyslovujeme zásadní 
nesouhlas. Podle našeho názoru, navrhované úpravy v čerpání 
a podmínkách nároku na rodičovský příspěvek deformují účel, 
k němuž je dávka určena. Systém naší podpory mateřství 
a rodičovství je výjimečně štědrý v celosvětovém srovnání. 
Přesto existuje mnoho rodin, které se s příchodem dítěte 
ocitají ve vážných finančních potížích. Domníváme se, že je 
nutné soustředit státní podporu k potřebným a nikoli za 
každou cenu i k rodinám s nadstandardními příjmy. 

Vzato na vědomí 
 

KVOP K Čl. II – 
Přechodná 
ustanovení 
 

Za bod 3. navrhuji vložit nový bod 4. který zní: 
„Rodiči uvedenému v ustanovení § 31 odst. 1 a 2 se 
při rozhodování o rodičovském příspěvku po 1. 1. 2017 
nezapočítává částka rodičovského příspěvku vyplacená 

Akceptováno 
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pěstounovi na přechodnou dobu před 1. 1. 2017.“ 
Cílem novely zákona o státní sociální podpoře je zamezit 
tomu, aby pěstouni na přechodnou dobu pobírali jak odměnu 
pěstouna, tak rodičovský příspěvek a podpořit rodiny, které 
dítěti zajistí stabilní dlouhodobou péči. V důsledku souběhu 
těchto dávek v současné době je poměrně časté, že osoby, 
které převezmou péči o dítě po pěstounech na přechodnou 
dobu (nejčastěji budoucí osvojitelé), nemají nárok 
na rodičovský příspěvek vůbec nebo pouze v omezené částce, 
kterou nestihl vyčerpat pěstoun na přechodnou dobu. 
Nejvážnější situace nastává při převzetí do péče dítěte staršího 
20 měsíců, kdy budoucím osvojitelům nevznikne nárok 
na rodičovský příspěvek vůbec, protože pěstoun 
na přechodnou dobu již vyčerpal celou částku rodičovského 
příspěvku 220 000 Kč). Nebude-li do novely zákona o státní 
sociální podpoře zakotveno uvedené přechodné ustanovení, 
projeví se faktický dopad novely až s poměrně dlouhým 
časovým odstupem. Jinými slovy, i přes změnu právní úpravy 
bude ještě po dobu dvou let od její účinnosti přetrvávat 
nespravedlivý stav, kdy rodiče, kteří dítě převzali od pěstounů 
na přechodnou dobu, nebudou mít na rodičovský příspěvek 
nárok na rodičovský příspěvek nebo jej budou mít výrazně 
krácený. Mám za to, že je důvodné tuto nespravedlnost 
odstranit s okamžitou platností. 
Tato připomínka je zásadní. 

Nad rámec 
návrhu 
Nový bod 

V návaznosti na dopis ministryni práce a sociálních věcí sp. 
zn.: 44/2015/SZD/AV ze dne 11. února 2016 dávám 
ke zvážení, zda by novela neměla obsahovat zákonné 
zmocnění k vyhotovování oznámení a dalších písemností 
v součinnosti s provozovatelem poštovní licence, obdobně 
jako v ustanovení § 48 odst. 4 občanského soudního řádu. 
Z dosavadních vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí 

Vysvětleno 
 - MPSV je připraveno spolupracovat na právní 
úpravě, která by přizpůsobila doručování 
hybridní pošty přímo v právním systému. 
Otázkou zůstává, v jakých právních předpisech 
tuto úpravu provést.  
Domníváme se, že nejvhodnější úprava 
doručování hybridní poštou by byla přímo  
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a Generálního ředitelství úřadu práce je zřejmé, že institut 
hybridní pošty hodlá z důvodů snížení administrativy 
a ekonomických důvodů zachovat. Na druhou stranu, 
z vyjádření Ministerstva vnitra, mého předchůdce ve funkci 
JUDr. Pavla Varvařovského i Úřadu pro ochranu osobních 
údajů vyplývá, že zvolený postup je v rozporu se správním 
řádem a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
V podrobnostech odkazuji na text uvedeného dopisu. 
V případě, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude trvat 
na využívání hybridní pošty v budoucnu, musí zákonodárce 
zmocnit provozovatele poštovní licence k tomu, aby se 
na vyhotovování rozhodnutí, případně dalších písemností 
mohl podílet. Uvedené platí nejen pro zákon o státní sociální 
podpoře, ale i pro další předpisy o nepojistných sociálních 
dávkách, u kterých zamýšlí Úřad práce České republiky 
hybridní pošty využívat. 
Tato připomínka je doporučující. 

ve správním řádu, jehož gestorem je 
Ministerstvo vnitra. 

Kancelář prezidenta 
republiky 

 Bez připomínek  

ÚV ČR - KML 
 

Předkládací 
zpráva, 
důvodová 
zpráva 

Požadujeme doplnění informace o návaznosti návrhu zákona 
na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 
– 2020.  
Zdůvodnění: 
Na vhodné místo předkládací nebo důvodové zprávy 
požadujeme doplnit informaci o návaznosti návrhu zákona na 
Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 
2020 (dále jako „Vládní strategie“). 
Vládní strategii přijala vláda ČR usnesením ze dne 12. 
listopadu 2014 č. 931 jakožto první dokument takovéto 
povahy a zaměření. Ve své čtvrté strategické oblasti zaměřené 
na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života 
identifikuje problém nízké podpory rodičů s malými dětmi ze 

Akceptováno 
 
 - bude doplněno do důvodové zprávy 
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strany státu a jako navazující (čtvrtý) specifický cíl v této 
oblasti stanovuje „zvýšení podpory rodičů s malými dětmi, 
zejména prostřednictvím podpory ze strany státu, motivací 
zaměstnavatelů či zlepšením jejich finanční situace…“.  
Vzhledem k tomu, že návrh je přímo v souladu s uvedeným 
specifickým cílem z Vládní strategie, a plní tím tedy jeden ze 
závazků, který vláda ČR spolu s Vládní strategií přijala, 
považujeme za vhodné toto na hodící se místo předkládací 
nebo důvodové zprávy uvést. 
Tato připomínka je zásadní. 

Důvodová 
zpráva 

Požadujeme doplnění detailnějšího zhodnocení dopadů návrhu 
zákona na rovnost žen a mužů. 
Zdůvodnění: 
Požadujeme doplnit zhodnocení dopadů návrhu zákona na 
rovnost žen a mužů tak, jak stanovují Legislativní pravidla 
vlády (čl. 9 odst. 2 písm. a) a b)), do obecné části důvodové 
zprávy.  
Obecná část důvodové zprávy obsahuje na str. 6 (poslední 
odstavec kapitoly 1. Zhodnocení současného právního stavu v 
dané oblasti) a na str. 7 (poslední odstavec kapitoly 2. 
Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy) ve 
stávajícím znění zhodnocení dopadů navrhované právní 
úpravy na rovnost žen a mužů. Tato zhodnocení však 
nepovažujeme za dostačující. 
Navrhujeme proto zhodnocení na str. 6 a 7 doplnit v tomto 
smyslu: 
„Dlouhodobě v ČR platí, že na rodičovskou odchází ve více 
než 98 % případů ženy1. Návrh zákona významně podporuje 
slaďování pracovního, soukromého a rodinného života2, což 

Akceptováno 
 
 - bude doplněno, pouze se zpřesněním, že se 
nejedná o rodičovskou, ale o čerpání 
rodičovského příspěvku 

                                                           
1 Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2014. Blíže viz zde: https://www.czso.cz/documents/10180/20556865/300002155507.pdf/c782ac5e-10a7-4422-9bf4-
1046678df7dc?version=1.0.  
2 Toto z důvodové zprávy vyplývá a je také na několika místech popsáno. 
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má s ohledem na uvedenou statistiku jednoznačný dopad 
rovnost žen a mužů – navrhovaná právní úprava pomůže 
zejména ženám při jejich návratu na pracovní trh. Flexibilnější 
podmínky slaďování pracovního a rodinného života jsou 
prostředkem zvyšování rovnosti žen a mužů ve společnosti. 
Proto je možné konstatovat, že navrhovaná právní úprava má 
pozitivní dopad na rovnost žen a mužů.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Závěrečná 
zpráva 
hodnocení 
dopadů 
regulace 
podle 
obecných 
zásad – RIA 
 

Shrnutí závěrečné zprávy RIA 
Požadujeme doplnění bodu 3.6 Dopady ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů do Shrnutí 
závěrečné zprávy RIA. 
Zdůvodnění: 
Usnesením vlády ČR ze dne 3. února 2016 č. 76 došlo k 
zařazení explicitního hodnocení dopadů ve vztahu k rovnosti 
žen a mužů (spolu s  dopady ve vztahu k zákazu diskriminace) 
do Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 
Požadujeme tedy toto hodnocení uvést jak do tabulky Shrnutí 
závěrečné zprávy RIA, tak do kapitoly 8. Dopady navrhované 
úpravy (str. 16), a to ve smyslu navrženém výše v připomínce 
k důvodové zprávě. 
K hodnocení dopadů návrhu zákona na rovnost žen a mužů je 
také možné využít Metodiku hodnocení dopadů na rovnost žen 
a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako 
„Metodika“), kterou vláda ČR svým usnesením ze dne 8. 
července 2015 č. 542 doporučila využívat ve všech 
koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, 
které mají dopad na fyzické osoby. 
Metodika je dostupná online 
na:http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-
OPONENTURE.pdf. 

Akceptováno 
 
 - bude doplněno 
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Tato připomínka je zásadní. 
RIA Identifikace dotčených subjektů 

Doporučujeme rozšířit okruh dotčených subjektů. 
Zdůvodnění: 
Ve Shrnutí Závěrečné zprávy RIA předkladatel identifikuje 
dopady na územní samosprávné celky (zejména obce jakožto 
zřizovatele veřejných zařízení péče o děti), které však v 
samotné Zprávě neuvádí. V rámci definice problému (a 
následně u navrhované varianty řešení II) uvádí, že současná 
právní úprava je diskriminující především ze strany dotčených 
osob, kterými jsou studenti, osoby samostatně výdělečně činné 
nehradící si nemocenské pojištění a osoby ekonomicky 
neaktivní. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 - bude doplněno 

RIA Implementace doporučené varianty a vynucování 
Doporučujeme doplnit popis způsobu implementace. 
Zdůvodnění: 
Předkladatel by měl specifikovat činnosti, které budou 
regulované subjekty nuceny provádět v důsledku 
implementace, přičemž by měl doložit, zda některé orgány 
potřebné kroky již neprovádějí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 - bude doplněno v tom smyslu, že ÚP ČR bude 
i nadále postupovat v rámci obecných zásad 
správního řízení a dle speciálních ustanovení 
v souvisejících zvláštních předpisech 

RIA Přezkum účinnosti regulace 
Doporučujeme doplnit popis způsobu, jakým bude probíhat 
příprava na přezkum účinnosti z hlediska účinnosti a 
naplňování uvedených cílů.  
Zdůvodnění: 
Předkladatel by měl popsat způsob, jakým budou 
shromažďovány údaje potřebné pro monitorování realizace 
právní úpravy a jejích dopadů, jakož i nastínit povahu, četnost 
a účel následných postupů vyhodnocování.  
Měl by rovněž specifikovat, po jaké době od účinnosti úpravy 

Akceptováno 
 
 - bude doplněno 
 - po 5 letech účinnosti novely se na základě dat 
a statistických údajů provede vyhodnocení 
navrhované úpravy 
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bude přezkum proveden, a dle jakých kritérií či ukazatelů 
následně vyhodnotí míru účinnosti právní úpravy. 
Dle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace má 
vyhodnocení účinnosti právního předpisu prováděno ve 
spolupráci s dotčenými subjekty. 
Doplněním výše uvedených chybějících údajů bude 
předkladatel moci snadněji obhájit navrhovanou volbu řešení. 
Tato připomínka je zásadní. 

K návrhu 
zákona 

Požadujeme v návrhu zákona zohlednit valorizaci 
rodičovského příspěvku v návaznosti na inflaci a růst reálných 
mezd. 
Zdůvodnění: 
Zvyšování rodičovského příspěvku meziročně o inflaci a růst 
reálných mezd považujeme za logický a nutný přístup k řešení 
této otázky. Valorizace je nutná pro udržení alespoň stávající 
životní úrovně rodičů s malými dětmi, a proto by měla být 
zaručena zákonem. 
V této souvislosti odkazujeme např. na ustanovení odst. 1 § 67 
zákona č.  155/1995 Sb., o o důchodovém pojištění, které 
upravuje valorizaci důchodů a které je možné využít jako 
případnou inspiraci pro úpravu: 
(1) Vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na růstu indexu 
spotřebitelských cen (dále jen „růst cen“) a na růstu mezd. 
Vyplácenými důchody se rozumí důchody přiznané ode dne, 
který spadá do období před kalendářním měsícem, do něhož 
spadá den, od něhož se důchody zvyšují. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
 - valorizace rodičovského příspěvku nelze 
jednoduše provést bez dalších navazujících 
úprav dávky 
 - jednalo by se o zásah do úpravy parametrů 
celé dávky 
 - navíc hrozí riziko poklesu veličiny, na kterou 
bude valorizace navázána, což následně povede 
k poklesu samotné dávky rodičovského 
příspěvku 
 - celková částka 220 tis. Kč platí od roku 2012 
a je považována za dostatečnou 

Novelizační 
bod 20 

Bod 20 v zákoně výslovně upravuje možnost zastoupení 
členem domácnosti ve smyslu § 49 an. občanského zákoníku. 
V důvodové zprávě je poté vysvětleno, že bez úpravy 
zvláštním zákonem nelze toto zastoupení ve správním řízení 
akceptovat. 

Vysvětleno 
„Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru 
ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 
14. 2. 2014“ uvádí, že zastoupení členem 
domácnosti podle občanského zákoníku je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92C28MP)



VII. 

24 
 

Tento názor je však v rozporu se smyslem a účelem 
ustanovení (aby zástupce mohl zastoupeného plně zastupovat 
ve všech záležitostech bez dalších komplikací), se 
systematickým výkladem (je-li plné zastoupení možné na 
základě prosté plné moci, pak nedává smysl, aby zastoupení z 
právního hlediska „silnější,“ protože schválené soudem, toto 
neumožnilo), a konečně i s názorem odborné veřejnosti 
(Lukáš Potěšil: Správní řád a nový občanský zákoník, Právní 
rozhledy 13-14/2013, s. 499 nebo Pavel Kotrady: Možnosti a 
problémy využití podpůrných opatření v praxi, Právní 
rozhledy 1/2015, s. 16). 
Ostatně důvodová zpráva k OZ výslovně k institutu 
zastoupení členem domácnosti uvádí, že půjde „zejména o 
záležitosti týkající se poskytování zdravotních a sociálních 
služeb a žádostí o přiznání dávek...“. 
Jakmile bude (vyjma obecné úpravy v OZ) zvlášť uvedena 
přípustnost zastoupení členem domácnosti v jednotlivých 
zákonech, mohlo by to vést k výkladovým problémům. Soudy 
by mohly například dovozovat, že pokud někde výslovná 
úprava je, potom a contrario nelze připustit zastoupení členem 
domácnosti tam, kde není. Což je v rozporu se smyslem a 
účelem celého institutu zastoupení členem domácnosti, které 
má zajisti univerzální péči o člověka ve „všech běžných 
záležitostech“ (a nikoliv pouze v tom, co zákonodárce 
výslovně vyjmenuje).  
Navrhujeme bod 20 zcela vyškrtnout. 
Tato připomínka je zásadní. 

hmotněprávní institut a nelze z něj 
automaticky dovozovat procesní 
zastoupení, proto by měl pouze zvláštní 
zákon určit výčet případů, kdy člen 
domácnosti zastupuje účastníka řízení.  
Pokládáme za vhodné zastoupení členem 
domácnosti pro řízení o dávkách výslovně 
zakotvit ve zvláštních zákonech týkajících 
se nepojistných sociálních dávek, podobně, 
jako v zákoně o evidenci obyvatel či 
zákoně o občanských průkazech zmíněných 
v Závěru č. 131.  
 
 

ÚV ČR-RVV  Bez připomínek  
ÚV ČR - KOM  Bez připomínek  
ÚV ČR- VÚV  Bez připomínek  
ÚOOÚ  Bez připomínek  
ÚOHS  Bez připomínek  
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NKÚ  Bez připomínek  
ČNB  Bez připomínek  
ASO  Bez připomínek  
ČSÚ  Bez připomínek  
AVČR  Bez připomínek  
HKČR  Bez připomínek  
NSOUD  Bez připomínek  
ČMKOS Obecně k 

návrhu 
Českomoravská konfederace odborových svazů projednala 
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů na zasedání 
legislativní rady ČMKOS dne 22. března 2016. 
Návrh zákona směřuje k dalšímu uvolnění podmínek pro 
výplatu rodičovského příspěvku s cílem co nejvíce usnadnit 
rodičům jeho čerpání a současně motivovat k rychlejšímu 
návratu rodičů z rodičovské dovolené na trh práce. Tato 
opatření pokládáme přínosná, současná výše rodičovského 
příspěvku je pro rodiče s vyššími příjmy – v relaci k jejich 
předchozím příjmům – velice nízká. Při jednotném objemu 
prostředků, které lze v souhrnu rodičovským příspěvkem 
vyčerpat, zůstávají zachovány rovné podmínky pro všechny, 
pouze někteří rodiče vyčerpají tuto částku v kratším období. 
Rodiči tak i nadále zůstane možnost volby, aniž by byl 
narušen princip rovnosti přístupu, přitom oproti stávajícím 
podmínkám nedojde tak k velkému propadu příjmů. V tomto 
ohledu ČMKOS s návrhem souhlasí. Jako problematické však 
ČMKOS vnímá stávající výši maximální částky, kterou lze 
v úhrnu vyčerpat.  Stávající částka 220 tis. Kč je v zákoně 
zakotvena již po řadu let, aniž by byla valorizována. 
Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace (RIA) nastiňuje 
možnost valorizace podle vývoje mezd, s níž však návrh 
zákona nepočítá. Vláda se přislíbila nápravu chyb v sociální 

Vysvětleno 
 - valorizace rodičovského příspěvku nelze 
jednoduše provést bez dalších navazujících 
úprav dávky 
 - jednalo by se o zásah do úpravy parametrů 
celé dávky 
 - navíc hrozí riziko poklesu veličiny, na kterou 
bude valorizace navázána, což následně povede 
k poklesu samotné dávky rodičovského 
příspěvku 
 - celková částka 220 tis. Kč platí od roku 2012 
a je považována za dostatečnou 
 
 - zanedbání péče o povinnou školní docházku 
žáka je přestupkem, který je primárně 
sankcionován dle přestupkového zákona. Další 
opatření v podobě krácení rodičovského 
příspěvku na jiné dítě je tedy duplicitní sankcí 
za totéž jednání a nezohledňuje proporcionalitu 
systémů. 
 - dostupná data o využití v praxi budou 
doplněna 
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oblasti, přijatých v rámci restriktivních opatření v předchozích 
letech. Předložený, poměrně rozsáhlý návrh na změnu 
podmínek výplaty rodičovského příspěvku pokládáme za 
vhodný pro současné zavedení valorizačního mechanismu. 
Z tohoto důvodu ČMKOS požaduje, aby byl do návrhu 
zákona dopracován návrh na zvýšení celkové částky 
rodičovského příspěvku. Současně se navrhuje zrušení 
podmínky plnění povinné školní docházky u staršího dítěte 
v rodině. Zrušit tuto podmínku pro výplatu rodičovského 
příspěvku nepokládá ČMKOS za vhodné. Plnění povinné 
školní docházky je velice důležitý prvek v rozvoji dítěte a jeho 
připravenosti jak pro další vzdělávání, ale i jeho začlenění do 
společnosti, přístup na trh práce atd. Pokud se jedná o 
opatření, jehož dokazování a sledování je administrativně 
náročné, či z jiných důvodů obtížně kontrolovatelné 
(důvodová zpráva se tomuto návrhu dostatečně nevěnuje, 
pouze jej označuje za neadekvátní), podkládáme za nezbytné 
upravit tento motivační prvek jinak, resp. v jiné oblasti. 
Tato připomínka je zásadní. 

SMOČR RIA „V případě včasnějšího návratu rodičů do zaměstnání může 
dojít k vyššímu příjmu státního rozpočtu z odvedeného 
pojistného a platby daní těchto osob… …územní samosprávné 
celky mohou být těmito opatřeními dotčeny v tom smyslu, že 
pokud dojde ke zkrácení doby čerpání rodičovského 
příspěvku, bude na ně vyvíjen tlak týkající se navyšování 
kapacit předškolních zařízení pro děti. Toto opatření se dotkne 
zejména obcí jakožto zřizovatelů veřejných zařízení péče o 
děti.“ 
Pokud dojde ke zkrácení doby čerpání rodičovského 
příspěvku, na obce (především na ty menší – I. a II. typu) bude 
vyvíjen obrovský tlak k zajištění školní docházky. V současné 
době se tento trend začíná objevovat a do budoucna by ještě 

Vysvětleno 
 
 - otázku financování předškolních zařízení je 
třeba řešit s resortem školství 
 
 - již byla navíc navržena novela školského 
zákona: 
Dne 24. 3 2016 byla Senátu doručena novela 
školského zákona, ve které bylo pozměňovacím 
návrhem ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně 
schváleno přednostní umístění dvouletých dětí 
v MŠ s účinností od roku 2020.  
„V § 34 odst. 3 se věta poslední nahrazuje 
větou „Do mateřské školy zřízené obcí 
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zesílil. Aby obce zajistily docházku pro dvouleté děti, 
znamená to pro ně vynaložení dalších finančních prostředků 
na úpravu prostor, vybavení a zajištění pedagogů, kteří se 
budou věnovat menším skupinkám dětí, než je tomu do teď. 
Dvouleté děti, pokud nemají již hygienické návyky a nejsou 
přiměřeně samostatné, tzn. bez potřeby zvláštní osobní péče 
další dospělé osoby, nelze zařadit mezi tříleté a nelze k nim 
přistupovat stejně. Zároveň je důležité uvést, že již v tuto 
chvíli některé školky, pokud mají kapacity, přijímají i 2,5 leté 
děti, které výše zmíněné podmínky splňují, neboť ze strany 
rodičů je o umístění zájem - jesle jsou oproti školkám 
finančně několikanásobně nákladnější, čili chování rodičů ve 
výběru instituce se dá do budoucna celkem snadno 
předpokládat.  
Při změně zákona může dojít k dopadu na územně 
samosprávné celky, nejen jako zřizovatele mateřských škol, 
ale i jako zřizovatele jeslí, neboť tato zařízení jako jediná 
poskytují péči o děti mladší dvou let. 
V případě, že vznikne vyšší příjem do státního rozpočtu a 
změna byla vyvolána státem, tak by to měl být opět stát, kdo s 
touto změnou bude také řešit poskytnutí finančních prostředků 
tam, kde to bude potřeba. Ne každá obec bude muset 
vynakládat prostředky na zvýšení kapacity předškolních 
zařízení a veřejných zařízení péče o děti, ale také nelze od 
obcí očekávat, že změnu zákona a jeho provedení zaplatí 
ze svých prostředků.  
V závěrečné zprávě RIA postrádáme vyčíslení a 
vyhodnocení dopadů, které změna rodičovského příspěvku 
bude mít -  a to jak na příjemce, tak na zřizovatele 
předškolních zařízení a také na stát. Toto se týká i dalších 
oblastí, které připomínkujeme. 
Tato připomínka je zásadní. 

nebo svazkem obcí se přednostně přijímají 
děti s místem trvalého pobytu, v případě 
cizinců místem pobytu, v příslušném 
školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo 
umístěné v tomto obvodu v dětském 
domově, které před začátkem školního roku 
dosáhnou nejméně druhého roku věku, a to 
do výše povoleného počtu dětí uvedeného 
ve školském rejstříku.“.“. 
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Vypuštění § 
54a 
 
Důvodová 
zpráva 
RIA 

Není vhodné zcela vypustit ze zákona ustanovení § 54a 
obsahující úpravu důsledků neplnění povinné školní docházky 
neboť problém záškoláctví, skrytého záškoláctví (dlouhodobá 
absence dítěte omluvená pouze rodiči) a vysokého počtu 
neomluvených hodin u dětí s povinnou školní docházkou v 
posledních letech stále stoupá.  
Ustanovení § 54a tohoto zákona skýtá možnost operativně 
reagovat na neplnění povinné školní docházky na rozdíl od 
využití ustanovení § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů (přestupky na úseku školství a 
výchovy mládeže), nebo ustanovení § 217 zákona č. 140/1961 
Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (ohrožování 
výchovy mládeže), jejichž aplikace je v praxi zdlouhavá a jeví 
se jako neúčinná. Uplatňování sankcí, kdy může být krácen 
rodičovský příspěvek na mladší dítě v případě, že se rodič 
dopustí přestupku neplněním povinné školní docházky u dítěte 
staršího, se jeví jako vhodný nástroj k řešení výše zmíněných 
problémů.  
Z pohledu výchovy více dětí se nejedná o oddělené nádoby, 
kdy se podle důvodové zprávy „rodičovský příspěvek stane 
dávkou, jejíž nárok bude ovlivněn v zásadě pouze skutečností, 
že v rodině je dítě určitého věku, o které je řádně pečováno, 
tedy že jeho výchova není zanedbána nebo není týráno“. 
Pokud rodič zanedbává výchovu jednoho dítěte, což se projeví 
nedostatečnou školní docházkou, je zde prokazatelné selhání v 
péči, kterou jako rodič má zastávat, a pak tedy jako příjemce 
příspěvku nevykonává řádně svou povinnost, tedy neplní roli 
rodiče obecně, nehledě na to, kolik dětí má.  
Jak je v samotné závěrečné zprávě uvedeno, v těchto 
případech půjde především o ty rodiče, kteří před narozením 
dítěte nebyli nijak výdělečně činní, a nepředpokládá se proto 
jejich návrat do zaměstnání. Ve většině takových případů je 

Vysvětleno 
 
- zanedbání péče o povinnou školní docházku 
žáka je přestupkem, který je primárně 
sankcionován dle přestupkového zákona. Další 
opatření v podobě krácení rodičovského 
příspěvku na jiné dítě je tedy duplicitní sankcí 
za totéž jednání a nezohledňuje proporcionalitu 
systémů. 
 - dostupná data o využití v praxi budou 
doplněna 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92C28MP)



VII. 

29 
 

nutná sociální práce, a pokud se bude jednat o rizikovou 
skupinu, která po rychlejším vyčerpání rodičovského 
příspěvku nebude mít příjem, je zde o důvod víc, proč §54a 
nevypouštět, neboť toto ustanovení bude jedinou funkční 
pojistkou v boji proti záškoláctví. 
Nesouhlasíme proto se zrušením ustanovení § 54a zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Dále chybí 
podrobná analýza aplikace současné úpravy a není 
vysvětleno, proč je sankční úprava považována za 
neadekvátní. 
Tato připomínka je zásadní. 

Hlavní město Praha § 30a odst. 3 a 
4 

 V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme spojit text do jednoho bodu s úvodní 
větou „V § 30a se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:“. 

 V souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v odstavci 3a slovo „dobu“ vložit slova „podle 
jiného právního předpisu“. 

 Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno částečně 
Odstavce 3 a 4 byly spojeny do jednoho 
novelizačního bodu. 
Podle čl. 45 odst. 5 LPV lze užít nenormativní 
odkaz na jiný právní předpis, pokud je to 
odůvodněno např. komplexností obsahu 
právního předpisu. Odkaz na poznámku č. 37 
bez užití slov „podle jiného právního 
předpisu“ máme i na jiných místech 
předpisu, zavedeno v § 7 odst. 10 písm. f). 

§ 30b odst. 1 V souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády dopor
učujeme za slovo „dobu“ vložit slova „podle jiného právního 
předpisu“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
Podle čl. 45 odst. 5 LPV lze užít nenormativní 
odkaz na jiný právní předpis, pokud je to 
odůvodněno např. komplexností obsahu 
právního předpisu. Odkaz na poznámku č. 37 
bez užití slov „podle jiného právního 
předpisu“ máme i na jiných místech 
předpisu. 

§ 31 odst. 2 V souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády dopor
učujeme ve druhé větě za slovo „dobu“ a za slovo „partnera“ 
vložit slova „podle jiného právního předpisu“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
Podle čl. 45 odst. 5 LPV lze užít nenormativní 
odkaz na jiný právní předpis, pokud je to 
odůvodněno např. komplexností obsahu 
právního předpisu. Odkaz na poznámku č. 31a i 
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č. 37 bez užití slov „podle jiného právního 
předpisu“ máme i na jiných místech 
předpisu. 

§ 67 odst. 4 V souladu s čl. 45 odst. 5 LPV doporučujeme za slovo 
„soudem“ vložit slova „podle jiného právního předpisu“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
Tato poznámka je novelou teprve zavedena. 

§ 68 odst. 1 
písm. c) 

Doporučujeme za slova „Dosavadní bod“ vložit číslo „5“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

§ 69 odst. 1 
písm. c) 

V souladu s čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme slova „vkládají slova“ nahradit slovy 
„vkládá text“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

§ 70 odst. 2 
písm. b) 

V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme na konci textu čárku nahradit středníkem. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno 
Písmeno c) také ještě patří do kontextu. 

Liberecký kraj  Bez připomínek  
Olomoucký kraj  Bez připomínek  
Zlínský kraj  Bez připomínek  
Ústecký kraj  Bez připomínek  
Pardubický kraj  Bez připomínek  
Kraj Vysočina  Bez připomínek  
Plzeňský kraj  Bez připomínek  
Jihomoravský kraj  Z připomínkového řízení vyplynul následující návrh: 

Navrhujeme z důvodu zamezení dalšího nadbytečného čerpání 
rodičovského příspěvku pěstouny na přechodnou dobu, 
posunout účinnost této změny na den vyhlášení.  
Namísto znění Čl. III Účinnost „Tento zákon nabývá účinnosti 
dnem 1. ledna 2017.“, navrhujeme znění Čl. III Účinnost 
„Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017, 
s výjimkou ustanovení čl., I pokud jde o body 10 a 12, které 
nabývají účinnosti první den kalendářního měsíce 
následující po dni jeho vyhlášení“.   

Akceptováno 
Upraveno následujícím způsobem: 
 

 
 Čl. III 

 
Účinnost 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení čl. I 
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Odůvodnění: 
Opakovaně se setkáváme s tím, že budoucí osvojitelé či 
pěstouni, kteří přebírají dítě do péče od pěstounů na 
přechodnou dobu (dále také „PPPD“), nemají nárok na 
rodičovský příspěvek dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
“zákon o SSP“), protože již byl přechodnými pěstouny téměř 
vyčerpán.  
Z ustanovení § 30 a následujících zákona o SSP je zřejmé, že 
na rodičovský příspěvek mají nárok i PPPD. 
 Za výkon celodenní péče o dané dítě náleží pěstounovi na 
přechodnou dobu zvýšená odměna pěstouna stanovená 
zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů, proto není v podstatě důvod, aby 
tatáž osoba čerpala za tutéž péči o totéž dítě ještě další dávku, 
byť ze systému státní sociální podpory. V této souvislosti jsme 
dali podnět MPSV, aby rodičovský příspěvek PPPD buď 
vůbec nenáležel, anebo jen v základní (nejnižší) variantě. 
Budoucí osvojitelé se tak nebudou dostávat do složité situace, 
kdy jsou z důvodu vyčerpání celkové částky 220 000 Kč 
nuceni  
z ekonomických důvodů ukončit rodičovskou dovolenou, což 
není v zájmu přijatých dětí.   
Závěr 
V rozporu s trendem slaďování pracovního a rodinného 
života, který je řešen prostřednictvím návrhu zákona č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů, lze také konstatovat, že rodičovský příspěvek tak 
nemusí být vždy vyvážen péčí rodiče o dítě, která je v raném 
věku považována za nenahraditelnou. 
Taktéž předpokládáme, že Svaz měst a obcí České republiky 

bodů 12 a 13, pokud jde o § 30a odst. 3 a 
§ 30b odst. 1 písm. c), která nabývají 
účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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bude mít připomínky k vyšším požadavkům na kapacity MŠ, 
neboť tyto požadavky dopadnou na zřizovatele, což znamená, 
na obce. 
Tato připomínka je doporučující. 

Moravskoslezský 
kraj 

§ 54a Namísto navrhovaného vypuštění celého ustanovení § 54a ze 
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, navrhujeme 
ustanovení ponechat v rozsahu odst. 1 tohoto ustanovení a 
další text v odstavcích tak, aby byla ponechána úprava sankce, 
a to odečtení části rodičovského příspěvku vůči rodiči, resp. 
osobě, která se pro účely rodičovského příspěvku považuje za 
rodiče, a to v důsledku neplnění školní docházky staršího 
dítěte.  
Odůvodnění: 
MSK má za to, že zcela vypustit ze zákona ustanovení § 54a 
obsahující úpravu sankce v důsledku neplnění povinné školní 
docházky dítěte není vhodné. Důvodem je stále více se 
objevující problém záškoláctví, skrytého záškoláctví 
(dlouhodobá absence dítěte omluvená pouze rodiči) včetně 
vysokého počtu neomluvených hodin u dětí  s povinnou školní 
docházkou. S tímto problémem se stále častěji lze v praxi 
setkat i při jednáních se školami, na pracovních skupinách  a 
dalších platformách zabývajících se vzděláváním resp. riziky 
sociálního vyloučení. Přitom není adekvátní mechanismus, 
který by pomohl tuto situaci řešit nejen při využití metod 
„sociální pomoci“, ale také v rámci tzv. „sociální kontroly“. 
Mělo by být možné využít jak metody podpory, tak sankce 
v případě, že ostatní mechanismy selhávají a nemají úspěch.   
Naopak dosavadní ustanovení § 54a tohoto zákona skýtá 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
- zanedbání péče o povinnou školní docházku 
žáka je přestupkem, který je sankcionován 
podle přestupkového zákona (pokuta až do 3 
tis. Kč). Další opatření v podobě krácení 
rodičovského příspěvku na jiné dítě je tedy 
nepřípustně druhou sankcí za totéž jednání 
rodiče a nezohledňuje proporcionalitu systémů 
 - okruh společně posuzovaných osob je navíc 
pro účely SSP stanoven široce a za rodiče jsou 
považovány i další osoby 
 - blíže viz důvodová zpráva 
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možnost operativně reagovat na neplnění povinné školní 
docházky, a to na rozdíl od využití ustanovení § 31 zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
(přestupky na úseku školství a výchovy mládeže), nebo 
ustanovení § 217 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů (ohrožování výchovy mládeže), 
jejichž aplikace je v praxi zdlouhavá a jeví se jako neúčinná 
navíc narušující dosavadní mechanismy podpory ze strany 
rodiny. Uplatňování sankcí, kdy může být krácen rodičovský 
příspěvek na mladší dítě v případě, že se rodič dopustí 
přestupku neplněním povinné školní docházky u dítěte 
staršího, se jeví jako vhodný nástroj k řešení výše zmíněných 
problémů. 
Je také nezbytné vycházet ze skutečnosti, že pokud by sankce 
vůči rodiči ve vztahu k rodičovskému příspěvku byla zcela 
takto vypuštěna (tj. navrhovaným zrušením ustanovení § 54a), 
pak by docházelo k nedůvodné diskriminaci mezi cílovými 
skupinami osob pobírajícími dávky v rámci různých systémů 
nepojistných sociálních dávek. Došlo by k tomu, že osoby 
pobírající dávky ze systému sociální pomoci – dle zákona o 
pomoci v hmotné nouzi (viz ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) 
zákona:  
e) je osobou, které byla za neplnění povinností zákonného 

zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní 
docházky uložena sankce podle zvláštního právního 
předpisu5), a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí o uložení sankce, 

 by byly sankcionovány, zatímco osoby pobírající sociální 
dávky z jiného nepojistného systému dávek, a to dávky ze 
státní sociální podpory, by postiženy nebyly. Šlo by zde o zcela 

                                                           
5) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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nedůvodnou diskriminaci. Jinými slovy u jednoho ze systémů 
nepojistných sociálních dávek by bylo možné osoby rodiče 
sankcionovat a u druhého nikoliv.  
Pokud se týká dosavadní úpravy sankce též vůči pěstounovi ve 
vztahu k dávce – odměna pěstouna z téhož důvodu, jeví se tato 
dosavadní úprava jako nesystémová a proto je vhodné 
dosavadní znění upravit tak, aby sankce dopadala pouze na 
dávku rodičovský příspěvek a pokud se týká o osobní vymezení 
– pak rodič nebo osoba považující se za rodiče dle zákona o 
státní sociální podpoře. 
Tato připomínka je zásadní. 

Jihočeský kraj  Bez připomínek  
Královéhradecký 
kraj 

 Bez připomínek  

Středočeský kraj  Bez připomínek  
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