
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 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. 

(1) Pokud se nejmladším dítětem v rodině stane jiné dítě, které zakládá nárok na rodičovský 

příspěvek, a alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození tohoto dítěte 70 % 

30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, má rodič, který pobírá 

rodičovský příspěvek, nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové 

částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Tato 

částka se stanoví jako rozdíl mezi celkovou částkou 220 000 Kč nebo stanovenou podle § 30 odst. 

1 poslední věta, a případně upravenou podle § 30c odst. 1 a § 54a odst. 1, a součtem částek 

rodičovského příspěvku, které byly vyplaceny na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v 

rodině; jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším 

dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém 

rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1. 

(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 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. 

§ 62 

(1) Příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost nebo přijal dávku nebo její část, 

ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než 

náležela, nebo jinak způsobil, že dávka byla vyplacena neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen 

částky neprávem přijaté vrátit; to neplatí, jde-li o přeplatek na rodičovském příspěvku. Jestliže byl 

rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a nebyly přitom splněny podmínky nároku na tento příspěvek, je 

rodič povinen vrátit krajské pobočce Úřadu práce vyplacené částky rodičovského příspěvku, které mu 

nenáležely. 

(2) Jestliže osoba s oprávněnou osobou společně posuzovaná způsobila, že dávka byla vyplacena 

neprávem nebo v nesprávné výši, a v důsledku toho vznikl přeplatek na dávce, je tato osoba povinna 

jej nahradit. 

(3) Jestliže oprávněná osoba i osoba společně s ní posuzovaná způsobily přeplatek na dávce, 

odpovídají za vrácení přeplatku na dávce společně a nerozdílně. Oprávněná osoba a osoba s ní 

společně posuzovaná se vzájemně vypořádají podle míry zavinění. Spory o vzájemném vypořádání 

mezi těmito osobami rozhodují soudy.48d) Podle tohoto ustanovení se postupuje, nejde-li o případ 

uvedený v § 63a odst. 2. 
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(4) Nárok na vrácení dávky poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím tří let ode 

dne, kdy byla dávka vyplacena. Tříletá lhůta neplyne po dobu řízení o opravném prostředku nebo o 

žalobě, po dobu řízení a provádění výkonu rozhodnutí, nebo kdy jsou na úhradu přeplatku prováděny 

srážky z dávky nebo příjmu nebo kdy jsou placeny splátky na základě dohody o uznání dluhu. 

(5) Přeplatek na rodičovském příspěvku nevzniká za dobu, po kterou byl rodiči vyplacen rodičovský 

příspěvek z důvodu péče o dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině, pokud na tuto dobu 

rodiči náležel rodičovský příspěvek z důvodu péče o později narozené dítě, které se stalo nejmladším 

dítětem v rodině. Částka rodičovského příspěvku, která nenáležela proto, že dítě přestalo být 

nejmladším dítětem v rodině, a částka rodičovského příspěvku, která náležela z důvodu péče o dítě, 

které se později stalo nejmladším dítětem v rodině, se zúčtují; uvedená zúčtovaná částka se započte do 

celkové částky náležející z důvodu péče o dítě v rodině, které se stalo později nejmladším dítětem v 

rodině. 

(6) (5) Povinnost vrátit přeplatek nevzniká, jestliže tento přeplatek nepřesahuje částku 100 Kč u 

jednoho druhu dávky. 

(7) (6) O povinnosti vrátit dávku nebo její část podle odstavců 1 až 3 rozhoduje krajská pobočka 

Úřadu práce, která dávku vyplácí nebo naposledy vyplácela. Částky neprávem přijaté mohou být 

sráženy též z běžně vyplácené nebo později přiznané dávky, a to i v případě, že jde o jinou dávku 

podle tohoto zákona, než na jaké vznikl přeplatek; přitom platí obdobně předpisy o výkonu soudních 

rozhodnutí srážkou ze mzdy.48h) Přeplatky vybírá krajská pobočka Úřadu práce, která o povinnosti 

vrátit přeplatek rozhodla. 

§ 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 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 její výplaty se nevede v případě vyplacení zbývající částky 

rodičovského příspěvku podle § 30 odst. 6 a § 30a odst. 1; 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 soudem72). 

§ 69 
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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, § 30a odst 1, § 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. 

(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 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 

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

b) první splátky rodičovského příspěvku po změně jeho výše, nebo 

c) zbývající částky rodičovského příspěvku spolu s částkou náležející za předcházející kalendářní 

měsíc podle § 30 odst. 6, nebo 

d) zbývající částky rodičovského příspěvku podle § 30a odst. 1. 

(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. 

(5) O zvýšení či snížení přídavku na dítě provede krajská pobočka Úřadu práce na základě získaných 

údajů pouze záznam, který založí do spisu. Proti tomuto postupu lze uplatnit námitky, pro jejichž 

podání platí odstavce 2 a 3 obdobně. 
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