
 
 

Platné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn: 

§ 67 

(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 

se nevede v případě změny výše dávky, jejího odnětí nebo zastavení výplaty dávky podle § 61 

a v případě výplaty rozdílu mezi výší rodičovského příspěvku a dávek nemocenského pojištění 

podle § 30b odst. 3; o těchto skutečnostech se vydává oznámení. Řízení o změně výše dávky a 

řízení o zastavení její výplaty se nevede v případě vyplacení zbývající částky rodičovského 

příspěvku podle § 30 odst. 6; o této skutečnosti se vydává oznámení. Krajská pobočka Úřadu 

práce společně se zaslaným oznámením, v souvislosti s vyplacením zbývající částky 

rodičovského příspěvku podle § 30 odst. 6 informuje osobu, které uplynul nárok na 

vyplacení dávky, o povinnosti informovat o této skutečnosti zdravotní pojišťovnu, u které 

je pojištěnec pojištěn ve smyslu § 10 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění 

včetně sankcí plynoucích z nesplnění této povinnosti.2 

_________ 

2) zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů 

(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 svéprávná 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). 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 soudem. 
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§ 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 včetně poučení o 

oznamovací povinnosti žadatele vůči zdravotní pojišťovně, u které je žadatel pojištěn, 

není-li dále stanoveno jinak. Písemné oznámení se nedoručuje, nenáleží-li výplata dávky podle 

§ 51 odst. 1 věty třetí a v případech zastavení výplaty dávky podle § 51 odst. 2 věty čtvrté, odst. 

3 věty druhé a odst. 5 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. 

(3) V případech podle § 67 odst. 2 věty druhé lze uplatnit námitky do 30 dnů ode dne první 

splátky dávky po změně její výše nebo ode dne odnětí nebo zastavení výplaty dávky. 

(4) 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. 

(5) 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 až 4 obdobně. 

(6) 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 až 4 obdobně. 
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