
 

Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 

(k úpravě rodičovského příspěvku) 

 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
1. Základní identifikační údaje 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele: 
Mgr. Michaela Franzová 
Mgr. Gabriela Obermannová 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti  
 dnem 1. ledna 2017 

Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu zákona 

V oblasti rodičovského příspěvku se navrhují úpravy, jejichž provedení v relativně krátkém 
časovém horizontu bylo doporučeno Odbornou komisí pro rodinnou politiku. 
Jedná se především o opatření, která mají zlepšit podmínky pro sladění pracovního 
 a rodinného života formou zavedení možnosti flexibilnějšího rozhodování rodičů o tom,  
v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek ze systému státní sociální 
podpory a rovněž formou uvolnění podmínek pro umisťování dětí do předškolních zařízení  
v době pobírání rodičovského příspěvku. 
Dalším cílem návrhu je upřesnění některých ustanovení zákona na základě poznatků  
a zkušeností z praxe. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 

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 zavedené 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. 
V případě včasnějšího návratu rodičů do zaměstnání může dojít k vyššímu příjmu státního 
rozpočtu z odvedeného pojistného a platby daní těchto osob. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: ANO 

Vedlejším důsledkem může být podpora podnikatelských subjektů díky umožnění 
flexibilnějšího čerpání rodičovského příspěvku jejich zaměstnanci a jejich včasnějšího 
návratu do zaměstnání. Opatření bude stejným způsobem podporovat i samotné podnikatele, 
pokud jsou rodiči, především pak bude příznivější pro ty z nich, kteří si nehradí dobrovolné 
nemocenské pojištění. 
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3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ANO 

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. 

3.4 Sociální dopady: ANO 

Návrh má pozitivní dopady pro rodiče s dětmi, neboť umožnuje větší flexibilitu rodičů při 
rozhodování o čerpání rodičovského příspěvku a také podporuje jejich případný dřívější 
návrat do zaměstnání. 

3.5 Dopady na životní prostředí: NE 

Navrhovaná opatření nemají dopad na životní prostředí, neboť se této oblasti nijak 
nedotýkají. 

3.6. Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace, neboť se nemění 
podmínky nároku na rodičovský příspěvek a nadále jej mohou čerpat za stejných podmínek 
muži i ženy. Předpokládá se naopak pozitivní dopad navrhovaných změn ve vztahu  
k rovnosti žen a mužů, neboť opatření budou mít pozitivní vliv na otce, které možnost čerpat 
rodičovský příspěvek ve vyšších částkách může motivovat k častějšímu čerpání této dávky. 
Rovněž bude posílena rovnost žen tím, že jim bude umožněno flexibilněji čerpat rodičovský 
příspěvek a dříve se tak navrátit do zaměstnání. 
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1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o státní sociální podpoře“).  

1.2 Definice problému 

Zákon o státní sociální podpoře upravuje systém dávek státní sociální podpory, stanovuje 
podmínky nároku na tyto dávky a též upravuje řízení o předmětných dávkách. Do tohoto 
dávkového systému patří i rodičovský příspěvek. Jedná se o opakující se dávku, jejímž 
původním cílem bylo oprávněné osobě přispět v situaci, kdy z důvodu péče o nejmladší dítě 
v rodině měla snížené výdělečné možnosti.  

V průběhu času došlo k posunu v chápání této dávky a způsobu stanovení její výše.  
Ta se původně odvíjela od životního minima jednotlivce, později pak došlo ke stanovení 
pevných částek a doby čerpání dávky. V současné době je stanovena souhrnná částka 
rodičovského příspěvku 220 000 Kč, která může být do čtyř let věku dítěte čerpána 
v závislosti na stanoveném denním vyměřovacím základu (dále jen DVZ) pro účely peněžité 
pomoci v mateřství a nemocenského v souvislosti s porodem. Další podmínkou pro nárok  
na rodičovský příspěvek je v současnosti osobní celodenní a řádná péče o nejmladší dítě 
v rodině, kdy je u dětí mladších dvou let sledována docházka do předškolních zařízení.  

Dle stávající právní úpravy může rodič volit výši rodičovského příspěvku až do maximální 
částky 11 500 Kč, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů stanovit k datu narození nejmladšího 
dítěte v rodině 70 % 30násobku DVZ v částce převyšující 7 600 Kč měsíčně. Zvolená výše 
zároveň nesmí přesáhnout 70 % 30násobku DVZ. Horní hranice čerpání, která je nyní 
omezena částkou 11 500 Kč měsíčně, však znamená u některých rodičů finanční propad 
po skončení čerpání peněžité pomoci v mateřství a omezuje rovněž rodiče s vysokým DVZ 
v možnosti vyšší volby čerpání.  

Nelze-li žádnému z rodičů stanovit k datu narození dítěte DVZ, náleží v současné době dávka 
v pevně stanovených částkách, a to ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku 
dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte. Tato úprava  
je především ze strany dotčených osob, kterými jsou studenti, osoby samostatně výdělečně 
činné nehradící si nemocenské pojištění a osoby ekonomicky neaktivní, chápána jako 
diskriminující s ohledem na nemožnost volby výše a délky čerpání rodičovského příspěvku. 
Navíc pak 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 (vzhledem k jeho výši 3 800 Kč měsíčně) navíc i dávky pomoci v hmotné nouzi  
a tím, že budou nově moci čerpat vyšší rodičovský příspěvek, se v jejich případě pobírání 
pomoci v hmotné nouzi pouze posouvá dále v čase. Rovněž se jeví jako neadekvátní, aby 
rodiče bez DVZ nemohli výši čerpání rodičovského příspěvku volit, zatímco rodiče  
s minimálním DVZ (např. 50 Kč) již výši čerpání volit mohli. 

V současné době je pro nárok na rodičovský příspěvek rovněž sledována docházka dítěte 
mladšího dvou let do předškolního zařízení a je omezena určitým počtem hodin v měsíci. 
Pokud tedy chtějí rodiče těchto dětí nastoupit zpět do zaměstnání, mají tímto opatřením 
omezeny podmínky pro výkon zaměstnání, resp. pro čerpání rodičovského příspěvku 
v závislosti na volbě typu zabezpečení péče o dítě v době jejich pracovní aktivity. 
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Za poněkud nadbytečnou byla shledána podmínka souhlasu druhého z rodičů se zpracováním 
osobních údajů, neboť povinnost sdělovat tyto údaje plyne tomuto rodiči přímo ze zákona 
o státní sociální podpoře a v praxi může docházet k situacím, kdy druhý z rodičů odmítne 
tento souhlas udělit a nárok na rodičovský příspěvek pak nemůže být přiznán. 

Současná úprava obsažená v zákoně o státní sociální podpoře rovněž umožňuje souběh 
čerpání rodičovského příspěvku a dávek pěstounské péče u osob v evidenci pečujících o dítě, 
které jim bylo svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu (dále jen pěstoun 
na přechodnou dobu). V důsledku toho pak dochází k dvojímu čerpání dávek ze státního 
rozpočtu ze stejného důvodu (tedy péče o dítě svěřené do pěstounské péče) a rovněž 
k nedůvodnému snížení zbylé části objemu rodičovského příspěvku v neprospěch budoucích 
osvojitelů, poručníků, rodičů či jiných osob, kterým bude dítě svěřeno do trvalé péče. 
V důsledku výše navrhovaného opatření spočívajícího ve zrušení omezení horní hranice 
čerpání rodičovského příspěvku by pak dokonce mohlo v některých případech dojít 
k úplnému vyčerpání dávky pěstounem na přechodnou dobu. V případě, kdy pěstoun na 
přechodnou dobu odčerpá část rodičovského příspěvku, nemá již rodič, budoucí osvojitel, 
poručník nebo jiná osoba, které bude dítě svěřeno do trvalé péče nárok na celou částku 220 
tis. Kč. 

S ohledem na uvedené je návrh předkládán s cílem upravit tuto dávku tak, aby mohla být 
čerpána ještě flexibilněji než nyní a podpořila případný dřívější návrat rodičů (matek) 
do zaměstnání.   

Navrhované legislativní řešení především upravuje:  

• Zrušení omezení horní hranice čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč, 
resp. umožnění čerpat rodičovský příspěvek ve výši peněžité pomoci v mateřství 
a nemocenského v souvislosti s porodem. 

• Možnost volby výše čerpání dávky i pro rodiče, jimž nelze stanovit denní vyměřovací 
základ. 

• Úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení. 
• Zrušení možnosti čerpání rodičovského příspěvku osobám v evidenci z titulu péče 

o dítě svěřené do pěstounské péče na přechodnou dobu.  
• Vypuštění podmínky souhlasu druhého rodiče se zpracováním osobních údajů.  
• Doplnění možnosti zastoupení oprávněné osoby zastupujícím členem domácnosti, 

pokud o této formě zastoupení bylo soudem rozhodnuto. 
• Upřesnění pojmu „studium za trvání služebního poměru“ pro účely posuzování 

nezaopatřenosti dítěte. 
• Upřesnění posuzování soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání při studiu na 

středních nebo vysokých školách v cizině. 

 

Usnesením ze dne 12. listopadu 2014 č. 931 přijala vláda ČR Vládní strategii pro rovnost žen 
a mužů v ČR na léta 2014. Vládní strategie 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 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 
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specifickým cílem z Vládní strategie plní tím tedy jeden ze závazků, který vláda ČR spolu  
s Vládní strategií přijala. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Rodičovský příspěvek je nepojistnou sociální dávkou určenou pro podporu rodičů, kteří 
osobně, celodenně a řádně pečují o nejmladší dítě v rodině. O dávce rozhoduje a výplatu 
provádí Úřad práce ČR, v odvolacím řízení je příslušné Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Jde o nepojistnou sociální dávku, což znamená, že nárok na ni není podmíněn předchozí 
výdělečnou činností rodiče1. Platí pouze, že pokud byl rodič výdělečně činný a pobírá 
z tohoto titulu peněžitou pomoc v mateřství, náleží rodičovský příspěvek po jejím skončení 
(zpravidla po 20-22 týdnech od narození dítěte). Pokud rodiči nárok na peněžitou pomoc 
nevznikl, náleží rodičovský příspěvek již od narození dítěte, a to v pevně stanovených 
částkách do čtyř let jeho věku. Délka pobírání rodičovského příspěvku přitom nijak nesouvisí 
s rodičovskou dovolenou v zaměstnání. 

Pro stanovení měsíční výše čerpání rodičovského příspěvku je rozhodující výše DVZ 
vypočteného pro účely stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského 
v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Pokud 
DVZ lze stanovit, může rodič flexibilně volit výši (v limitech dle výše DVZ) rodičovského 
příspěvku (a tím i délku jeho pobírání), a to až do 4 let věku dítěte, resp. do vyčerpání celkové 
částky 220 000 Kč. Přitom není rozhodující, zda jde o DVZ matky nebo otce dítěte. 
Rodičovský příspěvek může tedy čerpat kterýkoli z rodičů, v péči se mohou i vystřídat. 

Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině 
stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku DVZ v částce 
převyšující 7 600 Kč až do částky 11 500 Kč měsíčně s tím, že zvolená výše nesmí 
přesáhnout 70 % 30násobku DVZ. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni 
narození dítěte uvedený vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského 
příspěvku z toho vyměřovacího základu, který je vyšší. Limitem měsíční výše rodičovského 
příspěvku je tedy 70 % 30násobku DVZ, což odpovídá výši peněžité pomoci v mateřství. 
V případě, kdy je 70 % 30násobku DVZ nižší než 7 600 Kč, může rodič volit výši 
rodičovského příspěvku do 7 600 Kč měsíčně. Nelze-li žádnému z rodičů stanovit k datu 
narození dítěte DVZ, náleží dávka ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku 
dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. 

Rozložení příjemců rodičovského příspěvku v letech 2012 až 2015, tak jak by měli možnost 
volit s ohledem na doložení a výši DVZ  byl následující 
 
 
 
 
 
 

DVZ  Rodičovský 
příspěvek 

Počet příjemců v 
daném roce 

Počet příjemců v 
daném roce 

Počet příjemců v 
daném roce 

Počet příjemců v 
daném roce 

    2012   2013   2014   2015   

                                                           
1 Ta má pouze zprostředkovaně určitý vliv na možnost volby měsíční výše dávky, viz dále. 
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lze 
stanovit 

Možnost volby 
do výše absol. relat. absol. relat. absol. relat. absol. relat. 

 do 7 600 
(včetně) 174 892 57,02% 163 548 55,86% 152 161 54,61% 151 006 54,49% 

vyšší než 7 600 
Kč, ale nižší 

než 11 500 Kč 
21 666 7,06% 20 578 7,03% 22 686 8,14% 25 419 9,17% 

11 500 Kč 12 515 4,08% 25 714 8,78% 29 196 10,48% 30 547 11,02% 

nelze 
stanovit 

Pevně 
stanovené 

částky čerpání 
                

7 600 17 659 5,76% 16 109 5,50% 16 796 6,03% 16 927 6,11% 

3 800 79 998 26,08% 66 856 22,83% 57 780 20,74% 53 241 19,21% 
Počet příjemců 
rodičovského příspěvku 
celkem 

306 730 100,00% 292 805 100,00% 278 619 100,00% 277 140 100,00% 

Zdroj: IS MPSV (OKstat) 
 
 
V roce 2015 mělo na rodičovský příspěvek průměrně nárok 277 140  rodičů, z nichž 75 % 
(  207 159 rodičů) doložilo k žádosti o dávku DVZ a mohou tak volit výši čerpání 
rodičovského příspěvku a 25 % ( 69 981 rodičů) DVZ nedoložilo a pobírají rodičovský 
příspěvek v pevných částkách.  
 

DVZ 
2012 2013 2014 2015 

absol. rel. absol. rel. absol. rel. absol. rel. 
doložilo 59 392 19,36% 140 036 47,83% 192 439 69,07% 207 159 74,75% 
nedoložilo 247 338 80,64% 152 769 52,17% 86 180 30,93% 69 981 25,25% 
celkem 306 730 100,00% 292 805 100,00% 278 619 100,00% 277 140 100,00% 
 
Z průměrného počtu příjemců, kteří DVZ v roce 2015 doložili, jich 96,9 % (tj.   200 788 
rodičů mohlo díky výši jejich doloženému DVZ volit rodičovský příspěvek až do výše  
11 500 Kč měsíčně. 
 

volba RoP do 
2012 2013 2014 2015 

absol. rel. absol. rel. absol. rel. absol. rel. 
7600 1 526 2,57% 3 869 2,76% 5 698 2,96% 6 372 3,08% 

do 11500 57 866 97,43% 136 167 97,24% 186 740 97,04% 200 788 96,92% 
celkem 59 392 100,00% 140 036 100,00% 192 438 100,00% 207 160 100,00% 
 
Z přehledu skutečně čerpaných výší rodičovského příspěvku (viz tabulka výše) však vyplývá, 
že možnost volby maximální výše rodičovského příspěvku využívá pouze část rodičů.  
Ze zmiňovaných   200 788 rodičů čerpá rodičovský příspěvek ve výši 11 500 Kč pouze  
30 547 rodičů (tj. 15,2 % těchto rodičů): 
 
 
 

Možná volby výše RoP 
podle doložené výše 

2012 2013 2014 2015 
absol. rel. absol. rel. absol. rel. absol. rel. 
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DVZ 
do 7600 1 526 2,57% 3 869 2,76% 5 698 2,96% 6 372 3,08% 
do 11500 4 794 8,07% 12 525 8,94% 18 796 9,77% 20 838 10,06% 
nad 11500 53 072 89,36% 123 642 88,29% 167 944 87,27% 179 950 86,87% 
celkem 59 392 100,00% 140 036 100,00% 192 438 100,00% 207 160 100,00% 
 

Celková částka 220 000 Kč, kterou může maximálně rodič čerpat, se váže ke konkrétnímu 
dítěti, bez ohledu na skutečnost, že se například rodiče vymění v péči o toto dítě a pobírání 
rodičovského příspěvku nebo je dítě svěřeno do péče jiné osobě. Je-li vyčerpána částka 
220 000 Kč, rodičovský příspěvek při péči o toto dítě již nenáleží přesto, že dítě ještě 
nedovršilo 4 roky věku. 

Výši rodičovského příspěvku je možné měnit po uplynutí tří kalendářních měsíců od podání 
poslední žádosti o zvolené výši. Žádost o dávku lze podat nejdříve 60 dnů přede dnem, 
od něhož se dávka žádá. Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který 
dávka náleží. 

Další podmínkou pro nárok na rodičovský příspěvek je osobní celodenní a řádná péče 
o nejmladší dítě v rodině. Zákon pak taxativně stanoví situace, kdy se podmínka považuje 
za splněnou i v případě, kdy je dítě umístěno v zařízení či o něj pečuje jiná osoba. Podmínka 
osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v případech, 
kdy dítě mladší dvou let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu 
nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci; pro děti se zdravotním postižením nebo 
u rodičů, kteří jsou zdravotně postiženi, jsou limity docházky do předškolního zařízení 
stanoveny jako vyšší. U dítěte staršího dvou let limit není dán a docházka do předškolního 
zařízení se pro účely rodičovského příspěvku nesleduje. 

Z ustanovení § 30 a § 31 zákona o státní sociální podpoře plyne nárok na dávku i osobě, která 
převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů (náhradní rodinné péče). Taková osoba  
se pro účely rodičovského příspěvku považuje za rodiče. Při splnění zákonem stanovené 
podmínky celodenní osobní řádné péče o nezletilé dítě tak vzniká nárok na rodičovský 
příspěvek i pěstounům na přechodnou dobu.  Na rozdíl od osoby pečující (pěstouna), jehož 
nárok na dávky pěstounské péče je vázán na probíhající péči o dítě, pěstoun na přechodnou 
dobu (osoba v evidenci) má nárok na dávky pěstounské péče, včetně odměny pěstouna, pouze 
z titulu zařazení a vedení v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči 
na přechodnou dobu, a to bez ohledu na skutečnost, zda aktuálně o dítě pečuje či nikoli. 
Právní úprava rodičovského příspěvku, obsažená v zákoně o státní sociální podpoře, přitom 
nezapovídá souběh čerpání rodičovského příspěvku s výdělečnou činností ani s dávkami 
pěstounské péče. Stejně tak právní úprava dávek pěstounské péče, obsažená v zákoně 
č. 359/1999 Sb., nevylučuje souběh čerpání těchto dávek s výdělečnou činností ani s dávkami 
státní sociální podpory. V situaci, kdy bylo osobě v evidenci svěřeno nezletilé dítě  
do pěstounské péče na přechodnou dobu a jsou naplněny podmínky § 30 zákona o státní 
sociální podpoře, má pěstoun na přechodnou dobu nárok jak na odměnu pěstouna, tak  
i na rodičovský příspěvek. 

Účelem obou popsaných opakujících se dávek je hmotné zabezpečení pečující osoby, které  
jí umožňuje osobně řádně pečovat o nezletilé dítě. Z toho důvodu nelze považovat za žádoucí 
souběh odměny pěstouna s rodičovským příspěvkem, protože fakticky vede k duplicitnímu 
financování téže péče o dítě, vykonávané pěstounem na přechodnou dobu. Rodičovský 
příspěvek je navíc vázán maximálním limitem plnění ve výši 220 000 Kč; v případě 
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následného předání nezletilého dítěte do dlouhodobé péče jiné pečující osoby (rodiče, 
osvojitele, poručníka, pěstouna, jiné fyzické osoby) bude tato osoba zkrácena o částku 
rodičovského příspěvku již vyčerpanou osobou v evidenci (pěstounem na přechodnou dobu).2 

Dle ustanovení § 50 zákona o státní sociální podpoře je podmínkou nároku na výplatu dávky 
písemný souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob 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 zákona o státní sociální podpoře,  
a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce. 

Podle ustanovení § 49 odst. 1 NOZ může zletilého, kterému brání duševní porucha samostatně 
právně jednat a který nemá jiného zástupce, zastupovat jeho potomek, předek, sourozenec, 
manžel nebo partner, popřípadě osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení  
ve společné domácnosti alespoň tři roky. Ke vzniku zastoupení se vyžaduje schválení soudu. 
Zastoupení členem domácnosti je hmotněprávním institutem upraveným v občanském 
zákoníku, z nějž nelze automaticky dovozovat procesní zastoupení. Tento institut tedy není 
druhem úplného zákonného zastoupení ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Platí, že účastník správního řízení může být 
zastoupen členem domácnosti pouze v řízení, ve kterém zastupování účastníka řízení členem 
domácnosti připouští zvláštní zákon a lze tedy dovodit, že pokud zákonodárce toto oprávnění 
výslovně nezakotvil do zvláštního předpisu, nelze tento institut bez dalšího použít  
ve správním řízení. 

Ustanovení § 12 obsahuje definici soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání, za kterou se 
považuje studium na střední či vysoké škole v ČR, avšak není zcela zřejmé, zda se služebním 
poměrem myslí pouze služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, 
či i služební poměr dle zákona o státní službě. Ustanovení rovněž obsahuje neodůvodněný 
rozdíl v posuzování mezi studiem v České republice a studiem v zahraničí. 

S ohledem na výše uvedené, je tedy rodičovský příspěvek již v současnosti koncipován tak,  
že jej lze využít (od 2 let věku dítěte v zásadě neomezeně) na úhradu péče o dítě v zařízení 
nebo jinou osobou po dobu výdělečné aktivity rodiče. Tato skutečnost může významně 
přispívat ke sladění pracovního a rodinného života. Flexibilita této dávky vzhledem k volbě 
jeho měsíční výše je významně podpořena skutečností, že lze vycházet z DVZ toho z rodičů, 
který je vyšší, a zvolenou měsíční výši dávky může rodič měnit každé tři měsíce podle 
aktuální potřeby a situace v rodině. Čerpat rodičovský příspěvek může tedy již nyní ten  
z rodičů, jehož DVZ (odvozeně příjem) je vyšší, což jsou v ČR v rámci rodinného uspořádání 
převážně muži3. 

 

 

                                                           
2 Přitom lze z účelu obou dávek dovodit, že k hmotnému zabezpečení pěstouna na přechodnou dobu  
je konstruována odměna pěstouna (20 000 Kč dostává každá osoba zařazená v evidenci, bez ohledu na počet 
dětí, o které pečuje; částka se vyplácí, i když u sebe právě žádné dítě nemá), nikoliv rodičovský příspěvek, který 
je naopak primární dávkou hmotně zabezpečující rodiče, osvojitele, poručníka, pěstouna, případně jiné fyzické 
osoby po dobu péče o dítě do čtyř let věku. 
3 Přitom platí, že čerpání rodičovského příspěvku dle DVZ toho z rodičů, který jej má vyšší, není vázáno  
na rodiče, který o dítě skutečně převážně osobně, řádně a celodenně pečuje. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

• Příjemci rodičovského příspěvku  
• Úřad práce ČR – rozhoduje v I. stupni a vyplácí dávku 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – jako odvolací orgán 
• Zaměstnavatelé a podnikatelské subjekty 
• Zařízení předškolní péče o děti 
• Uzemní samosprávné celky 
 
1.5  Popis cílového stavu 
 
Cílem návrhu je maximálně flexibilní dávka přizpůsobená aktuální situaci rodiny. 

Jedná se především o opatření, která mají zlepšit podmínky pro sladění pracovního 
a rodinného života formou zavedení možnosti flexibilnějšího rozhodování rodičů o tom,  
v jaké výši a po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvek ze systému státní sociální 
podpory a rovněž formou uvolnění podmínek pro umisťování dětí do předškolních zařízení 
v době pobírání rodičovského příspěvku.  

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. 

Prvním z těchto zamýšlených opatření je zrušení současného omezení horní hranice výše 
rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za kalendářní měsíc, čímž bude umožněno čerpat 
dávku až ve výši odpovídající 30 násobku 70 % DVZ. Celá částka rodičovského příspěvku  
ve výši 220 000 Kč tedy bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti 
(minimální doba, za kterou by mohl být rodičovský příspěvek vyčerpán je 6 měsíců). 

Na datech příjemců rodičovského příspěvku za rok 2015 lze i zjistit podrobnější rozdělení 
doložených DVZ u rodičů, kteří již dnes mohou čerpat rodičovský příspěvek ve výši 
11 500 Kč. Na tomto vzorku pak lze následně modelovat, kolika rodičů by se dotklo nové 
nastavení nejvyšší výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši max. PPM (32 640 Kč). 
Ze současných příjemců by nejvyšší možnost čerpání rodičovského příspěvku mohlo volit  
cca 21 % rodičů, kteří DVZ doložili (tj.  37 726 rodičů): 
 
 

Předpokládaná 
nově možná max. 

výše RoP (30 
násobek 70 % 

DVZ) 2012 2013 2014 2015 
od  do absol. rel. absol. rel. absol. rel. absol. rel. 

11500 14 999 6 474 12,20% 15 673 12,68% 22 013 13,11% 23 261 12,93% 
15000 19999 12 937 24,38% 29 855 24,15% 40 348 24,02% 41 992 23,34% 
20000 24999 12 271 23,12% 28 517 23,06% 39 113 23,29% 42 019 23,35% 
25000 29999 10 211 19,24% 24 029 19,43% 32 329 19,25% 34 952 19,42% 
30000 32640 11 179 21,06% 25 568 20,68% 34 141 20,33% 37 726 20,96% 

celkem 53 072 100,00% 123 642 100,00% 167 944 100,00% 179 950 100,00% 
Zdroj: IS MPSV (OKstat) 
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Z výše popsaných možností volby a jejich skutečného využití lze vzhledem k dlouhodobému 
vývoji chování rodičů odhadnout, že využití nově nastavené nejvyšší volby čerpání 
rodičovského příspěvku by mohlo využít 5 až 15 % rodičů, kteří mají odpovídající DVZ, což 
je zhruba 2 – 5 tisíc rodičů z výše uvedeného počtu 37 726 rodičů s nejvyšším DVZ. 
 

Další opatření se dotýká osob, které v současnosti z důvodu, kdy jim nelze vyměřit peněžitou 
pomoc v mateřství, čerpají rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby  
až do čtyř let věku dítěte (podle údajů za rok 2015 se jedná o 69 981 příjemců rodičovského 
příspěvku). Jedná se především o studenty, osoby samostatně výdělečně činné, které  
si nehradí nemocenské pojištění a také osoby ekonomicky neaktivní, tedy nezaměstnané. 
Navíc pak 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 (vzhledem k jeho výši 3 800 Kč měsíčně) navíc i dávky pomoci v hmotné nouzi  
a tím, že budou nově moci čerpat vyšší rodičovský příspěvek, se v jejich případě pobírání 
pomoci v hmotné nouzi pouze posouvá dále v čase. Rovněž se jeví jako neadekvátní, aby 
rodiče bez DVZ nemohli výši čerpání rodičovského příspěvku volit, zatímco rodiče  
s minimálním DVZ (např. 50 Kč) již výši čerpání volit mohli. Tyto osoby by si mohly nově 
volit čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 Kč a zkrátit si tak dobu čerpání 
rodičovského příspěvku. Dojde tak k zamezení situace, kdy si nyní rodiče bez DVZ volit výši 
čerpání nemohou, zatímco rodiče s minimálním DVZ (např. 50 Kč) si již volit mohou. Tito 
rodiče si budou moci zvolit výši maximálně do 7 600 Kč a zkrátit si tak dobu čerpání nejvíce 
na tři roky. Obava ze zvýšení porodnosti a častějšího čerpání rodičovského příspěvku se 
v závislosti na změnách nastavení dávky v minulosti nikdy nepotvrdila. 

Následující opatření znamená úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte 
do předškolních zařízení. V současnosti je sledována docházka pouze u dětí mladších dvou 
let, kdy tyto mohou pobývat v předškolním zařízení maximálně po dobu 46 hodin 
v kalendářním měsíci. Tato podmínka by tedy měla být zcela zrušena a bude se sledovat jen 
řádná péče o dítě v rodině. 

Dále se navrhuje neposkytovat rodičovský příspěvek pěstounům na přechodnou dobu 
a zamezit tak dvojímu čerpání dávek ze státního rozpočtu ze stejného důvodu, neboť tak 
neodůvodněně dochází ke snížení objemu rodičovského příspěvku v neprospěch rodiče, 
budoucího osvojitele, poručníka nebo jiné osoby, které bude dítě svěřeno do trvalé péče. 
V souvislosti s tímto se také navrhuje u těchto rodičů nepřihlížet k částce rodičovského 
příspěvku vyplacené pěstounovi na přechodnou dobu přede dnem nabytí účinnosti ustanovení 
týkající se zrušení možnosti čerpání rodičovského příspěvku pěstounům na přechodnou dobu. 
Jedná se o rodiče dítěte či osoby, které převzaly dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, 
s výjimkou svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu. U tohoto opatření je 
rovněž vzhledem k problematice navrhována účinnost ode dne vyhlášení zákona.   

Je považováno za vhodné zrušení nutnosti souhlasu druhého z rodičů  
se sdělováním údajů rozhodných pro nárok na dávku, neboť povinnost sdělovat tyto údaje 
bude plynout přímo ze zákona.  

Rovněž se navrhuje doplnit možnost zastoupení oprávněné osoby zastupujícím členem 
domácnosti, pokud o této formě zastoupení bylo soudem rozhodnuto. Ač z výkladu NOZ 
vyplývá, že zastupující člen domácnosti má možnost podat za oprávněnou osobu žádost  
o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a sociálního zabezpečení, 
považujeme za vhodné zanést přímo do zvláštního právního předpisu možnost zastupování 
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oprávněné osoby členem domácnosti v případech, kdy bylo o takovéto formě zastoupení 
soudem rozhodnuto. 

Navrhuje se také upřesnit pojem „studium za trvání služebního poměru“ pro účely posuzování 
nezaopatřenosti dítěte, s tím že tímto služebním poměrem se nemá na mysli služební poměr 
dle zákona o státní službě. Rovněž se navrhuje upřesnění zkoumání podmínek soustavné 
přípravy na budoucí povolání při studiu na středních a vysokých školách v zahraničí. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

V případě většiny těchto navrhovaných opatření (zrušení omezení horní hranice čerpání, 
zrušení čerpání dávky v pevných částkách a vypuštění omezení docházky do předškolních 
zařízení) jde o další výrazné rozmělnění podmínek na dávku, které znamená zásadní změnu 
již tak posunuté původní filozofie dávky. Přes nesporný pozitivní efekt na větší flexibilitu 
rozhodování rodičů o čerpání a využití této dávky je vhodné konstatovat, že navrhovaná 
úprava reflektuje snahu efektivně řešit podmínky sladění pracovního a rodinného života 
formou úpravy rodinné dávky, což je v podmínkách České republiky ovlivněno historicky 
dlouhodobou absencí systémové a kontinuální podpory a rozvoje sektoru veřejných služeb 
péče o nejmenší děti. Tento přístup je v evropském kontextu ojedinělý. 

Rodičovský příspěvek se tak 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. Tato dávka bude rodiči příslušet paušálně v celkové výši 
220 000 Kč. Nárok tedy nebude mít pouze rodič dítěte, které je v plném přímém zaopatření 
ústavu či zařízení (např. dětské domovy). 

Umožněním možnosti volby měsíční výše rodičovského příspěvku do výše 7 600 Kč i u těch 
rodičů, jimž nelze stanovit DVZ, obdobně jako u rodičů, kteří mají malý nebo minimální 
DVZ, se na jedné straně sníží míra nespokojenosti některých skupin obyvatel (studenti, 
OSVČ neplatící si dobrovolné nemocenské pojištění, osoby ekonomicky neaktivní), na straně 
druhé je určitým rizikem skutečnost, že nebudou-li mít po rychlejším vyčerpání rodičovského 
příspěvku příjem, mohou tyto skupiny obyvatel propadnout do hmotné nouze. 
Předpokládáme, že v těchto případech půjde především o ty rodiče, kteří před narozením 
dítěte nebyli nijak výdělečně činní, a nepředpokládá se proto jejich návrat do zaměstnání. Tito 
rodiče si však díky možnosti volby do 7 600 Kč měsíčně budou moci zkrátit dobu čerpání 
dávky maximálně na tři roky. Obava ze zvýšení porodnosti a častějšího čerpání rodičovského 
příspěvku se v závislosti na změnách nastavení dávky v minulosti nikdy nepotvrdila. Těmto 
obavám neodpovídá ani současný demografický vývoj v České republice. 

Rodičovský příspěvek je za určitých okolností poskytován v souladu s právními předpisy 
Evropské unie. Jedná se o nařízení č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení 
a rovněž nařízení č. 987/2009, které je jeho prováděcím předpisem. Pokud budou rodiče podle 
výše uvedených předpisů čerpat dávku obdobnou rodičovskému příspěvku v jiné členské zemi 
Evropské unie a tato dávka bude nižší než rodičovský příspěvek v ČR, mohou si zbytek 
částky dočerpat z našeho systému, samozřejmě za předpokladu, že budou plnit podmínky 
vnitrostátního právního předpisu, tedy zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 
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2. Návrh variant řešení:  

 

VARIANTA I – „nulová“ 

Zachování stávající právní úpravy. Úprava rodičovského příspěvku se nezmění.  

 

VARIANTA II  

Navrhuje se změna právní úpravy rodičovského příspěvku, kdy dojde ke zrušení současného 
omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za kalendářní 
měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající vyměřovacímu základu pro 
stanovení peněžité pomoci v mateřství. Celá částka rodičovského příspěvku ve výši 220 000 
Kč tedy bude moci být vyčerpána za kratší dobu. Dále si budou moci osoby, které 
v současnosti z důvodu, kdy jim nelze vyměřit peněžitou pomoc v mateřství, čerpají 
rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, nově 
volit čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7600 Kč a zkrátit si tak dobu čerpání 
rodičovského příspěvku. Jedná se především o studenty, osoby samostatně výdělečně činné, 
které si nehradí nemocenské pojištění a také osoby ekonomicky neaktivní, tedy nezaměstnané. 
Varianta dále obsahuje úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních 
zařízení, zrušení souběhu čerpání rodičovského příspěvku pěstounům na přechodnou dobu  
a vypuštění podmínky souhlasu druhého rodiče se zpracováním osobních údajů. Obsahuje 
rovněž zakotvení zastoupení oprávněné osoby zastupujícím členem domácnosti, pokud o této 
formě zastoupení bylo soudem rozhodnuto a upřesnění pojmu „služební poměr“ pro účely 
posuzování nezaopatřenosti dítěte. 

 

VARIANTA III   

Tato varianta obsahuje shodná opatření jako Varianta II (tj. např. zrušení současného omezení 
horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za kalendářní měsíc; 
zakotvení možnosti pro osoby, kterým v současnosti nelze vyměřit peněžitou pomoc 
v mateřství a čerpají rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby až do čtyř 
let věku dítěte, nově volit čerpání dávky až do výše 7 600 Kč; úplné zrušení podmínky 
sledování docházky dítěte do předškolních zařízení; zrušení souběhu čerpání rodičovského 
příspěvku pěstounům na přechodnou dobu; vypuštění podmínky souhlasu druhého rodiče  
se zpracováním osobních údajů) a dále se v této variantě navrhuje nastavení maximální délky 
pobírání rodičovského příspěvku do 3 let věku dítěte tak, aby tato doba byla v souladu 
s délkou rodičovské dovolené, a navrhuje se zavést u rodičovského příspěvku valorizační 
mechanismus, který by byl navázán na mediánovou hrubou mzdu stanovenou Českým 
statistickým úřadem. Výše celkové částky rodičovského příspěvku by tedy odpovídala  
10 či 12 násobku mediánové hrubé mzdy, která by se stanovovala ke dni narození dítěte  
a zůstala by zachována po celou dobu čerpání dávky. 
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3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

VARIANTA I – „nulová“ 

Přínosy: 

Nedojde ke změně právní úpravy. 

Náklady: 

Zachováním současné úpravy rodičovského příspěvku nedojde k posílení flexibility v oblasti 
nakládání rodičů s rodičovským příspěvkem, výší jeho čerpání a nebude podpořen jejich 
včasnější návrat do zaměstnání. 

V případě, kdy nedojde k úplnému zrušení podmínky sledování docházky dítěte 
do předškolních zařízení, bude nadále rodičovský příspěvek koncipován jako dávka náležející 
za podmínky splnění osobní celodenní a řádné péče o dítě4. 

Mandatorní výdaje státního rozpočtu se budou vyvíjet v souladu se střednědobým výhledem, 
nebudou na ně kladeny zvýšené požadavky.   

 

VARIANTA II  

Přínosy: 

Navrhovaná opatření v oblasti rodičovského příspěvku vycházejí v převážné většině 
z doporučení daných Odbornou komisí pro rodinnou politiku. 

Cílem navrhovaných opatření je zlepšit podmínky pro sladění pracovního a rodinného života, 
zejména podpořit podmínky pro dřívější návrat žen (pečujícího rodiče) po rodičovské 
dovolené do zaměstnání a podpořit otce v péči o nejmenší děti. 

Pokud dojde ke zrušení omezení horní hranice výše rodičovského příspěvku, bude tím 
umožněno čerpat dávku ve výši odpovídající DVZ a tedy po kratší dobu (při využití 
maximální výše celkové částky 220 000 Kč).  

Úplným zrušením podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení se zcela zruší 
časový a věkový limit a bude se sledovat jen řádná péče o dítě v rodině (tedy, zda je dítě 
v rodině a je o něj řádně pečováno). Dojde rovněž k usnadnění administrativy pro zařízení 
péče o děti. 

Navrhovaná opatření znamenají rovněž přínos pro osoby, které v současné době z důvodu, 
kdy jim nebylo možno vyměřit peněžitou pomoc v mateřství5, čerpali rodičovský příspěvek 
v pevných částkách bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte. Tyto osoby budou moci 
nově volit čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 Kč a zkrátit si tak dobu čerpání 
rodičovského příspěvku. Toto opatření se dotkne především studentů, osob samostatně 

                                                           
4 Významně do dvou let věku dítěte. 
5 Tedy není možné stanovit DVZ ani jednomu z rodičů. 
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výdělečně činných, které si neplatí nemocenské pojištění a dále osob ekonomicky neaktivních 
– nepracujících. 

Náklady:  

Při zrušení omezení horní hranice čerpání rodičovského příspěvku lze předpokládat,  
že po kratší dobu bude čerpat příspěvek jen malá část nyní pobírajících osob. V současnosti 
jen 2556 osob/žen má PPM nad 30 000 Kč. Teoreticky by tedy bylo vyčerpáno 220 000 Kč již 
za zhruba 7 měsíců. Výdaje na dávku z titulu tohoto opatření se nezvýší. Opatření se dotkne 
marginální skupiny jen v roce zavedení opatření a v roce následném. 

U navrhovaných variant nedojde k nárůstu celkové výše vyplacené dávky rodičovského 
příspěvku; dojde k jinému rozložení vyplacené částky v čase v průběhu období, za které  
se bude vyplácet. Změny budou v roce po zavedení opatření a následné dva roky. Pokud  
se jedná o navrhované zrušení čerpání rodičovského příspěvku v pevně stanovených částkách 
u osob, kterým nelze stanovit DVZ, a umožnění volby až do 7 600 Kč za měsíc, zde  
se předpokládá, že dojde pouze k přesunu finančních prostředků ze systému pomoci v hmotné 
nouzi, kterou ve většině případů čerpali, do systému státní sociální podpory. Případné zvýšené 
výdaje v prvních letech budou pokryty v rámci narozpočtovaných prostředků kapitoly 
Ministerstva práce a sociálních věcí, rovněž tak náklady na vývoj aplikačního programu.  

Z hlediska aktivit Úřadu práce ČR realizace této varianty neobnáší specifické zvýšení 
administrativní náročnosti i administrativních výdajů, neboť převážná většina opatření 
parametricky upravuje již současné podmínky nároku na dávku. Implementace navrhovaných 
změn bude vyžadovat hlavně úpravu aplikačního programu, náklady na administraci tedy 
nebudou příliš vysoké.  

 

VARIANTA III 

Přínosy: 

Přínosy jsou shodné jako ve  Variantě II, navíc obsahuje Varianta III přínos pro rodiče 
spočívající v postupné valorizaci dávky, která se bude odvíjet od růstu mediánové hrubé mzdy 
v následujících letech (v případě zvolení valorizace 12 násobkem mediánové hrubé mzdy  
by došlo k navýšení celkové částky příspěvku již v prvním roce zavedení). Zavěšení celkové 
sumy rodičovského příspěvku na pohyblivý ekonomický ukazatel namísto celkové pevné 
částky 220 000 Kč, umožňuje reflektovat ve výši dávky vývoj v oblasti mezd. 

 

Náklady:  

Tato varianta nese kromě nákladů uvedených ve Variantě II rovněž náklady spojené  
s valorizací dávky, která se bude odvíjet od růstu mediánové hrubé mzdy v následujících 
letech. 
Pokud bude zvolen 10 násobek mediánové hrubé mzdy, budou náklady v prvním roce téměř 
shodné, jakoby k valorizaci nedošlo a určité zvýšení se projeví až v dalších letech spolu 
s růstem mediánové hrubé mzdy. V případě zvolení valorizace 12 násobkem mediánové hrubé 
mzdy by došlo k navýšení celkové částky příspěvku již v prvním roce zavedení,  
a to ze současných 220 000 Kč na přibližně 260 000 Kč s  náklady na státní rozpočet   
ve výši přibližně 4 mld. Kč. 
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Pokud se jedná o navrhované zrušení čerpání rodičovského příspěvku v pevně stanovených 
částkách u osob, kterým nelze stanovit DVZ, a umožnění volby až do 7 600 Kč za měsíc, zde 
se předpokládá, že dojde pouze k přesunu finančních prostředků ze systému pomoci v hmotné 
nouzi, kterou ve většině případů čerpali, do systému státní sociální podpory. Případné zvýšené 
výdaje v prvních letech budou pokryty v rámci narozpočtovaných prostředků kapitoly 
Ministerstva práce a sociálních věcí, rovněž tak náklady na vývoj aplikačního programu.  

 
Z hlediska aktivit Úřadu práce ČR realizace této Varianty obnáší oproti Variantě II určité 
další zvýšení administrativní náročnosti i administrativních výdajů, zejména v souvislosti  
se zavedením pohyblivého ukazatele určujícího celkový objem výše dávky a v souvislosti  
s úpravami aplikačního programu. 
 
 
4. Výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta I „nulová“ nevede k požadovanému cíli, tedy nedojde k posílení flexibility v oblasti 
nakládání rodičů s rodičovským příspěvkem, výší jeho čerpání a nebude podpořen jejich 
včasnější návrat do zaměstnání. 

V případě navrhované Varianty II převažují přínosy nad náklady a dojde k podpoře rodin 
s dětmi, kterým bude umožněno čerpat rodičovský příspěvek flexibilněji, dojde k posílení 
sladění jejich pracovního a rodinného života a rovněž bude posílena motivace otců k zapojení 
do péče o děti. 

navrhovaná Varianta III zahrnuje vyšší náklady spojené se zavedením valorizačního 
mechanismu u rodičovského příspěvku. 

Na základě zhodnocení nákladů a přínosů u všech navrhovaných variant byla jako 
nejvhodnější varianta řešení zvolena Varianta II. 

 
5. Konzultace 
 
Jedná se převážně o úpravy v oblasti rodičovského příspěvku, jejichž provedení v relativně 
krátkém časovém horizontu, bylo doporučeno Odbornou komisí pro rodinnou politiku. 

6. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za provádění navrhované úpravy bude odpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
respektive Úřad práce ČR. Úřad práce ČR bude i nadále postupovat v rámci obecných zásad 
správního řízení a dle speciálních ustanovení v souvisejících zvláštních předpisech. 

7. Přezkum účinnosti regulace 

Dopad nové právní úpravy bude průběžně vyhodnocován. Přezkum účinnosti bude realizován 
formou hodnocení ex post. Po pěti letech účinnosti novely bude na základě dat a získaných 
statistických údajů provedeno vyhodnocení.  

8. Dopady navrhované úpravy 

7.1 Na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
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U navrhované varianty nedojde k nárůstu celkové výše vyplacené dávky rodičovského 
příspěvku. Dojde k jinému rozložení vyplacené částky v čase v průběhu období, za které  
se bude vyplácet. Změny budou v roce po zavedení opatření a následné dva roky. V rámci 
opatření, na základě kterého si budou moci nově volit rodiče bez DVZ výši čerpání  
až do 7 600 Kč měsíčně a zkrátit si tak dobu čerpání na tři roky, dojde k přesunu čerpání 
prostředků ze systému hmotné nouze do systému státní sociální podpory. V případě naplnění 
předpokladu včasnějšího návratu rodičů do zaměstnání lze očekávat vyšší příjem státního 
rozpočtu z odvedeného pojistného a platby daní těchto osob. 

7.2 Na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky 

Navrhovaná úprava nebude mít dopady na mezinárodní konkurenceschopnost České 
republiky.  

7.3 Na podnikatelské prostředí 

Navrhovaná úprava bude mít za následek rovněž podporu podnikatelských subjektů 
podpořením flexibilnějšího čerpání rodičovského příspěvku zaměstnanci a jejich včasnějšího 
návratu do zaměstnání. Opatření budou znamenat i podporu samotných podnikatelů, pokud 
jsou rodiči. 

7.4 Na územní samosprávné celky 

Územní samosprávné celky mohou být navrhovanými opatřeními dotčeny v tom smyslu,  
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. 

 7.5 Sociální dopady 

Navrhovaná úprava může mít pozitivní dopady na podporu rodičů s dětmi tím, že jim 
poskytne větší flexibilitu v oblasti volby výše a délky čerpání rodičovského příspěvku 
a podpoří jejich včasnější návrat do zaměstnání.  

7.6 Na spotřebitele 

Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na spotřebitele, neboť tito nejsou 
dotčenou cílovou skupinou. 

7.7 Na životní prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na životní prostředí, neboť se této oblasti navrhované 
změny nedotýkají. 

7.8 Ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace, neboť se nemění 
podmínky nároku na rodičovský příspěvek a nadále jej mohou čerpat za stejných podmínek 
muži i ženy. Předpokládá se naopak pozitivní dopad navrhovaných změn ve vztahu k rovnosti 
žen a mužů, neboť opatření budou mít pozitivní vliv na otce, které možnost čerpat rodičovský 
příspěvek ve vyšších částkách může motivovat k častějšímu čerpání této dávky. Rovněž bude 
posílena rovnost žen tím, že jim bude umožněno flexibilněji čerpat rodičovský příspěvek  
a dříve se tak navrátit do zaměstnání. Dlouhodobě v ČR platí, že rodičovský příspěvek čerpají 
ve více než 98 % případů ženy. Návrh zákona významně podporuje slaďování pracovního, 
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soukromého a rodinného života , což 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 

 

7. 9 Na ochranu soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná úprava garantuje práva na ochranu soukromí a osobních údajů všech dotčených 
subjektů. 

Obsahem žádosti o rodičovský příspěvek budou i nadále údaje zahrnující doklad o době 
pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského poskytovaného v souvislosti  
s porodem a doklad o výši jejich vyměřovacího základu; 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; jméno, příjmení, rodné číslo a místo pobytu dalších osob tvořících rodinu podle  
§ 31 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře. 

Údaje o žadatelích o rodičovský příspěvek, o jeho příjemcích a rovněž o osobách povinných 
hradit stanovené výživné budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, součástí informačního 
systému o dávkách státní sociální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a jejich 
ochrana bude zajištěna stejně jako v případě ostatních citlivých a osobních údajů, které jsou  
v současné době v tomto systému evidovány pro účely ostatních nepojistných dávkových 
systémů.  

Navrhovaná úprava se nedotkne ochrany osobních údajů, pokud jde o povinnost druhého 
z rodičů sdělovat údaje nezbytné pro nárok na dávku, neboť tato plyne přímo ze zákona a není 
tedy třeba jeho dalšího souhlasu s jejich zpracováním.  

7.10 Na korupční rizika 

Navrhovaná úprava nemá dopad do oblasti korupčních rizik a ani nevytváří jejich možnosti. 
Rovněž neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánů státní sociální podpory. Kontrolní 
mechanismy jsou nastaveny již od vyhodnocování žádostí, kdy každé rozhodnutí zaměstnance 
krajské pobočky Úřadu práce ČR ještě kontroluje kvalifikovaný nadřízený pracovník  
a je zcela zřejmé, která úřední osoba je odpovědná za rozhodnutí. Dále je možnost podat proti 
rozhodnutí opravné prostředky (odvolání, přezkumné řízení). Každá osoba má možnost  
se v rámci správního řízení vyjádřit k podkladům, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno. 
Je také nastavena kontrola výkonu veřejné správy, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí 
tuto kontrolu provádí na krajských pobočkách Úřadu práce ČR. 

7. 11 Na výkon státní statistické služby 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na výkon státní statistické služby, neboť´  
se jí navrhované změny nedotýkají 
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9. Kontakty 

Závěrečnou zprávu RIA zpracovaly:  

Mgr. Michaela Franzová 

Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Tel.: 221922311 

Email: michaela.franzova@mpsv.cz 

 

Mgr. Gabriela Obermannová 

Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Tel.: 221922307 

Email: gabriela.obermannova@mpsv.cz 

 

B) Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky 

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., 
kterým se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod (Usnesení 
předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb. o vyhlášení 
Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). Vládní 
návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu 
s nálezy Ústavního soudu České republiky. 

 

C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
slučitelnost s právními akty EU 

 
Zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (Návrhu) se dotýkají zejména tyto předpisy 
práva EU: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 
o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, 
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kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní 
příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich 
státní příslušnosti. 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských 
států, o změně nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 
72/194/EHS, 
73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 
 
Kategorie osob, jejichž nároky vyplývají z výše uvedených předpisů Evropské unie, jsou 
zahrnuty ve výčtu osob oprávněných, a to v § 3, odst. 2, písm. l) zákona č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.  Navrhovaná právní úprava se práv  
na rovnost nakládání osob chráněných výše uvedenými předpisy nijak nedotýká, neboť okruh 
osob oprávněných principiálně neupravuje. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy EU, judikaturou soudních orgánů EU, 
obecními právními zásadami práva EU a mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, 
a není tedy s nimi v rozporu. 
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