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Abstrakt 

Hlavním cílem této bakalářské práce je popis změn v oblasti poskytování rodičovského 

příspěvku v České republice, které nastaly v roce 2020, kdy vstoupila v účinnost nová 

legislativa. Rodičovský příspěvek je jednou z pěti dávek systému státní sociální podpory. 

Jedná se o jednu z nejdůležitějších dávek poskytovaných státem na podporu rodin. Proto je 

analýza této oblasti nejen zajímavá, ale i důležitá. Obsahem této práce bude mimo jiné popis 

dávek, které stát poskytuje na podporu ženám již v těhotenství ze systému nemocenského 

pojištění, z nichž nejvýznamnější dávku tvoří peněžitá pomoc v mateřství, na kterou vzniká 

nárok ženě po splnění zákonem stanovené doby pojištění. Dále je v této bakalářské práci 

popsána nejen organizace státní sociální podpory, jež je příslušná k vyplácení RP, ale i orgány 

působící v oblasti sociální politiky státu, jako je Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká 

správa sociálního zabezpečení a Úřad práce ČR. 
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Abstract 

The main goal of this bachelor thesis is to define changes in the field of parental allowance 

social benefits in Czech Republic, which happened in 2020, when the new legislation was 

implemented. Parental allowance is one of five social benefits provided by the system of state 

social support. It is one of the most important benefits given out by the state to support 

a family, that’s the reason why this analysis is not only interesting, but is also important. This 

work will contain a description of social benefits, which are provided by the state to support 

women in pregnancy through the health insurance system from which the most important 

social benefit is maternity financial assistance, to which a woman is entitled after fulfilling 

statutory period of insurance. Further the bachelor thesis describes not just the organization 

of state social support, which supervises payments of parental allowance, but also authorities 

operating in the field of state social policy, such as Ministry of Labour and Social Affairs, 

Czech Social Security Administration and Labor Office of the Czech Republic. 
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Úvod 

Téma této bakalářské práce jsem si vybrala hlavně proto, že pracuji již druhým rokem 

na Úřadu práce ČR v oddělení státní sociální podpory, která spolu s dalšími odděleními 

(hmotná nouze, příspěvek na péči a oddělením dávek OZP) poskytuje občanům, kteří 

se ocitnou v tíživé životní situaci, pomoc prostřednictvím svých dávek a snaží se tak zlepšit 

jejich životní situaci. Cílem této bakalářské práce je především celkově a podrobně popsat 

problematiku státní podpory rodinám v České republice. 

Dalším impulzem ke zvolení tohoto tématu bylo navýšení rodičovského příspěvku (dále jen 

RP) o 80 000 Kč, které vstoupilo v platnost 1. ledna 2020 a kolem kterého se vedly v průběhu 

roku 2019 rozsáhlé debaty, koho se bude navýšení RP týkat. Většina lidí v určité etapě svého 

života dojde k rozhodnutí založit si rodinu, aby však nevznikly obavy o zajištění příjmů 

v souvislosti s nárůstem výdajů spojených s narozením dítěte, přichází na řadu stát, který 

prostřednictvím svých dávek podporuje ženy již v těhotenství ze systému nemocenského 

pojištění, na které dále navazuje rodičovský příspěvek, jenž se snaží částečně nahradit ztrátu 

příjmu jednoho z rodičů, který celodenně řádně pečuje o dítě. V této práci dávám prostor 

nejen samotnému rodičovskému příspěvku, který tvoří nejvýznamnější dávku poskytovanou 

státem na podporu rodin, ale i dávkám nemocenského pojištění, jež souvisí s rodičovstvím 

a mateřstvím, které mu předcházejí. Tímto se snažím podat komplexní pohled na funkci 

sociálního systému v České republice, který je zaměřený směrem k podpoře rodin. 

Úvod této bakalářské práce bude věnován vymezení pojmu sociální politiky, jakožto jejím 

funkcím a nástrojům, subjektům, které vykonávají sociální politiku, a na druhé straně 

objektům, k nimž je sociální politika směřována. V druhé kapitole navazuji tématem 

sociálního zabezpečení, jeho principům a členěním základních událostí a způsobům, kterými 

je financováno. Pro ucelenost tématu je třetí kapitola věnována popisu činností a působnosti 

orgánů zabývajících se sociální politikou rozhodnou pro rodičovství, jako je v první řadě 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále Česká správa sociálního zabezpečení, která mimo 

jiné vyplácí také dávky nemocenského či důchodového pojištění, a v neposlední řadě i Úřad 

Práce ČR, který se zabývá na jedné straně problematikou zaměstnanosti a to tak, že 

zprostředkovává zaměstnání, vede evidenci uchazečů a zájemců o zaměstnání a rozhoduje 

o přiznání či nepřiznání podpory v nezaměstnanosti. Na druhé straně kontaktní pracoviště 

úřadu práce působí v oblasti nepojistných sociálních dávkových systémů v rámci jednotlivých 

oddělení. 
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Dále se budu věnovat popisu státní sociální podpory, její organizaci a výplatě jejích dávek. 

Jak jsem již zmiňovala na začátku, mým cílem také je, mimo popisu rodičovského příspěvku, 

vymezit dávky vyplácené ze systému nemocenského pojištění, na které má žena nárok již 

v době těhotenství a na které po porodu navazuje rodičovský příspěvek. Jedná se o peněžitou 

pomoc v mateřství, nemocenskou v souvislosti s porodem, vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a otcovskou, na které, na rozdíl od rodičovského příspěvku, vzniká nárok 

po splnění zákonem stanovené doby, po kterou musí být žadatel pojištěn v systému 

nemocenského pojištění. 

Státní sociální podpora, jež je příslušná pro výplatu rodičovského příspěvku, vyplácí dávky 

testované na příjmu, jako je příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a porodné, zbývající dvě 

dávky, jako je pohřebné a rodičovský příspěvek, se řadí do tzv. dávek netestovaných. Státní 

sociální podpora je především zaměřena na podporu rodin (porodné, přídavek na dítě 

a rodičovský příspěvek) a zbylé dvě dávky (pohřebné a příspěvek na bydlení) jsou 

poskytovány i ostatním občanům. 

Šestá kapitola bude zaměřena na vývoj a popis právní úpravy rodičovského příspěvku 

v České republice, jako jsou podmínky vzniku nároku, práva a povinnosti žadatele, základní 

pojmy a změny od ledna 2020. Obsahem této kapitoly budou také možnosti podání žádosti 

o rodičovský příspěvek, doklady nutné k přiznání RP, řízení o přiznání dávky a samotný 

proces archivace dokumentů, které jsou v rámci agendy státní sociální podpory digitalizovány 

a následně ukládány ve spisovně. Na konci této kapitoly nalezneme porovnání úpravy 

rodičovského příspěvku s obdobnou dávkou na Slovensku. 

Poslední kapitola bude věnovaná komunikaci Úřadu práce ČR směrem k občanům, 

porovnání, jak by měla správně probíhat a jak v praxi probíhá. Popis dále bude obsahovat 

možnosti komunikačních prostředků, které mohou občané využít, a informacím, které mohou 

najít na webovém portálu MPSV. 
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1 Sociální politika 

Sociální politika se primárně zaměřuje na jednotlivce ve společnosti, na jeho kulturní 

a sociální rozvoj a snaží se zlepšovat jeho životní podmínky.
1 

Společnost se skládá z jedinců a institucí tvořících soustavu propojenou systematickou 

činností a spoluprací, která probíhá podle etických, technických, náboženských a právních 

norem. Stát je definován jako soubor řídících orgánů a institucí, které pomocí právních 

norem, jež jsou vynutitelné, zajišťují chod společnosti. Pro člověka je potřeba sociálního 

zabezpečení zcela přirozená. Nejprve vyhledává fyzickou potřebu zabezpečení a následně 

na řadu přichází i potřeba ekonomického zajištění, která mu zaručuje určité životní standardy. 

Účelem sociálního státu je pečovat o důstojné podmínky pro každého bez rozdílu a zavazuje 

se k zabezpečení občanů v různých životních situacích např. v nemoci, ztrátě zaměstnání, stáří 

atd. K plnění stanovených cílů sociální politiky existuje celá řada institucí, nástrojů a právních 

norem. Pro správné fungování je třeba respektovat řadu principů, z nichž mezi nejdůležitější 

patří např.: sociální spravedlnost, sociální solidarita, subsidiarita a participace.2 

V systému sociálního zabezpečení existují tři roviny významu. Za prvé v nejširším slova 

smyslu, kdy se systém sociálního zabezpečení snaží preventivně předcházet nežádoucím 

sociálním situacím pomocí úprav jednotlivých oblastí lidského života např. politikou 

zaměstnanosti, zdravotnictví, rodinnou politikou atd. Za druhé, v užším slova smyslu, jde 

o záměrnou činnost státu s cílem zlepšovat životní podmínky a vyrovnávat rozdíly 

ve společnosti, což vykonává prostřednictvím svých orgánů. Poslední přístup, v nejužším 

slova smyslu, řeší již vzniklé sociální události a snaží se zmírnit jejich dopad přijímáním 

různých opatření.
3 

1.1 Funkce a nástroje sociální politiky 

Funkce sociální politiky se zaměřují na dosažení předem stanovených cílů. Mezi nejčastěji 

uváděné funkce sociální politiky patří funkce ochranná, rozdělovací a přerozdělovací, 

homogenizační, stimulační a preventivní. Ochranná funkce má za účel, jak už ze samotného 

názvu vyplývá, poskytovat ochranu jedincům, kteří se náhle ocitli v tíživé životní situaci. 

                                                           
1 FRANCOVÁ, Hana a Aleš NOVOTNÝ. Sociální politika v základech. Praha: Triton, 2008, str. 13. 
2 GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. Právo 
sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2018, str. 15–18. 
3 DUKOVÁ, Ivana, Martin DUKA a Ivanka KOHOUTOVÁ. Sociální politika: učebnice pro obor sociální 

činnost. Praha: Grada, 2013, str. 33. 
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Mezi jedny z nejdůležitějších funkcí sociální politiky řadíme funkci rozdělovací 

a přerozdělovací, které vyjadřují její hlavní cíle. Rozdělovací funkce je zaměřena 

na přerozdělování financí, jako jsou příjmy, mzdy a důchody. Cílem sociální politiky je 

nejenom rozdělování peněz, ale i životních příležitostí a možností. Přerozdělovací funkce 

se pak snaží snížit rozdíly ve společnosti, tak jak je uznáno za vhodné, aby řešila nerovné 

postavení jedinců a skupin. Velmi blízká těmto právě zmíněným funkcím je homogenizační 

funkce, jejímž cílem je poskytování stejných příležitostí pro všechny a rozvíjet tak jejich 

schopnosti a potenciál. K tomu je však zapotřebí stimulační funkce, která má za úkol v lidech 

probouzet jejich potenciál a také navozovat žádoucí chování. Na posledním místě, ale 

v neposlední řadě, je funkce preventivní, která je žádoucí snad u každého takového institutu. 

Sociální politika se snaží předcházet nepříznivým životním situacím a to tím, že zabraňuje 

možným příčinám vedoucím k vzniku takovéto situace a ochraňuje jak jedince, tak určité 

skupiny. Pro to, aby tyto funkce mohly správně fungovat, je důležité, aby se vzájemně 

propojily a nefungovaly izolovaně.
4 

Pod nástroji sociální politiky si lze představit prostředky, s jejichž pomocí plní sociální 

politika stanovené cíle. Tyto prostředky tvoří zpravidla právo, peníze a instituce, za jejichž 

pomoci se uskutečňuje služba, řízení (omezení a nařízení) a donucování (politické či fyzické). 

Jednotlivé způsoby, kterými se uskutečňuje sociální politika, mohou tvořit větší celky a být 

vnitřně propojeny.
5 

1.2 Subjekty a objekty sociální politiky 

K objektu sociální politiky směřují veškerá opatření sociálního zabezpečení, jedná se 

o jednotlivé občany daného státu či skupiny obyvatel. První skupinu tvoří objekty sociální 

politiky, jenž se aktivně účastní jejího systému, např. plátci pojistného. Druhou skupinou jsou 

ty objekty, které z tohoto systému čerpají z důvodu chudoby, nemoci či stáří. Sociální politika 

pohlíží na individualitu každého jedince, zejména jeho potřeby, zájmy, ale i zachovávání 

základních práv a důstojnosti. Na jedné straně je občan, tedy ten, kdo přijímá výhody 

ze zabezpečení vyplývající ze sociální politiky, a na straně druhé může být občan viděn 

i z pohledu subjektu, jelikož je účastníkem sociálního systému, do kterého přispívá danou 

částí. Subjekty jsou ti, kteří mají zájem, vůli a možnosti realizovat sociální politiku. Tyto 

subjekty dělíme na státní a nestátní, dále na tržní a netržní. Nejvýznamnějším subjektem 

                                                           
4 GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. Právo 
sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2018, str. 22–23. 
5 Tamtéž, str. 23–24. 
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v tvorbě a zajištění sociální politiky je stát s jeho orgány či institucemi. Dalšími neméně 

významnými subjekty jsou, jak již bylo řečeno, sami občané, rodiny, zaměstnavatelé, církve, 

obce, mezinárodní organizace atd.6 

                                                           
6 FRANCOVÁ, Hana a Aleš NOVOTNÝ. Sociální politika v základech. Praha: Triton, 2008, str. 55–57. 
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2 Sociální zabezpečení 

S tímto pojmem se setkáváme až od přelomu 19. a 20. století, i když určité prvky sociálního 

zabezpečení zaznamenáváme již dříve. Počátky sociálního zabezpečení pozorujeme např. 

v podpůrných spolcích tovaryšů, kteří podle svých stanov podporovali práce neschopné členy, 

sirotky a pozůstalé vdovy. Dalším výrazným prvkem ve vývoji sociálního zabezpečení jsou 

tzv. bratrské pokladny, které fungovaly na principu příspěvků, jež byly nejprve dobrovolné 

a postupem času se staly povinnými. Z takto vytvořených finančních zásob mohli být 

vypláceni nemocní, staří či nemajetní. Jako další opatření k utvoření sociálního zabezpečení 

vznikaly tzv. pojišťovací spolky, které zprvu byly tvořeny svépomocně a později se utvářely 

v organizovaných soustavách. S modernější formou sociálního zabezpečení se setkáváme 

v Německu ve druhé polovině 19. století ve spojitosti s kancléřem Bismarckem. Tento 

vytvořený koncept se stal později základem pro tvorbu sociálního zabezpečení ve světě. Ten 

zahrnoval nemocenské, úrazové či invalidní a starobní pojištění. Podobně si v této době 

počínalo i Rakousko-Uhersko, které přijalo tzv. Taafeho reformy, jež obsahovaly: zákon 

o úrazovém pojištění dělníků, zákon o nemocenském pojištění dělníků a zákon o bratrských 

pokladnách. Později tyto tři zákony ještě doplnil zákon o penzijním pojištění pro zřízence 

v soukromých a veřejných službách. Nedostatkem tohoto období však byla absence 

starobního a invalidního pojištění dělníků.
7 

Definujme si samotný pojem sociálního zabezpečení. Jedná se o soubor právních norem 

a institucí, které jsou vzájemně propojeny a jejich hlavním účelem a cílem je předcházet 

rizikovým sociálním situacím či případně odstraňovat vzniklé škody, jimiž jsou jedinci 

poškozeni, a vytvářet příznivé podmínky pro sociální rozvoj každého člověka. Sociálními 

událostmi jsou myšleny nepříznivé životní situace, které mohou postihnout každého člověka 

v průběhu života. Tyto sociální události často dopadají i na finanční stránku postižených 

jedinců, kteří tuto situaci jen velmi těžko zvládají bez vnější pomoci. Jsou tím myšleny 

např. nemoc, úraz, stáří, nezaměstnanost atd.
8 

                                                           
7 GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. Právo 
sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2018, str. 26–27. 
8 Tamtéž, str. 28. 
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Moderní sociální zabezpečení si klade za cíl vést jedince k odpovědnosti za svůj život, 

budoucnost a začleňování se do společnosti. Také stanovuje povinnou míru solidarity mezi 

lidmi, což zahrnuje odvod sociálního pojištění, odvod daní atd.9 

Hlavním právem sociálního zabezpečení je právo na práci. Spočívá v právu každého člověka 

si zcela svobodně zajistit odpovídající práci za vyhovujících pracovních a finančních 

podmínek. Stejně tak má právo na podporu v nezaměstnanosti a na zajištění základních 

životních potřeb. Sociální právo také zabezpečuje příznivé pracovní podmínky pro každého. 

Jako hlavní cíl si vymezuje např. spravedlivou odměnu (mzdu), bezpečnost při práci, čas 

na odpočinek, právo na dovolenou. Dalším nezrušitelným právem sociálního zabezpečení je 

právo na důstojnou minimální životní úroveň, kterou stát zajištuje svým občanům základní 

lidské potřeby. Nacházíme tak v programech mnoha evropských zemích opatření k zlepšení 

výroby, uchování a distribuce potravin, zajištění spravedlivé distribuce potravin 

s přihlédnutím k aktuální situaci v dané zemi. Sociálním právem člověka je právo na rodinu. 

Úkolem státu je v tomto případě podporovat a chránit rodiny, které tvoří základní jednotku 

každé společnosti. Má podporovat lidi k rozhodnutí založení rodiny a částečně je finančně 

zabezpečit v souvislosti s nárůstem výdajů spojených s řádnou péčí o dítě. Dále stát dbá 

o ochranu žen před a po narození dítěte včetně finanční podpory, která jim náleží. 

Dalším právem je právo na sociální zabezpečení. Jak již bylo zmíněno, stát by měl dbát 

na ekonomická, kulturní a sociální práva a zajišťovat lidem důstojně prožitý život. Neméně 

důležitým právem je právo na svobodu sdružování, jež zabezpečuje každému občanovi právo 

se shromažďovat za účelem zlepšení svých zájmů.
10 

2.1 Cíle sociálního zabezpečení 

Mezi hlavní cíle novodobého systému sociálního zabezpečení patří stimulace osob 

k uvědomění si vlastní zodpovědnosti za svojí budoucnost např. prostřednictvím odvodu 

v rámci pojistných systémů. Dále určuje rozsah sociální solidarity např. prostřednictvím 

odvodu daní. Jestliže mluvíme o odpovědnosti každého jedince za svou budoucnost, 

vycházíme z principu subsidiarity, což znamená, že by každý v první řadě měl odpovídat 

za svůj život s přihlédnutím na jeho schopnosti, stáří či fyzický stav. V případě, že osoba není 

schopna sama řešit tíživou situaci, ve které se právě nachází, měla by nejprve pomoci rodina 

a až na posledním místě nastupuje stát, který může prostřednictvím svých dávek či služeb 

                                                           
9 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2018, str. 9. 
10 Tamtéž, str. 9–11. 
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zasáhnout. Stejně tak, jak stát určuje minimální míru odpovědnosti každého za svůj život, 

musel upravit i povinný rozsah solidarity. Sociální zabezpečení by totiž nemohlo bez 

solidarity fungovat, avšak ne každý člověk je ochotný dobrovolně přispívat. Solidaritu je 

možné rozdělit např. mezi mladými a staršími lidmi, nemocnými a zdravými, zaměstnanými 

a nezaměstnanými atd.
11 

2.2 Principy sociálního zabezpečení 

Proto, aby celý systém sociálního zabezpečení mohl lépe fungovat, bylo zapotřebí vytvořit 

různé principy, na nichž je koncepce sociálního zabezpečení postavena. Jsou tím myšleny tyto 

druhy základních principů sociálního zabezpečení: princip univerzality, uniformity, 

komplexnosti, adekvátnosti, garance, solidarity, spravedlnosti, ekvivalence a participace.12 

 Princip univerzality 

Vztahuje se na všechny občany a zabezpečuje je v případě nepříznivých sociálních událostí. 

Princip univerzality však nijak nebrání vlastní odpovědnosti občanů a dalším principům, jako 

je zásluhovost. 

 Princip uniformity (rovnosti) 

Tento princip má zabezpečit stejná pravidla pro všechny, jestliže právo sociálního 

zabezpečení uzná, že mají nárok na některou z forem pomoci ze systému sociálního 

zabezpečení. 

 Princip komplexnosti (úplnosti) 

Jedná se o úplné zabezpečení jednotlivých sociálních událostí rozsáhlou soustavou dávek 

a služeb. 

 Princip adekvátnosti 

Zaměřuje se na posuzování potřeb jednotlivých jedinců zvlášť a je přihlíženo na snahu 

a přičinění osob, které se nacházejí v některé ze sociálních situací. 

  

                                                           
11 KAHOUN, Vilém. Sociální zabezpečení: vybrané kapitoly. 2., aktualizované vydání. Praha: Triton, 2013,  
str. 24. 
12 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 6., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, str. 196. 
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 Princip sociální garance 

Hlavním úkolem systému sociálního zabezpečení je vytvořit soustavu, která garantuje 

každému občanovi sociální zajištění v sociálně uznatelných situacích. 

 Princip sociální solidarity 

Princip sociální solidarity de facto funguje ve dvou rovinách. V první rovině občané, kteří 

dosahují vyšších příjmů, se podílejí na sociálním zabezpečování těch, kteří naopak nedosahují 

svým příjmem na uhrazení základních potřeb. V druhé rovině finančně aktivní obyvatelstvo 

přispívá na úhradu dávek pro potřebné, kteří se dostali do uznatelné nepříznivé sociální 

situace. Dále by měla sociální solidarita fungovat mezi bezdětnými a rodinami s dětmi, 

bohatými a chudými, zdravými a nemocnými atd. 

 Princip ekvivalence 

Nejčastěji se uplatňuje v pojistných systémech, kdy účastník platí pojištění a za to mu náleží 

v případě uznané sociální události finanční podpora od státu v podobě dávek např. 

nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné.
13 

 Princip sociální spravedlnosti 

Sociální spravedlnost je hlavním pilířem sociálního zabezpečení. Pravidla, dle kterých jsou 

přerozdělovány prostředky občanům či skupinám občanů dle principu spravedlnosti, jsou 

následující: každému podle jeho zásluh, každému podle jeho potřeby, všem stejně a podle 

oprávnění. 

 Princip participace 

Sociální systém podporuje spolupodílení se občanů, rodin na řešení jejich vzniklé sociální 

události. Občan tak není pouze pasivním příjemcem, ale aktivně se zapojuje v rámci posílení 

zodpovědnosti za vlastní život.
14 

2.3 Základní sociální události 

K lidskému životu neodmyslitelně patří stáří, které je přirozeným biologickým vývojem. 

Se snížením psychické a fyzické aktivity přichází neschopnost vykonávat výdělečnou činnost, 

a tím dochází k snižování finančního příjmu. Vzhledem k nevyhnutelnosti tohoto přirozeného 
                                                           
13 KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 6., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, str. 196–198. 
14 DUKOVÁ, Ivana, Martin DUKA a Ivanka KOHOUTOVÁ. Sociální politika: učebnice pro obor sociální 

činnost. Praha: Grada, 2013, str. 56–58. 
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procesu stárnutí stát vytvořil tzv. důchodové pojištění, kterým se sám jedinec podílí 

prostřednictvím odvodů pojistného na financování této soustavy. Nárok na starobní důchod 

vzniká po splnění zákonem stanovených podmínek. Mezi nepříznivé sociální události řadíme 

nemoc, úraz či zdravotní postižení. I v těchto případech se snaží sociální zabezpečení reagovat 

na tyto situace a snížit dopad na dané jedince pomocí systému sociálního zabezpečení. Tím je 

myšleno zdravotní pojištění, které zajišťuje bezplatnou zdravotní péči, jejímž účelem je 

zlepšení zdravotního stavu jedince. V případě, že osoba onemocní či utrpí úraz a v důsledku 

těchto událostí není schopná vykonávat výdělečnou činnost, nastupuje nemocenské pojištění. 

To má za úkol finanční zajištění do té doby, než je osoba schopná opět vykonávat pracovní 

činnost. Jestliže má nemoc či úraz za následek dlouhodobou či nevratnou pracovní 

neschopnost, nastupuje invalidní důchod. Nemoc či úraz mohou způsobit stav, kdy je 

nezbytná potřeba pomoci jiné osoby, za tímto účelem je vypláceno ošetřovné, které je opět 

hrazeno z nemocenského pojištění. Dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav může zapříčinit 

potřebu celodenní péče jiné osoby, což zakládá nárok na poskytnutí příspěvku na péči. 

Těhotenství a mateřství považujeme za příznivou událost, která je naopak žádoucí pro správné 

fungování společnosti. Mezi sociální události ji řadíme, jelikož dochází ke snižování příjmu 

z důvodu péče o dítě. Tento výpadek příjmu se snaží kompenzovat nemocenské pojištění již 

v těhotenství (peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek) a po porodu 

prostřednictvím státní sociální podpory. Za další nepříznivou sociální událost lze považovat 

nedostatečný příjem pro zajištění základních životních potřeb. Dávky sociálního zabezpečení 

jsou vypláceny v případě, že osoba má na danou dávku uznatelný nárok (narození dítěte) 

či její příjmy nedostačují k zabezpečení základních životních potřeb.15 

Jestliže sociální zabezpečení vůči jedinci nedostačuje, může dojít k chudobě a s tím 

spojenému sociálnímu vyloučení. Pokud mluvíme o sociálním vyloučení, je tím myšlena 

situace, kdy dochází zcela k vyloučení ze společnosti a není v silách jedince se opět vrátit, 

v horším případě ani není z jeho strany vůle. Sociální systém se tak snaží jedince vrátit zpět 

do společnosti nejen ve snaze pomoci dotčené osobě, ale také zamezit výskytu patologických 

jevů, jako je např. kriminalita, drogová závislost atd. Sociální ochrana se tak snaží regulovat 

obě tyto sociální události. Co se týká ochrany před vznikem chudoby, stát se snaží zavádět 

preventivní opatření jako např. ochrana mzdy, výplata dávek atd.16 

                                                           
15 GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. 

Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2018, str. 89–93. 
16 CHVÁTALOVÁ, Iva a kol. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. 2. aktualizované 
vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, str. 27. 
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2.4 Třídění sociálních událostí 

Sociální události mohou být členěny různými způsoby. Ze všeobecného hlediska lze chápat 

sociální události v širším a užším smyslu. Za událost v širším smyslu lze považovat 

jakoukoliv škodlivou skutečnost či událost, která má neblahý vliv na ekonomickou či sociální 

stránku jedince. Sociální události v užším smyslu jsou ty, které identifikuje právo sociálního 

zabezpečení a pomocí svých norem jej upravuje. Následně lze členit sociální události 

dle materiálního či formálního hlediska. Materiálním hlediskem myslíme především 

subjektivní pocit dané osoby, jak vnímá následky této sociální události. Naopak z formálního 

hlediska se jedná o to, jak právní normy k této skutečnosti přistupují. Sociální události 

můžeme dále hodnotit podle hlediska jejich předvídatelnosti. Předvídatelné události jsou 

takové, které spojujeme s přirozenými biologickými pochody v lidském životě. Jedná 

se například o stárnutí jako neodvratitelný běh života. Vyšší a nižší předvídatelnost nastává 

u sociálních událostí, které vzhledem ke své povaze mohou být také předvídatelné, ale nemusí 

se projevit u každého člověka. Jako příklad lze uvést úraz, nemoc či narození dítěte 

a následnou péči o něj. Sociální situace, u kterých se projevuje nízká míra pravděpodobnosti, 

jsou tzv. nahodilé a v průběhu života se vůbec nemusí dostavit. Jedná se o události stanovené 

buď biologickými či společenskými ohledy. Z dalšího hlediska závisí na míře vlastního 

přičinění, které vedlo k následkům sociální události. Podle toho je dělíme na rozhodnutí 

nezávislé na vlastní vůli či naopak k ní došlo vlastním přičiněním. Mezi nezávislé na vlastní 

vůli spadá např. onemocnění, stáří, úraz. Sociální události, které se přihodí následkem vlastní 

vůle, jsou např. plánované těhotenství, rozhodnutí jednoho z rodičů na určitou dobu přerušit 

svoji výdělečnou činnost za účelem celodenní péče o dítě. Přičinění z vlastní vůle nemusí být 

spojeno pouze s mateřstvím, ale řadíme do něj i nezodpovědný přístup k vlastnímu 

finančnímu sebezabezpečení. Dále dělíme sociální události na nežádoucí a žádoucí. 

Za nežádoucí události považujeme nemoc, úraz a naopak za žádoucí považujeme těhotenství 

či narození dítěte.
17 

2.5 Financování sociálního zabezpečení 

Můžeme konstatovat, že nejběžněji je sociální zabezpečení financováno ze dvou hlavních 

velkých zdrojů. První zdroj vychází ze státního rozpočtu a další z přímých účelově určených 

plateb, které jsou odděleny od státního rozpočtu. Jestliže je sociální zabezpečení financováno 

                                                           
17 GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. 

Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2018, str. 87–89. 
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ze státního rozpočtu, jedná se o tzv. státní zabezpečení. V tomto případě se jedinci, kteří 

pobírají nějakou z forem sociální pomoci, nepodílí finanče na zdrojích, z kterých jsou jim 

dávky vypláceny. Tímto způsobem stát zcela financuje státní sociální podporu a sociální 

pomoc, jejichž financování mohou částečně převzít územně samosprávní celky. Jestliže 

se jedná o druhou formu financování, a to ze zvláštních fondů, které jsou odpojeny 

od státního rozpočtu a jsou tvořeny přímými účelovými platbami, hovoříme o sociálním 

pojištění. Tímto způsobem je u nás financováno zdravotní, nemocenské a důchodové 

pojištění. Oba tyto zdroje financování s sebou přinášejí jisté výhody a nevýhody.
18 

V rámci sociálního zabezpečení je potřeba financování nákladů dvojího druhu, a to na 

činnost, kde se jedná přímo o financování dávek či jiné sociální pomoci, a na správu, která 

zajišťuje spravování systému sociálního zabezpečení. Stát tuto oblast financuje 

prostřednictvím daní, majetku či dalších příjmů. Základní dělení daní je na přímé a nepřímé. 

Mezi přímé daně řadíme převážně daň z příjmu. Nepřímé daně tvoří větší přínos do státního 

rozpočtu, jelikož jsou zaměřeny na majetnější a movitější část obyvatelstva.
19 

  

                                                           
18 GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. 

Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2018, str. 37–38. 
19 DUKOVÁ, Ivana, Martin DUKA a Ivanka KOHOUTOVÁ. Sociální politika: učebnice pro obor sociální 

činnost. Praha: Grada, 2013, str. 134–135. 
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3 Instituce vykonávající sociální politiku rozhodnou pro rodičovství 

a mateřství 

Tato kapitola stručně popisuje instituce, které mají působnost v rámci sociální politiky 

a ovlivňují vyplácení zvoleného tématu: rodičovského příspěvku, jenž vyplácí 

prostřednictvím svých kontaktních pracovišť Úřad práce ČR. V další kapitole bude také 

kromě rodičovského příspěvku popsána peněžitá moc v mateřství, která spadá mimo jiné 

do působnosti České správy sociálního zabezpečení, a proto je zkráceně popsána činnost této 

instituce. Samozřejmě zde má své místo i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které celou 

tuto oblast sociální politiky zaštiťuje a již zmíněné instituce spadají do jeho organizační 

působnosti. Každá z těchto institucí má svoje výhradní a specifické pravomoci. 

3.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Jak již z názvu samotného vyplývá, jedná se o instituci, jejíž hlavní náplní je řešení otázek 

zabývajících se sociální politikou. Sociální politika v sobě zahrnuje různé oblasti lidského 

života, jako je pomoc zdravotně postiženým, sociální služby, sociální dávky. Mezi další 

oblasti v působnosti MPSV řadíme zaměstnanost (podpora politiky zaměstnanosti), sociální 

pojištění, legislativa pracovněprávních vztahů, ochrana zdraví při práci a vytváření stejných 

pracovních podmínek pro ženy i muže. Organizačně pod MPSV spadají tyto instituce: Úřad 

práce ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, jejichž činnost a působnost bude rozebrána 

v následující části této práce. Dále je MPSV podřízen Státní úřad inspekce práce a Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí. V současné době v čele MPSV stojí od roku 2018 

ministryně Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.20 

První zmínky o Ministerstvu práce a sociálních věcí sahají do roku 1968. Již v lednu 1969 

existovalo tzv. federální MPSV, a to do roku 1992. Ministerstvo bylo zrušeno v roce 1988 

a jeho činnost přešla na Ministerstvo financí a zdravotnictví. Nové ministerstvo vzniklo již 

po dvou letech v roce 1990 a existuje dodnes. MPSV sídlí v komplexu ministerských budov 

pod Emauzy, jejichž stavba probíhala mezi lety 1924–1929. Tento komplex je dílem známého 

architekta Bohumila Hypšmana a je zapsán na seznamu UNESCO.
21 

                                                           
20 O MPSV. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2019 [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 
https://www.mpsv.cz/web/cz/o-mpsv 
21 Historie MPSV. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 
https://www.mpsv.cz/historie-mpsv 
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3.2 Česká správa sociálního zabezpečení 

Hlavní náplní této instituce, která byla ustanovena v roce 1990, je především vyplácení 

důchodového a nemocenského pojištění a v neposlední řadě vykonávání činnosti v lékařské 

posudkové službě. ČSSZ je instituce, která se stará o agendu 8,9 milionů klientů z čehož 

2,9 tvoří důchodci. Celkově vyplácí 3,5 milionu důchodů a kolem 280 tisíc dávek 

nemocenského pojištění. Její příjem, který tvoří pojistné sociální zabezpečení a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti, činí 1/3 státního rozpočtu.
22 

Jak již bylo na začátku zmíněno, ČSSZ vznikla v roce 1990 zákonem ČNR 210/1990 Sb., 

o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona 

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Jednotlivé kompetence jsou upraveny zákonem ČNR 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů, které nalezneme v § 5. ČSSZ má spoustu různých kompetencí, a proto je zde 

zmíněno jen několik z nich. ČSSZ rozhoduje ve věcech dávek důchodového pojištění, vybírá 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle zákona 

č. 589/1992 Sb., je řídícím a kontrolním orgánem okresních správ sociálního zabezpečení atd. 

Kromě úkolů jí svěřených zákonem má řadu dalších povinností, jako je odpovědnost 

s řádným nakládáním prostředkům určeným k zajištění sociálního zabezpečení, sestavování 

plánů rozpočtu pro provoz ČSSZ, nese odpovědnost za jí svěřený majetek (budovy, 

vybavení). ČSSZ pro zajištění řádného chodu jí určených kompetencí komunikuje s řadou 

institucí jako je např. Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti 

atd.23 

„Strukturu ČSSZ tvoří ústředí ČSSZ, (regionální) pracoviště ČSSZ, okresní správy sociálního 

zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení a její územní pracoviště a Městská 

správa sociálního zabezpečení a její územní pracoviště a Městská správa sociálního 

zabezpečení Brno. V čele všech organizačních jednotek ČSSZ jsou ředitelé, s výjimkou 

územních pracovišť Pražské správy sociálního zabezpečení, v jejichž čele jsou vedoucí.“24 

                                                           
22 Profil organizace. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 
https://www.cssz.cz/web/cz/profil-organizace 
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž. 



22 

3.3 Úřad práce ČR 

Úřad práce ČR je jedním ze správních úřadů s celostátní působností, který vznikl 1. 4. 2011 

zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. 

Jak již bylo zmíněno ÚP ČR je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí., „Úřad práce 

ČR tvoří generální ředitelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen 

„krajské pobočky“).“ Generální ředitelství vykonává řadu úkolů, kdy je pro představu 

vybráno několik, které spadají do jeho působnosti např. je řídícím a kontrolním orgánem 

krajských poboček, které metodicky řídí, zajišťuje personální chod a školení zaměstnanců. 

Krajské pobočky spolu s kontaktními pracovišti vytvářejí politiku zaměstnanosti, přičemž 

kontaktní pracoviště, které vedou agendu v rámci zaměstnanosti, evidují jednotlivé zájemce 

či uchazeče o zaměstnání, rozhodují o přiznání či nepřiznání podpory v nezaměstnanosti atd. 

Naopak kontaktní pracoviště v rámci nepojistných sociálních dávkových systémů dle zákona 

o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách, 

zákona o poskytování dávek osobám zdravotně postižených a zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí rozhodují v rámci správního řízení o přiznání či nepřiznání dávek, evidují 

žádosti atd.25 

  

                                                           
25 O Úřadu práce České republiky. Úřad práce ČR [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: 
https://www.uradprace.cz/web/cz/o-uradu-prace 
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4 Státní sociální podpora 

Státní sociální podpora je součástí systému sociálního zabezpečení. Vyznačuje se tím, že 

na rozdíl od nemocenského pojištění či důchodového pojištění není vyplácená na základě 

předchozího odvodu pojistného. Nazýváme ji podle toho jako nepojistný sociální dávkový 

systém. Státní sociální podpora je především zaměřena na finanční podporu rodin s dětmi, ale 

zahrnuje také dvě dávky, na které mají nárok i ostatní žadatelé. Státní sociální podpora je 

postavena na tzv. sociální solidaritě. Pod tímto pojmem si lze představit solidaritu mezi 

bezdětnými a rodinami s dětmi. Stejně tak by měla fungovat solidarita mezi bohatšími 

a rodinami s nižšími příjmy. Stát se sociálními dávkami pro rodiny snaží reagovat na větší 

finanční zatížení spojené s výchovou dětí.
26 

Státní sociální podpora vznikla zákonem č. 117/1995 Sb. Mezi dávky státní sociální podpory 

v současné době náleží 5 dávek, které se člení do dvou skupin, a to na testované a netestované 

na příjmech. U testovaných dávek je zjišťován příjem společně posuzovaných osob 

za předešlé kalendářní čtvrtletí. Mezi dávky netestované na příjmech patří rodičovský 

příspěvek a pohřebné, kde není potřeba dokládat výší příjmů. Ostatní dávky, jako je příspěvek 

na bydlení, přídavek na dítě a porodné, jsou dávky testované. Na rozdíl od hmotné nouze 

státní sociální podpora nezjišťuje majetkové poměry žadatele. Po té, co vznikla státní sociální 

podpora, bylo vytvořeno několik zcela nových dávek, některé byly přejaty ze zdravotního 

pojištění, ostatní již z existující právní úpravy. Již zmíněný zákon o státní sociální podpoře 

č. 117/ 1995 Sb., byl od svého vzniku již mnohokrát novelizován. Jednalo se o změny 

ve výpočtu, výši dávek atd. Systém státní sociální podpory také v minulosti zahrnoval dávky 

pěstounské péče, které byly později přesunuty do samostatného zákona č. 359/1999 Sb. Stále 

však platí, že hlavním zdrojem financí pro rodiny by měla být mzda ze zaměstnání, státní 

sociální podpora by tak měla fungovat jenom jako dočasná podpora v nepříznivé životní 

a finanční situaci a v žádném případě by neměla být demotivující ve vztahu k práci.27 

Státní sociální podpora je zcela financována ze státního rozpočtu a jedná se o tzv. mandatorní 

výdaj.28 Výše dávek je tak ovlivňována ekonomickou situací státu, což dokazují dávky, které 

                                                           
26 GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. 

Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2018, str. 208. 
27 Tamtéž, str. 179–180. 
28 „Jde o ty výdajové položky, které je stát povinen zajišťovat dle zákona a vláda samotná nemůže jejich výši 

nijak ovlivnit. Jsou to především sociální transfery, mezi něž patří výplaty penzí, tzn. dávky důchodového 

pojištění, nemocenské dávky a státní sociální podpora“ (Informační centrum vlády ČR, 2020). 
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byly dříve vypláceny plošně a v současné úpravě na ně má nárok jen určitý okruh osob, jako 

příklad lze uvést porodné.29 

Zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., pomohl ke sjednocení roztříštěné právní 

úpravy dávek poskytovaných rodinám, kde každá dávka měla rozdílného plátce např. 

zaměstnavatele, okresní správu sociálního zabezpečení atd. V tomto zákoně nalezneme vznik 

nároku na dávky, jejich výši či výplatu. Vznik státní sociální podpory znamenal velké 

finanční zatížení, což dokazují vysoké počty přeškolených pracovníků okresních úřadů 

a zřízení kontaktních pracovišť. Nově zřízený zákon o státní sociální podpoře také upravoval 

poskytování tzv. testovaných dávek, s nimiž Česká republika do té doby neměla příliš 

zkušeností. Výhodou testovaných dávek je, že jsou poskytovány spravedlivě těm, kteří je 

vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci opravdu potřebují.
30 

Příslušné orgány na úseku státní sociální podpory jsou v současné době Úřady práce ČR 

a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Úřady práce pomocí svých krajských poboček 

rozhodují ve správním řízení o dávkách na svých kontaktních pracovištích a Ministerstvo 

práce a sociálních věcí slouží jako ústřední orgán pro státní sociální podporu a jeho dalším 

úkolem je přezkum rozhodnutí vydaných krajskými pobočkami Úřadu práce ČR.
31 

Dávky státní sociální podpory mohou pobírat pouze fyzické osoby za splnění určitých 

podmínek. Občané České republiky musí být přihlášeni k trvalému pobytu na našem 

území, dle zákona číslo 133/2000 Sb., tzv. zákon o evidenci obyvatel. Cizinci pro nárok 

na dávku musí splňovat podmínku trvalého pobytu na území České republiky podle zákona 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Pro občany i pro cizince platí 

podmínka bydliště na území České republiky. Výjimky pro cizince, kteří nemusí splňovat 

podmínku trvalého pobytu, tvoří např. cizinci, kterým bylo uděleno povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem vědecké činnosti či cizincům, jimž byla poskytnuta humanitární pomoc 

či jsou držiteli zaměstnanecké nebo modré karty.
32 

Vztah v rámci státní sociální podpory je definován jako vztah mezi fyzickou osobou 

a orgánem státní sociální podpory, přičemž každý z těchto subjektů má svoje práva 

a povinnosti vůči sobě navzájem. Účelem státní sociální podpory je poskytování dávek 

                                                           
29 CHVÁTALOVÁ, Iva a kol. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. 2. aktualizované 
vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, str. 179–181. 
30 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2018, str. 200. 
31 GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. 

Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2018, str. 221. 
32 Tamtéž, str. 209–210. 
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při splnění nároku na dávku. Za oprávněnou osobu, které náleží některá z dávek SSP, je 

považováno: nezaopatřené dítě, rodiče, osoba, jež převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči 

rodičů, osoba, která vypravila pohřeb, či vlastník nebo nájemce bytu. Na druhé straně stojí 

jako orgán státní sociální podpory krajské pobočky Úřadu práce či Ministerstvo práce 

a sociálních věcí.
33 

V případě neplnění zákonem uložených povinností může dojít k udělení sankce. Sankce může 

mít podobu pozastavení výplaty dávky, odejmutí dávky či její nepřiznání. Taková sankce 

může být udělena pouze v případě nesplnění řádného poučení.
34 

4.1 Organizace státní sociální podpory 

Organizační struktura v rámci státní sociální podpory je dvojstupňová. Na prvním stupni 

působí krajské pobočky Úřadu práce ČR. Ve druhém stupni, jako odvolací orgán, působí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nárok na výplatu dávek státní sociální podpory náleží 

žadateli, který řádně splní všechny stanovené podmínky. Žádost musí být podána na tiskopisu 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Žádost o RP podává oprávněná osoba na krajské 

pobočce Úřadu práce ČR, přičemž může být podána maximálně 60 dní před vznikem nároku 

na dávku, o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě je možné zažádat až 3 měsíce zpětně 

a porodné či pohřebné může být vyplaceno až rok zpětně. Příjemcem dávky je oprávněná 

osoba, ale existují výjimky, kdy tuto dávku přebírá pověřená osoba. Mluvíme o zákonném 

zástupci či opatrovníkovi. Úřad práce ČR však může stanovit i tzv. zvláštního příjemce dávky 

a to v případě, kdy je vážné podezření, že by dávka nebyla vynaložena na účel, ke kterému 

byla vyplacena. Jestliže dávka nebyla přiznána, vydá Úřad práce ČR rozhodnutí. V případě 

přiznání dávky je vydáno tzv. písemné oznámení.35 

4.2 Výplata dávek státní sociální podpory 

Aby mohlo dojít k výplatě dávek státní sociální podpory, musí být oprávněné osobě přiznán 

nárok. Jak bylo již zmíněno, nárok na dávku je podmíněn podáním žádosti na příslušném 

tiskopise Ministerstva práce a sociálních věcí. Opakované dávky se vyplácejí v následujícím 

                                                           
33 GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. 

Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2018,  
str. 212–213. 
34 Tamtéž, str. 222. 
35 CHVÁTALOVÁ, Iva a kol. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. 2. aktualizované 
vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, str. 203–205. 
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měsíci po měsíci, ve kterém vznikl nárok na dávku. Nejpozději musí být tato dávka vyplacena 

do konce následujícího měsíce. Jestliže částka nepřesahuje 100 Kč, vyplatí se po uplynutí 

čtvrtletí nikoliv měsíčně. Příjemce dávky si může dohodnout i delší dobu, po které se tato 

částka vyplatí, avšak tato doba nesmí přesáhnout jeden rok. Oprávněná osoba si může určit 

způsob platby dávky, a to buď na bankovní účet či poštovní poukázkou. Tuto skutečnost 

uvede do žádosti s tím, že kdykoliv má tato osoba právo si způsob výplaty změnit a orgán 

státní sociální podpory je povinen tuto skutečnost akceptovat. Osobám, které v době nároku 

na dávky SSP pobývají v cizině, dávka nadále přísluší, avšak je posílána pouze na bankovní 

účet vedený v České republice, nikoliv v cizině.
36 

  

                                                           
36 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2018, str. 214–216. 
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5 Dávky nemocenského pojištění spojené s rodičovstvím a mateřstvím 

Kromě rodičovského příspěvku v rámci systému nemocenského pojištění existují další dávky, 

jejichž účelem je finanční zabezpečení v mateřství a rodičovství. Nárok na tyto dávky vzniká 

po splnění účasti v nemocenském pojištění po minimální zákonem stanovenou dobu. Mezi 

tyto dávky patří peněžitá pomoc v mateřství, nemocenská v souvislosti s porodem, 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a otcovská. Každá z těchto dávek má svůj 

specifický význam, ale současně je jejich hlavním cílem usnadnit finanční zatížení spojené 

s narozením dítěte. 

5.1 Peněžitá pomoc v mateřství 

Často dochází k záměně pojmů rodičovský příspěvek a peněžitá pomoc v mateřství neboli 

tzv. mateřskou dovolenou, je důležité popsat rozdíl mezi těmito pojmy. Obě tyto dávky mají 

za účel podporovat rodiny s dětmi, avšak již u nároku se velmi rozchází. Rodičovský 

příspěvek, jak již bylo řečeno v této práci, spadá do tzv. nepojistných dávek, což znamená, že 

jsou nárokovány bez předchozího pojištění a nárok tedy vzniká každé ženě, která pečuje o dítě 

do 4 let věku bez ohledu na to, zda měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství. 

Naopak nárok na peněžitou pomoc v mateřství náleží ženě, která byla po zákonem stanovenou 

dobu pojištěna v tzv. nemocenském pojištění. V případě, že žena tuto podmínku nesplňuje, 

po narození dítěte si může na příslušné pobočce úřadu práce zažádat o rodičovský příspěvek 

již od data jeho narození. Rozsáhlému popisu rodičovského příspěvku se práce již věnovala 

v předešlé části, a proto v následující části bude věnována pozornost peněžité pomoci 

v mateřství. 

Peněžitá pomoc v mateřství je součástí jedné ze šesti dávek vyplácených v rámci 

nemocenského pojištění. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství nastává při narození dítěte 

matce či osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů a splňuje podmínky 

pojištění. Pro přiznání nároku na mateřskou dovolenou musí být splněny dvě základní 

podmínky. Zaprvé musí žena v době nástupu na mateřskou dovolenou být nemocensky 

pojištěná či být v ochranné lhůtě. Druhá podmínka již stanovuje minimální dobu pojištění 

na 270 dnů za poslední dva roky, přičemž nezáleží na počtu zaměstnavatelů. V případě osob 

samostatně výdělečně činných tzv. OSVČ vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství 

pouze v případě, že si dobrovolně platili pojistné na nemocenském pojištění osob samostatně 
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výdělečně činných po dobu 180 dní v roce před narozením dítěte. I zde platí podmínka platby 

nemocenského pojištění nejméně po dobu 270 dní v posledních dvou letech.37 

Dávka je vyplácena po dobu 28 či 37 týdnů, a to v případě, kdy se ženě narodí dvě či více 

dětí. Žena může nastoupit na mateřskou dovolenou 6–8 týdnů před datem porodu s tím, že je 

zcela na ní, kdy se tak rozhodne učinit. V případě, že žena nebyla nemocensky pojištěna, 

nemá tak nárok na mateřskou dovolenou, ale může si po narození dítěte požádat o rodičovský 

příspěvek. Existuje možnost, kdy může peněžitou pomoc v mateřství pobírat muž. V takovém 

případě muž nastupuje na mateřskou, ale až po uplynutí šestinedělí, tedy v 7 týdnu 

po narození dítěte. „Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního 

vyměřovacího základu za kalendářní den. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů 

pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku.“
38 

5.2 Doplňující informace k peněžité pomoci v mateřství 

Důležité je uvědomit si rozdíl mezi nemocenským pojistným a zdravotním pojištěním, jež 

mají velmi odlišné významy, a přesto si je lidé mohou navzájem plést. Nemocenské pojištění 

zajišťuje finanční zaopatření v nemoci, mateřství či při nezbytné péči o blízkou osobu. 

Naopak zdravotní pojištění zajišťuje úhradu nákladů souvisejících s poskytováním zdravotní 

péče, jako je např. ambulantní péče, záchranná služba, nemocniční péče. Mylné je si myslet, 

že v době studia je žena nemocensky pojištěná, a proto v případě mateřství nevzniká nárok 

na peněžitou pomoc v mateřství, ale pouze na rodičovský příspěvek. Jestliže žena již pobírá 

rodičovský příspěvek a má stále platnou pracovní smlouvu u svého zaměstnavatele, u kterého 

měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, má nárok na stejnou dávku i v případě dalšího 

mateřství. V opačném případě, kdy v době dalšího těhotenství má žena již neplatnou 

pracovní smlouvu, a tudíž není pojištěná, má nárok pouze na rodičovský příspěvek, nikoliv 

na peněžitou pomoc v mateřství. I v době čerpání peněžité pomoci v mateřství může žena 

pracovat, avšak ne u zaměstnavatele, u kterého ji vzniknul nárok na peněžitou pomoc 

v mateřství. Ženy, které podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné, nemají povinnost 

po dobu této dávky přerušit svoji činnost, mohou ji však pouze vykonávat prostřednictvím 

svých zaměstnanců nikoliv osobně. 

Osoba, které náleží nárok na peněžitou pomoc v mateřství, má povinnost příslušným orgánům 

hlásit veškeré změny, které by mohly ovlivnit výplatu dávky. V případě, že je provedena 
                                                           
37 Peněžitá pomoc v mateřství. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: 
https://www.cssz.cz/web/cz/penezita-pomoc-v-materstvi 
38 Tamtéž. 
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změna účtu, na které byla dosud dávka zasílána, tuto skutečnost oprávněná osoba buď 

písemně, nebo osobně doručí na příslušné pracoviště OSSZ či PSSZ. Jestliže z nějakého 

důvodu žadatel nesouhlasí s doručeným oznámením, je možné poslat do 30 dnů od výplaty 

dávky či ukončení výplaty dávek písemnou žádost, ve které musí být uveden důvod 

nesouhlasu připojen s žádostí o vydání rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se odvolat 

do 15 dnů prostřednictví příslušné OSSZ, která jej postoupí ČSSZ, jež o něm následně 

rozhodne.39 

5.3 Nemocenská v souvislosti s porodem 

Jestliže ženě nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství z důvodu nesplnění podmínek, 

např. že nesplňuje zákonem stanovenou dobu pojištění, má nárok na nemocenskou 

v souvislosti s porodem. Vznik nároku na tuto dávku je také podmíněn účastí 

na nemocenském pojištění tzn., že žena je v pracovním poměru nebo jako OSVČ 

si dobrovolně platila nemocenské pojištění či je v ochranné lhůtě, která tvoří 7 kalendářních 

dní. O tzv. dočasné neschopnosti v souvislosti s porodem rozhoduje lékař 6 týdnů před 

očekávaným porodem. Tato dočasná neschopnost v souvislosti s porodem náleží maximálně 

do 6 týdnů po porodu dítěte, a poté je lékařem ukončena.
40 

5.4 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství tvoří další z dávek nemocenského pojištění, které je 

spojené s mateřstvím. Tato dávka je poskytována ženám, které v souvislosti s těhotenstvím 

byly převedeny na jinou pracovní pozici, a tím došlo k poklesu příjmu. Nárok však nevzniká 

v případě, že došlo k poklesu příjmů z vlastní vůle např. v případě, že by žena sama přešla na 

zkrácený úvazek. Důležitou podmínkou pro uznání nároku je, že pracovní činnost, kterou 

zaměstnankyně vykonávala, může být nebezpečná při těhotenství, či ošetřující lékař ženě 

vystaví potvrzení, že vhledem k jejímu stavu není vhodné takovou práci po dobu těhotenství 

vykonávat. Jako u všech dávek nemocenského pojištění je důležité splnit podmínku účastníka 

                                                           
39 Peněžitá pomoc v mateřství. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: 
https://www.cssz.cz/web/cz/penezita-pomoc-v-materstvi 
40 Nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství (PPM) a vyrovnávací příspěvek. Aperio [online]. [cit. 2020-06-25]. 
Dostupné z: https://aperio.cz/nemocneska-penezita-pomoc-v-manzelstvi-rodicovsky-prispevek/ 
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pojištění. Vyrovnávací příspěvek je vyplácen za kalendářní dny, kdy žena byla převedena 

na jinou pracovní pozici, nejdéle však do doby 6 týdnů od předpokládaného dne porodu.
41 

5.5 Otcovská 

Otcovská je také jednou z dávek spadající do nemocenského pojištění, na jejíž vyplácení je 

potřeba splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění. Účast v nemocenském pojištění 

je zajištěna při trvání zaměstnání, kdy je ze mzdy/platu odváděno tzv. pojistné na sociálním 

zabezpečení. OSVČ mají nárok, pokud se dobrovolně přihlásili k placení nemocenského 

pojištění a splňují podmínku nejméně 3 měsíců pojištění. Otcovská náleží po dobu 7 dnů. 

Pro vznik nároku není zapotřebí sňatek rodičů, pouze musí být otec uveden v rodném listu 

dítěte. Nárok na otcovskou mají i další osoby, které pečují o dítě v souvislosti s nahrazující 

péčí rodičů, avšak i tyto osoby musí splňovat podmínku nemocenského pojištění. Otcovská 

náleží pouze v době 6 týdnů po porodu dítěte či převzetí dítěte do péče.
42 

„Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. 

Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před 

nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném 

období před nástupem na dávku.“43 

  

                                                           
41 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. [cit.  
2020-06-18]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/web/cz/vyrovnavaci-prispevek-v-tehotenstvi-a-materstvi 
42 Otcovská. Česká správa sociálního zabezpečení [online]. [cit. 2020-06-18]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/ 
web/cz/otcovska 
43 Tamtéž. 
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6 Rodičovský příspěvek 

S narozením dítěte nepřichází pouze úbytek finančních příjmů zapříčiněný celodenní péčí 

jednoho z rodičů o dítě, ale také vysoké výdaje související s nákupem potřebného vybavení 

pro nového člena rodiny. V tomto případě přichází na řadu stát, v jehož zájmu je podporovat 

rodiny a motivovat tak své občany k rodičovství nebo také pomocí finančního zajištění 

chránit tyto narozené děti před nepříznivými sociálními událostmi. Státní sociální podpora 

zajišťuje mimo jiné rodiny s dětmi prostřednictvím svých dávek, které vyplácí.
44 

Nejvýraznější dávkou vyplácenou státní sociální podporou za účelem podpory rodin je 

rodičovský příspěvek. Jedná se o takzvanou netestovanou dávku, což znamená, že k jejímu 

vyplacení není potřeba dokládat dosažené příjmy společně posuzovaných osob. Smyslem této 

dávky je částečně přispět rodinám na krytí nezbytných nákladů, které vyplývají z péče o děti. 

Tato dávka je vyplácena opakovaně do vybrání celkové částky. Nárok na tuto dávku má rodič 

dítěte, který splňuje podmínku řádné celodenní péče o nejmladší dítě v rodině do 4 let věku. 

Pro účely zákona o státní sociální podpoře je považována za rodiče i osoba, jež převzala dítě 

do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Podmínka splnění trvalého pobytu a bydliště na území 

České republiky je vyžadována jak u rodiče, tak i u dítěte. Rodičovský příspěvek může být 

vyplácen maximálně do doby, než je vyčerpána celková částka. V případě, že se do rodiny 

narodí v průběhu čerpání rodičovského příspěvku další dítě, zaniká tak nárok na rodičovský 

příspěvek na starší dítě a to i v případě, že celková částka nebyla zcela vyčerpána.
45 

Rodiči, který čerpá rodičovský příspěvek, náleží právo stanovit měsíční výši vyplacené 

částky. Možnost určení výše vyplacené měsíční částky je stanovena dle denního 

vyměřovacího základu rodičů dítěte. Výši měsíční vyplácené částky je možné měnit nejdříve 

jednou za 3 měsíce. V případě potřeby není vyloučeno při pobírání rodičovského příspěvku 

vykonávat výdělečnou činnost. Zákon o státní sociální podpoře pouze vymezuje maximální 

dobu, po kterou může být dítě umístěno v mateřské škole či jeslích nebo v obdobném zařízení 

pro děti, a to za kalendářní měsíc, což se vztahuje pouze na děti do jejich 2 let.46 

                                                           
44 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. Praha: C.H. Beck, 2007, str. 74. 
45 GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. 

Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2018,  
str. 218–220. 
46 Tamtéž. 
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6.1 Základní pojmy 

Ještě před tím, než bude v následující části této bakalářské práce popsána současná úprava 

rodičovského příspěvku a změn od ledna 2020, je potřeba nejprve vysvětlit pár základních 

pojmů. 

6.1.1 Rodina 

Rodina je vnímaná jako základní jednotka společnosti. Není důležité, jestli jsou partneři 

sezdáni či ne, ale v první řadě je sledováno, jestli se jedná o biologické nebo adoptivní rodiče. 

Hlavní cíl, který si společnost vytyčila, je řádná ochrana a správný vývoj dítěte, což je 

hlavním smyslem podpory rodin s dětmi.
47 V rodině dochází k formování charakteru jedince. 

Skoro všemi státy ve světě je rodina podporovaná, což zajišťuje ochranu rodin 

prostřednictvím politických opatření. Řádný vývoj zaručuje novou generaci občanů, kteří se 

budou aktivně podílet na sociální politice. Pomoc je poskytována rodinám prostřednictvím 

dávek, pojištění s daní. Rodina plní určité funkce: biologickou, ochrannou, výchovně sociální 

a ekonomickou. Cílem rodinné politiky je vytvořit vhodné podmínky rodinám a jednodušší 

uspořádání pracovního života a péče o dítě. Dále si rodinná politika klade za cíl umožnit 

rodinám mít tolik dětí, kolik chce a v časovém období, které sama uzná za vhodné, zmírňovat 

dopad finančně slabších rodin na děti, tak aby měly stejné možnosti a příležitosti, jako 

všechny ostatní děti v rámci vzdělání, na pracovním trhu atd.
48 

6.1.2 Nezaopatřené dítě 

Zákon o státní sociální podpoře pokládá za nezaopatřené dítě do ukončení povinné školní 

docházky, avšak nejdéle do 26 let. Za nezaopatřené dítě je tedy pokládaná osoba, která 

se soustavně připravuje na své budoucí povolání, dále osoba, která nemůže vykonávat 

výdělečnou činnost či se připravovat na budoucí povolání z důvodu úrazu nebo dlouhodobého 

nepříznivého zdravotního stavu. Po ukončení základní povinné školní docházky považuje 

zákon o státní sociální podpoře za nezaopatřené dítě osobu vedenou v evidenci úřadu práce 

do 18 let, přičemž jí nevznikl nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Za nezaopatřené 

                                                           
47 TOMEŠ, Igor. Sociální právo České republiky. 2., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015,  
str. 158. 
48 DUKOVÁ, Ivana, Martin DUKA a Ivanka KOHOUTOVÁ. Sociální politika: učebnice pro obor sociální 

činnost. Praha: Grada, 2013, str. 138–142. 
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dítě zákon o státní sociální podpoře nepovažuje osobu, jestliže pobírá invalidní důchod třetího 

stupně.
49 

6.1.3 Osobní celodenní péče o dítě 

Osobní celodenní péče o dítě je splněna pro přiznání nároku na rodičovský příspěvek podle 

zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, za měsíc, ve kterém se dítě narodilo, rodič 

měl po část měsíce nárok na peněžitou pomoc v mateřství, převzetí dítěte do péče nahrazující 

péči rodičů, dítě dosáhlo 4 let věku, dále také v případě úmrtí dítěte či rodiče atd. Jestliže 

rodič přestane pečovat o jedno ze současně narozených dětí, výše RP bude přehodnocena. 

Podmínka osobní celodenní řádné péče je splněna i v případě, že dítě navštěvuje jesle, školku 

či obdobné předškolní zařízení, avšak tato doba nesmí přesáhnout 92 hodin za měsíc. Tato 

podmínka se vztahuje na děti do 2 let věku v rámci rodičovského příspěvku. Celodenní řádná 

péče je dále splněna za dalších podmínek, a to např. když dítě navštěvuje zařízení z důvodu 

nepříznivého zdravotního stavu, přičemž denní maximální počet je stanoven v zákoně. 

Celodenní řádná péče je také splněna v případě, kdy rodič v době studia či výkonu výdělečné 

činnosti zajistí plnohodnotnou péči o dítě, a to za pomoci jiné osoby.50 

6.1.4 Denní vyměřovací základ 

Denní vyměřovací základ nebo také zkráceně DVZ je důležitý při stanovení výše dávek 

nemocenského pojištění a rodičovského příspěvku. DVZ se vypočítá tak, že celý finanční 

příjem, který podléhá odvodu na sociálním pojištění, se vynásobí počtem dní připadající na 

toto rozhodné období. U osob samostatně výdělečně činných se vychází ze základu, z kterého 

bylo placeno nemocenské pojištění. Úmyslně nejsou všechny dny zahrnuty, a to z důvodu, 

že by mohlo docházet ke snížení denního vyměřovacího základu. Jedná se např. o dny, kdy 

osoba pobírala nemocenskou.51 

6.2 Vývoj rodičovského příspěvku 

Roztříštěnost systému, kdy dnešní dávky státní sociální podpory vyplácely různé instituty 

sociálního systému, byly po roce 1995 sjednoceny. První polovina 90. let se nesla ve změnách 

                                                           
49 § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 
50 § 30b zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 
51 Vnitřní materiál Úřadu práce ČR. 
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jejich konstrukce, které měly přispět k zjednodušení přechodů na státní sociální podporu. 

Hlavním cílem tak bylo dávky určené k podpoře rodin sjednotit do jednoho systému.52 

Pojem rodičovský příspěvek vznikl v roce 1990 a nahradil stávající mateřský příspěvek, který 

byl zaveden v roce 1969, měly na něj nárok pouze ženy. Dříve byl rodičovský příspěvek 

poskytován pouze rodiči, který splňoval podmínku celodenní řádné péče, a tudíž nemohl 

vykonávat v průběhu pobírání RP výdělečnou činnost. Postupem času se tato podmínka 

změnila za účelem sladění pracovního a rodinného života. Zásadní změnou prošel RP v roce 

2008, kdy rodič mohl čerpat RP ve třech pevně stanovených výměrách. Do 2 let tato částka 

činila 11 400 Kč a nazývala se tzv. zvýšená výměra, do 3 let byla vyplácena částka 7 600 Kč 

tzv. základní výměra a poslední možností byla tzv. snížená výměra, která činila 3 800 Kč 

měsíčně do 4 let věku dítěte. Způsob čerpání RP tak byl stanoven dle výše peněžité pomoci 

v mateřství. Volba výše RP byla zvolena žadatelem na celou dobu pobírání této dávky 

a nemohla být v průběhu změněna, jak je tomu dnes. Další změny následovaly v roce 2012, 

kdy bylo možné pobírat RP do vyčerpání celkové sumy 220 000 Kč, avšak nejdéle do 4 let 

věku dítěte, nově si tak žadatelé mohli sami určit výši měsíční částky, kterou chtějí pobírat. 

K dalším změnám v RP přispěl i rok 2018, kdy došlo k možnosti vybrat si výši měsíční výše 

vyplacené částky z celkové sumy 220 000 Kč mnohem flexibilněji, avšak stále záleželo 

na výši peněžité pomoci v mateřství. Byla zrušena maximální částka 11 500 Kč, kterou 

bylo možné pobírat za kalendářní měsíc. Žadatel mohl pobírat RP za kalendářní měsíc 

až do výše 70 % 30násobku DVZ, avšak maximálně do 32 640 Kč. Osoby, kterým nebylo 

možné vyměřit DVZ, jako např. studentům, nezaměstnaným nebo OSVČ, kteří 

se dobrovolně nepřihlásili k účasti na nemocenském pojištění, mohli pobírat RP maximálně 

do výše 7 600 Kč měsíčně.
53 

6.3 Současná úprava rodičovského příspěvku 

V současné době tvoří rodičovský příspěvek celkovou částku 300 000 Kč a pro dvě a více 

současně narozených dětí se jedná o částku 450 000 Kč. Tyto peněžní dávky je však možné 

pobírat maximálně do 4 let věku dítěte. Výše měsíční vyplacené částky je závislá na výši 

denního vyměřovacího základu, jenž je základem pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 

či dávek nemocenského pojištění souvisejících s porodem. V případě, že alespoň jednomu 

                                                           
52 PRŮŠA, Ladislav, Petr VÍŠEK a Robert JAHODA. Alchymie nepojistných sociálních dávek. Praha: Wolters 
Kluwer, 2014. 
53 KOLDINSKÁ, Kristina a Petr TRÖSTER. Právo sociálního zabezpečení. 7., podstatně přepracované vydání. 
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z rodičů narozeného dítěte je možné vypočítat 30násobek 70 % denního vyměřovacího 

základu, a v případě, že tato částka převyšuje 10 000 Kč, může rodič pobírat dávku až do této 

výše, avšak maximální měsíční částka je stanovena na 42 720. Pakliže je možné vypočítat 

denní vyměřovací základ u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Rodičům, u nichž 

není možné stanovit denní vyměřovací základ, náleží částka v maximální výši 10 000 Kč 

měsíčně, a to do doby vyčerpání celkové částky. Jestliže se jedná o 2 či více současně 

narozených dětí, tato částka je stanovena na 15 000 Kč.
54 

V případě, že dojde ke změně oprávněných osob, tedy rodičů, dojde i k změně výše denního 

vyměřovacího základu. Výše měsíční dávky se poté stanoví podle daných podmínek 

od následujícího kalendářního měsíce. Jak bylo již mnohokrát zmíněno, jedná se o dávku 

netestovanou, a tedy není zkoumán příjem rodiny, rodič tak může zlepšovat ekonomickou 

situaci rodiny výdělečnou činností po dobu pobírání rodičovského příspěvku. Jestliže je dítě 

či rodič pobírající rodičovský příspěvek hospitalizován déle než 3 kalendářní měsíce, 

rodičovský příspěvek za 4. měsíc žadateli nenáleží. To však neplatí v případě, kdy je rodič 

spolu s hospitalizovaným dítětem ve zdravotnickém zařízení a o dítě celodenně pečuje.55 

V případě, že rodič na nejmladší dítě v rodině již pobíral dávku obdobnou rodičovskému 

příspěvku, ale v jiném státě, tato již vyplacená suma se odečte od celkové částky 

rodičovského příspěvku v České republice.
56 Jestliže dojde k úmrtí jednoho ze současně 

narozených dětí a rodič o další dítě stále pečuje, může si zažádat o odstranění tvrdosti zákona. 

Jestliže příslušný orgán této žádosti vyhoví, nedojde k přehodnocení rodičovského příspěvku 

a výše zůstane stále stejná.
57 

6.4 Změny rodičovského příspěvku v roce 2020 

Zásadní změnu pro rodičovský příspěvek znamenal rok 2020 především navýšením dosavadní 

celkové částky z 220 000 na 300 000 Kč. Takřka do poslední chvíle nebylo jisté, zda navýšení 

rodičovského příspěvku bude schváleno a řady rodičů tak dlouhé měsíce čekaly na konečné 

rozhodnutí. Koho se bude nárok na zvýšení týkat, bylo velmi nejisté. Nejprve se počítalo 

s navýšením pro právě aktivní rodičovské příspěvky a ty, které již byly vyčerpány, avšak věk 

dítěte nepřesáhnul 4 roky. V rámci agendy státní sociální podpory byl zaznamenán zvýšený 

                                                           
54 Rodičovský příspěvek. Úřad práce ČR [online]. [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: https://www.uradprace.cz/ 
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počet žádostí, tzv. volba výše rodičovského příspěvku. Rodiče, kteří měli nastavený 

rodičovský příspěvek, jehož konec by byl před 1. lednem 2020, a tím by se jich finanční 

navýšení netýkalo, snížili měsíční částku dávky a tím si prodloužili dobu aktivního pobírání 

rodičovského příspěvku do roku 2020. 

Finální verze pro nárok na navýšení rodičovského příspěvku však skončil poněkud nepříznivě 

pro rodiče, kteří již celkovou částku 220 000 vybrali, avšak jejich děti nepřesáhly 4 roky 

věku. Navýšení se tedy opravdu týká pouze aktivních a nových rodičovských příspěvků. 

Další změna, kterou přinesl rok 2020, byla změna dosavadní úpravy pro rodiče, kteří 

si nemohou volit výši měsíčního příspěvku z důvodu, že jim nelze stanovit denní vyměřovací 

základ. Předešlá úprava stanovovala maximální měsíční částku 7 600 Kč, nyní byla navýšena 

na 10 000 Kč a u dvou či více narozených dětí na 15 000 Kč. 

V neposlední řadě se také zvýšil počet hodin na 92, po které může dítě, na něhož náleží nárok 

na rodičovský příspěvek, pobývat v jeslích, školce či jiném obdobném zařízení. Vzhledem 

ke stále zvyšujícím se nákladům, které jsou spojeny s výchovou a řádným zaopatřením dětí, 

lze považovat toto navýšení rodičovského příspěvku o 80 000 Kč za velmi vhodné a tato 

skutečnost může pomoci řadě rodin či matkám, které zůstaly na výchovu dětí sami. 

6.5 Podání žádosti o rodičovský příspěvek 

Pokud ženě vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, zažádá si o rodičovský příspěvek 

poté, co je jí vyplacena poslední dávka PPM. V případě, že však nemá nárok na PPM 

z důvodů, které již byly uvedeny v předešlé části, si může zažádat o RP od data narození 

dítěte. Žadatelka zašle či se osobně dostaví s žádostí o rodičovský příspěvek na příslušné 

kontaktní pracoviště úřadu práce dle svého trvalého bydliště. 

Žádost lze doručit na úřad pomocí podatelny, pošty, datové schránky či jinou elektronickou 

cestou s kvalifikovaným elektronickým podpisem v případě, že se žadatel z jakéhokoliv 

důvodu nemůže na příslušné pracoviště dostavit osobně. Nejčastější možností však stále 

zůstává osobní podání, což je stále považováno za nejvhodnější variantu vzhledem k tomu, že 

žadatelé často nesprávně vyplní žádost a v takovém případě mohou být úředníky 

bezprostředně upozorněni na nesrovnalosti v žádosti a na místě je opravit. Jestliže je žádost 

zaslána poštou, podána přes podatelnu či zaslána datovou schránkou a obsahuje chyby, 

úřednice zašle žadateli výzvu na odstranění těchto chyb, čímž se řízení pozastaví a vyřízení 

žádosti může být značně zpomaleno. Žádost musí být vždy na originálním tiskopisu 
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Ministerstva práce a sociálních věcí, který lze získat na kontaktním pracovišti či stáhnout 

z oficiálních stránek MPSV. 

6.6 Doklady k žádosti o rodičovský příspěvek 

Žadatel vždy předloží občanský průkaz svůj a dalších osob uvedených v žádosti, u dětí 

do 15 let předloží rodný list. Již není nutné, aby rodič, který pobíral peněžitou pomoc 

v mateřství a chce použít svůj DVZ k volbě výše měsíční částky, dokládal potvrzení 

vystavené OSSZ, PSSZ, MSSZ, jelikož se tyto informace automaticky sehrají. Výjimku tvoří 

osoby, jež měly nárok pouze na nemocenskou v souvislosti s porodem, a dále ti, jimž byla 

PPM vyplácena jiným orgánem systému nemocenského pojištění než OSSZ, PSSZ, MSSZ. 

Dále potvrzení může doložit žadatel, který nepobíral PPM, ale lze mu stanovit denní 

vyměřovací základ, jestliže si chce zvolit výši měsíční částky převyšující 10 000 či 15 000 Kč 

u dvou či více současně narozených dětí. V případě, že dítě navštěvuje jesle, školku 

či obdobné předškolní zařízení musí rodič doložit potvrzení, že dítě takové zařízení 

navštěvuje, jedná se však pouze o děti do 2 let věku. Pokud žadatel již pobíral obdobnou 

dávku rodičovskému příspěvku v cizím státě, doloží o tom taktéž potvrzení spolu s výší 

vyplácené dávky. Cizinci mají povinnost doložit doklad o trvalém pobytu a prokázat, že 

se na našem území opravdu zdržují, nejčastějším potvrzením je pracovní smlouva.
58 

6.7 Řízení o přiznání nároku na rodičovský příspěvek 

Řízení je zahájeno podáním žádosti na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR 

dle trvalého bydliště žadatele. Žádost může být podána v případě rodičovského příspěvku 

maximálně 60 dní před vznikem nároku o tuto dávku. Jestliže je žadatelem nezletilá osoba 

či osoba, které je omezena svéprávnost, jedná za ni její zákonný zástupce či člen domácnosti, 

jenž byl k tomu na základě soudu zmocněn. Do žádosti je nutné vyplnit všechny údaje jako 

např. doklad o pobírání peněžité pomoci v mateřství, jméno, příjmení a rodné číslo 

nejmladšího dítěte, na které vzniká nárok na rodičovský příspěvek, údaje žadatele a výši 

dávky, kterou chce oprávněná osoba pobírat za kalendářní měsíc. Účastníky řízení jsou 

oprávněná osoba, příjemce dávky, společně posuzované osoby či zvláštní příjemce. Úřad 

práce ČR má ze zákona lhůtu 30 dnů na vydání rozhodnutí či písemného oznámení.59 
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V žádosti musí být také uveden souhlas oprávněné osoby se sdělením údajů rozhodných pro 

řízení o dávce. Veškeré písemné podklady, jako např. důkazní listiny, musí být v českém 

jazyce a pokud tomu tak není, je povinen žadatel zajistit jejich úřední překlad. Přijatou žádost 

opatří příslušná úřední osoba podacím razítkem, číslem jednacím, podpisem, spisovou 

značkou a kódem. Jestliže úřední osoba zjistí, že je žádost neúplná, zašle ÚP ČR písemnou 

výzvu s žádostí o doložení potřebných náležitostí s lhůtou 8 dnů na jejich doplnění. 

Zpracované žádosti jsou poté kontrolovány a odsouhlaseny metodiky. Výsledkem řízení je 

vydání oznámení o přiznání nároku či rozhodnutí v případě, že nárok není žadateli přiznán.
60 

6.8 Archivace dokumentů ÚP ČR 

Vzhledem k velkému množství přibývajících dokumentů, které jsou nutnou součástí spisů, 

přistoupil Úřad práce ČR k jejich digitalizaci. Při digitalizaci agendy státní sociální podpory 

dochází ke skenování dokumentů na digitalizačním pracovišti v rámci úřadu. Digitální obrazy 

jsou ukládány do centrální spisovny. Digitalizace probíhá v systému archivace písemností, 

pro přihlášení do této aplikace je zapotřebí certifikát uložený na čipové kartě, kterou vydalo 

MPSV zaměstnanci, jenž je příslušný na úřadu práce k archivaci dokumentů. Mezi písemnosti 

určené k digitalizaci patří např. tištěné formuláře žádosti, doklady, oznámení, výzvy, 

rozhodnutí či hlášení o změně podané klientem a další písemnosti, které musí být v rámci 

agendy OK dávky evidovány. Písemnosti dělíme na dlouhodobé a krátkodobé v závislosti 

na délce jejich životnosti. Dlouhodobá písemnost je např. žádost o rodičovský příspěvek. 

Naopak krátkodobé písemnosti tvoří jednorázové dávky, doklady o výši příjmů, potvrzení 

o studiu.61 

Zavedení digitalizace ulehčilo práci při jednání s klientem úředníkům, kteří si mohou 

potřebné dokumenty zobrazit přímo v počítačovém programu OK centrum, v němž 

se zpracovávají dávky v rámci státní sociální podpory. Zároveň se tak vyřešil problém 

s ukládáním těchto dokumentů na úřadě, kde již nebyl prostor pro jejich uchování. Poté, co je 

přijata žádost a opatřena příslušnými náležitostmi, je úředníkem, který ji přijal, zpracována. 

Ze zákona je maximální doba na zpracování žádosti 30 dní, ale v praxi bývá tato lhůta kratší 

v závislosti na počtu přijatých žádostí a složitosti daného případu. Poté, co je žádost 

zpracována a zadána do programu Ok centrum, je předána metodikovi ke kontrole. Jestliže 

metodik najde nějakou nesrovnalost, vrátí žádost k opravě zaměstnanci, který ji zpracoval. 

                                                           
60 Studijní materiál Úřadu práce ČR na úřednickou zkoušku. 
61 Archivace písemností, Uživatelská příručka OK systém. 



39 

V případě, že byla žádost zadána správně a metodik již nevyžaduje další opravy, vrátí 

ji zaměstnanci, jenž ji zpracoval, a ten ji následně postoupí k digitalizaci. Při digitalizaci je 

potřeba sledovat, aby byl naskenovaný dokument dobře viditelný a v něm všechny potřebné 

údaje byly čitelné při zobrazení v počítači. Dokumenty jsou po naskenování uloženy 

do skladovacích krabic, které obsahují kód, podle kterého lze zjistit v aplikaci Ok centrum, 

kde se originál dokumentu nachází. Skladovací krabice jsou cílovým místem uložení 

naskenovaných dokumentů, v nichž jsou následně převezeny do spisovny. Každá skladovací 

krabice je opatřena kódem, který musí být zaevidován. Jsou dva druhy archivních krabic, 

a to na krátkodobé a dlouhodobé dokumenty, které se liší dobou archivace. Již při zpracování 

žádosti je každému dokumentu přidělen čárový kód a spolu s ním se automaticky nastaví 

v programu délka archivace. Poté, co se na úřadě shromáždí větší množství skladovacích 

krabic, jsou tyto krabice odvezeny do spisovny k uložení. Odvoz se většinou provádí jednou 

za čtvrt roku a činí kolem 50 skladovacích krabic. V případě odvozu archivních krabic 

s dokumenty jsou prostřednictvím programu Ok centrum načteny kódy všech krabic, 

u kterých je požadován odvoz do spisovny. Poté je vypraven předávací protokol ve dvou 

vyhotoveních, který obsahuje seznam všech skladovacích krabic, které jsou určeny k odvozu. 

Naplněné krabice je nutné před odvozem zabezpečit, tak aby do nich nemohla vniknout 

neoprávněná osoba. Každá krabice je zajištěna tak, aby případné vniknutí bylo na první 

pohled zjevné. K tomuto účelu slouží lepicí páska, kterou je krabice opatřena a jež nese 

symbol MPSV a nápis archivace písemností. Od svozové firmy je vždy požadováno potvrzení 

předávacího protokolu, čímž stvrzuje, že skladovací krabice od úřadu byla přebrána. Poté, 

co jsou krabice fyzicky odvezeny svozovou firmou, je nutné v aplikaci Ok centrum potvrdit 

převzetí krabic spisovnou, aby v případě, že bude nutné vyhledat originál dokumentu, bylo 

možné následně zjistit, zda se dokument stále nachází na úřadě či je uložen ve spisovně. 

Pokud je potřeba vyhledat originál dokumentu, lze podle jeho čárového kódu zjistit v aplikaci 

OK centrum, v jaké skladovací krabici se nachází a následně, kde je tato krabice uložena. 

Pokud je tato krabice již ve spisovně, je možné si prostřednictvím aplikace OK centrum 

zažádat o její zapůjčení. Skladovací krabice je zpravidla dovezena na úřad do jednoho týdne 

od zadání požadavku.
62 
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6.9 Rodičovský příspěvek na Slovenku 

Rodičovský příspěvek je vyplácen na Slovensku do 3 let věku dítěte nebo do 6 let, pokud 

splňuje podmínku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Již v délce nároku na RP 

se slovenská úprava liší od české, která trvá až do 4 let věku dítěte v závislosti na výši 

měsíční zvolené dávky. Nárok na tuto dávku má pouze jedna z oprávněných osob, kterými 

jsou rodiče, osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Na RP naopak nárok 

nevzniká, pokud se dítě a oprávněná osoba zdržují ve státě, který není členem EU, smluvním 

státem Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarskou federací a po dobu pobytu v této 

zemi není účastníkem zdravotního pojištění na Slovensku. Dále na RP nemá nárok nezletilý 

rodič dítěte, jemuž nebyla přiznána rodičovská práva a povinnosti. Nárok na RP nevzniká, 

pokud je oprávněná osoba rodičem dalšího dítěte, které je v péči druhého rodiče, v náhradní 

či pěstounské péči nebo v péči osoby, kterou k tomu ustanovil soud. Na rozdíl od české 

úpravy rodičovského příspěvku, na Slovensku tvoří RP pěvně stanovená měsíční částka 

270 eur či 370 eur, pokud oprávněné osobě náležel nárok na peněžitou pomoc v mateřství. 

Pokud oprávněná osoba pečuje o 2 či více současně narozených dětí, výše RP se zvyšuje 

o 25 % na každé dítě. Jestliže je zjištěno, že oprávněná osoba zanedbává povinnou školní 

docházku u dalšího dítěte v období nejméně 3 měsíců za sebou jdoucích, je jí částka RP 

snížena o 50 %. Žadatel si může nárokovat RP maximálně 6 měsíců zpětně. Nárok 

na rodičovský příspěvek zaniká po dovršení 3 či 6 let věku dítěte, nebo pokud zemře 

oprávněná osoba či dítě. Stejně jako v České republice je příspěvek vyplácen vždy následující 

měsíc po měsíci, za který RP náležel, avšak nejpozději do konce tohoto měsíce, a to na účet 

žadatele či v hotovosti. Výplata není možná do státu, který není členským státem.
63 

  

                                                           
63 Rodičovský prispevok. Ministerstvo práce, sociálnych věcí a rodiny Slovenskej republiky [online]. [cit.  
2020-07-04]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-
detmi/penazna-pomoc/rodicovsky-prispevok/ 
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7 Komunikace Úřadu práce ČR s občanem 

Poslední části této práce se zaměřila na komunikaci Úřadu práce ČR směrem k občanům. 

V začátku je krátce vymezen samotný pojem komunikace, jakým způsobem by měla probíhat 

v rámci úřadu ke klientovi a jaká jsou její úskalí. 

7.1 Komunikace  

Komunikace slouží k sdělování informací druhým lidem. Může probíhat přímo, kdy adresát 

a komunikátor spolu jednají ve fyzickém kontaktu, či nepřímo, kdy naopak adresát 

s komunikátorem jsou vzdáleni prostorem a případně i časem. V moderní době znamená 

komunikace nejen přímý kontakt s lidmi, ale také kontakt prostřednictvím elektronických 

prostředků. Během komunikace nejen sdělujeme adresátovi určitá témata, problém, 

informace, ale také určité vztahové hledisko, které může být ovlivňováno sociálními, 

kulturními či genderovými rozdíly. To znamená, že například muži vzhledem k ženám spíše 

kladou důraz na obsahovou stránku sdělení a ženy naopak na stránku emocionální. 

Komunikace může probíhat verbálně či neverbálně.64 

Komunikační jazyk v rámci veřejné správy je specifický, a proto při komunikaci s občanem 

může dojít k vzájemnému neporozumění. Úřední jazyk je odlišný od běžného komunikačního 

sdělování, jelikož se řídí určitými pravidly. V rámci úřadu je důležitá při komunikaci důvěra. 

Úředníci jsou stále občany vnímáni jako nadřazení, dokonce i arogantní. Tento pohled může 

zapříčinit i fakt, že každý klient je přesvědčen o jedinečnosti svého případu a neosobní přístup 

ze strany úřadu vůči věcem, které jsou pro klienta důležité, jej staví do pohledu povýšenosti 

a nelidského přístupu.65 

Klienti mohou být často překvapeni množstvím formulářů, které musí vyplnit, a dokladů, 

které musí k žádosti doložit. Vypjatá situace může nastat ze strany klienta v případě frustrace 

jednak z dlouhé doby strávené čekáním ve frontě, či samotnou zdlouhavou administrací 

na přepážce a nakonec i dobou zpracování žádosti. Tato situace bývá nepříjemná pro obě 

strany a ztěžuje celkovou komunikaci mezi úředníkem a klientem. Někteří lidé naopak 

považují úřední jednání za jistou formu terapie, kdy se chtějí vypovídat ze svých problémů 

jiné osobě, což může být problém v případě většího počtu klientů, kteří čekají ve frontě 

na podání žádosti. Pozice úřední osoby je tak velmi náročná, jelikož s každým nově příchozím 

                                                           
64 HEGER, Vladimír. Komunikace ve veřejné správě. Praha: Grada, 2012, str. 13–22. 
65 Tamtéž, str. 143–147. 
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klientem musí posoudit způsob komunikace podle povahových a komunikačních schopností 

a věnovat rovněž pozornost tomu, v jakém je příchozí klient rozpoložení. Každý uchazeč 

o práci v rámci úřadu by měl zvážit své komunikační dovednosti. Je důležité, aby 

zaměstnanec byl ke klientům empatický se smyslem pro sociální cítění.
66 

Každý zaměstnanec Úřadu práce ČR je povinen dodržovat při komunikaci s klienty tzv. 

etický kodex. Hlavním cílem ve veřejné správě je přiblížit se občanům a zastávat kvalitní 

a profesionální přístup ke správě. V rámci výkonu své činnosti musí nepodmíněně dbát 

na dodržování právního řádu ČR a jednat v zájmu České republiky. Povinností každého 

zaměstnance je dodržovat zásady nestrannosti, rovného přístupu a etická pravidla. 

Zaměstnanec vždy rozhoduje ve prospěch veřejného zájmu a tak, aby nebylo zpochybnitelné, 

že rozhodl v nejlepším zájmu občana. Samozřejmostí je při výkonu jemu svěřených činností 

jednat profesionálně, zdvořile, ochotně a vyhýbat se diskriminačnímu jednání. Zaměstnanec 

zpracovává svoje pracovní záležitosti bez neodůvodněných průtahů v zákonem stanovené 

lhůtě. Vyhýbá se riziku korupce a v případě, že zaznamenal jednání směrující ke korupci, má 

povinnost tuto skutečnost neprodleně ohlásit svému zaměstnavateli. Úřední osoba může 

od občanů přijímat dary, avšak v hodnotě nepřesahující částku 300 Kč, a tuto skutečnost 

nesmí zohledňovat při zpracování žádostí a zvýhodňovat tak osobu, od které dar dostal. Dále 

má povinnost jednat hospodárně, a pokud zjistí vzniklou škodu úřadu, ohlásí ji neprodleně 

svému vedoucímu. Při výkonu své činnosti je vázán mlčenlivostí a nesmí sdělovat údaje, 

které se dozvěděl během výkonu své práce.
67 

7.2 Prostředky komunikace 

Stále nejběžnější formou podání žádosti a komunikace s úřadem zůstává osobní kontakt 

na daném kontaktním pracovišti v rámci úředních hodin. Dále jsou dokumenty přijímány 

na podatelně ÚP ČR. Informace o provozu podatelny a způsobu přijímání dokumentů jsou 

zveřejněny na úřední desce ÚP ČR. S úřadem práce je také možné komunikovat 

prostřednictvím pošty, a pokud chce klient komunikovat elektronicky, může k tomu využít 

datovou schránku.68 Pokud klient potřebuje projednat záležitosti týkající se svého spisu, může 

tak učinit prostřednictvím telefonické či emailové komunikace, tímto způsobem mohou 

klienti také zasílat potřebné doklady k žádosti, avšak samotná žádost nemůže být přes email 

přijata. 
                                                           
66 HEGER, Vladimír. Komunikace ve veřejné správě. Praha: Grada, 2012, str. 162–165. 
67 Etický kodex. 
68 Spisový řád Úřadu práce České republiky. 
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Veškeré oficiální informace o ÚP ČR najde občan na internetovém portálu MPSV, kde lze 

vyhledat základní informace týkající se jednotlivých dávek, které ÚP ČR vyplácí v rámci 

jednotlivých oddělení. Lze zde nalézt jak agendu zaměstnanosti, tak oblast sociálních dávek. 

Ke každé dávce jsou zde potřebné formuláře, které je možné stáhnout a vyplnit doma nebo 

zaslat v elektronické podobě datovou schránkou na Úřad práce ČR. Každá dávka je zde velmi 

podrobně popsána a lze zde nalézt např. vznik nároku, výše dávky atd. Zajímavostí je 

tzv. sociální poradce, kdy při zaškrtnutí již předdefinovaných životních situací, např. narození 

dítěte, portál zobrazí, na jaké dávky má klient případně nárok. Pokud si klient chce žádost 

předem vyplnit již doma, ale nemá potřebné formuláře, které jsou dostupné na kontaktních 

pracovištích, nejjednodušším způsobem je navštívit portál MPSV, kde jsou formuláře všech 

dávek v elektronické podobě. Jestliže si občan při vyplňování žádosti není zcela jistý 

správností, může nahlédnout do vzorů, které také najde na tomto portálu. Další zajímavost, 

naopak z oblasti zaměstnanosti, nabízí služba EURES, která se snaží o poskytování služeb 

uchazečům o zaměstnání či zaměstnavatelům v rámci EU. V rámci této služby lze přes portál 

Úřadu práce ČR vstoupit na webovou stránku, kde se nachází seznam pracovních nabídek 

v rámci EU, které lze filtrovat podle zadaných kritérií. 

V rámci modernizace ve veřejné správě se Úřad práce ČR stále snaží klientům usnadnit 

podávání žádostí. Vedle možnosti podání žádosti prostřednictvím datové schránky je 

umožněno občanům, kteří preferují osobní podání, elektronické objednání na příslušné 

kontaktní pracoviště na daný den a hodinu. Při online objednání si klient vybere oddělení 

a dávku, o kterou si chce zažádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, na email je mu 

zaslán kód, který po příchodu na úřad zadá do vyvolávacího systému. Tento způsob nejčastěji 

volí spíše maminky či mladší lidé, kteří si jdou zažádat o rodičovský příspěvek, aby tak 

zkrátili dobu strávenou na úřadu. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo podrobně zanalyzovat fungování sociálního systému 

ve vztahu k rodinám s dětmi a podílení se státu na hrazení zvýšených výdajů souvisejících 

s narozením dítěte a ztrátou příjmu jednoho z rodičů v souvislosti s péčí o dítě v České 

republice. Hlavní dávkou, která je poskytována rodinám ze systému státní sociální podpory, je 

rodičovský příspěvek. Státní sociální podpora je tedy převážně zaměřena na podporu rodin, 

a to prostřednictvím nejen rodičovského příspěvku, ale i dalších dávek, jakými jsou např. 

přídavek na dítě a porodné. Mimo ně vyplácí další dvě dávky, jež stojí mimo soustavu dávek 

směřujících na podporu rodin. Těmi jsou příspěvek na bydlení a pohřebné. Rodičovský 

příspěvek je vyplácen prostřednictvím kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR, kde je také 

možné si o RP osobně zažádat či žádost zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky. 

Žádost je možné najít v elektronické podobě na webovém portálu MPSV. 

V roce 2020 bylo provedeno zvýšení RP na celkovou částku 300 000 Kč, tedy o 80 000 Kč 

z předešlých 220 000 Kč. To bylo v minulém roce doprovázeno bouřlivou diskuzí na téma, 

komu bude nárok na zvýšení přiznán či naopak. Zvýšení RP tak reagovalo na stále 

se zvyšující náklady spojené jak s výchovou a výživou dětí, tak se zvyšujícími se životními 

náklady např. na bydlení či potraviny. 

Podpora v těhotenství a mateřství je nejen výhradou systému státní sociální podpory, ale také 

České správy sociálního zabezpečení, která prostřednictvím svých dávek zabezpečuje ženy již 

v těhotenství a následně i po narození dítěte po zákonem stanovenou dobu. ČSSZ vyplácí tyto 

dávky v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím: peněžitou pomoc v mateřství, nemocenskou 

v souvislosti s porodem, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a tzv. otcovskou. 

Peněžitá pomoc v mateřství neboli mateřská je pojem, který je velmi často zaměňován 

s rodičovským příspěvkem, i když jsou si tyto pojmy na první pohled podobné, jedná 

se o rozdílné instituty. Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena ze systému nemocenského 

pojištění. Aby ženě vznikl nárok na tuto dávku, musí být plátcem nemocenského pojištění 

po zákonem stanovenou dobu. Jestliže žena není plátcem pojistného, nevzniká jí tak nárok 

na tuto dávku a po narození dítěte si může zažádat o RP. V opačném případě je ženě nárok 

přiznán a je vyplácena dávka mateřské po dobu 28 týdnů či 37, pokud se ženě současně 

narodilo dvě či více dětí. Naopak rodičovský příspěvek tvoří dávku ze systému nepojistných 

dávek, tedy k jejímu vyplacení není potřeba předchozí odvod pojistného. RP je dávka, která 

navazuje na peněžitou pomoc v mateřství a její trvání závisí na výši měsíční výplaty, kterou 
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si žadatel nastaví dle svého denního vyměřovacího základu. Žadatelé, u nichž nejde stanovit 

DVZ, mohou zvolit výši měsíčního rodičovského příspěvku maximálně do částky 10 000 Kč. 

Tato částka byla nově navýšena spolu s novou právní úpravou z 1. ledna 2020 ze stávajících 

7 600 Kč. Rodičovský příspěvek je vyplácen maximálně do doby 4 let věku dítěte nebo 

do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč. 

V rámci sociální podpory státu směřující k rodinám a těhotným ženám jsou převážně 

rozhodné tyto 3 instituce: Ministerstvo práce a sociálních věcí, jež zajišťuje oblast sociální 

politiky státu. Do jeho organizační působnosti spadá Česká správa sociálního zabezpečení, 

která je příslušná k výplatě dávek nemocenského pojištění (peněžitá pomoc v mateřství, 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství atd.). Dále do působnosti Ministerstva práce a sociálních 

věcí spadá Úřad práce ČR, který působí jednak v oblasti zaměstnanosti, a na druhé straně 

v systému nepojistných dávek. 

Česká republika v rámci sociálního zabezpečení nejen reaguje na sociální události spojené 

s narozením dítěte, ale i na řadu dalších událostí, v kterých musí stát chránit své občany, aby 

nedocházelo k chudobě, vyloučení ze společnosti či újmě na zdraví. Mezi tyto události patří 

např. nemoc, úraz, ztráta zaměstnání, nedostatek příjmů, smrt či invalidita. Stát se snaží své 

občany vést k odpovědnosti za svůj vlastní život a dávky, které vyplácí, mají sloužit pouze 

jako dočasná podpora a nikoliv působit demotivačně ve vztahu k práci. 

Dle mého názoru je sociální systém v České republice velmi rozvinutý a pokrývá velkou část 

sociálních událostí za pomoci rozsáhlé soustavy orgánů a institucí vykonávajících sociální 

zabezpečení. Nová právní úprava a zvýšení rodičovského příspěvku v tomto roce považuji 

za velmi zdařilé, vzhledem k stále se zvyšujícím životním nákladům, a věřím, že pomůže celé 

řadě rodin. Považuji za správné, aby každý stát finančně podporoval a zabezpečoval tak 

rodiny s dětmi. 
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Legislativa 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

 

Ostatní zdroje 

Archivace písemností, uživatelská příručka Úřadu práce ČR, OK systém 

Etický kodex Úřadu práce ČR 

Spisový řád Úřadu práce České republiky 

Studijní materiál Úřadu práce ČR na úřednickou zkoušku 
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Seznam zkratek 

ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení 

DVZ  denní vyměřovací základ 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OSSZ  okresní správa sociálního zabezpečení 

OSVČ  osoby samostatně výdělečně činné 

PSSZ  Pražská správa sociálního zabezpečení 

RP  rodičovský příspěvek 

ÚP ČR  Úřad práce České republiky 


