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Platné znění příslušných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn: 

 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

§ 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 dítěte, a to 

nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž 

nejmladší dítě v rodině celková částka 220000 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. 

(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 7600 Kč až do částky 11500 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. 

(4) Rodič může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7600 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 7600 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. 

(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 7600 Kč 

měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve 

výši 3800 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 
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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. 

(7) 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 

220000 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. 

 

§ 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 partnera. 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. 

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

náleží, jestliže 

a) dítě, které nedosáhlo 2 let 1 roku věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné 

obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin jesle nebo jiné obdobné 

zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 92 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, 
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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 1 roku. 

 

 

 

 

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

§ 3 

(1) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo 

by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických 

osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které mu 

zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty 

první rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody 

poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno 

k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. 

(2) Vyměřovací základ zaměstnance podle odstavce 1 se snižuje o 

a) náhradu škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry, 

b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních 

právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle 

zvláštních právních předpisů, 

c) věrnostní přídavek horníků, 

d) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání, 
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e) jednorázovou sociální výpomoc poskytnutou zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně 

obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo 

průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události. 

(3) Pro stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, kterému byly zúčtovány příjmy po  

skončení zaměstnání, se použijí odstavce 1 a 2 obdobně. 

(4) Pojistné za zaměstnance se stanoví z vyměřovacího základu podle odstavců 1 až 3, 

nejméně však z minimálního vyměřovacího základu, není-li dále stanoveno jinak. 

(5) Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu způsobem 

stanoveným zákonem upravujícím daně z příjmů. Zaměstnavatel je povinen vést ve svých 

záznamech pro stanovení a odvod pojistného kurz, který použil. 

(6) Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda. 

(7) Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním 

postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců osoba, které byl 

přiznán invalidní důchod, je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je 

vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát. 

(8) Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu: 

a) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu 

ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu; 

b) která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další 

podmínky pro jeho přiznání; 

c) která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo 

nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li 

dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení 

na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní 

docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním 

pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka 

dítěte nebo prarodič dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči 

rodičů;  

d) která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí 

zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro 

osoby samostatně výdělečně činné, 

e) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c), 

pokud tyto skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem u těchto 

zaměstnanců je jejich skutečný příjem. 

(9) Minimální vyměřovací základ zaměstnance se snižuje na poměrnou část odpovídající 

počtu kalendářních dnů, pokud 
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a) zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období, 

b) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci,  

c) zaměstnanec se stal v průběhu rozhodného období osobou, za kterou platí pojistné i stát, 

nebo osobou uvedenou v odstavci 8 písm. a) až c). 

(10) Pokud je vyměřovací základ zaměstnance nižší než minimální vyměřovací základ, je 

zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele 

pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů. Má-li zaměstnanec více zaměstnavatelů, je 

povinen doplatit pojistné podle předchozí věty prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého 

si zvolí, a to vždy současně s odvodem pojistného v následujícím kalendářním měsíci. Pokud 

je vyměřovací základ nižší z důvodů překážek na straně organizace, je tento rozdíl povinen 

doplatit zaměstnavatel. 

(11) Pro účely pojistného na veřejné zdravotní pojištění se mzdové nároky zaměstnanců 

vyplacené Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou nebo pobočkou pro hlavní 

město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) podle zákona o ochraně zaměstnanců 

při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů považují za příjmy 

zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci, a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel 

zaměstnancům nezúčtoval. Tyto příjmy jsou vyměřovacím základem zaměstnanců pro daný 

kalendářní měsíc, případně jeho poměrnou částí, pokud zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům 

mzdu pouze za část měsíce. 

(12) Vyměřovacím základem pracovníka v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích 

právních předpisů
16a)

 je úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem v souvislosti s tímto 

pracovním vztahem, a to ve výši, ve které jsou nebo by byly předmětem daně z příjmů 

fyzických osob podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou příjmů, které tomuto pracovníku 

nahrazují výdaje jím za zaměstnavatele vynaložené v souvislosti s tímto pracovním vztahem 

nebo škodou vzniklou v souvislosti s tímto pracovním vztahem, a příjmů uvedených v 

odstavci 2. Ustanovení o minimálním vyměřovacím základu podle odstavce 6 se použije 

obdobně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115110)



6
 

 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů 

§ 7 

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce: 

a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální 

podpoře; 

b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 

1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle 

předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba 

podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata 

důchodu nenáleží; 

c) příjemce rodičovského příspěvku; 

d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v 

mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění; 

e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání; 

f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za 

podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani 

obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci 

uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele 

rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě, 

g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo 

stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby, a 

osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká 

závislost), 

h) osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby 

povolané k vojenskému cvičení, 

i) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí 

svobody; 

j) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění; 

k) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok 

na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze 

samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod 

nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy; 
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l) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo 

nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka 

celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v 

jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři 

hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s 

výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se 

považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte nebo prarodič dítěte, nebo 

osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze 

zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, 

m) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné 

výchovy, 

n) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající 

organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v 

průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného 

podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a) až m), 

o) manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo 

jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání 

k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby se souhlasem této organizační 

složky státu, a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 

nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého 

byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k 

výkonu zahraniční služby, 

p) cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem 

poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, pokud nemají příjmy ze 

zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, 

q) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území, cizince, jemuž bylo 

uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené na území, 

pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, 

r) příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně 

stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové 

penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 

zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo 

§ 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto 

věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození. 

(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) a r) příjmy ze zaměstnání nebo ze 

samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby. 
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