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VI. 

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení 

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

Připomínkové místo Ustanovení Obsah zásadní připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí Obecně 
k celému 
návrhu 

S předkládaným materiálem vyslovujeme 
souhlas pouze za předpokladu akceptování 
připomínek Ministerstva financí. 
 
S ohledem na celkový vývoj v oblasti životních 
nákladů Ministerstvo financí s navrženým 
zvýšením přídavku na dítě o 26 % souhlasí. 
 
Požadujeme však ponechání současného 
koeficientu, kterým se násobí částka životního 
minima na 2,70násobek. Se zvýšením koeficientu, 
zásadně nesouhlasíme, ve spojení s očekávaným 
rozšířením příjemců v souvislosti se současnou 
krizí by došlo k enormnímu nárůstu počtu 
příjemců. 
Vývoj počtu rodin pobírající sociální dávky souvisí 
s ekonomickou                         a příjmovou situací 
rodiny. Na počátku tohoto roku se česká 
ekonomika nacházela na svém vrcholu 
a nezaměstnanost na rekordně nízkých hodnotách, 
tudíž i počet příjemců dávek byl nízký. V současné 
krizové době se okruh příjemců bude logicky 
rozšiřovat a na dávky dosáhne mnohem více rodin 
než v době výrazného ekonomického růstu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 

 
 
Neakceptováno – ROZPOR 

 
O výběru varianty zvýšení bude 
rozhodnuto vládou. 
 
Stanovisko MF: 
Nesouhlasí s vypořádáním – odkaz na 
rozhodnutí vlády o výběru jedné z variant 
není vypořádáním připomínky, jelikož MF 
nesouhlasí ani s jednou navrhovanou 
variantou. MPSV nereaguje na předložený 
argument o vývoji ekonomické situace rodin 
a logicky očekávané rozšíření okruhu 
příjemců.  
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 Obecně 
k celému 
návrhu 

 

Rozpočtové dopady jednotlivých variant na státní 
rozpočet nejsou kalkulovány se zohledněním 
současně předkládaného návrhu zákona, kterým se 
zvyšují částky životního minima. V případě 
současného zvýšení koeficientu rozhodujícího pro 
přiznání přídavku na dítě a zvýšení částek 
životního minima lze předpokládat, že se okruh 
příjemců uvedené dávky státní sociální podpory 
značně rozšíří, což samozřejmě zvýší nároky na 
státní rozpočet. Požadujeme, aby byl materiál v 
tomto směru dopracován a pokud jde o rozpočtové 
dopady, měly by být doplněny i varianty uvažující 
s případným zvýšením částek životního minima 
tak, aby bylo možné dopady na státní rozpočet 
obou návrhů posoudit ve vzájemné souvislosti. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
Bude doplněno do důvodové zprávy. 
 
Stanovisko MF: 
Souhlasí s doplněním. 

 Obecně 
k celému 
návrhu 

Upozorňujeme, že navrhované zvýšení přídavku na 
dítě vyvolá dopad na výdajovou stránku státního 
rozpočtu, přičemž vládou schválený návrh státního 
rozpočtu na rok 2021 s tímto navýšením nepočítá. 
Požadujeme proto, aby Ministerstvo práce a 
sociálních věcí při projednávání návrhu zákona o 
státním rozpočtu na rok 2021 v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu navrhlo pozměňovací návrh, 
kterým bude zabezpečeno finanční krytí tohoto 
nezajištěného výdaje, a to na úkor snížení jiného 
závazného ukazatele. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno – ROZPOR 
Připomínce lze vyhovět v rámci vyjednávání 
o konečné podobě pozměňovacích návrhů. 
 
Stanovisko MF: 
Očekává konkrétní návrh MPSV, ve kterém 
bude specifikováno, z jakého ukazatele SR, 
případně z jaké jiné dávky v rámci ukazatele 
„Dávky SSP a pěstounské péče“, budou 
přesunuty finanční prostředky na posílení 
výdajů na přídavek na dítě, a to u všech 
navrhovaných variant. 

 DZ Nelze souhlasit s tvrzením, že přídavek na dítě je 
prakticky jediná dlouhodobá státní dávka ve 

Neakceptováno – ROZPOR 
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prospěch rodin. Stát podporuje rodiny s dětmi 
prostřednictvím daňového zvýhodnění (slevy) na 
děti, které efektivně zvyšuje čistý příjem rodin s 
dětmi. Tato sleva na dani byla od roku 2008 
mnohokrát navýšena, což rostoucí náklady rodin 
částečně kompenzovalo. Z hlediska důvodnosti 
navržených změn je potřeba se zaměřit na vývoj 
celkových čistých příjmů dané skupiny, nikoliv 
pouze na absolutní výši jedné dávky. Požadujeme 
v uvedeném smyslu upravit důvodovou zprávu.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Slevy na dani nelze považovat za sociální 
dávku. Pro zpřesnění do důvodové zprávy za 
slovo „státní“ doplníme slovo „sociální“.   O 
poskytování výhody pro rodiny s dětmi 
formou slevy na dani se důvodová zpráva 
zmiňuje.   
 
Stanovisko MF: 
Důvodová zpráva jako celek vyznívá tak, že 
rodiny s dětmi jsou odkázané z hlediska 
podpory státu pouze na přídavek na dítě. O 
daňovém zvýhodnění je v DZ jedině tato věta 
– „Podpora rodin s dětmi v rámci daňových 
předpisů není veřejností příliš vnímána.“ 
Posuzování daňového bonusu z hlediska 
domnělého vnímání ze strany veřejnosti 
nepovažujeme za dostatečné vyhodnocení 
skutečného přínosu. Požadujeme doplnit do 
DZ informace dle naší připomínky. 

 DZ Argumentace, že v době transformace ekonomiky 
čerpalo dávku přes                 70 % nezaopatřených 
dětí a nyní je to mnohem méně, a tudíž je nutné 
podmínky rozvolnit, je nepřijatelná. Smyslem 
každého systému by mělo být umožnit důstojný 
život, ideálně bez závislosti na sociálních dávkách, 
nikoliv poskytovat za každou cenu co nejširšímu 
okruhu žadatelů nějakou sociální dávku. Mělo by 
být úspěchem, že se díky bohatnutí společnosti z 
nějaké sociální dávky stává záležitost relativně 
marginální, nikoliv záminkou vytvářet ve 
společnosti uměle "chudé". Státní sociální podpora 
by měla být zaměřena pouze na nízkopříjmové 

Neakceptováno – ROZPOR 
Principem, na kterém byl a je přídavek na 
dítě jako tzv. rodinná dávka konstruován, je 
solidarita rodin bez dětí s rodinami, které o 
děti pečují a vychovávají je. Proto by tato 
dávka měla být zaměřena na většinu dětí, ne-
li na všechny bez ohledu na příjem v rodině. 
Obdobné úpravy jsou obvyklé i v zahraničí 
např. v Německu. Rovněž závazky ČR dané 
mezinárodními smlouvami, ke kterým se ČR 
přihlásila, vedou k tomu, že přídavek na dítě 
by měl mít odpovídající parametry. Systém 
sociálních dávek nelze zužovat pouze na tzv. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVHQU4AT)



4 
 

rodiny nejen z hlediska sociálního, ale i 
ekonomického, neboť středně příjmové 
domácnosti mají nižší sklon ke spotřebě a velmi 
pravděpodobně by zvýšené dávky do značné míry 
uspořily. 
Tato připomínka je zásadní. 

chudinské dávky. I při přijetí nejvyššího 
navrhovaného koeficientu by na přídavek na 
dítě dosáhlo pouze 25 % z nezaopatřených 
dětí.  Přitom ani tak nelze hovořit o středně 
příjmových rodinách. Ostatně pro středně 
příjmové rodiny je vzdělání jejich dětí 
významnou hodnotou, do které investují 
rozhodně násobně vyšší prostředky, než činí 
přídavek na dítě, takže již z tohoto hlediska 
nelze hovořit o tom, že přídavky na děti, které 
získají, uspoří a nevěnují na spotřebu.  
 
Stanovisko MF: 
MPSV opět zapomíná na podporu rodin ve 
formě daňového zvýhodnění. MF souhlasí 
s navýšením částek vzhledem 
k ekonomickému vývoji od roku 2008, avšak 
nikoli s argumentací, že by tuto dávku mělo 
pobírat co nejvíce rodin s dětmi. 
 

 DZ V důvodové zprávě je uvedeno, že životní náklady 
domácností se od roku 2008 zvýšily o 26 %. Není 
jasné, z jakého ukazatele autoři vycházeli, zda 
např. z růstu indexu spotřebitelských cen nebo 
růstu cen spotřebního koše domácností příjemců 
přídavků na děti. Doporučujeme tuto informaci 
doplnit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
Bude doplněno do důvodové zprávy 
Jedná se o index spotřebitelských cen. 
 
Stanovisko MF: 
MF souhlasí s doplněním. 

MŠMT Nad rámec 
návrhu 

Žádáme o navýšení dávky státní sociální podpory 
Přídavek na dítě (PnD) o část určenou pro úhradu 
prokazatelně odůvodněných opakujících se 
nákladů souvisejících se vzděláváním nebo 

Neakceptováno – ROZPOR 
MPSV vnímá potřebu zpřístupnit rodinám 
s dětmi služby v oblasti vzdělávání a 
zájmových aktivit, vnímá potřebu pomoci 
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zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Dále 
navrhujeme, aby byl zajištěn účel části dávky 
určené na vzdělání nebo zájmovou činnost dítěte 
přímou úhradou odůvodněných nákladů. 
Navýšení přídavku na dítě je navrhováno jako 
podmíněné prokázáním příslušných nákladů 
(přihláškou na kroužek, k obědům ve školní 
jídelně, smlouvou s operátorem o připojení apod.). 
Navrhujeme zajištění účelu části dávky určené na 
vzdělávání a zájmovou činnost dítěte tím, že 
krajská pobočka Úřadu práce vždy pro tuto část 
dávky využije přímé úhrady odůvodněných 
nákladů poskytovateli služby, tedy například škole, 
centru volného času, dopravci, operátorovi apod. 
Rodina nebude moci podporu od státu využít na nic 
jiného než na podporu dítěte, které je pro nárok na 
přídavek na dítě oprávněnou osobou. 
Tato připomínka je zásadní. 

rodinám s úhradou těchto nákladů. Nicméně 
v rámci dávkového systému je tato 
potřeba zajištěna již nyní v systému 
hmotné nouze dávkou mimořádné 
okamžité pomoci, která cílí přesně na tento 
typ nákladů (a v celkovém úhrnu umožňuje 
dokonce poskytnout ročně větší finanční 
podporu, než je navrhováno). 
Věcný požadavek návrhu lze tedy již nyní 
naplnit (podpora individuálních vzdělávacích 
a zájmových aktivit), a to bez potřeby změny 
zákona, případně prostřednictvím 
metodického usměrnění této dávky (MOP). 
Připomínka jde nad rámec navrhované 
úpravy.  
Navrhuje se konstruovat prakticky novou 
dávku (dávku v dávce), přitom návrh neuvádí 
základní potřebné parametry pro její 
konstrukci, ani odhad nákladů na její finanční 
a administrativní zabezpečení, včetně 
nezbytné časové dotace pro implementaci do 
informačního systému. Je vyloučen, aby 
taková administrativně komplikovaná dávka 
byla účinná od data účinnosti tohoto zákona. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o mandatorní 
výdaje státního rozpočtu, je pro posouzení a 
případnou konstrukci návrhu potřeba 
definovat okruh „odůvodněných opakujících 
se nákladů souvisejících se vzděláváním 
nebo zájmovou činností nezaopatřeného 
dítěte“ [z návrhu lze vyčíst v zásadě 
neomezené spektrum nákladů, které se přímo 
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nebo nepřímo dotýkají dítěte nebo jeho 
rodiny od blíže neurčených “ kroužků“ přes 
obědy do škol (na které je již různou formou 
přispíváno) až po blíže nespecifikované 
náklady na internetové připojení]. V rámci 
zahrnutí úpravy do přídavku na dítě (PnD) 
dále činí problém prokazování aktuálních 
relevantních nákladů (u PnD se vychází 
z nákladů a příjmů rodin za předchozí 
kalendářní čtvrtletí) a způsobu jejich hrazení 
(účelově určené a prokazované náklady 
oproti neurčeným nákladům u PnD), 
definování „poskytovatele služeb“. 
Komplikovaná by byla administrace v rámci 
PnD, kdy u části dávky by Úřad práce ČR 
musel nárok posuzovat podle jiných 
parametrů a jinak administrovat výplatu. 
Návrh počítá v zásadě s možností poskytnout 
vyšší částku, než je současné PnD. 
V kontextu požadavku bude s MŠMT řešena 
otázka systémové podpory rodin s dětmi, 
přístupu ke vzdělávání a zejména 
vzdělávacím a zájmovým aktivitám, aby byla 
zajištěna finanční dostupnost pro nízko a 
nižší středně-příjmové rodiny a děti z těchto 
rodin nebyly v tomto směru znevýhodněny, 
což je zásadní i pro jejich budoucí uplatnění 
na trhu práce (např. přímá „dotace“ těchto 
služeb tak, aby byla zajištěna finanční 
dostupnost pro rodiny při zachování 
adresnosti podpory). 
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Stanovisko MŠMT: 
Připomínku lze pokládat za vypořádanou 
v případě, že paní ministryně se na vládě 
zaváže k řešení problematiky 
nízkopříjmových rodin a nákladů na 
vzdělání.  

Hlavní město Praha § 17 Preferujeme variantu – 3,6 
Odůvodnění: Varianta spočívající ve zvýšení 
hranice rozhodného příjmu pro nárok na přídavek 
na dítě ze současného 2,7násobku na 3,6násobek 
částky životního minima rodiny, čímž se zvýší 
podíl nezaopatřených dětí, které budou moci být 
přídavkem na dítě podpořeny, ze současných 10 % 
na 25 %. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
O výběru varianty zvýšení bude 
rozhodnuto vládou. 

 § 18 K bodu 2 až 7: 
• V Čl. I bod 2 zní: „V § 18 odst. 1 písm. a) 
se částka „500 Kč“ nahrazuje částkou „930 Kč“. 

• V Čl. I bod 3 zní: „V § 18 odst. 1 písm. b) 
se částka „610 Kč“ nahrazuje částkou „1070 Kč“. 

• V Čl. I bod 4 zní: „V § 18 odst. 1 písm. b) 
se částka „700 Kč“ nahrazuje částkou „1180 Kč“. 

• V Čl. I se body 5 až 7 ruší. 

Odůvodnění: Podporujeme navýšení částek 
přídavku na dítě o 26 %, tj. na reálnou hodnotu 
životních nákladů domácností v roce 2008, od 
kterého nebyly částky měněny. Dále požadujeme 
sjednotit částky přídavku na dítě pro děti stejného 
věku na úrovni zvýšené výměry dávky a zároveň 

Vysvětleno 
 Návrh jde nad rámec navrhované úpravy a 
neobsahuje odůvodnění požadované úpravy. 
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výši dávky navázat stejným koeficientem na 
životní minimum dětí daného věku, jako tomu bylo 
do roku 2008. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

 Čl. 1 • V Čl. I se doplňuje bod 8, který zní:  
 
„V § 18 se ruší odst. 2 a 3 i s poznámkami pod 
čarou.“ 
Odůvodnění: Navrhuje se sjednotit částky přídavku 
na dítě tak, aby děti z tzv. nepracujících rodin, ve 
skutečnosti však zároveň děti, které nemají v 
domácnosti důchodce, osobu pobírající 
nemocenské dávky, rodičovský příspěvek po 
předchozím čerpání peněžité pomoci v mateřství, 
příspěvek na péči, podporu v nezaměstnanosti či 
podporu při rekvalifikaci, měly při stejném příjmu 
společně posuzovaných osob nárok na tytéž částky 
jako děti z rodin disponujících vybranými osobami 
v domácnosti. Zdroje příjmů v rodině nemůže dítě 
jakožto příjemce dávky nijak ovlivnit. Od zavedení 
„dvojího metru“ na děti podle složení domácnosti, 
ve které vyrůstají, se za dva roky této praxe 
neprokázala změna v preferencích rodičů k práci 
ani k pobírání důchodových, nemocenských, 
zaměstnanostních nebo nepojistných sociálních 
dávek. Vazbu částek přídavku na dítě na životní 
minimum dětí daného věku navrhujeme zvolit s 
vědomím toho, že děti z rodin v hmotné nouzi mají 
nárok na částky svého životního minima, což ještě 

Vysvětleno 
Návrh jde nad rámec navrhované úpravy a 
neobsahuje odůvodnění požadované úpravy. 
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více podtrhuje nefunkčnost dvou výměr dávky pro 
děti z různých rodin. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Připomínky 
nad rámec 
novely 

 

Připomínky nad rámec novely 
Navýšení dávky o část určenou pro úhradu nákladů 
souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností 
nezaopatřeného dítěte. 
V § 18 se navrhuje doplnit odst. 4, který zní: 
„(4) Pokud žadatel prokáže, že má v každém 
kalendářním měsíci období, na které se nárok na 
výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na 
dávku uplatňuje, odůvodněné opakující se náklady 
související se vzděláním nebo zájmovou činností 
nezaopatřeného dítěte, činí výše přídavku na dítě za 
kalendářní měsíc tohoto období částku uvedenou v 
odst. 1 zvýšenou o tyto odůvodněné náklady, 
nejvýše však o dvojnásobek částky uvedené v odst. 
1.“ 
Zároveň se v § 51 v odst. 2 větě první za slova 
„rozhodných příjmů“ doplnit slova „nebo 
odůvodněných nákladů“ a za slova „příjmů podle § 
18 odst. 2“ doplnit slova „nebo nákladů podle § 18 
odst. 4“, ve větě druhé se za slova „rozhodných 
příjmů za rozhodné období“ navrhuje doplnit slova 
„nebo odůvodněných nákladů v každém 
kalendářním měsíci období, na které se nárok na 
výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na 
dávku uplatňuje“ a ve větě třetí se za slova 
„rozhodných příjmů“ navrhuje doplnit slova „nebo 
odůvodněných nákladů““ 
 

Neakceptováno – ROZPOR 
MPSV vnímá potřebu zpřístupnit rodinám 
s dětmi služby v oblasti vzdělávání a 
zájmových aktivit, vnímá potřebu pomoci 
rodinám s úhradou těchto nákladů. Nicméně 
v rámci dávkového systému je tato 
potřeba zajištěna již nyní v systému 
hmotné nouze dávkou mimořádné 
okamžité pomoci, která cílí přesně na tento 
typ nákladů (a v celkovém úhrnu umožňuje 
dokonce poskytnout ročně větší finanční 
podporu, než je navrhováno). 
Věcný požadavek návrhu lze tedy již nyní 
naplnit (podpora individuálních vzdělávacích 
a zájmových aktivit), a to bez potřeby změny 
zákona, případně prostřednictvím 
metodického usměrnění této dávky (MOP). 
Připomínka jde nad rámec navrhované 
úpravy.  
Navrhuje se konstruovat prakticky novou 
dávku (dávku v dávce), přitom návrh neuvádí 
základní potřebné parametry pro její 
konstrukci, ani odhad nákladů na její finanční 
a administrativní zabezpečení, včetně 
nezbytné časové dotace pro implementaci do 
informačního systému. Je vyloučen, aby 
taková administrativně komplikovaná dávka 
byla účinná od data účinnosti tohoto zákona. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o mandatorní 
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Odůvodnění: Navýšení přídavku na dítě je 
navrhováno jako podmíněné prokázáním 
příslušných nákladů (přihláškou na kroužek, k 
obědům ve školní jídelně, smlouvou s operátorem 
o datovém připojení pro účely distanční výuky, s 
dopravcem do školy apod.). Nejvýše však bude 
moci navýšení činit dvojnásobek základní výměry 
dávky dle věku dítěte na měsíc. 
Zajištění účelu části dávky určené na vzdělávání 
nebo zájmovou činnost dítěte přímou úhradou 
odůvodněných nákladů. 
 
V § 59 se navrhuje doplnit odst. 6, který zní: 
„(6) Část přídavku na dítě přiznaná podle § 18 odst. 
4 se bez souhlasu příjemce použije k přímé úhradě 
nákladů odůvodněných opakujících se nákladů 
souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností 
nezaopatřeného dítěte, a to tak, že plátce příspěvku 
jej poukazuje poskytovateli služeb.“ 
 
Odůvodnění: Navrhuje se zajištění účelu části 
dávky určené na vzdělávání a zájmovou činnost 
dítěte tím, že krajská pobočka Úřadu práce vždy 
pro tuto část dávky využije přímé úhrady 
odůvodněných nákladů poskytovateli služby, tedy 
například škole, centru volného času, dopravci, 
operátorovi apod. Rodina nebude moci podporu od 
státu využít na nic jiného než na podporu dítěte, 
které je pro nárok na přídavek na dítě oprávněnou 
osobou. 
Zajištění účelu části dávky určené na vzdělávání 
nebo zájmovou činnost dítěte jejím nezapočítáním 

výdaje státního rozpočtu, je pro posouzení a 
případnou konstrukci návrhu potřeba 
definovat okruh „odůvodněných opakujících 
se nákladů souvisejících se vzděláváním 
nebo zájmovou činností nezaopatřeného 
dítěte“ [z návrhu lze vyčíst v zásadě 
neomezené spektrum nákladů, které se přímo 
nebo nepřímo dotýkají dítěte nebo jeho 
rodiny od blíže neurčených “ kroužků“ přes 
obědy do škol (na které je již různou formou 
přispíváno) až po blíže nespecifikované 
náklady na internetové připojení]. V rámci 
zahrnutí úpravy do přídavku na dítě (PnD) 
dále činí problém prokazování aktuálních 
relevantních nákladů (u PnD se vychází 
z nákladů a příjmů rodin za předchozí 
kalendářní čtvrtletí) a způsobu jejich hrazení 
(účelově určené a prokazované náklady 
oproti neurčeným nákladům u PnD), 
definování „poskytovatele služeb“. 
Komplikovaná by byla administrace v rámci 
PnD, kdy u části dávky by Úřad práce ČR 
musel nárok posuzovat podle jiných 
parametrů a jinak administrovat výplatu. 
Návrh počítá v zásadě s možností poskytnout 
vyšší částku, než je současné PnD. 
V kontextu požadavku bude s MŠMT řešena 
otázka systémové podpory rodin s dětmi, 
přístupu ke vzdělávání a zejména 
vzdělávacím a zájmovým aktivitám, aby byla 
zajištěna finanční dostupnost pro nízko a 
nižší středně-příjmové rodiny a děti z těchto 
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do rozhodného příjmu pro nárok na příspěvek na 
bydlení a na dávky pomoci v hmotné nouzi. 
 
V § 5 odst. 1 bodě 3 písm. g) se za slova „příspěvek 
na bydlení,“ navrhuje doplnit slova „vyjma části 
přídavku na dítě přiznané podle § 18 odst. 4,“ 
 
Zároveň se do návrhu změny zákona se navrhuje 
doplnit Čl. II, který zní: 
„Čl. II 
Změna zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů 
1. Do § 9 odst. 1 písm. c) se za slova „s 
výjimkou příspěvku na živobytí“ doplňují slova „a 
části přídavku na dítě přiznané podle § 18 odst. 4 
zákona o státní sociální podpoře“ 

2. Ustanovení § 37 písm. c) a d) se mění takto: 

„c) v § 2 odst. 5 písm. a) a c) se stanoví až do výše 
jednorázového výdaje, 
d) v § 2 odst. 5 písm. b) se stanoví až do výše 
nákladů uvedených v § 2 odst. 5 písm. b) nebo c), 
s tím, že součet dávek poskytnutých podle každého 
z těchto ustanovení nesmí v rámci kalendářního 
roku překročit desetinásobek životního minima 
jednotlivce,“ 
Dosavadní Čl. II a III vládního návrhu se navrhuje 
přečíslovat. 
 
Odůvodnění: Je nezbytné zajistit, aby účel části 
dávky určené na úhradu nákladů souvisejících se 
vzděláním nebo zájmovou činností dítěte nebyl 

rodin nebyly v tomto směru znevýhodněny, 
což je zásadní i pro jejich budoucí uplatnění 
na trhu práce (např. přímá „dotace“ těchto 
služeb tak, aby byla zajištěna finanční 
dostupnost pro rodiny při zachování 
adresnosti podpory). 
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popřen snížením nároku na příspěvek na bydlení 
nebo dávek pomoci v hmotné nouzi pro rodinu 
dítěte. Navrhuje se proto ustanovení zákona o státní 
sociální podpoře o započítání přídavku na dítě jako 
příjmu pro nárok rodiny na příspěvek na bydlení 
upravit tak, aby započítána zůstala jen ta část 
dávky, se kterou bude moci rodina volně 
disponovat. Stejně nezbytné je zajistit účel této 
části dávky u dětí z rodin v hmotné nouzi, a to 
přímou novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi. 
Dosavadní započítání základní části přídavku na 
dítě zůstane beze změn. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Moravskoslezský kraj Obecně k 
návrhu 

Preferuje variantu – 3, 6 
Moravskoslezský kraj navrhuje přijetí varianty 
navrhované změny zákona, kdy koeficient pro 
zohlednění výše příjmů pro účely dávky přídavek 
na dítě bude nastaven do výše 3,60násobek částky 
životního minima rodiny a zároveň budou částky 
přídavku dle věkových kategorií dětí, a to i u 
zvýšené výměry dávky, zvýšeny. 
Odůvodnění:  
Podle našeho názoru je důležité vycházet 
z informací, které charakterizovaly tuto dávku 
v dřívějších letech. Přídavek na dítě byl do roku 
1995 poskytován na všechny děti od narození až do 
skončení kvalifikační přípravy na povolání, jeho 
výše byla diferencována podle věku dítěte. Od 1. 1. 
1996, tj. od účinnosti nově přijatého zákona č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, výše 
přídavku závisí na věku dítěte a výši příjmu rodiny. 
Přídavek byl v té době od účinnosti tohoto nového 

Vysvětleno 
O výběru varianty zvýšení bude 
rozhodnuto vládou. 
 
Stanovisko Moravskoslezského kraje: 
Souhlasí s vypořádáním.  
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zákona poskytován na děti, které žily v rodinách 
s příjmem menším, než je trojnásobek životního 
minima rodiny. Je však vhodné si také uvědomit, že 
tehdy se částka životního minima rodiny skládala: 

- z částky na osobní základní životní potřeby 
jednotlivých osob tvořících společný okruh 
osob, a 

- z částky určené na zajištění domácnosti.  
V současnosti je částka životního minima rodiny 
ochuzena o částku na domácnost, tj. už tímto 
mechanismem dochází k poklesu podpory rodiny, 
neboť životním minimum rodiny je nižší, a tudíž i 
výpočet výše stropu příjmů je nižší než při zápočtu 
částky na domácnost. 
Z předchozích let a z vývoje počtu příjemců 
příspěvku na dítě vyplývá, že v době plného 
zavedení státní sociální podpory v roce 1996 
čerpalo tuto dávku téměř 72 % nezaopatřených 
dětí, v roce 2015 už pouze necelých 19 
% nezaopatřených dětí. Smyslem dávky byla 
solidarita rodin bez dětí s rodinami, které děti 
vychovávají.  Aktuální podmínky pro nárok 
na tuto dávku jsou nastaveny tak, že v současné 
době čerpá přídavek na dítě méně než 10 % 
nezaopatřených dětí, čímž se dávka stala dávkou 
tzv. chudinskou.  
Z uvedeného je nepochybné, že středně příjmové 
a nižší středně příjmové rodiny s dětmi 
„se nenachází“ v podpoře státu formou 
rodinných dávek, která je nyní zacílena pouze na 
rodiny bez příjmů nebo rodiny s velmi nízkými 
příjmy. 
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Pro srovnání lze podrobněji uvést, že:  
V roce 1996 platilo, že životní minimum osob (2 
rodiče a 1 dítě ve věku 5 let a částka na domácnost) 
částka pro rodinu bylo vypočteno:  
2 x 1200 Kč + 900 Kč + 800 Kč = 4100 Kč 
měsíčně.  
V porovnání s příjmy: minimální mzda tehdy, tedy 
v roce 1996 činila 2 500 Kč měsíčně a průměrná 
mzda činila 9 830 Kč měsíčně (u jedné osoby). 
Jestliže mělo na přídavek na dítě nárok dítě, jehož 
rodina nedosahovala čistý příjem vyšší než 3 x 
životního minima, pak rodina měla možnost mít 
čistý příjem do 3 x 4 100 Kč měsíčně, tj. 12 300 Kč, 
pro nárok na dávku. Jestliže povinné odvody činily 
cca 25 % z hrubé mzdy, pak čistá mzda dvou rodičů 
činila u průměrné mzdy částku (9 830 x 2) x 0,75 = 
14 750 Kč měsíčně v souhrnu čistého příjmu 
rodičů. Přitom přídavky bylo možné získat u čisté 
mzdy dvou rodičů do částky 12 300 Kč.  
Výše přídavku na dítě byla v roce 1996 v rozsahu 
0,14 – 0,32 životního minima dítěte v daném věku, 
tj. u dítěte do 6 let věku šlo o částky od 126 – 288 
Kč měsíčně dle výše příjmů.  
Dnes (v roce 2020) je životní minimum osob (2 
rodiče a 1 dítě, bez částky na domácnost, která se 
již do výše životního minima nezapočítává), tj.  
částka: 3 550 Kč + 3 200 Kč + 1 970 Kč = 8 720 
Kč měsíčně za rodinu (tj. jde o mírně vyšší částku 
než 2 x dřívější životní minimum v roce 1996).  
V porovnání s příjmy, když minimální mzda činí 
v roce 2020 částku ve výši 14 600 Kč a průměrná 
mzda v roce 2020 je na úrovni cca 34 080 Kč 
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měsíčně, pak při koeficientu dle varianty III (3,6) 
půjde o max. možný čistý příjem, u něhož lze plnit 
podmínky pro nárok na přídavek na dítě – 3,6  x  
ŽM – 8 720 = 31 392 Kč.   
Jinými slovy i při navrhované variantě III, kde jde 
o koeficient 3,6, bude plnit podmínku pro nárok na 
přídavek na dítě jen rodina, jejíž příjem je ve výši 
lehce nad minimální mzdou obou rodičů, protože ta 
činí v součtu 14 600 + 14 600 = 29 200 Kč měsíčně 
a částka max. dosahovaných příjmů bude 
zohledněna do částky stropu čistého příjmu za oba 
rodiče 31 392 Kč měsíčně. Při odečtu zákonných 
odvodů bude tedy dosahovat na dávku jen rodina 
s velmi nízkými příjmy obou rodičů lehce nad výši 
minimální mzdy.  
Nadto je zřejmě i vhodné zmínit, že částka, která by 
se minimálně započetla pro účely nákladů na 
domácnost v roce 1996 do výše životního minima 
(k částce 8720 Kč v roce 2020) a tudíž by zvýšila 
částku příjmů, do jejichž úrovně by dávka dítěti 
náležela a která se dnes započítává jen pro účely 
dávky na bydlení, dnes činí 10 220 Kč měsíčně (v 
roce 1996 šlo o částku 800 Kč měsíčně, viz výše). 
Pokud by se tedy životní minimum počítalo 
shodným mechanismem, jako v roce 1996, činila 
by částka životního minima této rodiny dnes 
minimálně 18 940 Kč měsíčně. Pokud by měly být 
přídavky na dítě z hlediska možnosti dosažení 
podmínek pro jejich nárok na úrovni podpory 
rodiny v roce 1996, byl by tak stanoven strop u 
příjmu pro nárok na dávku u dvou rodičů na výši 
životního minima spolu s náklady na domácnost - 
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18 940 x 3 = 56 820 Kč, tj. tak jako v roce 1996 ve 
výši téměř dvou průměrných čistých příjmů obou 
rodičů (který by dnes činily 2 x 34 080 = 68 160 Kč 
x 0,75 = 51 120,- Kč čistý příjem dvou rodičů), tj.  
po odečtu zákonných odvodů by cca výše 
odpovídala výši příjmů rodiny podporované 
přídavky na dítě v roce 1996.  
Když odhlédneme od rychlosti růstu minimální 
mzdy (která vzrostla z částky 2 500 Kč v roce 1996 
na částku 14 600 Kč v roce 2020) a průměrné mzdy 
(která vzrostla z částky 9 830 Kč v roce 1996 na 
částku 34 080 Kč v roce 2020), pak je jistě vhodné 
uvážit i růst inflace v průběhu let 1996 do roku 
2020, kdy souhrn jejích ročních nárůstů za dobu od 
roku 1996 do roku 2019 činí 64 %, přičemž v roce 
2020 se předpokládá míra inflace cca 3,3 %.   
Moravskoslezský kraj považuje výběr varianty III 
jako jediný možný, a to právě s ohledem na výše 
uvedené skutečnosti.  
Tato připomínka je zásadní. 

ČMKOS § 17 Preferuje variantu – koeficient 3, 6  
Odůvodnění: 
ČMKOS považuje přídavek na dítě za jednu z 
možností, jak podpořit příjmovou situaci rodin 
pečujících o nezaopatřené děti, u kterých se 
objevují důsledky pandemie koronaviru SARS-
CoV-2 (např. omezení pracovních aktivit rodičů, 
výdaje související s omezením/zavřením školských 
zařízení). Právě v současnosti je nezbytné chránit 
ty nejzranitelnější skupiny osob, které jsou aktuální 
situací nejvíce ohroženy.  

O výběru varianty zvýšení bude 
rozhodnuto vládou. 
 
Stanovisko ČMKOS: 
Vypořádání vzato na vědomí, požaduje, aby 
byla vláda o jejich požadavku informována. 
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Současně máme za to, že zvýšením hranice 
rozhodného příjmu na 3,60násobek životního 
minima rodiny se rozšíří okruh příjemců této dávky 
i na středně příjmové rodiny. Tímto se přídavek na 
dítě i podle důvodové zprávy navrátí od striktně 
„chudinské“ dávky spočívající v zacílení pouze na 
rodiny bez příjmů nebo na rodiny s velmi nízkými 
příjmy k jeho původní funkci, a to podpory rodin s 
dětmi.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní.  
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