
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslance Aleše Juchelky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,  

(sněmovní tisk č. 224) 
 
 
 Vláda na své schůzi dne 24. července 2018 projednala a posoudila návrh zákona, 

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

předpisů, a zaujala k tomuto návrhu neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé 

níže uvedené skutečnosti, které doporučuje zohlednit v rámci dalšího legislativního procesu. 

 

1. Vláda upozorňuje, že rodičovský příspěvek je v současné podobě dávkou rodičovskou, 

která je určena rodiči k náhradě jeho nákladů při péči o malé dítě. Konstrukce dávky proto 

nezohledňuje počet dětí, o který je pečováno, s výjimkou situace, kdy se jedná o děti 

současně narozené. Skutečnost, že pro vznik nároku na rodičovský příspěvek není 

rozhodné, o kolik dětí rodič pečuje, jej odlišuje od ostatních rodinných dávek typu 

přídavku na dítě, který přihlíží k počtu dětí v rodině, neboť je určen každému dítěti 

v rodině k náhradě jeho nákladů. Předložený návrh zákona tak zavádí duplicitní plnění 

pro případ stejné sociální situace, když po dobu, kdy je rodič z důvodu péče o nejmladší 

dítě v rodině zajištěn dávkou peněžité pomoci v mateřství či rodičovským příspěvkem, 

přiznává nárok na výplatu „zbývající“ částky rodičovského příspěvku.  

 

2. Návrh zákona zároveň obsahuje některé nedostatky legislativní povahy, zejména tyto: 

a) z návrhu zákona vyplývá, že nárok na „zbývající“ částku rodičovského příspěvku 

by měli mít pouze ti rodiče, kterým lze stanovit tzv. denní vyměřovací základ vyšší 

než 7600 Kč měsíčně; návrh zákona tím zavádí diskriminaci rodičů, kteří nečerpají 

rodičovský příspěvek v návaznosti na denní vyměřovací základ, případně je jejich 

vyměřovací základ nižší než 7 600 Kč měsíčně, takže podle názoru vlády navržená 

právní úprava znevýhodňuje nízkopříjmové skupiny obyvatel, když váže vyplácení 

„zbývající“ částky rodičovského příspěvku na určitou výši příjmů; 

b) návrh zákona přiznává toliko nárok na jednorázovou výplatu „zbývající“ částky 

rodičovského příspěvku, aniž by upravil v § 30 odst. 1 zákona o státní sociální 

podpoře podmínky, za kterých vzniká nárok na dávku samotnou v případě, že 
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se v rodině stane nejmladším dítětem další dítě; ustanovení § 49 uvedeného zákona, 

které spojuje vznik nároku na výplatu dávky se splněním podmínek stanovených 

zákonem pro vznik nároku na dávku a s podáním žádosti o přiznání dávky, tak není 

naplněno, přičemž v návrhu zákona chybí úprava situace, kdy o dítě, jež přestalo být 

nejmladším dítětem v rodině, již není pečováno v rodině (dítě může být např. 

v přímém zaopatření ústavu). 

 

3. Vláda v neposlední řadě upozorňuje, že vyplácení „zbývající“ částky rodičovského 

příspěvku by způsobilo zvýšení mandatorních výdajů státního rozpočtu v řádu stovek 

miliónů korun. 
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