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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona:  
Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

ve znění pozdějších předpisů 
Zpracovatel / zástupce předkladatele: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 
1. červenec 2019 

Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem navrhovaných opatření je navýšení celkové částky rodičovského příspěvku v souladu 
s programovým prohlášením vlády s cílem zvýšit míru ocenění péče o malé děti a umožnit lepší 
sladění práce a soukromého života pečujících rodičů. 
Dalším cílem návrhu je doplnění výčtu příjmů pro dávky státní sociální podpory, procesní 
zjednodušení v situacích, kdy je změna daná zákonem či z podnětu klienta a legislativně-technické 
úpravy některých ustanovení zákona. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Navrhovaná úprava si vyžádá další náklady na státní rozpočet.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
Právní úprava je bez dopadu na mezinárodní konkurenceschopnost. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

Právní úprava je bez dopadu na podnikatelské prostředí 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 

Právní úprava je bez dopadu na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopady na příjemce rodičovského příspěvku, neboť celková 
suma této dávky bude zvýšena, čímž bude umožněna větší variabilita volby měsíční výše dávky. 
Dojde tak k většímu ocenění péče o malé děti.  
3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopady na pečující rodiče jakožto spotřebitele, neboť mohou 
mít k dispozici vyšší disponibilní příjem.  
3.7. Dopady na životní prostředí: Ne 

Právní úprava je bez dopadu na životní prostředí. 

3.8 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 podmínky nároku na 
rodičovský příspěvek se nemění a nadále jej mohou čerpat za stejných podmínek muži i ženy. 
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 
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Návrh je bez dopadů na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Právní úprava nezakládá nová korupční rizika.  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu. 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 
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 
jejich podmínky nároku a též upravuje řízení o těchto dávkách.  
Vlivem četných zásahů do právní úpravy, které významně posunuly konstrukci i smysl 
rodičovského příspěvku, vyvstaly zejména následující problematické okruhy: 

• Nízká míra ocenění péče o malé děti 
• Zvýšená potřeba pružně reagovat na možnost slaďovat rodinný a pracovní život, a to 

i v oblasti dávkové podpory rodičů pečujících o malé děti 
• Nejednotnost započítávání příjmů u jednotlivých dávek státní sociální podpory 
• Potřeba zjednodušení dokládání denního vyměřovacího základu rodiče 

a nezaopatřenosti dítěte 
• Potřeba upřesnění posuzování pobytu cizinců pro dávky státní sociální podpory 
• Procesní nadbytečnost, která administrativně zatěžuje Úřad práce České republiky 

(dále jen „ÚP ČR“) 
 
Nízká míra ocenění péče o malé děti: 
Rodičovský příspěvek byl původně konstruován jako příspěvek na osobní potřeby rodiče 
pečujícího o dítě a nárok byl striktně navázán na skutečnou osobní péči o dítě (ekonomická 
aktivita pečující osoby nebyla při současném pobírání dávky možná, dávka nezohledňovala 
počet současně narozených dětí). V průběhu času došlo k zásadním zásahům do konstrukce 
této dávky, které původní smysl rodičovského příspěvku značně posunuly. V současné době 
je stanovena souhrnná částka rodičovského příspěvku 220 000 Kč, v případě 2 a více 
současně narozených dětí 330 000 Kč, která může být do čtyř let věku dítěte čerpána 
v závislosti na stanoveném denním vyměřovacím základu pro účely peněžité pomoci 
v mateřství a nemocenského v souvislosti s porodem (dále jen DVZ), kteréhokoliv rodiče. 
Tato pevně stanovená celková částka rodičovského příspěvku byla stanovena v roce 2012 při 
poslední zásadní změně této dávky. Od této doby nedošlo k žádné úpravě této částky.  
   
Zvýšená potřeba pružně reagovat na možnost slaďovat rodinný a pracovní život, a to 
i v oblasti dávkové podpory rodičů pečujících o malé děti: 
Vzrůstající potřeby flexibilněji slaďovat rodinný a pracovní život pečujících rodičů se 
odrážejí i v oblasti dávkové podpory těchto osob. V současné době je pro nárok na rodičovský 
příspěvek sledována docházka dítěte mladšího dvou let do předškolního zařízení, která je 
omezena určitým počtem hodin v měsíci, nebo omezenou denní docházkou u dětí zdravotně 
postižených. 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. 
Zároveň po zrušení sledování docházky do předškolního zařízení u dětí starších dvou let věku, 
je skupina dětí s omezenou možností návštěvy předškolního zařízení velice malá, ale 
administrace této podmínky je pro rodiče i pracovníky ÚP ČR nadbytečně zatěžující.  
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Úprava rodičovského příspěvku spočívající v jeho navýšení a řešení zvýšení limitu návštěvy 
zařízení dítěte do dvou let při pobírání rodičovského příspěvku rodičem je navržena také v 
Koncepci rodinné politiky, kterou vláda svým usnesením č. 654 ze dne 18. září 2017 uložila 
k realizaci ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími dotčenými resorty. 
 
Nejednotnost započítávání příjmů u jednotlivých dávek státní sociální podpory: 
V systému státní sociální podpory jsou dávky, které podléhají testu příjmu. Jedná se 
o příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a porodné. Zatímco rodičovský příspěvek je pro 
účely posouzení nároku na dávku kvalifikován jako příjem pro přídavek na dítě a příspěvek 
na bydlení, pro účely posouzení nároku na porodné, není za příjem považován. Vzhledem 
k tomu, že porodné je podle současné právní úpravy vypláceno i na druhé dítě, dochází tak 
k disproporční situaci, kdy je pro některé příjmově testované dávky rodičovský příspěvek 
považován za příjem, pro jiné příjmově testované dávky, nikoli. 
Poslaneckým návrhem byla od počátku roku 2018 upravena výše přídavku na dítě u 
pracujících rodičů. Pro účely nároku na zvýšenou výměru přídavku na dítě v současné době 
platí výčet taxativně vyjmenovaných příjmů. Ustanovení je cíleno na rodiny, které mají 
příjem z pracovní aktivity, případně z dávek, které ji nahrazují. V současné právní úpravě není 
náhrada mzdy (platu, odměny) v době pracovní neschopnosti (karantény), která je příjmem, 
který je poskytován zaměstnavatelem, a je tedy ekvivalentem dávek nemocenského pojištění.  
 
Potřeba zjednodušení dokládání denního vyměřovacího základu rodiče a 
nezaopatřenosti dítěte: 
Ze současné dikce zákona o státní sociální podpoře vyplývá, že lze-li DVZ stanovit oběma 
rodičům, vychází se pro volbu výše rodičovského příspěvku z toho DVZ, které je vyšší. 
Smyslem tohoto ustanovení bylo umožnit rodičům volbu výše čerpání rodičovského 
příspěvku dle rodiče s vyšším DVZ a nikoli povinnost dokládat vždy obě DVZ. Vyžadováním 
obou DVZ dochází ke zbytečným průtahům v řízení a nedůvodné administrativní zátěži jak na 
straně ÚP ČR, tak zejména na straně klientů, potažmo zaměstnavatele a České správy 
sociálního zabezpečení, která DVZ druhého rodiče stanoví, i v případech, kdy rodič toto DVZ 
nechce využít, případně je nižší.      
Další problém činí rozdílný termín, do kterého je nutné předložit potvrzení o nezaopatřenosti 
dítěte pro nárok na přídavek na dítě a nárok na příspěvek na bydlení, ke kterému došlo 
poslední úpravou přídavku na dítě od roku 2018.  Tento fakt způsobuje komplikace při 
výplatě dávek a zbytečné administrativní průtahy.  
 
Potřeba upřesnění posuzování pobytu cizinců pro dávky státní sociální podpory: 
Smyslem zákona bylo do okruhu osob společně posuzovaných pro příspěvek na bydlení 
zahrnout všechny osoby, které jsou v daném bytě hlášeny k pobytu. Na základě podnětu 
Veřejné ochránkyně práv je třeba upřesnit toto ustanovení tak, aby za tyto osoby byly 
jednoznačně považovány jak osoby disponující trvalým pobytem dle zákona č. 133/2000 Sb., 
o evidenci obyvatel, tak osoby hlášené k pobytu dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky. Dle právního výkladu předloženého Veřejnou ochránkyní práv je 
sporné, zda lze podle současné dikce zákona tyto cizince považovat za osoby společně 
posuzované, případně za osoby oprávněné pro nárok na příspěvek na bydlení.  
 
Procesní nadbytečnost, která administrativně zatěžuje ÚP ČR: 
Ze současné praxe ÚP ČR vyplývá, že vedení celého správního řízení vždy v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, se v některých případech jeví jako nadbytečné. Jde 
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zejména o situace, kdy je změna nebo konec nároku na dávku daná zákonem nebo z podnětu 
klienta. V těchto případech dochází k nedůvodné administrativní zátěži jak klientů, tak ÚP 
ČR. 
  
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. Rodičovský příspěvek může 
čerpat kterýkoli z rodičů, v péči se mohou i vystřídat. O dávce rozhoduje a výplatu provádí 
ÚP ČR, v odvolacím řízení je příslušné Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Od roku 2012 byla celková výše částky rodičovského příspěvku stanovena z důvodu péče 
o nejmladší dítě v rodině na maximální výši 220 000 Kč s možností volby rodiče o měsíční 
výši čerpání této dávky. Tato částka dále byla od roku 2018 navýšena pro rodiče pečující o 
dvě a více dětí narozených současně a to na 1,5 násobek částky 220 000 Kč (tj. 330 000 Kč). 
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, u 2 a více narozených dětí současně až do 330 000 Kč. Přitom není 
rozhodující, zda jde o DVZ matky nebo otce dítěte.  
Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině 
stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70% 30násobku DVZ až do výše 
odpovídající peněžité pomoci v mateřství. 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. V případě, kdy je 70 % 30násobku 
DVZ nižší než 7 600 Kč nebo DVZ nelze stanovit, může rodič volit výši rodičovského 
příspěvku do 7 600 Kč měsíčně.  
Základní rozdělení příjemců rodičovského příspěvku a průměrné výše čerpání rodičovského 
příspěvku: 

Předpokládaná 
délka nároku 

Počet příjemců* 
rodičovského 

příspěvku (v tis.) 

Průměrná měsíční výše 
dávky ** 

(v Kč) 
do 12 měsíců 5,5 17 213 
13-24 měsíců 46,7 11 231 
25-36 měsíců 164,7 7 122 
37-48 měsíců 65,4 4 657 
celkem 282,3 - 
* rodiče, kterým byl příspěvek vyplacen za květen 2018  
** kalkulace z dávek vyplacených v květnu 2018  
 
Výši rodičovského příspěvku je možné měnit po uplynutí tří kalendářních měsíců od podání 
poslední žádosti o zvolené výši. Nárok na výplatu dávky lze uplatnit maximálně tři měsíce 
zpětně. 
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, 
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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 v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně. U dítěte staršího dvou let limit není 
dán a docházka do předškolního zařízení se pro účely rodičovského příspěvku nesleduje. 
Podmínka osobní celodenní a řádné péče o dítě se považuje za splněnou rovněž v případě, kdy 
příjemce dávky zlepšuje finanční situaci v rodině ekonomickou aktivitou. Podmínkou však je, 
že v době výkonu takové aktivity zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou.    
 
1.4 Popis cílového stavu 
V souladu s programovým prohlášením Vlády ČR se navrhuje zvýšit celkovou částku 
rodičovského příspěvku tak, aby došlo k většímu ocenění péče o nejmladší dítě v rodině. 
Zároveň dojde ke zvýšení variability volby rodičů ve výši případně délce čerpání 
rodičovského příspěvku, a tím se prohloubí možnost slaďování osobního a pracovního života, 
případně zvýší možnost spolufinancování předškolních zařízení pro děti. 
Navrhované opatření je prvním krokem k naplnění tohoto prohlášení vlády, které počítá se 
zvýšením rodičovského příspěvku až na 300 000 Kč. V dalších úpravách bude nutné zvážit 
i implementaci evropských předpisů, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (Work-life 
balance).  
Úpravou nesledování docházky dětí do předškolních zařízení v době pobírání rodičovského 
příspěvku dojde ke zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života.  
V rámci stanovení rozhodného příjmu rodiny dojde ke sjednocení započítávání rodičovského 
příspěvku pro účely všech příjmově testovaných dávek státní sociální podpory a k doplnění 
všech ekvivalentních příjmů k výdělečné činnosti u zvýšené výměry přídavku na dítě.  
Upřesněním, že není nutno vždy dokládat denní vyměřovací základ obou rodičů (k rozhodnutí 
ÚP ČR, který je vyšší) a sjednocením termínu prokázání nezaopatřenosti dítěte, dojde ke 
snížení administrativní zátěže klientů i ÚP ČR. 
Zpřesněním úpravy okruhu osob, které se posuzují společně pro nárok na příspěvek na 
bydlení tak, aby v tomto okruhu figurovaly všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny 
k trvalému pobytu, a v případě cizinců, kteří jsou hlášeni k pobytu dle zákona č. 326/1999 
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dojde 
k jednoznačnému výkladu ustanovení zákona ve smyslu záměru zákonodárce.     
Dojde ke zjednodušení některých procesních a dalších pravidel v systému státní sociální 
podpory, které sníží administrativní náročnost (personální i finanční) výkonu této agendy pro 
krajské pobočky ÚP ČR i pro klienty tohoto dávkového systému, aniž by byla dotčena jejich 
právní jistota. 
 
Popis navrhovaných opatření:  
Navýšení rodičovského příspěvku z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině na 260 000 Kč 
u 2 a více dětí narozených současně na 1,5 násobek částky 260 000 Kč (tzn. na 390 000 Kč).  
Tímto opatřením dojde k navýšení celkové částky rodičovského příspěvku, tak aby došlo 
k většímu ocenění péče o nejmladší dítě v rodině. Zároveň dojde ke zvýšení variability volby 
rodičů ve výši případně délce čerpání rodičovského příspěvku, a tím se prohloubí možnost 
slaďování osobního a pracovního života, případně zvýší možnost spolufinancování 
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předškolních zařízení pro děti. Opatření se dotkne všech příjemců rodičovského příspěvku. 
Odhadovaný nárůst výdajů státního rozpočtu v rámci systému státní sociální podpory je cca 
4,9 mld. Kč ročně s tím, že v prvním roce účinnosti návrhu dojde k vyššímu čerpání 
finančních prostředků státního rozpočtu na základě přechodného opatření umožňujícího 
dočerpání navýšené celkové částky rodičovského příspěvku i rodičům, kteří již vyčerpali 
stávající celkovou částku 220 000 Kč (330 000 Kč), ale jejich dítě nedosáhlo čtyř let věku 
(odhadované navýšení v prvním roce účinnosti činí 6,0 mld. Kč).  
 
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, resp. čtyř hodin 
denně u dětí zdravotně postižených. Tato podmínka by měla být zcela zrušena a bude se 
sledovat jen řádná péče o dítě v rodině. 
 
Započítávání rodičovského příspěvku do rozhodného příjmu pro všechny testované dávky 
státní sociální podpory a doplnění náhrady mzdy (platu, odměny) v době pracovní 
neschopnosti (karantény) do taxativního výčtu příjmů rozhodných pro zvýšenou výměru 
přídavku na dítě 
Navrhuje se sjednocení započítávání rodičovského příspěvku pro účely všech příjmově 
testovaných dávek státní sociální podpory a doplnění náhrady mzdy (platu, odměny) v době 
pracovní neschopnosti (karantény) do výčtu příjmů zakládajících nárok na zvýšenou výměru 
přídavku na dítě.   
 
Zpřesnění dokládání DVZ  
Navrhuje se upravit ustanovení zákona o státní sociální podpoře v tom smyslu, že není nutno 
vždy dokládat denní vyměřovací základ obou rodičů (k rozhodnutí ÚP ČR, který je vyšší), ale 
ÚP ČR bude vycházet z denního vyměřovacího základu doloženého k žádosti o rodičovský 
příspěvek. V případě doložení DVZ obou rodičů zůstane nedotčeno ustanovení o tom, že pro 
stanovení výše dávky se bude posuzovat DVZ vyšší.  
 
Sjednocení termínu prokázání nezaopatřenosti dítěte 
Na základě poznatků z praxe se navrhuje sjednotit prokazování nezaopatřenosti dítěte pro 
účely příspěvku na bydlení a přídavku na dítě ve stejném termínu, a to do konce září daného 
roku, s tím, že v jednotlivých případech, zejména při studiu VŠ, krajská pobočka ÚP ČR 
umožní předložit potvrzení později, (např. po zahájení studia na VŠ). 
 
Úprava společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení 
Navrhuje se upřesnit úprava okruhu osob, které se posuzují společně pro nárok na příspěvek 
na bydlení tak, aby v tomto okruhu figurovaly všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny 
k trvalému pobytu, a v případě cizinců, všechny osoby hlášené k pobytu dle zákona č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.     
 
Úprava správního řízení 
Navrhuje se, aby  se v případech, kdy bylo řízení zahájeno na základě zákona (např. vyčerpání 
celkové částky rodičovského příspěvku) či z podnětu klienta, aby ÚP ČR vydával pouze 
oznámení (nikoli rozhodnutí), které lze doručovat hybridní poštou.  
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Zároveň se navrhuje zjednodušit řízení v případech, kdy je dítě umístěno v ústavním zařízení 
tak, aby ústavní zařízení mohlo dítě zastupovat v žádostech o dávky státní sociální podpory 
ihned od data umístění dítěte v tomto zařízení. 
 
 
Legislativně technické zpřesnění 
Navrhuje se legislativně technické úpravy spočívající ve vypuštění odkazu na neexistující 
ustanovení zákona.  
 
1.5 Zhodnocení rizika 
Lze konstatovat, že celková částka rodičovského příspěvku bude v souladu s programovým 
prohlášením vlády navýšena. Lze však, že konstatovat, že tímto navýšením celkové částky 
rodičovského příspěvku může u některých rodičů dojít k prodloužení doby čerpání, které 
může být v kontextu potřeby brzkého návratu pečujících osob do zaměstnání, či k výkonu 
práce, vnímáno jako kontraproduktivní. Je však třeba připomenout, že flexibilita čerpání 
rodičovského příspěvku je ovlivněna historicky dlouhodobou absencí zařízení služeb péče o 
nejmenší děti.  
V případě tohoto navrhovaného opatření dojde k navýšení výdajů státního rozpočtu. 
 
Dále je třeba upozornit na to, že pokračující rozvolňování podmínek nároku na rodičovský 
příspěvek zejména těch, směřujících k plné výdělečné činnosti při jeho pobírání, teoreticky 
může být důvodem k tomu, aby v evropském kontextu byla povaha této dávky, jako dávky 
nahrazující příjem rodiče pečujícího o dítě, která byla doposud držena, přehodnocena. 
Novelizace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení, která je nyní v závěrečné fázi legislativního procesu, přináší striktní 
rozdělení rodinných dávek právě na dávky rodičovské (nahrazující příjem pečujícího rodiče) a 
obecné rodinné, přičemž u obou se poněkud mění pravidla jejich poskytování. Pokud se 
nepodaří obhájit dosud akceptovaný výklad, že rodičovský příspěvek je dávkou rodičovskou 
(nahrazující příjem pečujícího rodiče), je možné, že v praxi bude docházet k souběhům 
nároků na obdobné dávky ze dvou států.  
 
 
2. Návrh variant řešení:  
VARIANTA I – „nulová“ 
Zachování stávající právní úpravy. Úprava rodičovského příspěvku se nezmění.  
 
VARIANTA II  
Návrh nové právní úpravy, tj. nově upravit: 
Navýšit rodičovský příspěvek z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině na 260 000 Kč 
a u dvou a více dětí narozených současně na 1,5 násobek částky 260 000 Kč (tj. na 390 000 
Kč) a další navrhovaná opatření popsaná výše v textu. 
 
VARIANTA III 
Návrh nové právní úpravy, tj. nově upravit: 
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Navýšit rodičovský příspěvek z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině na 300 000 Kč 
a u dvou a více dětí narozených současně na 1,5 násobek částky 300 000 Kč (tj. na 450 000 
Kč) a další navrhovaná opatření popsaná výše v textu. 
 
 
3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 
VARIANTA I – „nulová“ 
Přínosy: 
Nedojde ke změně právní úpravy. 
Nebude nutná změna informačních systémů pro vyhodnocení a výplatu dávky. 
 
Náklady: 
Mandatorní výdaje státního rozpočtu se budou vyvíjet v souladu se střednědobým výhledem, 
nebudou na ně kladeny zvýšené požadavky.   
 
 
VARIANTA II  
Přínosy: 
Navrhovanou změnou právní úpravy dojde k většímu ocenění péče o malé děti v dávkové 
podpoře osob pečujících o malé děti. 
Dále budou pečující osoby moci lépe slaďovat osobní a pracovní život.  
Navrhovanou změnou právní úpravy dojde ke sjednocení a procesnímu zjednodušení 
některých ustanovení zákona. 
  
Náklady:  
Navrhovaná právní úprava si vyžádá úpravu informačního systému pro stanovování a výplatu 
dávek a úpravu formulářů.  
Navrhovaná úprava by (při účinnosti úpravy od 1. 7. 2019) znamenala nárůst výdajů ze 
státního rozpočtu (oproti předpokládaným nákladům na rodičovský příspěvek) pro rok 2019 
o 3,6 mld. Kč a ve výši 4,9 mld. Kč pro následující roky (do doby dalšího navýšení celkové 
částky). Rozdělením zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku dojde k rozložení 
navýšených nároků na státní rozpočet do více kroků do několika let.  
 
VARIANTA III  
Přínosy: 
Navrhovanou změnou právní úpravy dojde k většímu ocenění péče o malé děti a částečnému 
zohlednění růstu cen a mezd v dávkové podpoře osob pečujících o malé děti. 
 
Dále budou pečující osoby moci lépe slaďovat osobní a pracovní život. Navrhovanou změnou 
právní úpravy dojde ke sjednocení a procesnímu zjednodušení některých ustanovení zákona. 
 
Náklady:  
Navrhovaná právní úprava si vyžádá úpravu informačního systému pro stanovování a výplatu 
dávek a úprava formulářů.  
Navrhovaná úprava by (při účinnosti úpravy od 1. 7. 2019) znamenala nárůst výdajů ze 
státního rozpočtu (oproti předpokládaným nákladům na rodičovský příspěvek) pro rok 2019 o 
5,8 mld. Kč a ve výši 9,2 mld. Kč pro následující roky. 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Varianta I „nulová“ nevede k naplnění programového prohlášení vlády, nevede k prohloubení 
možnosti slaďování pracovního a rodinného života rodičů pečujících o malé děti a nedojde 
k potřebným úpravám zákona o státní sociální podpoře, které zajistí sjednocení a zpřesnění 
některých jeho ustanovení. 
V případě navrhované Varianty II a III jsou přínosy zcela zřejmé. S ohledem na vyčíslené 
náklady, je varianta II zvolena jako nejvhodnější varianta řešení. 
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Za provádění navrhované úpravy bude odpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
respektive ÚP ČR., který bude i nadále postupovat v rámci obecných zásad správního řízení 
a dle speciálních ustanovení v souvisejících zvláštních předpisech. 
 
 
6. 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.  
 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
Návrh právní úpravy, resp. teze k této úpravě, byly konzultovány se zástupci následujících 
institucí: 
• Odbor rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR,  
• Sociologický ústav Akademie věd ČR,  
• CERGE-EI, 
• Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v.v.i., 
• Národní centrum pro rodinu, 
• ČMKOS, 
• Sít pro rodinu, z.s. 
 
8. Kontakty 
Závěrečnou zprávu RIA zpracovaly:  
RNDr. Lucie Benešová, Mgr. Helena Boháčková, Mgr. Gabriela Obermannová 
odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Tel.: 221922803, 221922335, 221922307 
Email: lucie.benesova@mpsv.cz, helena.bohackova@mpsv.cz, 
gabriela.obermannova@mpsv.cz  
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