
VI. 

 

Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
s vyznačením navrhovaných změn 

§ 7 
 
 (1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak, 
oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za 
rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba 
nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně 
posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je 
některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného, 
může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na 
bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup. 
  
 (2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak, 
  
a) nezaopatřené děti (§ 11), 
  
b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly 
nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu, manžel, partner31a) rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo 
uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby, 
  
c) manželé, partneři31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b), 
  
d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče 
[písmeno b)] těchto rodičů, 
 pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své 
potřeby. 7) 

  
 (3) Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, se 
považuje vždy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li o 
  
a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [odstavec 2 písm. b)]; pokud rodiče dítěte uvedení 
v odstavci 2 písm. b) části věty před středníkem jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba 
společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a 
bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy péče obou rodičů 
podle zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič 
určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k 
prvnímu dni kalendářního čtvrtletí, 
  
b) zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k 
trvalému pobytu;1) ustanovení písmene a) části věty za středníkem přitom platí obdobně, 
  
c) manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství. 
  
 (4) Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti 
nebo mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje 
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zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení) 
dětem stravování, ubytování a ošacení. 
  
 (5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou 
osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu;1a) 
podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však 
nevyžaduje. 
  
 (6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy 
osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně 
nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek 
na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří 
měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na 
bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu. 
  
 (7) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, 
ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně 
posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou 
uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije 
v registrovaném partnerství 31a). 
  
 (8) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 5 jsou i osoby, které se 
přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 12), zdravotních nebo 
pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu. 
  
 (9) Osoba, která je ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence nebo je ve 
vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se nepovažuje za osobu společně posuzovanou 
po uplynutí prvního kalendářního měsíce trvání ochranného opatření zabezpečovací detence 
nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu 
trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, obě doby se 
pro stanovení kalendářního měsíce podle předchozí věty sčítají. 
  
 (10) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů 
se pro účely tohoto zákona považuje rozhodnutí soudu o 
  
a) svěření dítěte do péče jiné osoby32), 
  
b) osvojení dítěte33), 
  
c) předání dítěte do péče budoucího osvojitele34), 
  
d) předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením35), 
  
e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte36), 
  
f) svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu37), 
  
g) svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči18), 
  
h) nařízení předběžného opatření o péči o dítě. 
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 (11) Stejně jako rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 10 se pro nárok na 
dávky státní sociální podpory posuzuje, až do rozhodnutí soudu, podání návrhu soudu na 
zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k 
němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje. 
  
 (12) Stejně jako partner uvedený v odstavci 2 písm. b) a c), odstavci 3 písm. c) a § 31 
odst. 1 se pro účely tohoto zákona posuzuje partner, se kterým občan členského státu 
Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského 
státu Evropské unie. 
___________________ 

7) § 115 občanského zákoníku.  

7a) § 26 odst. 2 zákona o rodině. 
7a)§ 907 občanského zákoníku. 
 

* * * * * 
 

§ 12 
 

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání 
 
 (1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje: 
  
a) studium na středních a vysokých školách v České republice, 10) s výjimkou 
1. studia za trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků 
z povolání, 
2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li 
dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 nebo má-li v době takového studia 
nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, 
  
b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se 
zdravotním postižením38a) prováděná podle předpisů o zaměstnanosti,10a) 
  
c) studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých 
školách v České republice; výjimky podle písmene a) bodu 1 a 2 platí obdobně a jejich 
splnění posuzuje krajská pobočka Úřadu práce,  

d) studium v České republice, které je podle § 15 svým rozsahem a obsahem postaveno na 
roveň studiu na školách uvedených v písmenu a) a uskutečňuje se v jednoletých kurzech 
cizích jazyků s denní výukou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a 
uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami pro osoby, které úspěšně vykonaly první 
maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují 
toto studium, 
  
e) studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů 
vzdělávacími institucemi působícími v České republice v případě, že 
1. vzdělávací instituce je právnickou osobou se sídlem, svou ústřední správou nebo hlavním 
místem své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, nebo byla zřízena 
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nebo založena podle práva členského státu Evropské unie, pokud je v této vzdělávací instituci 
a v daném vzdělávacím programu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povoleno 
plnění povinné školní docházky podle školského zákona64), nebo 
2. se uskutečňuje ve vzdělávacích institucích zřízených na území České republiky při 
diplomatických misích nebo konzulárních úřadech cizích států, 
  
f) příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské 
společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech, která trvá 
nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let, 
  
g) vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů65). 
  
 (2) Studiem na středních školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí 
studium 
a) na středních školách a konzervatořích, 39) zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, 
40) 

  
b) na středních školách zřizovaných ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti, 41) 

  
c) na vyšších odborných školách42) zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení. 40) 
  
 (3) Studiem na vysokých školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí 
studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním 
programu. 43) 

___________________ 
10) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění 
zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 
Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České 
republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb. 
Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., zákona č. 
46/1994 Sb. a zákona č. 192/1994 Sb. 
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). 
 
 

* * * * * 
HLAVA PÁTÁ 

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 

§ 30 

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše 

(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, 
které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto 
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dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče 
o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220 000 Kč, není-li dále stanoveno jinak. 

(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku podle odstavců 3 a 4 je 
rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství 
nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona 
o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).  

(3) Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů 
v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního 
vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč až do částky 11 500 Kč měsíčně, s tím, 
že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního 
vyměřovacího základu. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte 
uvedený vyměřovací základ podle věty první, vychází se při stanovení výše rodičovského 
příspěvku z toho vyměřovacího základu, který je vyšší.  

(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky 

a) nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně, nebo 

b) převyšující 7 600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k 
datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího 
základu v částce převyšující 7 600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku 
nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, 
že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací 
základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního 
vyměřovacího základu, který je vyšší. 

(4) Rodič může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně, 
jestliže 

a) lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 
30násobku denního vyměřovacího základu v částce nepřevyšující 7 600 Kč, 

b) ke dni narození nejmladšího dítěte, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, nelze 
stanovit denní vyměřovací základ jen proto, že v průběhu pobírání rodičovského příspěvku 
poskytovaného z důvodu péče o dříve narozené dítě v rodině uplynula podpůrčí doba pro 
nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v 
rodině vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě; 

odstavec 3 věta druhá platí i zde. 

(4) Dojde-li v rodině ke změně osob, které jsou pro stanovení výše rodičovského 
příspěvku posuzovány jako rodiče, a v souvislosti s tím dojde ke změně výše denního 
vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek podle nově splněných podmínek, 
a to od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž ke změně podmínek došlo. 

 (5) Nelze-li stanovit žádnému z rodičů v rodině k datu narození nejmladšího dítěte v 
rodině denní vyměřovací základ podle odstavců 3 a 4, náleží rodičovský příspěvek ve výši 7 
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600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce 
věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte.  

 (6) Dojde-li v rodině ke změně osob, které jsou pro stanovení výše rodičovského 
příspěvku posuzovány jako rodiče, a v souvislosti s tím 

a) dojde ke změně výše vyměřovacího základu podle odstavce 3 nebo 4, nebo 

b) dojde k takové změně, že lze rodičovský příspěvek stanovený podle odstavce 4 stanovit 
podle odstavce 3, 

stanoví se rodičovský příspěvek podle nově splněných podmínek, a to od kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž ke změně podmínek došlo. 

 (75) Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil 
nárok na rodičovský příspěvek. Volbu výše rodičovského příspěvku lze měnit, nejdříve však 
po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský 
příspěvek vyplácen, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné 
osoby nebo ke změně podle odstavce 5. Volbu výše rodičovského příspěvku nelze provést 
zpětně. Volba výše rodičovského příspěvku se provádí na základě písemné žádosti oprávněné 
osoby, která se podává u krajské pobočky Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku 
rozhoduje.  

(8) Jestliže po odpočtu všech vyplacených částek rodičovského příspěvku od celkové 
částky 220 000 Kč zbývá částka, která je nižší než částka, která byla naposledy na 
rodičovském příspěvku vyplacena, vyplatí se tento rozdíl ve splátce rodičovského příspěvku 
náležejícího za poslední kalendářní měsíc.  

(6) Jestliže by po odpočtu částky rodičovského příspěvku, která náleží za  
aktuální kalendářní měsíc, a všech částek rodičovského příspěvku již vyplacených za 
období předcházející od celkové částky 220 000 Kč zbývala částka, která je nižší než 
částka, která náleží za  aktuální kalendářní měsíc, vyplatí se tato zbývající částka 
rodičovského příspěvku spolu s částkou náležející za aktuální kalendářní měsíc. 

 

§ 30a 

 (1) Nárok na rodičovský příspěvek přiznaný z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině 
zaniká posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém 
se stalo nejmladším dítětem v rodině jiné dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, a 
to i v případě, že nebyla vyplacena celková částka rodičovského příspěvku. Zanikl-li nárok na 
rodičovský příspěvek proto, že se nejmladším dítětem v rodině stalo jiné dítě, náleží 
rodičovský příspěvek v kalendářním měsíci, v němž vznikl nárok, ve výši, která náleží z 
důvodu péče o dítě, které se stalo nejmladším dítětem v rodině. 

 (2) Při péči o totéž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek nebo splňují-li 
podle § 30b odst. 1 podmínku péče o dítě pro nárok na rodičovský příspěvek v jednom 
kalendářním měsíci oba rodiče tak, že každý ji splňuje po část měsíce, náleží rodičovský 
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příspěvek jen jednou, a to rodiči určenému na základě dohody rodičů. Nedohodnou-li se 
rodiče, určí krajská pobočka Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje, kterému 
z rodičů se rodičovský příspěvek přizná. 

(3) Je-li dítě rozhodnutím soudu svěřeno do pěstounské péče na přechodnou 
dobu37), nárok na rodičovský příspěvek nevzniká.  

(4) Bylo-li dítě svěřeno do střídavé péče na základě rozhodnutí soudu, oba rodiče 
splňují podmínky nároku na rodičovský příspěvek a nedohodnou se, kterému z nich 
bude výplata rodičovského příspěvku náležet, mohou se v pravidelných časových 
intervalech v pobírání rodičovského příspěvku střídat na základě podání žádosti 
o přiznání rodičovského příspěvku u krajské pobočky Úřadu práce, která 
o rodičovském příspěvku rozhoduje. Minimálním časovým intervalem jsou v tomto 
případě 3 celé kalendářní měsíce po sobě jdoucí. Možnost střídání se v pobírání 
rodičovského příspěvku nastává od právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do střídavé 
péče. Rodičovský příspěvek začne pobírat ten rodič, který jako první podá žádost 
o přiznání rodičovského příspěvku a po uplynutí minimálně 3 celých kalendářních 
měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen, může podat žádost 
o přiznání rodičovského příspěvku druhý rodič, který doposud rodičovský příspěvek 
nepobíral.  

§ 30b 

Podmínka osobní celodenní péče o dítě 

 (1) Podmínka osobní celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský příspěvek po 
celý kalendářní měsíc podle § 30 odst. 1 se považuje za splněnou i v kalendářním měsíci, v 
němž 

a) se dítě narodilo, 

b) rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v 
mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, 

c) osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu (§ 7 odst. 10 a 11), s výjimkou pěstounské péče na přechodnou dobu37), 

d) dítě dosáhlo věku 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1, 

e) dítě nebo rodič zemřeli, 

f) rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo do doby převzetí svěřeno do péče jiné osoby 
na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo převzal do péče dítě, které bylo do dne 
převzetí umístěno na základě rozhodnutí příslušného orgánu v ústavu (zařízení), v němž bylo 
dítěti poskytováno plné přímé zaopatření, anebo převzal dítě z péče poskytovatele zdravotních 
služeb, které trvalo déle než 3 kalendářní měsíce. 

(2) Podmínka osobní celodenní a řádné péče se považuje za splněnou též po dobu, 
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a) po kterou je rodič výdělečně činný nebo je žákem či studentem soustavně se 
připravujícím na budoucí povolání (§ 12 až 15), 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. 

(23) Je-li rodič pobírající rodičovský příspěvek nebo dítě, které zakládá nárok na 
rodičovský příspěvek, ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče déle 
než 3 kalendářní měsíce, nenáleží výplata rodičovského příspěvku od čtvrtého kalendářního 
měsíce poskytování lůžkové péče. V této době však může rodič provést volbu podle § 30 odst. 
3 nebo 4. Věta první neplatí, jestliže rodič o dítě umístěné ze zdravotních důvodů ve 
zdravotnickém zařízení lůžkové péče osobně celodenně a řádně pečuje. 

 (34) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v 
mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek 
náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami 
nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty první se posuzuje nárok na 
náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 53i). 

§ 31 

 (1) Rodinou se pro účely rodičovského příspěvku rozumí rodina podle § 7 odst. 1 až 4 
a odst. 6 až 11. Pro nárok na rodičovský příspěvek musí podmínka trvalého pobytu a bydliště 
na území České republiky být splněna jen u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na 
rodičovský příspěvek. 

 (2) Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku rozumí též osoba, která převzala 
dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči 
rodičů se považuje dítě osvojené, dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela nebo partnera31a). Je-li rodičem 
dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek nezletilá osoba, lze ji přiznat rodičovský 
příspěvek, jen jestliže soud nerozhodl o pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u 
nezletilého rodiče. 

(2) Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku rozumí též osoba, která 
převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče 
nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu, s výjimkou svěření dítěte do pěstounské péče na 
přechodnou dobu37), dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela nebo partnera31a). Je-li 
rodičem dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek nezletilá osoba, lze ji 
přiznat rodičovský příspěvek, jen jestliže soud nerozhodl o pozastavení výkonu 
povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče. Je-li rodičem dítěte zakládajícího 
nárok na rodičovský příspěvek osoba, u které soud rozhodl o omezení její svéprávnosti 
v oblasti výkonu rodičovské odpovědnosti, lze ji přiznat rodičovský příspěvek, jen 
jestliže soud u tohoto rodiče rozhodl o zachování výkonu povinnosti a práva péče o dítě. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92C27LC)



9 
 

(3) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský 
příspěvek náleží, jestliže  

a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné 
zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci, 

b) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její 
třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, 
řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny 
denně, 

c) dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné 
zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně, 

d) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního 
věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič je 
osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná 
závislost) podle zákona o sociálních službách, 

e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v 
době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na 
budoucí povolání (§ 12 až 15), s výjimkou studia za trvání služebního poměru příslušníků 
ozbrojených sil; 

docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let. 

* * * * * 
§ 50 

Podmínkou nároku na výplatu dávky je písemný souhlas oprávněné osoby a společně s ní 
posuzovaných osob (§ 7) s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby 
sdělily orgánům státní sociální podpory, pokud o dávce rozhodují, vyplácí ji nebo kontrolují, 
výši příjmu těchto osob, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, nepříznivý zdravotní 
stav, údaje o přihlášení se k trvalému pobytu a další údaje, které tvoří náležitosti žádosti podle 
§ 68, a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě. Pro nárok na 
výplatu rodičovského příspěvku se nevyžaduje podmínka písemného souhlasu rodiče, 
který neuplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Mělo-li nezaopatřené dítě nárok na dávku 
před dovršením zletilosti, náleží mu výplata dávky po dovršení zletilosti, udělí-li takové dítě 
písemný souhlas podle věty první. Věta druhá třetí platí obdobně pro nárok na výplatu 
rodičovského příspěvku rodiče po dovršení 16 let.  

* * * * * 
§ 54a 

Zvláštní ustanovení o důsledcích neplnění povinné školní docházky dítěte 

 (1) Jestliže byla alespoň jednomu z rodičů pravomocně uložena sankce podle 
zvláštního právního předpisu62) za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním 
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povinné školní docházky staršího dítěte v rodině, tak se z celkové částky 220 000 Kč 
rodičovského příspěvku, který náleží rodiči z titulu péče o nejmladší dítě v rodině, odečítá 
částka 22 800 Kč. Jestliže počínaje kalendářním měsícem následujícím po kalendářním 
měsíci, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce uvedené ve větě první, již 
je nárok na částku rodičovského příspěvku nižší než 22 800 Kč, odečte se tato zbývající 
částka od celkové částky rodičovského příspěvku. Rozdíl mezi částkou 22 800 Kč a zbývající 
částkou rodičovského příspěvku podle věty druhé je přeplatkem na rodičovském příspěvku, 
který je rodič povinen vrátit. 

 (2) Odstavec 1 neplatí v případech, kdy rodiči náleží rodičovský příspěvek podle 
ustanovení § 30 odst. 5. V případech uvedených ve větě první platí, že nárok na výplatu 
rodičovského příspěvku nemá rodič, kterému byla uložena sankce podle zvláštního právního 
předpisu62) za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky 
dítěte v rodině, a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve 
kterém rozhodnutí o uložení sankce nabylo právní moci. Nárok na rodičovský příspěvek za 
toto období nemůže uplatnit ani druhý z rodičů. 

 (3) Nárok na výplatu odměny pěstouna nebo odměny pěstouna ve zvláštních případech 
vůči dítěti, které řádně neplní povinnou školní docházku, nemá pěstoun, kterému byla 
pravomocně uložena sankce podle zvláštního právního předpisu62) za neplnění povinností 
souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky dítěte svěřeného do pěstounské 
péče, a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve kterém 
rozhodnutí o uložení sankce nabylo právní moci. 

 (4) Rodič pobírající rodičovský příspěvek v případech, kdy jemu nebo druhému z 
rodičů byla pravomocným rozhodnutím uložena sankce podle zvláštního právního 
předpisu62), je povinen písemně oznámit orgánu státní sociální podpory, který mu vyplácí 
rodičovský příspěvek, že jemu nebo druhému z rodičů byla pravomocným rozhodnutím 
uložena sankce za neplnění povinností souvisejících s plněním povinné školní docházky dítěte 
v rodině, a to do 8 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 (5) Orgán, který pravomocně rozhodl o uložení sankce rodiči nebo pěstounovi za 
neplnění povinností souvisejících s plněním povinné školní docházky dítěte podle zvláštního 
právního předpisu62), je povinen písemně oznámit orgánu státní sociální podpory, který 
uvedeným osobám vyplácí rodičovský příspěvek nebo odměnu pěstouna (odměnu pěstouna 
ve zvláštních případech), že tuto sankci uložil, a to do 8 dnů po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

 
* * * * * 

§ 67 

Zahájení řízení 

 (1) Řízení o přiznání dávky se zahajuje na základě písemné žádosti oprávněné osoby 
podané příslušné krajské pobočce Úřadu práce na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce 
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a sociálních věcí. Žádost lze podat nejdříve 60 dnů přede dnem, od kterého oprávněná osoba o 
dávku státní sociální podpory žádá. 

 (2) Řízení o změně výše již přiznané dávky nebo o jejím odnětí nebo o zastavení její 
výplaty se zahajuje na návrh oprávněné osoby nebo z moci úřední krajskou pobočkou Úřadu 
práce. 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. 

 (3) Řízení o volbě nároku podle § 30 se zahajuje na základě písemné žádosti 
oprávněné osoby, pokud tato osoba o volbu nároku nepožádala v písemné žádosti o přiznání 
rodičovského příspěvku. 

 (4) Pokud není oprávněná osoba svéprávná55) jednají za ni její zákonní zástupci, není-
li dále stanoveno jinak. Je-li nezletilá oprávněná osoba svěřena na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu do péče jiné osoby, zastupuje ji v řízení o dávkách namísto zákonného 
zástupce tato osoba. Je-li nezletilá oprávněná osoba v plném přímém zaopatření ústavu 
(zařízení) pro péči o děti nebo mládež, zastupuje tuto osobu v řízení o dávkách tento ústav 
(zařízení) v případě, že zákonný zástupce (osoba uvedená ve větě druhé) nepožádal o dávku 
nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla zaslána písemná výzva krajské pobočky 
Úřadu práce, aby o dávku pro nezletilou osobu požádal, nebo v případě, kdy pobyt zákonného 
zástupce (osoby uvedené ve větě druhé) není znám. Jde-li o rodičovský příspěvek nebo 
porodné, má právo jednat v řízení o tuto dávku i nezletilý rodič starší 16 let a může mu být 
tato dávka vyplácena. 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). 

___________________ 

71)§ 49 až 54 občanského zákoníku. 

* * * * * 
§ 68 

Náležitosti žádosti 

 (1) Žádost o dávku musí obsahovat kromě náležitostí stanovených správním řádem 

a) určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena, popřípadě vyplacena (§ 58 odst. 2), 

b) doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob (§ 5) v 
rozhodném období (§ 6) v případech, kdy je přiznání dávky podmíněno příjmem, 

c) jde-li o rodičovský příspěvek, 

1. doklad o době pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského poskytovaného v 
souvislosti s porodem a doklad o výši jejich vyměřovacího základu, 
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2. jméno, příjmení, rodné číslo, místo pobytu nejmladšího dítěte v rodině, které zakládá nárok 
na rodičovský příspěvek, a dalších dětí v rodině mladších 4 let, které by s ohledem na věk 
mohly zakládat nárok na rodičovský příspěvek, 

3. jméno, příjmení, rodné číslo a místo pobytu dalších osob tvořících rodinu podle § 31 odst. 
1, 

4. potvrzení o pobytu dítěte uvedeného v bodě 2 v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení 
pro děti předškolního věku, nebo v léčebně rehabilitačním zařízení, 

54. volbu nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši, pokud rodič tuto volbu provádí při 
podání žádosti o rodičovský příspěvek, 

d) skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši 
potřebné, 

e) doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k 
nemovitosti, doklad o výši nájemného, nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu a 
nákladů uvedených v § 25 odst. 1 písm. c), jde-li o žádost o příspěvek na bydlení, 

f) doklad o době a výši poskytování náhrady uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 53i), 

g) výši poskytovaného výživného nebo obdobného plnění podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu 1 a 
údaj o tom, která z osob společně posuzovaných výživné nebo obdobné plnění poskytovala, 

h) skutečnosti prokazující, že jde o dítě zakládající nárok na porodné. 

 (2) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok, 
považuje se za doklad, kterým se příjmy prokazují, 

a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené 

1. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 1, 2 a 4 a písm. c), d) a h), 

2. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 3, pokud nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle zákona o 
daních z příjmů, 

3. v § 5 odst. 1 písm. b) bodech 2 až 10, 

4. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud jsou předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů 
a nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle zákona o daních z příjmů, 

5. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud se neprokazují způsobem uvedeným v č. 4, jedná-li se o 
příjmy obdobné příjmům uvedeným v č. 1 až 3 a lze je prokázat potvrzením, 

b) prohlášení o výši příjmu, jde-li o ostatní příjmy. 

 (3) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní 
čtvrtletí, považují se za doklad, kterým se příjmy prokazují, 

a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené 

1. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 1, písm. c), d) a h) a příjmy uvedené v § 5 odst. 1 písm. b), bodech 
2 až 10, 
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2. v § 5 odst. 1 písm. e), jedná-li se o příjmy obdobné příjmům uvedeným v č. 1 a lze je 
prokázat potvrzením, 

b) prohlášení o výši příjmů, jde-li o ostatní příjmy. 

 (4) Pokud jsou některé z příjmů prokazovány způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. 
b) a v odstavci 3 písm. b), může orgán státní sociální podpory rozhodující o dávce v případě 
pochybností požádat o potvrzení o takovém příjmu, nebrání-li tomu vážná překážka. 

 (5) Potvrzení o povinné školní docházce, jde-li o školní rok začínající v kalendářním 
roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok věku, a o roky povinné školní docházky po tomto roce 
následující, a potvrzení o přípravě na budoucí povolání pro prokázání nezaopatřenosti dítěte 
[odstavec 1 písm. f)] se předkládají každoročně vždy nejpozději do 30. září, pokud v 
jednotlivých případech krajská pobočka Úřadu práce neumožní, že lze potvrzení předložit v 
pozdějším termínu. 

 (6) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavci 1 ověřit z rozhodnutí příslušných orgánů21) 
nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení potvrzení. 

 

* * * * * 
§ 69 

Vydávání rozhodnutí 

 (1) Písemné rozhodnutí se vydává jen v případě, že 

a) dávka nebyla přiznána vůbec nebo v požadovaném rozsahu, 

b) dávka byla odejmuta, nejde-li o případ uvedený v § 51 odst. 1 a 2, 

c) výplata dávky byla zastavena, nejde-li o případ uvedený v § 30 odst. 6, § 51 odst. 1 a 2 a 
§ 58 odst. 2, 

d) jde o přeplatek na dávce, s výjimkou případu uvedeného v § 62 odst. 6, 

e) přichází v úvahu více oprávněných a krajská pobočka Úřadu práce rozhoduje o tom, komu 
se bude dávka vyplácet, bude-li krajská pobočka Úřadu práce rozhodovat podle § 7 odst. 6 
nebo o zvláštním příjemci podle § 59, 

f) se rozhoduje o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 4, 

g) jde o zamítnutí volby nároku rodiče na rodičovský příspěvek podle § 30 a 30a. 

 (2) Proti rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 4 se nelze 
odvolat ani je nelze přezkoumat mimo odvolací řízení. 

 

* * * * * 
§ 70 

 (1) Rozhoduje-li krajská pobočka Úřadu práce o dávce v případech, kdy se nevydává 
rozhodnutí, je povinna žadateli doručit písemné oznámení o dávce a její výši, není-li dále 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92C27LC)



14 
 

stanoveno jinak. Písemné oznámení se nedoručuje, nenáleží-li výplata dávky podle § 51 odst. 
1 věty třetí a odst. 2 věty čtvrté. Písemné oznámení o dávce se nedoručuje do vlastních rukou. 

(2) Proti postupu uvedenému v odstavci 1 lze uplatnit námitky do 30 dnů ode dne 
výplaty první splátky 

a) dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky, 

b) rodičovského příspěvku po dovršení věkové hranice dítěte, která zakládá nárok na volbu 
rodiče na rodičovský příspěvek, jde-li o volbu nároku rodiče na rodičovský příspěvek podle § 
30 odst. 1 a krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí nevydala. 

 (2) Proti postupu uvedenému v odstavci 1 lze uplatnit námitky do 30 dnů ode dne 
výplaty  

a)  první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky, 

b) první splátky rodičovského příspěvku po dovršení věkové hranice dítěte, která 
zakládá nárok na volbu rodiče na rodičovský příspěvek, jde-li o volbu nároku rodiče na 
rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 a krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí 
nevydala, 

c) zbývající částky rodičovského příspěvku spolu s částkou náležející za předcházející 
kalendářní měsíc podle § 30 odst. 6. 

 (3) Námitky se podávají písemně u příslušné krajské pobočky Úřadu práce, která 
dávku přiznala. Krajská pobočka Úřadu práce vydá do 30 dnů ode dne, kdy jí námitky došly, 
rozhodnutí o dávce. K námitkám, které byly podány opožděně, se nepřihlíží. 

 (4) Oznámení se nedoručuje, dojde-li ke změně dávky z důvodu zvýšení částek 
životního minima nebo u nezaopatřeného dítěte z důvodu dosažení věku stanoveného pro 
používání vyšší částky životního minima. Pro podání námitek platí odstavce 2 a 3 obdobně. 
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