
VII. 

Vypořádací tabulka – mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Připomínkové místo Ustanovení Připomínky Vypořádání 
MF 
 
 
 

DZ 
Obecně  

K rozpočtovým dopadům 
V rámci Důvodové zprávy, části G. Dopady na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty je uvedeno, že navrhovaná úprava by (při 
účinnosti úpravy od 1.7.2019) znamenala nárůst výdajů ze 
státního rozpočtu pro rok 2019 o 3,6 mld. Kč a ve výši 4,9 mld. 
Kč pro roky následující. 
 V této souvislosti je nutné upozornit, že zvýšené výdaje 

související se změnou zákona pro rok 2019 nejsou zahrnuty 
v návrhu státního rozpočtu na rok 2019, který je v současné 
době projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  
Důvodem je skutečnost, že návrh státního rozpočtu se 
sestavuje na platný právní stav a v době přípravy návrhu 
státního rozpočtu na rok 2019 nebyl předmětný návrh zákona 
předložen ani do meziresortního připomínkového řízení.  

 V materiálu není uvedeno, jakým způsobem budou tyto 
náklady pokryty. Upozorňujeme, že dle Čl. IV. bodu 7) 
Jednacího řádu vlády „vyplývají-li ze závěrů obsažených 
v předkládací zprávě finanční nároky na státní rozpočet, musí 
materiál pro jednání schůze vlády obsahovat konkrétní zdroj, 
z kterého budou tyto nároky pokryty (přesun v rámci rozpočtu 
kapitoly nebo snížení výdajů jiné kapitoly státního rozpočtu 
apod.)“. 

 Z těchto důvodů požadujeme, aby účinnost zákona byla 
stanovena od 1. 1. 2020.  

Akceptováno 
 
 
Návrh byl připraven v souvislosti 
s požadavky, které vyplývají 
z Programového prohlášení vlády.  
Účinnost po MPŘ změněna na 1. 1. 
2020, zvýšení rovnou na 300 000 Kč. 
 
 
 
 
 
Výdaje by měly být pokryty státním 
rozpočtem. 
 
 
 
 
 
 
 
Účinnost po MPŘ změněna na 1. 1. 
2020, zvýšení rovnou na 300 000 Kč. 
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 Nárůst výdajů státního rozpočtu ve výši 4,9 mld. Kč pro rok 
2020 a roky následující bude řešen v rámci příprav návrhu 
zákona o státním rozpočtu na rok 2020 a střednědobého 
výhledu na léta 2021 a 2022, a to s ohledem na jeho aktuální 
možnosti. 

 
Proto požadujeme upravit návrh usnesení vlády v tomto 
smyslu: 
II. ukládá   

2. ministryni financí ve spolupráci s ministryní práce a 
sociálních věcí zapracovat do návrhu státního rozpočtu na 
rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022 
finanční prostředky na zajištění zvýšených výdajů 
závazného ukazatele „dávky státní sociální podpory“ se 
zohledněním aktuálních možností státního rozpočtu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
Zvýšení rodičovského příspěvku nabyde 
účinnosti až 1. 1. 2020, zvýšení bude 
rovnou na 300 000 Kč.  
 
 

DZ 
Obecně  

K návrhu zákona 
 V úvodní části Důvodové zprávy je uvedeno, že vlivem zásahů 

do právní úpravy, které významně posunuly konstrukci i smysl 
rodičovského příspěvku, vyvstaly určité problematické okruhy, 
jako např. nízká míra ocenění práce či zvýšená potřeba pružně 
reagovat na možnost slaďovat rodinný a pracovní život, a to 
v oblasti dávkové podpory rodičů pečujících o malé děti. 
S těmito argumenty nemůžeme souhlasit.  
 Zvyšování rodičovského příspěvku z titulu „ocenění péče 

o dítě“ je pochybné. Věříme, že většina matek sice uvítá 
zvýšení rodičovského příspěvku, ale jen v ojedinělých 
případech to bude chápat jako zvýšení ocenění péče o dítě, 
protože smysl zakládání rodiny je poněkud jiný, než být 
oceněn penězi ze státního rozpočtu. Pokud je toto uvedeno 
jako hlavní problém, který má návrh řešit, pak by návrh 
měl být stažen jako irelevantní. 

Vysvětleno 
 
Důvodová zpráva, ale zejména RIA, se 
v definici problému věnuje důvodům 
předložení návrhu na zvýšení dávky 
rodičovského příspěvku. Jako jeden 
z důvodů uvádí fakt, že pevně stanovená 
maximální částka 220 tisíc Kč, byla 
stanovena v roce 2012 s tím, že od té 
doby k žádné úpravě této částky 
nedošlo. Nízká míra ocenění péče, ve 
smyslu finanční podpory je zmíněna 
rovněž v Koncepci rodinné politiky, 
která je strategickým dokumentem 
MPSV, schváleným vládou.  
Navrhované řešení v podobě zkrácení 
doby čerpání a zvýšení měsíční částky 
předpokládá zcela zásadní koncepční 
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 Rodičovský příspěvek je plošnou dávkou, která se vyplácí 
bez ohledu na předchozí příjem (ten ovlivňuje jen délku 
čerpání). Vzhledem k poměrně štědrému systému 
možnosti péče o dítě až na 4 roky (což je ve světě rarita), 
by bylo spíše řešením, aby se povolená doba zkrátila a 
výše měsíční dávky tak vzrostla, aniž by celková částka 
musela být navýšena. 

 Sladění pracovního a rodinného života skrze zvyšování 
„ocenění péče o dítě“ je inovativní opatření, avšak nelze si 
příliš dobře představit jeho reálný dopad. Sladění 
rodinného a pracovního života by mělo být umožněno 
v jiných oblastech – podporou dětských skupin, jeslí, 
školek a na druhou stranu podporou částečných úvazků 
apod. Zvyšování dávky může maximálně v některých 
případech podpořit touhu volit delší dobu na rodičovské 
dovolené, což nelze považovat za opatření ke sladění 
rodinného a pracovního života a je navíc absolutně 
nevhodné v současné době, kdy počet volných pracovních 
míst převyšuje počet nezaměstnaných.   

Tato připomínka je zásadní. 

změny této dávky, které vyžadují zcela 
jasně deklarovanou politickou podporu.   

 
 

Zrušení 
podmínky 
sledování 
docházky 
 

V rámci návrhu zákona je navrhováno úplné zrušení podmínky 
sledování docházky dítěte do předškolního zařízení. S tímto opatřením 
zásadně nesouhlasíme. 
Rodičovský příspěvek je z definice v zákoně nepojistnou sociální 
dávkou určenou na podporu rodičů, kteří osobně celodenně a řádně 
pečují o nejmladší dítě v rodině. Jedná se tedy původně o příspěvek 
určený pro potřebu rodiče, který si v důsledku osobní celodenní a řádné 
péče o dítě nemůže zajistit příjem vlastní prací. Vazba na podmínku 
osobní péče se lety postupně rozvolňuje a zákon již nyní obsahuje 
taxativní výčet situací, kdy se podmínka považuje za splněnou i v 
případě, kdy je dítě umístěno v zařízení či o něj pečuje jiná osoba. 
Současný návrh ruší i omezení, které až dosud platí pro péči o děti 
mladší 2 let, nyní mohou v předškolním zařízení pobývat maximálně 46 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Je politickým rozhodnutím 
deklarovaným i v Koncepci rodinné 
politiky poskytnout rodičům pečujícím 
o malé děti maximálně flexibilní 
úpravu, která by jim umožnila sladit své 
rodinné a pracovní záležitosti. 
Možnost paralelně umisťovat dítě do 
předškolního zařízení a zároveň pobírat 
rodičovský příspěvek je možné již za 
současné právní úpravy, návrhem ve 
smyslu zrušení sledování školní 
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hodin měsíčně, nově by v zařízení i tyto děti mohly být bez omezení a 
přesto by rodič pobíral rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek tak 
ztrácí svůj smysl, protože vazba na osobní péči rodiče mizí.  
Materiál dále uvádí, že podmínka sledování docházky dítěte do 
předškolního opatření by měla být zrušena, ale bude nadále sledována 
jen řádná péče o dítě v rodině. Vzhledem k tomu, že rodičovský 
příspěvek je netestovaná dávka, je zřejmé, že řádná péče o dítě v rodině 
nebude vůbec sledována. Z těchto důvodů nelze s výše uvedeným 
argumentem souhlasit. 
V této souvislosti je nutno upozornit na novelizaci Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení, která přináší striktní rozdělení rodinných dávek právě na 
dávky rodičovské (nahrazující příjem pečujícího rodiče) a obecné 
rodinné. Dalším rozvolňováním podmínek nároku na rodičovský 
příspěvek hrozí, že v evropském kontextu bude povaha této dávky 
přehodnocena z rodičovské dávky na dávku obecnou rodinnou a bude 
v praxi docházet k souběhům nároků na obdobné dávky ze dvou států. 
V souvislosti s tím lze očekávat i dopad do výplat dávek Evropské unie. 
Tato připomínka je zásadní. 

docházky u dětí mladších dvou let 
dochází tak v zásadě „pouze“ 
k narovnání podmínek péče o děti 
mladší dvou let.  
 
 
 
 
 
Je skutečností, že novelizace nařízení 
č. 883/2004 rozděluje rodinné dávky do 
dvou „košů“ s tím, že principy určování 
příslušnosti u tzv. rodičovských dávek 
se poněkud liší od principů, které jsou, 
resp. budou uplatňovány u ostatních 
rodinných dávek typu přídavku na dítě. 
Nicméně Česká republika má po 
vyjednáváních s Evropskou komisí 
rodičovský příspěvek zařazen do 
kategorie dávek rodičovských, nehrozí 
tak situace souběhu nároků na obdobné 
dávky z více států. Nicméně je 
skutečností, že dalším rozvolňováním 
podmínek nároku a tím pádem změnou 
charakteru této dávky je možné, že 
posouzení typu dávky bude 
přehodnoceno. MPSV předpokládá další 
úpravy navazující na evropské předpisy.   
 
 

K Přechodném
u stanovení 
 

V rámci Důvodové zprávy je uvedeno, že „navýšení rodičovského 
příspěvku se dotkne všech příjemců rodičovského příspěvku“. 
S takovým opatření lze souhlasit. Zásadně však odmítáme, aby 
navýšení rodičovského příspěvku bylo zpětně doplaceno i těm 
rodičům, kteří ho již vyčerpali, avšak jejich dítě nedosáhlo věku 4 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Nastavením principu zohlednění 
navýšení (na 300 tisíc Kč) u těch osob, 
které již maximální sumu 220 tisíc Kč 
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let. Nevidíme důvod, proč např. nadstandardně placenému rodiči, 
který zvolil co nejrychlejší čerpání rodičovského příspěvku 
z důvodu brzkého návratu do zaměstnání, vyplácet dodatečnou 
sumu v řádu několika tisíc Kč. Podle našeho názoru, pokud došlo 
k vyčerpání rodičovského příspěvku, pak jakýkoliv doplatek 
rodičovského příspěvku nedává smysl. 
V této souvislosti požadujeme v rámci návrhu zákona 
jednoznačně uvést, že navýšení rodičovského se dotkne pouze 
těchto rodičů, které v době účinnosti zákona pobírají rodičovské 
příspěvek. 
Tato připomínka je zásadní. 

vyčerpali, je deklarován a potvrzen 
nárok osob, které v zásadě splňují 
podmínky péče o dítě v určitém věku a 
zohledňuje konzistentní přístup MPSV 
vůči rodičům pečujícím o malé děti ve 
smyslu maximální vstřícnosti v oblasti 
finanční podpory právě u těchto osob.   
Obdobný princip byl zvolen i v novele 
zákona č. 200/2017 (vícerčata). 

MV 
 

K čl. I bodu 2 – 
k § 7 odst. 5:  
 

Navrhovaná změna je postavena na tom, že osoby jsou přihlášeny k 
pobytu, a to ve vztahu ke konkrétnímu bytu, což však neodpovídá dikci 
příslušných ustanovení zákonů upravujících ohlašovací povinnost 
občanů a cizinců. 
Ačkoli záměru předkladatele rozumíme, neboť po účely přiznání 
příspěvku na bydlení je zcela zásadní, aby daná osoba v určitém bytě 
skutečně bydlela, bude nutné tuto skutečnost vyjádřit jiným způsobem, 
případně v rámci posuzování žádostí o přiznání daného příspěvku konat 
šetření na místě. Dle § 93 zákona o pobytu cizinců je cizinec ve 
stanovené lhůtě povinen ohlásit policii „místo pobytu na území“. Tuto 
povinnost cizinec realizuje vyplněním přihlašovacího tiskopisu, ve 
kterém uvádí jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, trvalé 
bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním 
dokladu vyznačeno, počátek a místo pobytu, předpokládanou dobu a 
účel pobytu na území. Tento údaj, tj. pouze „adresa místa pobytu“ 
cizince, je obsažen i v informačním systému cizinců a podle § 158 odst. 
8 písm. h) zákona o pobytu cizinců je poskytován příslušným orgánům, 
které ho potřebují pro plnění úkolů stanovených patřičným zákonem. 
Zmíněný údaj však neobsahuje (např. v případě bytového domu) číslo 
bytu na konkrétně ohlášené adrese místa pobytu cizince. S předmětnou 
záležitostí souvisí i okruh údajů, které jsou podle § 63 odst. 5 zákona o 
státní sociální podpoře, Ministerstvo vnitra nebo policie oprávněny 
poskytnout Ministerstvu práce a sociálních věcí a orgánům státní 

Vysvětleno 
 
Smyslem navrhovaného opatření je 
upravit § 7 odst. 5 ZSSP tak, aby do 
okruhu SPO patřily i cizinci, kteří na 
území pobývají legálně, tedy mají 
ohlášený pobyt. S tím, že tuto informaci 
je možné ověřit v CIS. 
Z dosavadní dikce § 7, odst. 5 totiž 
vyplývá, že okruh společně 
posuzovaných osob pro příspěvek na 
bydlení v zásadě může tvořit pouze 
osoba, která je hlášena k trvalému 
pobytu dle zákona o evidenci obyvatel, 
tedy ta osoba, která má české občanství. 
Ostatní osoby, které v daném bytě mají 
náklady spojené s užíváním bytu a mají 
(či mohou mít) rovněž příjem, který je 
pro příspěvek na bydlení relevantní, 
společně posuzovanými osobami být 
nemohou.  
Smyslem úpravy je možnost pro 
posouzení nároku na dávku zahrnout 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB6WPJ88Q)



6 
 

sociální podpory (konkrétně uveden pouze údaj o „adrese místa pobytu“ 
dotčeného cizince). 
Obdobně takový údaj neobsahuje ani evidence obyvatel. Dle § 10 
zákona o evidenci obyvatel se „místem trvalého pobytu“ rozumí adresa 
pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru 
obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na 
referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, 
rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého 
pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu 
označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním 
číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální 
rekreaci. V případech stanovených tímto zákonem může být místem 
trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je 
v informačním systému označeno jako adresa úřadu.  
Tato připomínka je zásadní. 

náklady související s užíváním bytu a 
příjmy u všech osob společně 
posuzovaných.     
Je však třeba se vypořádat s tím, že  
šetření na místě se u dávek SSP 
neprovádí, není k tomu zákonný důvod 
vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou nároku na dávky (příspěvek 
na bydlení nevyjímaje) je „trvalý pobyt“ 
ve smyslu evidenční kategorie. Prozatím 
není podmínkou nároku pobyt reálný či 
skutečný, který by presumoval místní 
šetření správního orgánu. 
Navrženou dikcí tedy okruh společně 
posuzovaných osob pro příspěvek na 
bydlení budou v případě cizinců tvořit 
všichni ti, kteří splní v daném bytě 
ohlašovací povinnost dle zákona o 
pobytu cizinců.   
 

K čl. I bodu 8 – 
k § 51 odst. 3 
 

Doporučujeme nahradit slova „v jednotlivých případech“ slovy „v 
odůvodněných případech“, popř. je zcela vypustit, neboť účelem úpravy 
patrně není umožnit nahodilé jednotlivé výjimky, ale pouze 
v odůvodněných případech umožnit prokázání nezaopatřenosti dítěte 
v pozdějším termínu, jak uvádí i důvodová zpráva. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 
Upraveno následovně: 
 
„V § 51 odst. 3 se slova „do 31. října“ 
nahrazují slovy „do 30. září“ a na konci 
textu věty druhé se doplňují slova 
„, pokud v odůvodněných případech 
krajská pobočka Úřadu práce neumožní 
prokázání nezaopatřenosti dítěte 
v pozdějším termínu“.“. 

 

 
K čl. I bodu 16 
– k § 68 odst. 1 
písm. c) 

K navrhovanému postupu, kdy krajská pobočka Úřadu práce České 
republiky vychází pouze z doloženého denního vyměřovacího základu 
(dále jen „DVZ“), a tudíž se výslovně stanoví, že je třeba jej doložit jen 

Vysvětleno 
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 v případě, že je to nutné pro stanovení nároku a výše rodičovského 
příspěvku, je nutno podotknout, že řada žadatelů o rodičovský příspěvek  
se plně neorientuje v právní úpravě, a proto žádosti vyřizují přímo na 
úřadě. Běžně se stává, že i při aktuální úpravě, která k doložení DVZ 
vybízí, spousta žadatelů potvrzení o výši DVZ nemá k žádosti přiloženo. 
Navrhovaná úprava může vést k tomu, že se počet takto nepřipravených 
žadatelů ještě zvýší, neboť ti si sami nedokáží leckdy posoudit, že 
doklad o DVZ potřebují. 
Mnohem efektivnější by bylo umožnit v případech, kdy žadatel žádá o 
částku převyšující 7600 Kč měsíčně, a předtím čerpal peněžitou pomoc 
v mateřství, předávání informací přímo mezi krajskou pobočkou Úřadu 
práce České republiky a okresní správou sociálního zabezpečení, která 
vydává doklad o výši DVZ. Odpadla by tak především administrativní 
zátěž rodičů, kteří musí s úřady jednat opakovaně. Lze mít za to, že 
takové řešení lépe odpovídá požadavkům na moderní veřejnou správu 
založenou na principech eGovernmentu [a vládou schváleným 
dokumentům typu Digitální Česko (zde např. zásada Once only 
vyjádřená v Informační koncepci České republiky)]. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Smyslem navrhované úpravy je 
v zásadě zpřesnění dikce tak, aby klienti 
nebyli zbytečně zatěžováni.  
 
 
 
 
 
Souhlasíme, rezort MPSV postupně 
směřuje k tomu, aby předávání 
informací mezi relevantními institucemi 
probíhalo tak, aby se odstranila 
administrativní zátěž jak na straně 
klientů, tak na straně zainteresovaných 
institucí.   

Ministr spravedlnosti a 
předseda LRV 
 
 

RIA V bodu 1.4 „Popis cílového stavu“ není jasně zdůvodněno, proč má být 
navýšení základního rodičovského příspěvku právě a pouze jen na 
260 000 Kč (ze současných 220 000), a nikoliv rovnou na částku 300 
000 Kč, kterou zmiňuje programové prohlášení vlády. Současně není 
uvedeno, kdy se počítá s docílením výše 300 000 Kč a zda nebude 
cílová částka ohrožena měnícím se Nařízením EP a Rady (ES) č. 
883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Po MPŘ bude nakonec částka navýšena 
rovnou na 300 000 Kč s účinností od 
1. 1. 2020. 
 

RIA V části 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů není uveden žádný 
strukturovaný propočet nárůstu výdajů ze státního rozpočtu z 
důvodu předkládané regulace u varianty II ani u varianty III., a také, 
jaké výdaje si vyžádá úprava informačního systému.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
RIA bude upravena 
 

Hlavní město Praha 
 
 

K bodu 1 
 

Navrhujeme vypustit. 
Odůvodnění: 
Stát se v koncepci rodinné politiky zavazuje k podpoře opatření 

Neakceptováno - ROZPOR 
Jedná se o sjednocení přístupu 
k hodnocení příjmu v celém dávkovém 
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zvyšujících porodnost. Ustanovení § 5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSSP“), 
stanoví, které příjmy jsou považovány za rozhodné příjmy pro účely 
testování nároku na přiznání dávky. Zahrnutí rodičovského příspěvku 
jako dávky státní sociální podpory do rozhodných příjmů pro testování 
nároku na porodné je, podle našeho názoru, zcela v rozporu s tímto 
závazkem koncepce rodinné politiky České republiky. Znevýhodňuje 
při testování nároku na jednorázovou dávku porodné rodiče v případě 
narození druhého a každého dalšího dítěte, kterým započtení 
rodičovského příspěvku do rozhodného příjmu ztěžuje možnost získání 
dávky, ačkoliv příjem rodiny může být nižší než v případě narození 
prvního dítěte, kdy se rodičovský příspěvek logicky nezohlední. 
Tato připomínka je zásadní. 

systému.  Takový přístup není v rozporu 
s koncepcí rodinné politiky, pouze 
odstraňuje nedůvodnou diskriminaci 
osob pečujících, které jsou ekonomicky 
aktivní. Nadto rodičovský příspěvek 
(vzhledem např. k jeho možné 
exekuovatelnosti) lze vnímat jako 
příjem.   
 
 

K bodu 6 
 

Navrhujeme vypustit. 
Odůvodnění: 
Současná úprava § 30 ZSSP účinná ode dne 1. 1. 2018 přinesla změnu 
ve způsobu stanovení zrychleného čerpání rodičovského příspěvku pro 
případ, kdy se rodič chce vrátit do zaměstnání. Není tedy, podle našeho 
názoru, důvod k navrhované změně, jelikož tato by byla popřením 
samotného účelu, pro který byla dávka rodičovský příspěvek 
konstruována (tedy roli částečné náhrady výpadku příjmů v důsledku 
zajištění celodenní péče o narozené dítě). Navrhovaná změna by 
umožnila plný návrat rodiče pobírajícího rodičovský příspěvek do 
zaměstnání, jelikož dítě bude celodenně zajištěno v zařízení. Padla by 
tak účelnost výplaty dávky rodičovský příspěvek. Zároveň umožnění 
paralelního čerpání dávky a umístění dítěte do kolektivního 
předškolního zařízení (jesle, školka) nebo dětské skupiny vytváří 
vedlejší náklady státnímu rozpočtu a zřizovatelům zařízení. Stát by v 
těchto případech vyplácel rodičovský příspěvek rodičům, kteří na plný 
úvazek mohou pracovat, a současně přispíval na provoz zařízení, které 
celodenně pečuje o děti těchto rodičů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Navrhuje se flexibilní úprava, která 
uměle nebrání rodinám rozhodnout se o 
tom, jak sladí své rodinné a pracovní 
záležitosti. Kromě toho toto ustanovení 
je neefektivní a zbytečně zatěžující 
administraci systému. U 178 362 
případů se musí zjišťovat plnění 
uvedené podmínky, přitom z praxe 
vyplývá, že jde o několik set případů. 

K bodu 10 Navrhujeme text zrušeného odstavce doplnit jako odstavec 8 do § 47r 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona 

Neakceptováno - ROZPOR 
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č. 401/2012 Sb. 
Odůvodnění: 
Navržená změna je, podle našeho názoru, přijatelná pouze v případě, 
kdy dojde k současnému přesunutí rušeného textu do příslušného 
právního předpisu, tedy do zákona č. 359/1999 Sb., kterým budou 
po tomto doplnění řešeny komplexně dávky pěstounské péče. Pokud by 
došlo k pouhému zrušení textu bez jeho přesunu do zákona č. 359/1999 
Sb., vznikl by rozpor mezi sankčním mechanismem, který za stejné 
jednání bude postihovat rodiče, ale nikoliv pěstouny.  
Tato připomínka je zásadní. 

 
Nad rámec návrhu, účelem této změny 
bylo odstranit obsolentní ustanovení 
zákona č. 117/1995 Sb. 
 
Přesunem do zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí by se tato povinnost nově 
zavedla do dávek pěstounské péče. 

K bodu 14 Navrhujeme vypustit. 
Odůvodnění: 
Vedení řízení ve věci uvedených dávek státní sociální podpory se řídí 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „SŘ“). Účelem navrhované změny je administrativní ulehčení 
pro úřad práce. Pro orgány veřejné správy však vždy platí obecné 
zásady správního řízení uvedené v § 2 až 8 SŘ. Navrhovaná změna je, 
podle našeho názoru, v přímém rozporu se zásadami uvedenými 
zejména v § 4 odst. 2 až 4 SŘ. Pokud by nadále muselo být v řízeních 
uvedených v návrhu změny § 67 odst. 2 ZSSP rozhodováno, bylo by 
umožněno poživateli dávky zastávat svá práva. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Účelem návrhu zákona je mimo jiné 
snížení administrativní zátěže pro ÚP 
ČR i klienty systému, tento úkol 
vychází i z usnesení Výboru pro sociální 
politiku PSP ČR. Právní jistota klientů 
dávkového systému tím není ohrožena. 

Ústecký kraj 
 
 
 
 

 
K čl. I bodu 2. 
materiálu 
 

Doporučujeme upravit ust. § 7 odst. 5 takto: 
„V § 7 odst. 5 se slova „které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému 
pobytu;1c)“ nahrazují slovy „které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému 
pobytu1c) nebo v případě cizinců zde mají hlášeno místo pobytu na 
území České republiky od data přihlášení k pobytu na území České 
republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, 
přičemž ustanovení § 3 zůstává nedotčeno;“. 
Odůvodnění:  
V případě, že by bylo zachováno znění v původním smyslu, tj. že § 3 
zůstává nedotčen, pak by se nedosáhlo změny a nadále by se sledoval 
trvalý pobyt cizince na území České republiky po dobu 365 dní, a to 

Vysvětleno  
 
Vypuštěním dovětku by nebyly ošetřeny 
situace, kdy rodinu tvoří oprávněná 
osoba sama.  
Dikce s provazbou na §3 byla zvolena 
s ohledem na jednoznačnost takové 
provazby, zejména v situacích, kdy 
rodinu tvoří sama oprávněná osoba. 
Pokud by tato provazba nebyla jasně 
dána, mohlo by docházet k situacím, 
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podle § 3 odst. 2 písm. a), což není účelné. V současné právní úpravě se 
uvádí, že „dávky státní sociální podpory dále náleží … i v případě, kdy 
osoba a osoby společně s ní posuzované nemají na území ČR trvalý 
pobyt podle zvláštního právního předpisu, pokud jsou cizinci hlášenými 
na území ČR k pobytu podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou 
žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém 
středisku MV ČR, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne 
hlášení“. 
Tato připomínka je ZÁSADNÍ. 

kdy by se oprávněnou osobou mohl stát 
cizinec, kterému by pro oprávněnost 
stačilo „přihlášení k pobytu dle zákona 
o pobytu cizinců (bez podmínky 365 
dnů, která je dána § 3). 

Moravskoslezský kraj 
 
 
 
 

K § 5 odst. 1 
písm. f) 
 

Navrhujeme ponechat stávající text ustanovení „a příspěvek na 
bydlení“ místo navrhované úpravy „a příspěvek na bydlení a 
porodné“. 
Odůvodnění: 
Z důvodové zprávy vyplývá, že zřejmě není úmyslem předkladatele na 
jednu stranu zvýšit rodičovský příspěvek o 40 tis. Kč a na druhou stranu 
tento rodičovský příspěvek posuzovat jako testovaný příjem pro účely 
nároku na porodné (které je ve výši 10 tis. a 13 tis. Kč dle pořadí dítěte). 
Resp. tam, kde nárok na porodné vznikl z důvodu hraničních příjmů, 
v důsledku toho, že dojde dle návrhu nově k zohlednění příjmů z dávky 
rodičovského příspěvku při posuzování nároku na porodné, následně 
velká část rodičů nedosáhne s ohledem na příjmový test na dávku 
porodného. Tj. sníží se počet osob, kterým vznikne nárok na porodné. 
K tomuto nežádoucímu efektu dojde především u osob, které jsou 
výdělečně činné, u nichž právě dochází k situacím, kdy jejich výše 
příjmů je pro určování nároku na dávky hraniční.   Nadto o této 
navrhované změně ve vztahu k tomuto dopadu není v důvodové zprávě 
žádné vysvětlení, když předkladatel zdůrazňuje, že cílem změn je 
posílení rodiny a ocenění péče o dítě, resp. tato změna navrhovaná 
předkladateli naopak směřuje proti záměrům uvedeným v důvodové 
zprávě. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno 
Jedná se o sjednocení přístupu 
k hodnocení příjmu v celém dávkovém 
systému.   
  

K § 7 odst. 5 
 

Navrhujeme, aby v kontextu navrhovaných změn byly upraveny 
i tiskopisy (formuláře) MPSV k podání žádostí o dávky (když ze 
zákona osoba žadatele podává žádost pouze na předepsaném 
formuláři – tiskopisu MPSV dle § 67 tohoto zákona), neboť i 

Akceptováno 
Tiskopisy se upravují vždy, když to 
novela vyžaduje. 
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v současnosti se v ustanovení § 3 u vymezení oprávněných osob pro 
nárok na dávku hovoří o osobách cizinců s „hlášeným“ pobytem dle 
zvláštních právních předpisů, ale formuláře na portále MPSV 
v tomto kontextu nejsou upraveny, neboť se v tiskopisech hovoří 
pouze o „trvalém“ pobytu a rozpor není upraven ani vysvětlivkou. 
Úpravu navrhujeme i přesto, že vnímáme, že ve vztahu k obsahu a 
textu současného ustanovení § 3 téhož zákona, jde v tomto ohledu o 
návrh víceméně technické změny ustanovení § 7 odst. 5 (tj. doplnění 
i „hlášeného“ pobytu u cizinců a sjednocení přístupu stanoveného v 
§ 3 a § 7). 
Odůvodnění: 
Pokud osoby podávají žádosti o dávky, měly by informace v odpovídající 
terminologii být obsaženy i na tiskopisech žádostí, aby žadatelé o dávky 
neměli pochybnosti při vyplňování žádostí. Resp. změny právního 
předpisu by měly být provedeny i v příslušných zákonem předepsaných 
tiskopisech MPSV.  
V současné době jsou tak tiskopisy nastaveny jen na trvalý pobyt, jak je 
zřejmé z portálu MPSV– viz:  
https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?FN=PByd15010110
9&CMD=EditForm&SSID=FLcbfAtnDQzIVfINPNXZkqwgbovBJmLp 
Tato připomínka je zásadní. 

K § 30 odst. 3 
písm. b) 
 

K navrženému vypuštění současného znění textu „V případě, že u 
každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní 
vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského 
příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší.“ 
navrhujeme současně tyto dvě změny:  
v současném znění ustanovení § 68 odst. 1 písm. c) upravit znění bodu 
1, kde bude uvedeno (u podkladů pro žádost o dávku):  
„1. doklad o době pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo 
nemocenského poskytovaného v souvislosti s porodem a doklad o výši 
jejich vyměřovacího základu jednoho z rodičů, z jehož výše má být při 
stanovení nároku a určení výše rodičovského příspěvku dle podané 

Akceptováno 
 
Upraveno 
„V § 68 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slovo 
„jejich“ zrušuje a na konci textu bodu 1 
se doplňují slova „rodiče, z něhož má 
být při stanovení nároku a výše 
rodičovského příspěvku podle podané 
žádosti vycházeno“. 
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žádosti vycházeno“.   
zapracování informace ve formuláři  žádosti a ve vysvětlivce v tiskopisu 
MPSV k podávání žádosti o dávku rodičovského příspěvku (viz tiskopis 
upraven v § 67 tohoto zákona), resp. aby do tiskopisu žádosti MPSV byl 
vložen text v části tiskopisu na jeho konci, a to:  
„K žádosti prosím doložte: vyměřovací základ jednoho z rodičů, z něhož 
má být při stanovení výše dávky vycházeno.“ a doplněný i vysvětlivkou 
na tiskopisu žádosti MPSV, kde bude uvedeno:  
„V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte 
denní vyměřovací základ dle § 30 odst. 3 tohoto zákona, vychází se při 
stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího 
základu, který je žadatelem k žádosti o dávku předložen.“  
Odůvodnění: 
V současnosti je správní orgán rozhodující o žádosti o přiznání dávky 
rodičovského příspěvku povinen požadovat vyměřovací základy z výkonu 
výdělečné činnosti u obou rodičů z úřední moci, tj. bez ohledu na 
skutečnost, zda rodiče sami disponují informací o právu uplatnit vyšší 
vyměřovací základ pro vznik nároku na rodičovský příspěvek. Z obsahu 
tiskopisu žádosti o dávku (z formuláře MPSV) tato informace přitom ani 
dnes není zřejmá, ale rozhodující správní orgán v souladu s právní 
úpravou tak činí z úřední moci. Jinými slovy – rodiče informací 
uvedenou v ustanovení § 30 odst. 3 písm. b) tohoto zákona zpravidla 
sami nedisponují, ale správní orgán povinně vyžaduje oba vyměřovací 
základy pro určení výše dávky.   
S ohledem na povahu systémů sociální ochrany je tak nezbytné, aby 
v případě, že správní orgán již nebude při přijetí navrhované změny tzv. 
ze zákona posuzovat povinně oba vyměřovací základy rodičů (tj. výdělky 
obou rodičů) a ponechá tak na jejich úvaze, který z vyměřovacích 
základů uplatní, resp. ponechá tak právo rodičů na jejich schopnosti 
zajistit si všechny informace, potom musí být o této zákonné možnosti 
(práva na zohlednění vyššího vyměřovacího základu) informováni před 
podáním žádosti o dávku, tj. toto právo musí být zřejmé jak z tiskopisu 

 
 
Akceptováno 
Tiskopisy se upravují vždy, když to 
novela vyžaduje. 
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žádosti, tak i jednoznačně z textu úpravy v § 68 tohoto zákona, který 
stanoví náležitosti žádosti o dávku, neboť obsah tiskopisů žádostí musí 
být v souladu s textem a pravidly právní úpravy.  
Viz – žádost MPSV nyní: 
https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?FN=RodP18030110
1&CMD=EditForm&SSID=n3f2KVon.Oc6NbE2YwVkWg7Ggg6EFPG
F 
Tj. tiskopis žádosti musí obsahovat informaci, že lze uplatnit pro výši 
dávky rodičovský příspěvek nejen vyměřovací základ osoby žadatele o 
dávku (tj. zpravidla matky dítěte), ale i společně posuzované osoby pro 
nárok na rodičovský příspěvek (tj. otce dítěte), neboť tento příjem je 
zpravidla vyšší, než příjem matky.   
Přitom je třeba vnímat, že navrhovaná změna se dotýká zejména osob, 
které vykonávají výdělečnou činnost, a tudíž na systém sociální ochrany 
přispívají zákonnými odvody zásadní měrou a měli by tak mít informaci 
o tom, že lze uplatnit ten vyměřovací základ, který je vyšší.    
Závěrem uvádíme, že jsme si vědomi toho, že návrh změny ustanovení 
obsahuje i nový text, ten však směřuje ke snížení administrativní zátěže 
rozhodujícího orgánu, ale nezajišťuje dostatečnou informovanost a 
právní jistotu osob, kterou zdůrazňujeme.  
Tato připomínka je zásadní. 

K § 30b odst. 4 
 

Ačkoliv v důvodové zprávě není tento návrh změny uveden, resp. není 
z vysvětlení zřejmý ve vztahu ke změně ustanovení § 30b odst. 4, máme 
za to, že předkladatel měl v úmyslu upravit ustanovení § 30b odst. 4 
v kontextu navrhované další změny, a to – vypuštění celého textu 
ustanovení § 31 odst. 3 tohoto zákona.  
S ohledem na naplnění účelu zmiňovaného v důvodové zprávě 
navrhujeme přeformulovat text § 30b odst. 4:   
(4) Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou též po 
dobu, po kterou je rodič:  

a) výdělečně činný nebo  
b) žákem či studentem soustavně se připravujícím na budoucí 

Vysvětleno 
 
Je politickým rozhodnutím 
deklarovaným i v Koncepci rodinné 
politiky poskytnout rodičům pečujícím 
o malé děti maximálně flexibilní 
úpravu, která by jim umožnila sladit své 
rodinné a pracovní záležitosti. 
Možnost paralelně umisťovat dítě do 
předškolního zařízení a zároveň pobírat 
rodičovský příspěvek je možné již za 
současné právní úpravy, návrhem ve 
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povolání (§ 12 až 15), s výjimkou studia za trvání služebního 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo vojáků z 
povolání,  

a zároveň po tuto dobu [uvedenou v písm. a) nebo b)] zajistí řádnou 
péči o dítě: 

- jinou svéprávnou osobou, nebo  
- zařízením pro děti předškolního věku (např. jesle, mateřskou 

školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku). 
Odůvodnění: 
Z obsahu důvodové zprávy (i z navržené související změny ustanovení § 
31 odst. 3 tohoto zákona) vyplývá, že předkladatel má v úmyslu provést 
změnu, která umožní rodičům neomezeně využívat předškolní zařízení 
pro děti v důsledku zajištění sladění pracovního a rodinného života 
rodičů, tj. možnost výkonu výdělečné činnosti bez toho, že by byl 
sledován rozsah využití zařízení pro děti k zajištění jejich péče.  
Z navrhované změny textu ustanovení by však v rozporu s 
tímto deklarovaným účelem a záměrem předkladatele vyplývalo, že 
předkladatel má v úmyslu rozvolnit podmínky nároku na rodičovský 
příspěvek nad uváděný rámec, neboť by za splnění osobní péče pro 
nárok na rodičovský příspěvek považoval i situace, kdy osoba příjemce 
dávky nebude výdělečně činná, ani se nebude připravovat na povolání a 
přesto může dítě v plném rozsahu navštěvovat zařízení pro děti 
předškolního věku za současného čerpání rodičovského příspěvku. 
Jinými slovy, rodič by za takto navrženého znění textu ustanovení čerpal 
rodičovský příspěvek, ačkoliv dítě bude umístěno denně v zařízení pro 
děti předškolního věku a rodič nebude výdělečně činný ani se nebude 
připravovat na povolání. Tento záměr by však popíral základní 
konstrukci, účel a smysl rodičovského příspěvku jako dávky určené 
k zajištění péče rodiče o dítě, neboť by péče byla bez relevantního 
důvodu zajištěna jiným subjektem.    
Tato připomínka je zásadní. 

smyslu zrušení sledování školní 
docházky u dětí mladších dvou let tak v 
zásadě dojde „pouze“ k narovnání 
podmínek péče o děti mladší dvou let. 
 
Nadto by takovouto úpravou byla dána 
povinnost ÚP sledovat ekonomickou 
aktivitu a to u všech osob oprávněných 
k dávce.   
 
Nicméně je skutečností, že postupným 
rozvolňováním podmínek nároku na 
tuto dávku dochází k odklonu od 
původního záměru této dávky. 
Dá se očekávat, že v průběhu 
nejbližších příštích let dojde k dalším 
úpravám RP, které by více zohledňovaly 
původní smysl dávky a rovněž 
implementovaly požadavky evropských 
předpisů, které jsou v současné době 
v legislativním procesu Evropské unie. 
Budou se tak zvažovat v této souvislosti 
další případné větší koncepční změny 
dávky. 
  
 
 
 

K § 68 odst. 1 Navrhujeme text „1. doklad o době pobírání peněžité pomoci Akceptováno 
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písm. c) bod 1 
 

v mateřství nebo nemocenského poskytovaného v souvislosti 
s porodem a doklad o výši jejich vyměřovacího základu, je-li to 
potřebné pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku,“ 
nahradit textem „1. doklad o době pobírání peněžité pomoci 
v mateřství nebo nemocenského poskytovaného v souvislosti 
s porodem a doklad o výši jejich vyměřovacího základu jednoho 
z rodičů, z jehož výše má být při stanovení nároku a určení výše 
rodičovského příspěvku dle podané žádosti vycházeno.“ 
V této souvislosti navrhujeme doplnit tento text a požadavek do 
předepsaného tiskopisu MPSV k žádosti o dávku rodičovského 
příspěvku (tiskopis dle § 67 tohoto zákona), jak je uvedeno 
ve 3. zásadní připomínce.   
Odůvodnění: 
Viz ad 3. zásadní připomínka s doplněním, že námi navrhovaná 
formulace umožní jednak: 

- jasnou formulaci, z níž je zřejmé, že lze uplatnit kteroukoliv výši 
vyměřovacího základu rodiče, dle dispozic rodičů, tj. v souladu 
se záměrem předkladatele,  

- rodiče budou mít informaci uvedenou na předepsaném tiskopisu 
formuláře k podání žádosti o dávku,  

- a přitom bude úřad práce méně zatěžován povinným zjišťováním 
podkladů – vyměřovacích základů u obou rodičů z úřední moci.  

Usnadnění výkonu státní správy a snížení zátěže správních orgánů nemá 
být doprovázeno rizikem snížení informovanosti žadatelů o dávku ve 
vztahu k jejich zákonem stanovených oprávnění.  
Tato připomínka je zásadní. 

 
Upraveno viz výše 

K přechodném
u ustanovení 
 

Navrhujeme, aby v přechodném ustanovení byla upravena výslovně 
i situace, kdy řízení o nároku a výši rodičovského příspěvku je ke 
dni účinnosti této navrhované změny zákona ukončeno oznámením 
o přiznání dávky, avšak v textu oznámení se přiznává a konstatuje 
výše v konkrétním max. rozsahu rodičovského příspěvku 
(220 tis. Kč). Dle ustanovení § 30 odst. 1 je však nově navrhován 

Akceptováno 
Bude upraveno 
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celkový rozsah 260 tis. Kč.  
Odůvodnění:  
Z obsahu přechodného ustanovení je zřejmé pravidlo pro vznik nároku 
na dávku a jeho uplatnění při zániku nároku na dávku ještě v době před 
účinností navrhované změny (v kontextu zvýšení výše dávky). Tj. zde je 
pravidlo upraveno výslovně, že se dávka doplatí do zvýšené částky na 
základě žádosti osoby.  
Dále je zřejmá z textu navrhovaných změn ustanovení § 69 a § 70 
úprava situací, kdy se nevydává rozhodnutí, popř. úprava dalších 
specifických situací. Přesto, že jsme si vědomi zásady, že by změny, 
pokud přechodné ustanovení neupravuje podmínky účinnosti specificky 
u konkrétních situací, měly být účinné ode dne účinnosti právní úpravy, 
je poskytování obligatorních sociálních dávek specifické v tom, že se 
v rozhodnutích (oznámeních) správního orgánu uvádí výše celkové 
přiznané dávky. Jako v případě rodičovského příspěvku, kdy příjemci 
dávek mají v oznámení o přiznání dávky uvedenou částku konečného 
rozsahu rodičovského příspěvku – tj. že budou čerpat dávku v max. 
rozsahu vyčerpání 220 tis. Kč. V těchto případech je nezbytné poté vydat 
nové oznámení, a to z úřední moci, když dojde ke změně skutečností – tj. 
oznámení o nové výši dávky. Situace změny právní úpravy a s tím 
spojeného vydání nového oznámení o výši dávky však není upravena 
v přechodném ustanovení a není zřejmá ani z textu právní úpravy 
(dosavadní či navržených změn). Nadto ani ustanovení § 67 odst. 2 
při vzetí v úvahu navrhované změny, na tuto výše uvedenou situaci 
nedopadá. Proto je potřeba o tuto situaci doplnit přechodné ustanovení, 
a to přiznáním doplatku dávky z úřední moci ve výši rozdílu mezi 
vyčerpanou částkou a nově upravenou výší dávky dle této změny.  
Nadto je zřejmé, že obdobným způsobem, který navrhujeme 
v předchozím textu, bylo postupováno předkladatelem při novelizaci 
zákona o státní sociální podpoře zákonem č. 200/2017 Sb., při navýšení 
rodičovského příspěvku, kdy v přechodných ustanoveních odst. 4 pro 
úpravu již průběžně poskytovaných dávek je stanoveno: 
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„4. Při stanovení nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši podle 
§ 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se přihlíží k částce rodičovského příspěvku 
vyplacené při péči o více dětí narozených současně za dobu přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud již došlo k zániku nároku 
na rodičovský příspěvek z důvodu vyčerpání částky 220 000 Kč a rodič 
nadále pečuje alespoň o 2 děti narozené současně ve věku do 4 let, 
vzniká mu ode dne 1. ledna 2018 nárok na rodičovský příspěvek ve výši 
110 000 Kč. Přiznání nároku na rodičovský příspěvek i zvýšení 
dosavadní částky se provede na žádost.“ 
Z důvodu právní jistoty a určitosti pravidel je tedy vhodné upravit i tuto 
situaci doplacení dávky u stávajících příjemců, neboť je zřejmé, že 
v předchozích případech změny právní úpravy takto předkladatel sám 
postupoval a pravidlo stanovil jednoznačně.  
Tato připomínka je zásadní. 

ÚVČR-KOM 
 
 

Po stránce 
formální 
 
 
 
 
 
 
Po 
stránce 
materiální 
 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Předloženého návrhu se dotýkají zejména následující předpisy EU, 
v platném znění: 

 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, 
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 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 
ze dne 24. listopadu 2010, 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 Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se 
provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené 
uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje směrnice 96/34/ES 
(ustanovení 5 odst. 5 přílohy), 

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

 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 (EHS) 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, 

 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o 
právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou 
dlouhodobě pobývajícími rezidenty. 

K bodu 2 návrhu 
(§ 7 odst. 5): 
 

V obecné rovině se ztotožňujeme s potřebou upřesnění posuzování 
druhu pobytu vyžadovaného u cizinců pro poskytování dávky příspěvku 
na bydlení, neboť opakovaně připomínáme, že § 3 zákona o státní 
sociální podpoře sice obsahuje výčet osob oprávněných z hlediska 
nároku na dávky státní sociální podpory z hlediska práva EU, ale tento 
paragraf není dostatečně provázán s následujícími ustanoveními zákona. 
Následující ustanovení zákona mnohdy totiž požadují po oprávněných 
osobách přihlášení k trvalému pobytu na území ČR, čímž odporují 
podmínkám uvedeným v § 3 zákona. Příkladem takových ustanovení 
jsou právě novelou měněný § 7 odst. 5 nebo § 24 a § 58 odst. 2 touto 
novelou nedotčený. 
Dlouhodobě zastáváme názor, že podmínky § 3 je nutné lépe provázat 

Vysvětleno  
Podmínka hlášení se k pobytu platí pro 
všechny cizince, včetně občanů EU 
(vyplývá to ze zákona č. 326/1999 Sb. o 
pobytu cizinců). V kontextu příspěvku 
na bydlení se jedná o způsob prokázání 
vztahu k předmětnému bytu.  
Nadto u občanů EU se podmínka 
hlášení do bytu nevyžaduje. Tito občané 
(kryti přímo použitelnými předpisy EU) 
musí „pouze“ disponovat relevantním 
právním titulem k bytu tak, aby se vztah 
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v následujících ustanoveních zákona o státní sociální podpoře tak, aby 
mezi nimi navzájem nevznikal rozpor, event. prostor pro jejich 
nesprávnou interpretaci a právní nejistotu stran požadavků na druh 
pobytu ve vazbě na nárok oprávněných osob na sociální dávku. 
Navržené řešení považujeme ovšem za polovičaté. Ustanovení § 7 odst. 
5 zavádí pro cizince (pouze dovozujeme, že pro „NEobčany“ EU a 
jejich rodinné příslušníky) požadavek hlášeného pobytu v ČR, zatímco 
v ostatních případech (pravděpodobně pro občany EU a jejich rodinné 
příslušníky) pouze odkazuje na § 3, který „zůstává nedotčen“.  Ačkoliv 
tedy na osoby podle § 3 odst. 2 písm. l) zákona - osoby, jejichž nárok 
vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie (nařízení č. 
883/2004 a č. 987/2009, atd.) nebo osoby zaměstnané, samostatně 
výdělečně činné, osoby ponechávajícími si takové postavení a jejich 
rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle předpisu 
Evropské unie (čl. 24 směrnice 2004/38/ES) - nedopadá ani podmínka 
bydliště na území ČR, nebude toto z navrhované novely odst. 5 § 7 opět 
dostatečně zřetelné, neboť v něm se jednoznačně stanoví, že po 
cizincích požadujeme hlášený pobyt na území ČR, aby mohli být 
považováni pro účely příspěvku na bydlení za rodinu. Navrhovaná 
úprava tudíž neodstraní protichůdné úpravy zákona, naopak stává se 
podle našeho názoru ještě nepřehlednější a nesrozumitelnější, i přes svůj 
odkaz na § 3 zákona. 
Zároveň je nárok na příspěvek na bydlení stále v § 24 navázán na trvalý 
pobyt vlastníka nebo nájemce bytu, ačkoliv podmínky § 3 uvedenému 
ustanovení neodpovídají. 
Opakujeme, že podmínka trvalého pobytu je z hlediska práva EU 
nepřímo diskriminační vůči cizincům, kteří u nás mají nárok na sociální 
podporu, neboť cizinci (včetně občanů EU) v ČR získávají právo 
trvalého pobytu za jiných podmínek než občané ČR. Uvedené 
neodpovídá zejména čl. 7 odst. 2  nařízení č. 492/2011, který stanoví pro 
migrující pracovníky právo na stejné sociální a daňové výhody jako 
mají tuzemští pracovníci - bez dalších podmínek.  
Provázání podmínek § 3 a dotčených ustanovení zákona je proto nutné 
nastavit systematicky a ne jen pro některé vybrané případy. U 
migrujících osob podle § 3 odst. 2 písm. l) zákona se nemůže uplatňovat 

k bytu, na který je dávka vázána, 
prokázal. 
 
Smyslem navrhovaného opatření je 
upravit § 7 odst. 5 ZSSP tak, aby do 
okruhu SPO patřily i cizinci, kteří na 
území pobývají legálně, tedy mají 
ohlášený pobyt. S tím, že tuto informaci 
je možné ověřit v CIS. 
Z dosavadní dikce § 7, odst. 5 totiž 
vyplývá, že okruh společně 
posuzovaných osob pro příspěvek na 
bydlení v zásadě může tvořit pouze 
osoba, která je hlášena k trvalému 
pobytu dle zákona o evidenci obyvatel, 
tedy ta osoba, která má české občanství. 
Ostatní osoby, které v daném bytě mají 
náklady spojené s užíváním bytu a mají 
(či mohou mít) rovněž příjem, který je 
pro příspěvek na bydlení relevantní, 
společně posuzovanými osobami být 
nemohou.  
Smyslem úpravy je možnost pro 
posouzení nároku na dávku zahrnout 
náklady související s užíváním bytu a 
příjmy u všech osob společně 
posuzovaných.     
Je však třeba se vypořádat s tím, že  
šetření na místě se u dávek SSP 
neprovádí, není k tomu zákonný důvod 
vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou nároku na dávky (příspěvek 
na bydlení nevyjímaje) je „trvalý pobyt“ 
ve smyslu evidenční kategorie. Prozatím 
není podmínkou nároku pobyt reálný či 
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ani podmínka hlášeného pobytu na území ČR. Zároveň je nutné ve 
stejném smyslu novelizovat také § 241  a § 58 odst. 2 zákona.  
Připomínky jsou zásadní. 

skutečný, který by presumoval místní 
šetření správního orgánu. 
Navrženou dikcí tedy okruh společně 
posuzovaných osob pro příspěvek na 
bydlení budou v případě cizinců tvořit 
všichni ti, kteří splní v daném bytě 
ohlašovací povinnost dle zákona o 
pobytu cizinců.   
Dále uvádíme, že smyslem a cílem 
tohoto návrhu je naplnění 
programového prohlášení vlády ve 
smyslu navýšení rodičovského 
příspěvku. Úprava týkající se příspěvku 
na bydlení v § 7 odst. 5 je vnímána 
pouze jako jisté legislativní zpřesnění.    
Příspěvek na bydlení bude předmětem 
legislativních úprav v návaznosti na 
Plán legislativních prací vlády na rok 
2019. Předmětem úprav bude mimo 
jiných parametrických změn, rovněž 
odstranění vazby této dávky na trvalý 
pobyt a navázání na pobyt 
skutečný. Novela zákona týkající se 
příspěvku na bydlení podle návrhu 
Plánu legislativních prací vlády na rok 
2019 by měla být předložena vládě  
v březnu 2019. 
 

ÚOOÚ 
 
 
 

DZ Část D důvodové zprávy, vliv na otázku ochrany soukromí a osobních 
údajů (dále jen „DPIA“), je třeba přepracovat.  

Odůvodnění: 

Akceptováno 
 
DZ bude upravena 
 

                                                            
1 Úprava § 24 je sice předmětem vládní novely č.j.: 461/18 z června 2018, stejně tak ovšem úprava § 5, na který návrh právě předložené novely nenavazuje. Vycházíme tedy z toho, že předkladatel 
má za to, že přijata bude pouze jedna z novel zákona o státní sociální podpoře v roce 2018. V opačném případě by právě navržená novela měla navázat již na vládní návrh č.j.: 461/18. 
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 Předkladatel v úvodu DPIA tvrdí, že „navrhovaná úprava garantuje 
práva na ochranu soukromí a osobních údajů všech dotčených 
subjektů.“ Návrh a ani důvodová zpráva však nikde žádnou garanci či 
způsoby ochrany neuvádí, jedná se tedy o bezobsažnou floskuli.  
 
Další problematickým spojením v DPIA je „Údaje o žadatelích o dávky 
státní sociální podpory a o jeho příjemcích budou v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb.“.  Je nadbytečné zmiňovat, že úprava je v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jelikož je to zákon, 
tedy pobírá stejné právní síly jako navrhovaný zákon v případě, že by se 
stal účinným. Nehledě na to, že se momentálně ve sněmovně projednává 
zákon zpracování osobních údajů, jakožto prováděcí předpis k GDPR 
(které je však již dnes přímo použitelné a požívá vyšší právní síly než 
zákon), který plně nahradí zákon č. 101/2000 Sb.  

Dále lze konstatovat, že v této větě chybí část přísudku a z právního 
hlediska nedává smysl. Vhodným spojením, pokud předkladatel i nadále 
bude chtít použít podobnou rétoriku v důvodové zprávě je „Údaje 
jsou/budou zpracovávány…“, tedy názvosloví použité v GDPR. 

K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno 
explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování 
osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: 
specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 
zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného 
navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování 
osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit 
povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný 
parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu 
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nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření 
obsahu dotčených oprávnění podle GDPR a popíše, pokud možno i 
vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do 
každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná 
regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění 
subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V 
popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané 
označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis 
zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost 
na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená 
zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo 
zda bude či má být dosahováno synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká 
potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních 
údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být 
zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný 
požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, 
spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány 
podmínky, rovněž formy a periodicita aktualizace a parametry 
specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se 
základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak 
specifická, tak i obecná podle GDPR. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy 
zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení 
zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry 
práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve 
zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu 
osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; 
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není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a 
opatření podle GDPR a zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je 
třeba převzít. 

Tato připomínka je zásadní. 
ÚZSČR 
 

Obecná 
připomínka 

Zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku podporujeme. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

V §52 odst. 3  V §52 odst. 3 větu „…do 30. září daného kalendářního roku, zastaví se 
výplata přídavku na dítě od splátky náležející za kalendářní měsíc, do 
jehož konce je třeba prokázat nezaopatřenost dítěte, pokud v 
jednotlivých případech krajská pobočka Úřadu práce neumožní 
prokázání nezaopatřenosti dítěte v pozdějším termínu.“ navrhujeme 
změnit na: „, pokud v jednotlivých případech, zejména při studiu 
vysoké školy,  krajská pobočka Úřadu práce neumožní prokázání 
nezaopatřenosti dítěte v pozdějším termínu“. 
Odůvodnění: 

Současná formulace umožňuje libovůli Úřadu práce, přitom z důvodové 
zprávy plyne, že jsou myšleni zejména studenti VŠ, je tedy vhodnější 
tuto skupinu textu zákona specifikovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
 
Již dnes krajská pobočka ÚP ČR běžně 
umožňuje prokazování nezaopatřenosti i 
v pozdějším termínu a nečiní to žádný 
problém. 
 
Libovůle úřadu by byla daleko více 
nastavena navrženou formulací. Taková 
dikce evokuje situaci pouze při studiu 
na VŠ a nikoli další možné. Námi 
navržené znění návrhu je šířeji pojato.  

§ 7 odst. 5 V § 7 odst. 5 je navrhováno: „Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se 
za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, které 
jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu;1c) které jsou v témže bytě 
hlášeny k trvalému pobytu1c) nebo v případě cizinců zde mají hlášeno 
místo pobytu na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců 
na území České republiky, přičemž ustanovení § 3 zůstává nedotčeno;  
podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své 
potřeby, se však nevyžaduje.“  
Navrhujeme od požadavku trvalého pobytu nebo hlášeného místa 
bydliště upustit zcela a přihlížet k místu reálného pobytu. 
Odůvodnění: 

To, že má člověk trvalé bydliště jinde, než je jeho skutečný pobyt, je 
relativně běžné a u příspěvku na bydlení je to zbytečnou překážkou pro 

Vysvětleno 
 
Připomínka jde nad rámec navržené 
novely, jedná se o koncepční změnu 
příspěvku na bydlení, který není řešen 
touto novelou. Cílem této novely je 
navýšení rodičovského příspěvku, 
změna navrhovaná v § 7 odst. 5 ZSSP 
pouze upravuje legislativní nepřesnost, 
která činí v praxi problémy. 
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jeho čerpání, zvlášť když vezmeme v úvahu, že mnoho majitelů bytů 
projevuje nevoli, aby si nájemník do bytu převedl trvalé bydliště, nebo 
že převod nemá smysl, pokud se jedná pouze o pobyt na přechodnou 
dobu. Rovněž představuje problém, pokud je někdo v bytě hlášen, ale 
reálně tam nežije, a skutečným obyvatelům tak nevznikne kvůli jeho 
příjmu nárok na příspěvek. Posuzování podle trvalého bydliště rovněž 
umožňuje účelové přehlašování jednoho z členů domácnosti jinam, aby 
nárok vznikl. 

Tato připomínka je zásadní. 
NRZP ČR 
 
 

Čl. I bod 7 
návrhu – § 31 
odst. 3 
 

Zásadně nesouhlasíme s vyřazením skupin dětí uvedených v § 31 odst. 3 
písm. b) až d), které taktéž splňují v současné právní úpravě podmínku 
osobní celodenní péče o dítě. 
Jedná se o skupiny dětí, které vyžadují speciální péči: 

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

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

- 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. 

U těchto dětí nelze stanovit stejné podmínky jako u dětí uvedených 
v návrhu v § 30b novém odst. 4 písm. b). Navrhujeme tyto skupiny dětí 
ponechat ve stávající úpravě § 31 odst. 3, příp. navrhujeme zařadit tyto 
skupiny dětí do navrhované úpravy § 30b nového odstavce 4. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Skupiny dětí, na které směřuje 
připomínka, jsou zařazeny do skupiny 
dětí pod §30b odst. 4 ZSSP, protože se 
jedná o děti navštěvující jesle, 
mateřskou školu nebo jiné obdobné 
zařízení pro děti předškolního věku. 
Nerozlišujeme, zda se v těchto 
zařízeních poskytuje rehabilitační či jiná 
péče, pořád to jsou předškolní zařízení. 
Tyto děti tedy jsou v úpravě 
zohledněny. 
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