Platné znění dotčených částí zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
s vyznačením navrhovaných změn
§5
(1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují
a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z
příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy:
1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou částky, která se
považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební účely
podle zákona o daních z příjmů a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého dosáhlo
nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen, a to v rozsahu stanoveném v odstavci 8,
2. příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, a jde-li o uvedené příjmy
podléhající dani z příjmů stanovené paušální částkou, předpokládaný příjem, nejméně však
částka stanovená v odstavci 5; pokud podnikání nebo jinou výdělečnou činnost vykonávalo
nezaopatřené dítě v měsících červenci a srpnu, nepovažuje se za příjem částka ve výši a za
podmínek stanovených v odstavci 8,
3. příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů,
4. ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v hazardních hrách a
výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen
ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící
vybrané pořadatelem soutěže anebo příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou
opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem,
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž
jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, považují se za výdaje
vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení předpokládané výdaje, po odpočtu dalších
výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, po odpočtu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného
na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů, a
po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy,
b) z příjmů, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, tyto
příjmy:
1. příjem přijatý v rámci plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná ze
zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo uvedeného plnění, poskytnutých v
rozhodném období z příjmů osoby, která se pro účely stanovení rozhodného příjmu považuje
za společně posuzovanou osobu s osobou, která toto výživné nebo plnění přijala,

2. výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové
nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3c),
3. příjmy z prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru,
přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let, a to v rozsahu a za podmínek,
za jakých jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů,
4. příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního
orgánu podle zvláštního právního předpisu3e),
5. náhrada mzdy (platu, odměny) nebo sníženého platu (snížené mzdy) od čtvrtého do
čtrnáctého a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního
kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních
předpisů3i),
6. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího
důchodové spoření,
7. odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu Evropské
unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České
republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie
pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance
Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
8. příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům
daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem
nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona o daních z příjmů,
9. příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,
10. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle zvláštních
právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky
mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky
po dobu působení v zahraničí,
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů
odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro tento účel
stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů,
c) dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění po odpočtu daně z příjmu
připadající na tuto dávku,
d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,4)
e) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v jaké byly
vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku uvedených v
písmenech a) a b), nebyly-li tyto příjmy už započteny podle písmen a) až d),
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f) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení, příspěvek na
bydlení a porodné,
g) přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení,
h) mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů,4a) a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel
zaměstnancům nezúčtoval,
i) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech f) až h), a to za podmínek, v
rozsahu a ve výši, v jaké se započítávají příjmy uvedené v písmenech f) až h).
(2) Do rozhodného příjmu se započítává každý z příjmů uvedených v odstavci 1
samostatně, a žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu
ze stejného druhu příjmů, k níž došlo za jiné období než za období, za něž se rozhodný příjem
zjišťuje. Jestliže z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného příjmu
[odstavec 1 písm. f) a g)] oprávněná osoba nebo osoba společně posuzovaná uhrazuje
přeplatek na dávce (§ 62) nebo uhrazuje částky, které jí byly poskytnuty na uvedených
dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se
rozhodný příjem o částku této úhrady v tom rozhodném období, v němž k takové úhradě
došlo. Byla-li poplatníkovi daně z příjmů zvýšena, popřípadě snížena daň z příjmů podle
zákona o daních z příjmů, příjem uvedený v odstavci 1 se o toto zvýšení snižuje, popřípadě se
o toto snížení zvyšuje v tom kalendářním čtvrtletí, v němž došlo k takovému zaúčtování. Věta
třetí platí obdobně, jde-li o přeplatky nebo nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
(3) Zjišťuje-li se rozhodný příjem za rozhodné období, započítávají se příjmy uvedené
a) v odstavci 1 písm. a) bodu 1 a v odstavci 1 písm. b) bodech 5, 7 až 10 v tom kalendářním
čtvrtletí, v němž byly zaúčtovány,
b) v odstavci 1 písm. a) bodech 3 a 4 a v odstavci 1 písm. b), bodech 1 až 4 a 6, v odstavci 1
písm. c) a v odstavci 1 písm. d), f) až i) v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly vyplaceny.
(4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou
výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za
každý měsíc
a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který
bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července
do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve
zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve
zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo
b) jedna dvanáctina příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální
částkou, ze kterých byla stanovena daň paušální částkou, není-li dále stanoveno jinak.
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(5) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou
výdělečnou činnost jako hlavní činnost71), započítává se jí však jako příjem z této činnosti do
rozhodného příjmu vždy nejméně částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním
hospodářství.
(6) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou
výdělečnou činnost, avšak v předcházejícím zdaňovacím období samostatnou výdělečnou
činnost nevykonávala, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu
a) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost,
částka odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, nebo
b) za každý měsíc, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší činnost,
částka, kterou uvede ve svém prohlášení o příjmu.
(7) Částka průměrné měsíční mzdy se zjišťuje za kalendářní rok předcházející období
od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku a vyhlašuje ji Ministerstvo
práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením podle průměrné mzdy v národním
hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem, s tím, že tuto částku zaokrouhluje na
celé stokoruny dolů.
(8) Pro stanovení rozhodného příjmu se nepovažuje za příjem
a) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 příjem, který byl nezaopatřenému
dítěti zaúčtován v měsících červenec a srpen, a to ve výši po odpočtu pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění, po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy a případně po odpočtu částky,
která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební
i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů,
b) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 2 za každý z měsíců červenec a srpen
částka odpovídající jedné dvanáctině ročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který se zjišťuje rozhodný příjem, nebo v případech
uvedených v odstavci 5 částka tam uvedená, jestliže podnikání a jiná samostatná výdělečná
činnost trvala po celý takový měsíc.
(9) Příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v odstavci 1 se započtou v tom
rozhodném období, v němž byly vyplaceny. Je-li příjem uvedený v odstavci 1 vyplácen v cizí
měně, přepočte se na českou měnu podle příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní
bankou31) platného k prvnímu dni rozhodného období, za které se zjišťuje rozhodný příjem,
není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn podle věty druhé, u nichž Česká národní banka
nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České
republice k prvnímu dni rozhodného období, za které se zjišťuje rozhodný příjem. Je-li příjem
vyplacený v cizí měně předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů3), přepočte
se na českou měnu způsobem platným pro účely daně z příjmů.
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*********************
§7
(1) Za rodinu se pro účely tohoto zákona považuje, není-li dále stanoveno jinak,
oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, a není-li těchto osob, považuje se za
rodinu sama oprávněná osoba. Žádná z osob nemůže být posuzována jako oprávněná osoba
nebo jako společně posuzovaná osoba současně ve více rodinách, jde-li o společně
posuzované osoby pro účely přídavku na dítě, porodného a rodičovského příspěvku; jestliže je
některá z uvedených osob společně posuzována pro účely přídavku na dítě nebo porodného,
může být současně posuzována s jinými osobami jako společně posuzovaná pro příspěvek na
bydlení podle odstavce 5, jsou-li splněny podmínky pro takový postup.
(2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,
a) nezaopatřené děti (§ 11),
b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly
nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného
orgánu, manžel, partner31a) rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo
uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,
c) manželé, partneři31a) nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),
d) nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče
[písmeno b)] těchto rodičů,
pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své
potřeby.
(3) Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, se
považuje vždy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li o
a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [odstavec 2 písm. b)]; pokud rodiče dítěte uvedení
v odstavci 2 písm. b) části věty před středníkem jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba
společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a
bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů podle
zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič
určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k
prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,
b) zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k
trvalému pobytu;1c) ustanovení písmene a) části věty za středníkem přitom platí obdobně,
c) manželé, partneři žijící v registrovaném partnerství.
(4) Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti
nebo mládež, považuje se za rodinu samo toto dítě. Za plné přímé zaopatření se považuje
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zaopatření v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, poskytuje-li tento ústav (zařízení)
dětem stravování, ubytování a ošacení.
(5) 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)
podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však
nevyžaduje.
(5) 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
pobytu1c) nebo v případě cizinců zde mají hlášeno místo pobytu na území České
republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky; ustanovení § 3 se
použije i zde. Podmínka, aby všechny osoby spolu trvale žily a společně uhrazovaly
náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.
(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy
osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně
nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek
na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří
měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na
bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.
(7) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný,
ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně
posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou
uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije
v registrovaném partnerství31a).
(8) Společně posuzovanými osobami podle odstavců 2, 3 a 5 jsou i osoby, které se
přechodně z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání (§ 12), zdravotních nebo
pracovních zdržují mimo místo, kde jsou hlášeny k trvalému pobytu.
(9) Osoba, která je ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence nebo je ve
vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se nepovažuje za osobu společně posuzovanou
po uplynutí prvního kalendářního měsíce trvání ochranného opatření zabezpečovací detence
nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Navazuje-li na dobu vazby doba výkonu
trestu odnětí svobody nebo výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence, obě doby se
pro stanovení kalendářního měsíce podle předchozí věty sčítají.
(10) Za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů
se pro účely tohoto zákona považuje rozhodnutí soudu o
a) svěření dítěte do péče jiné osoby32),
b) osvojení dítěte33),
c) předání dítěte do péče budoucího osvojitele34),
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d) předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením35),
e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte36),
f) svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu37),
g) svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči18),
h) nařízení předběžného opatření o péči o dítě.
(11) Stejně jako rozhodnutí příslušného orgánu podle odstavce 10 se pro nárok na
dávky státní sociální podpory posuzuje, až do rozhodnutí soudu, podání návrhu soudu na
zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k
němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje.
(12) Stejně jako partner uvedený v odstavci 2 písm. b) a c), odstavci 3 písm. c) a § 31
odst. 1 se pro účely tohoto zákona posuzuje partner, se kterým občan členského státu
Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského
státu Evropské unie.
_____________________
1c)

§ 10 a 10a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
53/2004 Sb., zákona č. 68/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.
19d)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
**********************
§ 18
Výše přídavku na dítě
(1) Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku
a) do 6 let 500 Kč,
b) od 6 do 15 let 610 Kč,
c) od 15 do 26 let 700 Kč.
(2) Pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci
rozhodného období příjem
a) podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 1, alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce8),
b) podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2,
c) podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu 5,
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cd) z dávek nemocenského pojištění,
de) z dávek důchodového pojištění,
ef) z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci4),
fg) z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo
gh) z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v
mateřství,
náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře.
(3) Výše přídavku na dítě ve zvýšené výměře činí za kalendářní měsíc, jde-li o
nezaopatřené dítě ve věku
a) do 6 let 800 Kč,
b) od 6 do 15 let 910 Kč,
c) od 15 do 26 let 1 000 Kč.
_____________________
3i)

Například § 192 zákoníku práce.

**********************
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
§ 30
Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše
(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě,
které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto
dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o
totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220 000 Kč 300 000 Kč, není-li dále stanoveno
jinak. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně
(dále jen "vícerčata"), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 220 000 Kč 300 000 Kč.
(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního
vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v
souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen
"denní vyměřovací základ").
(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně,
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b) převyšující 7 600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu
narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce
převyšující 7 600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 %
30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. 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 měsíčně;
při stanovení výše rodičovského příspěvku se vychází z toho denního vyměřovacího
základu rodiče, který je k žádosti o rodičovský příspěvek rodičem doložen; jsou-li
doloženy denní vyměřovací základy obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší, nebo
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše
však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.
(4) Dojde-li v rodině ke změně osob, které jsou pro stanovení výše rodičovského
příspěvku posuzovány jako rodiče, a v souvislosti s tím dojde ke změně výše denního
vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek podle nově splněných podmínek, a to
od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž ke změně podmínek došlo.
(5) Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil
nárok na rodičovský příspěvek. Volbu výše rodičovského příspěvku lze měnit, nejdříve však
po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský
příspěvek vyplácen, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné
osoby. Volbu výše rodičovského příspěvku nelze provést zpětně. Volba výše rodičovského
příspěvku se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby, která se podává u krajské
pobočky Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje.
(6) Jestliže by po odpočtu úhrnu částky rodičovského příspěvku, která náleží za
aktuální kalendářní měsíc, a všech částek rodičovského příspěvku již vyplacených za
předchozí období od celkové částky rodičovského příspěvku zbývala částka, která je nižší než
částka, která náleží za aktuální kalendářní měsíc, vyplatí se tato zbývající částka rodičovského
příspěvku spolu s částkou náležející za aktuální kalendářní měsíc.
(7) Jestliže rodič čerpal na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému
příspěvku v jiném státě, odečte se z celkové částky rodičovského příspěvku částka vyplacená
na totéž dítě jiným státem.

**********************
§ 31
(1) Rodinou se pro účely rodičovského příspěvku rozumí rodina podle § 7 odst. 1 až 4
a odst. 6 až 11. Pro nárok na rodičovský příspěvek musí podmínka trvalého pobytu a bydliště
na území České republiky být splněna jen u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na
rodičovský příspěvek.
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(2) Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku rozumí též osoba, která převzala
dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči
rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného
orgánu, s výjimkou svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu37), dítě, jehož
rodič zemřel, a dítě manžela nebo partnera31a). Je-li rodičem dítěte zakládajícího nárok na
rodičovský příspěvek nezletilá osoba, lze jí přiznat rodičovský příspěvek, jen jestliže soud
nerozhodl o pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče. Je-li
rodičem dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek osoba, u které soud rozhodl o
omezení její svéprávnosti v oblasti výkonu rodičovské odpovědnosti, lze jí přiznat rodičovský
příspěvek, jen jestliže soud u tohoto rodiče rozhodl o zachování výkonu povinnosti a práva
péče o dítě.
(3) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský
příspěvek náleží, jestliže
a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné
zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 92 hodin v kalendářním měsíci,
b) 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,
c) dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné
zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
d) 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,
e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v
době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na
budoucí povolání (§ 12 až 15), s výjimkou studia za trvání služebního poměru příslušníků
ozbrojených sil;
docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.

**********************
§ 51
(1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě se prokazuje výše rozhodných příjmů. Je-li
přídavek na dítě vyplácen k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v
bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí, jen jestliže se nejpozději do konce prvního
kalendářního měsíce tohoto následujícího kalendářního čtvrtletí prokáže výše rozhodných
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příjmů za rozhodné období. Neprokáže-li se do této doby rozhodný příjem, zastaví se výplata
přídavku na dítě od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat
výši příjmů. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by
se měl přídavek na dítě vyplácet, nárok na dávku zaniká.
(2) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě ve zvýšené výměře se prokazuje vedle výše
rozhodných příjmů, také druh těchto příjmů podle § 18 odst. 2, který zakládá nárok na
zvýšenou výměru přídavku na dítě. Je-li přídavek na dítě ve zvýšené výměře vyplácen k
poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím
kalendářním čtvrtletí, jen jestliže se nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto
následujícího kalendářního čtvrtletí prokáže výše a druh rozhodných příjmů za rozhodné
období. Neprokáže-li se do této doby druh rozhodných příjmů, vyplatí se přídavek na dítě ve
výši podle § 18 odst. 1. Neprokáže-li se do této doby ani výše rozhodných příjmů, postupuje
se podle odstavce 1 věty třetí a čtvrté.
(3) Pokud trvá nárok na přídavek na dítě i za čtvrté čtvrtletí kalendářního roku, náleží
výplata dávky pouze tehdy, jestliže je pro nárok na tuto dávku prokázáno trvání podmínky
nezaopatřenosti dítěte. Neprokáže-li se nezaopatřenost dítěte do 31. října 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 odůvodněných
případech krajská pobočka Úřadu práce neumožní prokázání nezaopatřenosti dítěte
v pozdějším termínu. Neprokáže-li se nezaopatřenost dítěte ani do konce tohoto čtvrtého
kalendářního čtvrtletí, nárok na přídavek na dítě zaniká.
(4) Prokáže-li se nárok na výplatu přídavku na dítě za dobu, za kterou výplata této
dávky podle výše zmíněných odstavců nenáležela, přídavek na dítě se doplatí zpětně za dobu,
kdy se tato dávka nevyplácela. Prokáže-li se nárok na přídavek na dítě za dobu po zániku
nároku na tuto dávku podle výše zmíněných odstavců, nárok na přídavek na dítě opětovně
vznikne zpětně za celou dobu, za niž byly podmínky pro nárok splněny. Zpětně lze přídavek
na dítě přiznat podle věty první a druhé nejdéle na dobu stanovenou v § 54 odst. 2 větě první.
(5) Příspěvek na bydlení se přiznává na období od 1. července do 30. června
následujícího kalendářního roku nebo v rámci tohoto období na dobu kratší, jsou-li splněny
podmínky nároku na tuto dávku jen po tuto kratší dobu. Příspěvek na bydlení náležející podle
věty první se v rámci uvedeného období vyplácí vždy po období kalendářního čtvrtletí nebo v
rámci tohoto kalendářního čtvrtletí po dobu kratší, trval-li nárok na tuto dávku jen po kratší
dobu, než je kalendářní čtvrtletí. Je-li příspěvek na bydlení vyplácen k poslednímu dni
kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí,
jen jestliže nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto následujícího
kalendářního čtvrtletí se prokáže výše rozhodných příjmů za kalendářní čtvrtletí, k jehož
poslednímu dni byla dávka vyplacena. Neprokáže-li se rozhodný příjem podle věty třetí,
zastaví se výplata příspěvku na bydlení od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož
konce je třeba prokázat výši příjmů pro výplatu příspěvku na bydlení na následující
kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za
které by se měla uvedená dávka vyplácet, nárok na příspěvek na bydlení zaniká. Ustanovení
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věty třetí až páté neplatí, jde-li o příspěvek na bydlení vyplácený k poslednímu dni
kalendářního čtvrtletí končícího dnem 30. června. Ustanovení věty třetí až šesté se vztahuje
také na prokazování nákladů na bydlení. Prokáže-li se nárok na výplatu příspěvku na bydlení
za dobu, za kterou výplata této dávky podle tohoto odstavce nenáležela, nebo prokáže-li se
nárok na příspěvek na bydlení za dobu zániku nároku na tuto dávku podle tohoto odstavce,
postupuje se obdobně podle odstavce 4.
(6) Splňuje-li oprávněná osoba po část kalendářního měsíce nárok na dávku podle
tohoto zákona v nižší výměře a po část tohoto kalendářního měsíce nárok na tutéž dávku ve
vyšší výměře, náleží za kalendářní měsíc dávka ve výši odpovídající vyšší výměře dávky.
(7) Splňuje-li oprávněná osoba podmínky nároku na dávky uvedené v § 2 písm. a)
bodech 1 a 2, jen po část kalendářního měsíce, náleží tyto dávky ve výši, v jaké náleží za
kalendářní měsíc.
(8) Nedosahují-li dávky za kalendářní měsíc částky 50 Kč, náležejí v této částce.

**********************
§ 54a
Zvláštní ustanovení o důsledcích neplnění povinné školní docházky dítěte
(1) Jestliže byl alespoň jednomu z rodičů pravomocně uložen správní trest podle
zvláštního právního předpisu za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné
školní docházky staršího dítěte v rodině, tak se z celkové částky 220 000 Kč rodičovského
příspěvku, který náleží rodiči z titulu péče o nejmladší dítě v rodině, odečítá částka 22 800
Kč. Jestliže počínaje kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém
nabylo právní moci rozhodnutí o uložení správního trestu uvedené ve větě první, již je nárok
na částku rodičovského příspěvku nižší než 22 800 Kč, odečte se tato zbývající částka od
celkové částky rodičovského příspěvku. Rozdíl mezi částkou 22 800 Kč a zbývající částkou
rodičovského příspěvku podle věty druhé je přeplatkem na rodičovském příspěvku, který je
rodič povinen vrátit.
(2) Nárok na výplatu odměny pěstouna nebo odměny pěstouna ve zvláštních případech
vůči dítěti, které řádně neplní povinnou školní docházku, nemá pěstoun, kterému byl
pravomocně uložen správní trest podle zvláštního právního předpisu za neplnění povinností
souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky dítěte svěřeného do pěstounské
péče, a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve kterém
rozhodnutí o uložení správního trestu nabylo právní moci.
(32) Rodič pobírající rodičovský příspěvek v případech, kdy jemu nebo druhému z
rodičů byl pravomocným rozhodnutím uložen správní trest podle zvláštního právního
předpisu, je povinen písemně oznámit orgánu státní sociální podpory, který mu vyplácí
rodičovský příspěvek, že jemu nebo druhému z rodičů byl pravomocným rozhodnutím uložen
12

správní trest za neplnění povinností souvisejících s plněním povinné školní docházky dítěte v
rodině, a to do 8 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(43) Orgán, který pravomocně rozhodl o uložení správního trestu rodiči nebo
pěstounovi za neplnění povinností souvisejících s plněním povinné školní docházky dítěte
podle zvláštního právního předpisu, je povinen písemně oznámit orgánu státní sociální
podpory, který uvedeným osobám vyplácí rodičovský příspěvek nebo odměnu pěstouna
(odměnu pěstouna ve zvláštních případech) rodiči vyplácí rodičovský příspěvek, že tento
správní trest uložil, a to do 8 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
**********************
§ 59
(1) Příjemcem dávky je oprávněná osoba. Namísto oprávněné osoby je příjemcem
dávky
a) zákonný zástupce nebo opatrovník oprávněné osoby, pokud nejde o případy uvedené v
písmenech b) až d),
b) jiná osoba, jíž byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí
příslušného orgánu, pokud nejde o případy uvedené v písmenech c) a d),
c) osoba, která má nezletilou oprávněnou osobu v přímém zaopatření, jde-li o výplatu dávky
podle § 19 odst. 2 nebo § 35, nejde-li o případ uvedený v písmenu d),
d) ústav (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, je-li nezletilá oprávněná osoba v plném
přímém zaopatření tohoto ústavu (zařízení).
(2) Krajská pobočka Úřadu práce namísto příjemců dávky uvedených v odstavci 1
ustanoví zvláštního příjemce v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci
zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozeny zájmy
osob, které je příjemce dávky povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněná osoba výplatu
přijímat. Souhlas oprávněné osoby s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v
případě, že oprávněná osoba nemůže výplatu přijímat.
(3) V případě, že příjemci dávky státní sociální podpory, nejde-li o jednorázové dávky,
je vyplácen prostřednictvím zvláštního příjemce nebo formou poukázek podle zvláštního
právního předpisu 48f) také příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení48g) alespoň po
dobu 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, je krajská pobočka Úřadu práce povinna
rozhodnout o ustanovení zvláštního příjemce pro přijímání dávek státní sociální podpory,
jsou-li splněny podmínky, za nichž se ustavuje zvláštní příjemce podle odstavce 2. Pokud
nebudou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 pro ustanovení zvláštního příjemce podle
věty první, krajská pobočka Úřadu práce o tom vydá usnesení, které pouze poznamená do
spisu. Pro stanovení podmínky 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích se doby poskytování
uvedených dávek hmotné nouze prostřednictvím zvláštního příjemce nebo formou poukázek
sčítají.
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(43) Osoby a ústav (zařízení) uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a zvláštní příjemce
jsou povinni dávku použít ve prospěch oprávněné osoby. Zvláštní příjemce ustanovený
oprávněné osobě, která nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněné
osoby.
(54) Jde-li o příspěvek na bydlení, je zvláštní příjemce oprávněn dávku použít bez
souhlasu oprávněné osoby k úhradě nedoplatku nájemného z bytu a úhradě za plnění
poskytovaná s užíváním bytu.
(65) Krajská pobočka Úřadu práce může ustanovit zvláštním příjemcem jen fyzickou
nebo právnickou osobu, která s ustanovením souhlasí.
(76) Příspěvek na bydlení nebo jeho část lze použít bez souhlasu příjemce k přímé
úhradě nákladů na bydlení, a to tak, že plátce příspěvku jej poukazuje pronajímateli nebo
poskytovateli služeb nebo poskytovateli energií. V případě, že vlastník jednotky jako
poskytovatel služeb neuhradil společenství vlastníků jednotek zálohu za služby spojené s
užíváním bytu a příspěvek do fondu oprav, považuje se pro účely tohoto zákona za
poskytovatele služeb nájemci společenství vlastníků jednotek.

**********************
§ 67
Zahájení řízení
(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.
(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 svéprávná55) jednají za ni její zákonní zástupci, neníli 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
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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) v případě, že zákonný zástupce (osoba uvedená ve větě druhé) nepožádal o dávku
nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla zaslána písemná výzva krajské pobočky
Úřadu práce, aby o dávku pro nezletilou osobu požádal, nebo v případě, kdy pobyt zákonného
zástupce (osoby uvedené ve větě druhé) není znám. 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 soudem72).

**********************
§ 68
Náležitosti žádosti
(1) Žádost o dávku musí obsahovat kromě náležitostí stanovených správním řádem
a) určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena, popřípadě vyplacena (§ 58 odst. 2),
b) doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob (§ 5) v
rozhodném období (§ 6) v případech, kdy je přiznání dávky podmíněno příjmem,
c) jde-li o rodičovský příspěvek,
1. doklad o době pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského poskytovaného
v souvislosti s porodem a doklad o výši jejich denního vyměřovacího základu rodiče,
z něhož má být při stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku podle podané
žádosti vycházeno,
2. jméno, příjmení, rodné číslo, místo pobytu nejmladšího dítěte v rodině, které zakládá nárok
na rodičovský příspěvek, a dalších dětí v rodině mladších 4 let, které by s ohledem na věk
mohly zakládat nárok na rodičovský příspěvek,
3. jméno, příjmení, rodné číslo a místo pobytu dalších osob tvořících rodinu podle § 31 odst.
1,
4. volbu nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši, pokud rodič tuto volbu provádí při
podání žádosti o rodičovský příspěvek,
d) skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na dávku nebo její výši
potřebné,
e) doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k
nemovitosti, doklad o výši nájemného, nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu a
nákladů uvedených v § 25 odst. 1 písm. c), jde-li o žádost o příspěvek na bydlení,
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f) doklad o době a výši poskytování náhrady uvedené v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 53i),
g) výši poskytovaného výživného nebo obdobného plnění podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu 1 a
údaj o tom, která z osob společně posuzovaných výživné nebo obdobné plnění poskytovala,
h) skutečnosti prokazující, že jde o dítě zakládající nárok na porodné.
(2) Rozhodné příjmy v rozhodném období se prokazují dokladem, kterým je
a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené
1. v § 5 odst. 1 písm. a) bodech 1, 2 a 4 a písm. c), d) a h),
2. v § 5 odst. 1 písm. b) bodech 2 až 10,
3. v § 5 odst. 1 písm. e), jedná-li se o příjmy obdobné příjmům uvedeným v bodu 1 a lze je
prokázat potvrzením,
b) prohlášení o výši příjmu, jde-li o ostatní příjmy.
(3) Pokud jsou některé z příjmů prokazovány způsobem uvedeným v odstavci 2 písm.
b), může orgán státní sociální podpory rozhodující o dávce v případě pochybností požádat o
potvrzení o takovém příjmu, nebrání-li tomu vážná překážka.
(4) Potvrzení o povinné školní docházce, jde-li o školní rok začínající v kalendářním
roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok věku, a o roky povinné školní docházky po tomto roce
následující, a potvrzení o přípravě na budoucí povolání pro prokázání nezaopatřenosti dítěte
[odstavec 1 písm. f)] se předkládají každoročně vždy nejpozději do 30. září, pokud v
jednotlivých případech krajská pobočka Úřadu práce neumožní, že lze potvrzení předložit v
pozdějším termínu.
(5) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavci 1 ověřit z rozhodnutí příslušných orgánů21)
nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení potvrzení.
§ 69
Vydávání rozhodnutí
(1) Písemné rozhodnutí se vydává jen v případě, že
a) dávka nebyla přiznána vůbec nebo v požadovaném rozsahu, nejde-li o případy uvedené
v § 67 odst. 2 větě druhé,
b) dávka byla odejmuta, nejde-li o případ uvedený v § 51 odst. 1 až 3 a 5 a v § 67 odst. 2 větě
druhé,
c) výplata dávky byla zastavena, nejde-li o případ uvedený v § 30 odst. 6, § 51 odst. 1 až 3 a 5
a § 58 odst. 2, § 58 odst. 2 a v § 67 odst. 2 větě druhé,
d) jde o přeplatek na dávce, s výjimkou případu uvedeného v § 62 odst. 6,
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e) přichází v úvahu více oprávněných a krajská pobočka Úřadu práce rozhoduje o tom, komu
se bude dávka vyplácet, bude-li krajská pobočka Úřadu práce rozhodovat podle § 7 odst. 6
nebo o zvláštním příjemci podle § 59,
f) se rozhoduje o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 4,
g) jde o zamítnutí volby nároku rodiče na rodičovský příspěvek podle § 30.
(2) Proti rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 7 se nelze
odvolat ani je nelze přezkoumat mimo odvolací řízení.

§ 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, 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.
(34) 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.
(45) 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 a 3 až 4
obdobně.
(56) 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 a 3 až 4 obdobně.
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