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ABSTRAKT 

Bakalářská práce pojednává o dávkách státní sociální podpory v systému třech pilířů soci-

álního zabezpečení v České republice. Obecně popisuje principy, z kterých státní sociální 

podpora vychází. Určuje základní pojmy státní sociální podpory a všeobecně představuje 

systém státní sociální podpory a její dávky. Blíže se zabývá dávkou rodičovský příspě-

vek.  Rodičovský příspěvek je popsán od jeho vzniku a bakalářská práce předkládá průřez 

jeho změnami i samotný systém jak rodičovský příspěvek funguje dnes.  Věnuje se aktuál-

nímu čerpání rodičovského příspěvku a faktorům, které ovlivňují jeho čerpání. Stručně 

popisuje systém dávek Evropské unie a představuje rodičovský příspěvek v těch členských 

státech Evropské unie, které obdobně jako Česká republika přiznávají nárok na tuto dávku.  

Klíčová slova: státní sociální podpora, rodičovský příspěvek, denní vyměřovací základ, 

peněžitá pomoc v mateřství, volba rodičovského příspěvku, dávky Evropské unie  

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals with state social support benefits in the scheme of the three pillars of 

welfare system in the Czech Republic. It generally describes the principles on which state 

social support is based. It specifies the basic concepts of state social support and in general 

presents the system of state social support and its benefits. It focuses closely on parental 

allowance. Parental allowance is described from its origin and bachelor thesis presents a 

cross-section of the changes and the system of parental allowance as it functions today. It 

deals with the current draw of parental allowance and factors that affect its use. It briefly 

describes the benefit system of the European Union and presents parental allowance in 

those member states of the European Union which, like the Czech Republic, recognize this 

benefit. 

Keywords: state social support, parental allowance, daily basis of assessment, maternity 

allowance, choice of parental allowance, benefits of the EU 
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ÚVOD 

Tato práce si klade za cíl shrnout dostupné informace o rodičovském příspěvku, jeho 

vývoj a fungování v rámci dávek státní sociální podpory. Státní sociální podpora vychází 

z principu participace a solidarity. Sjednocuje tedy dávky, které mají pomáhat rodinám 

ve  společensky uznaných situacích v případě, kdy rodina vlastními prostředky nestačí tyto 

situace zvládat. Současně zvýhodňuje rodiny s dětmi od rodin bezdětných a rodiny 

s nízkými příjmy před rodinami vysokopříjmovými. Obecně představíme principy dávek 

státní sociální podpory a soustředíme se na rodičovský příspěvek. Bakalářská práce má 

popsat rodičovský příspěvek od jeho počátků, kdy byl začleněn do systému společenské 

pomoci, až po jeho fungování v současnosti. Pokusí se také vymezit základní pojmy 

a  fungování státní sociální podpory. Dotýká se pojmů, jako je peněžitá pomoc v mateřství 

nebo denní vyměřovací základ, které úzce souvisí s čerpáním rodičovského příspěvku. 

Snaží se vyčlenit základní body fungování rodičovského příspěvku od mateřských dávek 

až po jeho dnešní podobu. V závěru se pokusíme vymezit země Evropské unie, které 

v rámci rodinných dávek poskytují rodičovský příspěvek, a naznačit fungování těchto dá-

vek v rámci principu koordinace, jako základního principu fungování dávek Evropské 

unie. 

Rodičovský příspěvek je jednou z nejčastěji využívaných dávek státní sociální podpory. 

Byl mnohokrát novelizován a dotkla se jej mnohá úsporná opatření posledních let. V této 

práci by měl být také nastíněn přechod od mateřských dávek po rodičovské. Tedy přechod 

z pohledu osobního rozsahu na dávky univerzální. Po celou dobu se budeme snažit nahlížet 

na tuto problematiku tak, abychom se lépe orientovali v této dávce a věnovali se myšlence, 

zda rodičovský příspěvek, tak jak je dnes nastaven, vytváří takové zázemí pro rodiče, které 

jim napomáhá sladit rodinný a pracovní život a přitom nepůsobí pouze jako pasivní podpo-

ra rodiny, ale nabízí rodičům flexibilnější postoj k čerpání této dávky a jejich rodičovské 

dovolené. 

Praktická část práce má zmapovat co nejvíce prvků, které podmiňují výši a délku čerpá-

ní rodičovského příspěvku. Zamyslíme se nad otázkou, jaké výhody a nevýhody pro rodiče 

samotná dávka přináší. Pokusíme se zodpovědět, zda žadatelé o tuto dávku přistupují 

k jejímu čerpání jako k něčemu samozřejmému, kde stát nese odpovědnost o starost za 

finanční pomoc v rodičovství, nebo zda rodiče sami aktivně přistupují k této dávce a po-
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kouší se pomocí ní co nejlépe podpořit svůj pracovní a rodinný život. Tedy zda si nastavují 

její výši flexibilně v závislosti na různých sociálních událostech. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V SYSTÉMU SOCIÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ 

Státní sociální podpora je jedním z nástrojů sociální politiky státu. Krebs uvádí tři prin-

cipy (modely) sociální politiky, a to podle míry účasti státu sociální politiky v praxi. Jedná 

se o typ redistributivní, výkonný a reziduální. Typ redistributivní, někdy také označovaný 

jako univerzalistický s dominantní rolí státu, zahrnuje sociální podporu rodin nezávisle na 

tom, zda jsou rodiny sociálně potřebné. Je velice náročný na ekonomické zdroje. Výkonný 

typ vychází z myšlenky, že sociální potřeby jsou uspokojovány na základě výkonu a spo-

třeby. Stát zde má svoji roli, ale je zde vytvořen dostatečný prostor pro působení nestátních 

subjektů. Reziduální typ garantuje podporu pouze rodinám s nejnižšími příjmy. Zdůrazňu-

je individuální odpovědnost každého za uspokojování sociálních potřeb. Role státu je 

v tomto systému výrazně doplněna aktivitami nestátních subjektů. (Krebs, 2010, s. 54-55) 

Model sociální politiky jednotlivých států je většinou mixem těchto modelů.  Ani model 

sociální politiky České republiky nelze jednoznačně přiřadit pouze k jednomu konkrétnímu 

typu. Model sociální politiky ČR se utváří, jak na základě reakce na naši socialistickou 

minulost, tak i na změny po roce 1989 i každodenní politické dění současnosti. Zastoupení 

prvků všech modelů závisí na řadě okolností, jako jsou postoje, aktivity a moc státních 

aktérů, střety politických sil, ekonomické možnosti státu, mezinárodní úmluvy i národní 

zvyklosti, tradice a v ní i hluboce zakořeněné sklony a přetrvávající tendence občanů spo-

léhat se na pomoc státu. (Krebs, 2010, s. 57) 

Hlavním nástrojem sociální politiky je sociální zabezpečení. Sociálním zabezpečením 

rozumíme soubor právních norem, institutů, institucí a vztahů, které poskytují pomoc 

a ochranu lidem v různých sociálních situacích. (Gregorová, Galvas, 2005, s. 26 - 27) 

V České republice je sociální zabezpečení občanů, tedy soubor právních norem, které za-

bezpečují a poskytují lidem ochranu v nastalých sociálních situacích tvořeno, třemi pilíři - 

systémy. Těmito pilíři jsou sociální pojištění, státní sociální podpora a systém sociální po-

moci. 

Sociální pojištění řeší ty situace, na které se člověk může předem připravit. Je financo-

váno z příspěvků státu, zaměstnanců a zaměstnavatelů. Do tohoto systému můžeme zahr-

nout důchodové, sociální, nemocenské, úrazové pojištění a pojištění na státní politiku za-

městnanosti. 
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Státní sociální podpora je druhým z těchto pilířů. Vychází z rodinné politiky státu. Stej-

ně jak Krebs definoval tři systémy sociální politiky, uvádí také tři systémy rodinné politi-

ky. Liberální, sociálně tržní a univerzalistický systém. Liberální systém předpokládá zod-

povědnost občana za jeho rozhodnutí. Sociálně tržní systém vychází z myšlenky, že soci-

ální potřeby rodiny jsou primárně uspokojovány na základě pracovních výkonů a zásluh 

a státní podpora je pak poskytována i na základě testování příjmů rodin a společensky 

uznané minimální úrovně jednotlivých potřeb rodin. Univerzalistický systém zahrnuje 

státní podporu všech rodin nezávisle na tom, jak jsou sociálně potřebné. (Krebs, 2010, 

s. 353) 

Tomeš uvádí, že rodinnou politiku zemí západní Evropy lze charakterizovat jako kom-

plexní, zahrnující všechna opatření veřejně právního charakteru, tak finanční dávky posky-

tované rodinám s dopadem na život a sociální situaci rodin. (Tomeš, 2010, s. 242)  

Státní sociální podpora v ČR je nepříspěvkový ucelený systém. Je financovaný ze stát-

ního rozpočtu. V roce 1995, kdy státní sociální podpora vznikla, bylo jejím cílem sjednotit 

dávky, které umožňovaly podporu rodiny, do jednoho komplexu. Do této doby byly dávky 

vypláceny z různých systémů nemocenského a důchodového zabezpečení a sociální pomo-

ci. Stát těmito dávkami chtěl zlepšovat situaci rodin v uznaných sociálních situacích 

a zmírňovat tak ekonomická rizika rodiny.  

Dávky státní sociální podpory můžeme dělit na vertikální a horizontální. Jako vertikální 

můžeme označit ty, které jsou testovány na příjem, avšak majetkové poměry rodiny u nich 

nejsou zkoumány. Zde jsou přerozdělovány peníze od rodin výšepříjmových k rodinám 

s nízkými příjmy. Dávky, u kterých jde o univerzální nárokový příjem, můžeme označit 

jako horizontální. Netestuje se u nich příjem rodiny a přerozdělení můžeme charakterizovat 

spíše jako redistribuční proces od bezdětných rodin ve prospěch rodin s dětmi. K tomuto 

druhu dávek můžeme zařadit rodičovský příspěvek. (Krebs, 2010, s. 271) 

Třetím pilířem je systém sociální pomoci. Zahrnuje peněžité a věcné dávky, dávky 

hmotné nouze, ústavní péči, pečovatelkou službu a další. Jedná se o dávky občanům ve 

velmi špatné životní – sociální situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami 

ani s pomocí rodiny.  

Systém sociálního zabezpečení v České republice je tedy směsicí základních modelů so-

ciálního státu i systémů rodinných politik. Stát je garantem, ale dává také prostor pro nezi-

skový sektor.  
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2 VYMEZENÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY  

Zákon o státní sociální podpoře vznikl na základě potřeby sjednotit dávky vyjadřující 

podporu státu občanům a rodinám s dětmi do jednoho komplexu. Zavedl nové sociální 

dávky reagující na nově vzniklou situaci po roce 1990 a zároveň byl navržen tak, aby změ-

nil koncepci do té doby nejvýznamnějších peněžitých dávek poskytovaných rodinám 

z různých sociálních systémů. (Krebs, 2010, s. 270) 

Tomeš uvádí, že přijetím zákona o státní sociální podpoře v roce 1995 spolu s přijetím 

zákona o důchodovém pojištění můžeme období jejich vzniku považovat za významné 

reformní období v nových českých dějinách. (Tomeš, 2010, s. 404) 

Státní sociální podpora se řídí zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon SSP). Zákon SSP nabyl účinnosti 1. října 1995 

(dávky poskytované bez ohledu na výši příjmu) a v plném rozsahu 1. ledna 1996. Za dobu 

své existence byl již mnohokrát novelizován.  Některé novely obsahovaly pouze drobné 

změny, jiné provedly zásadní změny dosavadních právních úprav. „Cílem většiny změn 

bylo upřesnění některých ustanovení v návaznosti na poznatky z praxe a v neposlední řadě 

též úpravy zaměřené na zjednodušení právní úpravy jak z hlediska osob uplatňujících ná-

rok na některou z dávek, tak i z hlediska úřadů poskytujících dávky.“ (Březká, Burdová, 

Vránová, 2012, s. 7) Důvodem byla jistě také skutečnost, že pojetí rodinných dávek vychá-

zelo z myšlenky, že přídavky na děti financované ze státního rozpočtu jsou problémem 

sociální solidarity a redistribuce by se neměla řídit pouze myšlenkou, že bezdětní platí na 

děti, ale také že bohatí rodiče podporují děti z chudých rodin. (Tomeš, 2010, s. 395) 

Postupem času začaly novely zákona o státní sociální podpoře reagovat nejen na sociál-

ní, ale také na politickou a ekonomickou situaci země. Rodičovský příspěvek výrazně 

ovlivnil „prorodinný balíček“ v roce 2008 stejně jako sociální reforma v roce 2012. 

Měnily se také orgány, které dávky státní sociální podpory poskytovaly a poskytují nyní. 

Původně to byly okresní úřady, u nich vznikl referát státní sociální podpory. Tuto činnost 

vykonávaly až do 31. prosince 2002. Od roku 2003, po ukončení činnosti okresních úřadů, 

rozhodovaly o dávkách obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Od dubna 2004 přechá-

zí agenda státní sociální podpory pod úřady práce. Po ukončení činnosti úřadů práce došlo 

ke vzniku Úřadu práce České republiky a zde současně vzniklo oddělení sociálně nepojist-

ných dávek s referátem státní sociální podpory. Úřad práce je členěn na generální ředitel-
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ství a krajské pobočky. Odvolacím orgánem je od 1. ledna 2012 Ministerstvo práce a soci-

álních věcí ČR.  

 

                 Obrázek č. 1 Organizační struktura krajských poboček s platností do 31. 3. 2014 (MPSV, 2014) 

Zákon o státní sociální podpoře je složen z úvodních ustanovení, vymezení základních 

pojmů, popisu jednotlivých dávek, podmínek nároků, obsahuje výši a výplatu jednotlivých 

dávek, společná ustanovení o dávkách a řízení o dávkách SSP. 

 Zákon o SSP se řídí mnoha prováděcími právními předpisy a vládními nařízeními. Na-

příklad vláda stanoví svým nařízením na každý rok výši nákladů srovnatelnou s nájemným, 

částky započítávané za pevná paliva a částky normativních nákladů na bydlení. Dále je to 

vyhláška č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociál-

ní podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách. Sdělením 

MPSV se také vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním 

hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné 

měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory. 

Dva důležité pojmy, z kterých vychází většina dávek státní sociální podpory, jsou exis-

tenční a životní minimum.  Ty se řídí zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 

minimu, ve znění pozdějších předpisů.  Podle něj jsou stanoveny částky životního minima 

k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a částka existenčního minima. 
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Částky životního minima zvyšuje vláda svým nařízením. (Březká, Burdová, Kepková, 

2012, s. 9) 

Pojmy životní a existenční minimum si nyní vymezíme podrobněji, jelikož v posledních 

právních úpravách z nich vychází státní sociální podpora u většiny poskytovaných dávek. 

2.1 Životní minimum a existenční minimum 

V obecném slova smyslu rozumíme životním minimem takový soubor statků a služeb, 

který umožňuje jednotlivci nebo domácnosti uspokojovat jejich potřeby v míře uznané 

společností v dané etapě za minimálně nezbytné (Krebs, 2010, s. 288). 

„Životní minimum je nejčastěji definováno jako práh chudoby, kdy občané nacházející 

se pod ním nemohou žít způsobem minimálně přijatelným v daném státě.“(Krebs, 2010, 

s. 289) Příjmová situace rodiny, která žádá o státní dávku je tedy individuálně posuzovaná 

ve vztahu k životnímu minimu (Krebs, 2007, s. 252). 

Zákon o životním a existenčním minimu č.110/2006 Sb., definuje životní minimum jako 

„minimální hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základ-

ních osobních potřeb.“ 

Částky životního minima v  Kč za měsíc platné od 1.1.2012: 

-pro jednotlivce   3410 

-pro první osobu v domácnosti 3140 

- pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem    2830 

-pro nezaopatřené dítě ve věku                                    

 do 6 let   1740 

 6 až 15 let   2140 

 15 až 26 let  2450 

Tabulka č. 1 Částky životního minima (MPSV, 2014) 

Životní minimum je tedy částkou, z které vychází dávky státní sociální podpory. Jejich 

násobky jsou důležité u přídavku na dítě a porodného, kde je nárok na tyto dávky určen 2,4 

násobkem životního minima rodiny. Podle výše uvedené tabulky můžeme lehce vypočítat 

2,4 násobek u dávky porodné. V okruhu společně posuzovaných osob rodiny budou matka, 

otec a první živě narozené dítě. Výše měsíčního příjmu rodiny, která má nárok na porodné 

za splnění všech zákonných podmínek, nesmí přesáhnout částku 18 504 Kč měsíčního čis-

tého příjmu, který vychází z předešlého kalendářního čtvrtletí, než je čtvrtletí, ve kterém se 
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dítě narodilo. K částce 19 252 Kč jsme tedy dospěli součtem částek dosazených z tabulky 

a  vynásobením koeficientem 2,4. 3 140 Kč pro první osobu v domácnosti (v našem přípa-

dě matka), 2 830 Kč pro druhou osobu v domácnosti (otec) a částka 1 740 Kč pro nezao-

patřené dítě do šesti let věku. 

Existenční minimum zákon vymezuje jako „minimální hranici příjmů osob, která se po-

važuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni 

umožňující přežití. (ČESKO, 2006 (b)) Měsíční částka existenčního minima platná od 1. 1. 

2012 je 2 200 Kč. 

Krebs (2010, s. 289) definuje existenční minimum jako souhrn statků a služeb, bez je-

jichž uspokojování by došlo k ohrožení života a zdraví občana. 

Sociální doktrína České republiky uvádí právo na důstojné životní minimum jako jedno 

ze základních lidských a sociálních práv, kdy každý občan má právo na životní úroveň, 

která jeho rodině zajistí zdraví a základní podmínky pro existenci. V něm je zahrnuta výži-

va, ošacení, přiměřené bydlení, péče o zdraví a lékařská pomoc, jakož i nezbytné sociální 

služby. Sociální doktrína České republiky klade důraz na skutečnost, že tato práva by se 

měla promítat do norem životního minima. (Sociální doktrína České republiky) 

Sociální doktrína uvádí právo na důstojné životní minimum a zákon o státní sociální 

podpoře se snaží na principu sociální solidarity uplatňovat toto právo v praxi. 
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3 VYMEZEMÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ 

PODORY 

K lepší orientaci v systému dávek státní sociální podpory budou do této kapitoly začle-

něny některé základní pojmy, které jsou klíčové pro správné porozumění dávkám státní 

sociální podpory. V této kapitole představíme také dva pojmy důležité pro dávku rodičov-

ský příspěvek, na který je tato bakalářská práce zaměřena. Těmito pojmy jsou peněžitá 

pomoc v mateřství a denní vyměřovací základ, vycházející z dávek nemocenského pojiště-

ní, jejichž cílem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní osoby v době, kdy kvůli nemo-

ci nebo mateřství ztratí krátkodobý výdělek. „Soustava dávek nemocenského pojištění zá-

sadně zahrnuje pojištění krátkodobých následků některých sociálních událostí peněžitými 

dávkami odvozenými z výše výdělku.“ (Krebs, 2007, s. 242-243) 

Peněžitá pomoc v mateřství je hrazena z nemocenského pojištění. Upravuje ji zákon 

č. 197/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Podmínkou nároku na tuto dávku je účast na 

pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na 

peněžitou pomoc v mateřství. U osob samostatně výdělečně činných se zde vyžaduje také 

podmínka účasti na pojištění alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem 

počátku nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství je 

možné čerpat nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným termínem porodu. Má 

na ni nárok i pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela nebo pokud pojištěnec 

převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů. Dále otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě 

porodila na základě písemně uzavřené smlouvy, že bude o dítě celodenně pečovat a to 

nejdříve od sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dní po sobě 

jdoucích. Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství je 28 týdnů, pokud se matce 

narodilo jedno dítě. 37 týdnů, pokud se narodily dvě a více dětí. Výše peněžité pomoci 

v mateřství činí 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu. (ČESKO, 2006)  

„Dávky v mateřství jsou cílené na zdraví a sociální potřeby ženy.“ (Tomeš, 2010, s. 242)  

Druhým pojmem je denní vyměřovací základ, který je opět upraven v zákoně 

č. 197/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Denní vyměřovací základ se stanoví 

z vyměřovacího základu (vyměřovací základ je úhrn vyměřovacích základů pro zálohy na 

pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce) zjištěného z rozhodného 

období a vydělí se počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. (ČESKO, 

2006) 
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K dávce rodičovský příspěvek je třeba zjistit denní vyměřovací základ vždy ke dni soci-

ální události. Za sociální událost dle Tomeše se považují situace veřejně právně uznané a je 

s nimi spojováno sociální opatření ve prospěch postiženého. (Tomeš, 2010, s. 189) 

V tomto případě je tedy sociální událostí nástup na peněžitou pomoc v mateřství nebo na-

rození dítěte. Pokud jde o dítě svěřené do péče nahrazující péči rodičů, potom je dnem so-

ciální události den převzetí takového dítěte do péče. 

3.1 Oprávněná osoba 

Pojem oprávněná osoba je jedním ze základních pojmů státní sociální podpory. Opráv-

něná osoba je vždy fyzická osoba, pro kterou je konkrétní dávka určena. U většiny dávek 

je oprávněná osoba totožná s žadatelem. Oprávněná osoba musí být hlášena na území Čes-

ké republiky k trvalému pobytu. Pokud jde o cizince, je třeba splnit také podmínku bydliště 

na území České republiky. Podmínku trvalého pobytu může prominout v ojedinělých pří-

padech ministerstvo práce a sociálních věcí. Bydlištěm se rozumí dle zákona o pomoci 

v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., že „osoba má bydliště na území České republiky, zejména 

pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, 

plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, 

popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost 

dokládá sepětí této osoby s Českou republikou.“ (ČESKO, 2006 (2)) Statut bydliště je po-

tom zásadní právě při výplatě rodičovského příspěvku v rámci Evropské unie.  

Zákon o státní sociální podpoře přímo stanoví, kdo je u jednotlivých dávek oprávněnou 

osobou. U dávky přídavek na dítě je to nezaopatřené dítě. Do dovršení zletilosti je dítě 

zastupované v řízení o dávku zákonným zástupcem dítěte. U dávky příspěvek na bydlení je 

oprávněnou osobou vlastník nebo nájemce, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu. 

Většinou je tedy tato osoba shodná s žadatelem o dávku. V některých případech může být 

oprávněnou osobou i dítě, pokud je vlastníkem bytu zapsaného v katastru nemovitostí. Ža-

datelem o dávku je v tomto případě zákonný zástupce, který je zároveň osobou společně 

posuzovanou. U dávky rodičovský příspěvek je oprávněnou osobou rodič pečující osobně 

celodenně a řádně o nejmladší dítě v rodině až do vyčerpání částky 220 000 Kč, nejdéle do 

4 let věku dítě. Rodiče se mohou při pobírání rodičovského příspěvku střídat. U dávky po-

rodné je oprávněnou osobou žena, která porodila první živě narozené dítě (a to i v případě, 

že dítě je po porodu umístěno v kojeneckém ústavu) nebo otec, pokud žena zemřela. 

U  porodného je současně oprávněnou osobou také osoba, která převzala dítě do trvalé 
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péče nahrazující péči rodičů a to do 1 roku jeho věku. (ČESKO, 1995 (3)) Oprávněnou 

sobou je tedy vždy ta osoba, jejíž zájmy jsou v dané dávce primárně upravovány. 

3.2 Rodina - okruh společně posuzovaných osob 

Rodinu můžeme definovat z mnoha hledisek. V této podkapitole se ji pokusíme vymezit 

z hlediska okruhu společně posuzovaných osob u dávek státní sociální podpory. Krebs 

formuluje rodinu z pohledu státní sociální podpory jako soužití rodičů a nezaopatřených 

dětí ve společné domácnosti. (Krebs, 2007, s. 253) Po druhé světové válce uznalo OSN, že 

rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti.  Má ji být poskytnuta nejširší možná 

veřejná ochrana a pomoc, právo na vhodnou právní, hospodářskou a sociální ochranu 

k zajištění jejího plného rozvoje. (Tomeš, 2010, s. 133) 

Za rodinu se dle zákona o státní sociální podpoře považuje oprávněná osoba a s ní spo-

lečně posuzované osoby, pokud společně uhrazují náklady na své potřeby. Žádná z osob 

nemůže být posuzovaná jako oprávněná osoba nebo osoba společně posuzovaná ve více 

rodinách. Okruhy společně posuzovaných osob musí být stejné v dávkách přídavek na dítě, 

porodné i rodičovský příspěvek. U dávky příspěvek na bydlení se okruh společně posuzo-

vaných osob řídí místem trvalého pobytu těchto osob. Z praxe tedy známe případy, kdy 

okruh společně posuzovaných osob u dávky přídavek na dítě či rodičovský příspěvek tvoří 

matka, dítě a otec dítěte. A u dávky příspěvek na bydlení je to potom v okruhu společně 

posuzovaných osob pouze matka a dítě, jelikož otec dítěte je hlášen k trvalému pobytu na 

jiné adrese. U dávky rodičovský příspěvek je okruh společně posuzovaných osob a tím 

i vymezení rodiny vázán na péči o nejmladší dítě v rodině. Za rodinu se tedy považují ro-

diče a jejich děti, přičemž za rodiče se nepovažují jen rodiče vlastní, ale i osoby, kterým 

bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, partner rodiče nebo takové osoby jako 

druh, družka rodiče. Každá společně posuzovaná osoba může být jako společně posuzova-

ná jen v jedné rodině. (Březká, Burdová, Vránová, 2010, s. 135) 

Společně posuzovanými osobami dle zákona o SSP tedy jsou: 

Nezaopatřené děti, dále rodiče těchto dětí (za rodiče se považují i osoby, jimž byly ne-

zaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů), manželé, partneři, druh, družka. 

Pokud jsou sami rodiče nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, zahrnují se do okruhu spo-

lečně posuzovaných osob také rodiče těchto rodičů. 
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Pokud oprávněná osoba žije sama, potom je považována za rodinu dle zákona o SSP 

sama. Stejně tak je v okruhu společně posuzovaných osob samo dítě, které je v plném pří-

mém zaopatření ústavu pro děti nebo mládež. Nezbytné je vymezit pojem osamělý rodič. 

Osamělým rodičem je svobodný, rozvedený nebo ovdovělý rodič, pokud nežije s druhem. 

Zákon SSP také vymezuje možnost vyloučit z okruhu společně posuzovaných osob ně-

které jinak společně posuzované osoby, pokud tyto osoby prokáží, že v případě přídavku 

na dítě, rodičovského příspěvku, porodného déle jak tři měsíce společně prokazatelně neži-

jí. U příspěvku na bydlení musí oprávněná osoba dokázat, že osoba se stejným trvalým 

pobytem byt neužívá. Potom ji lze z bydlení také po třech kalendářních měsících vyloučit. 

O vyloučení může rozhodnout Krajská pobočka Úřadu práce po prokazatelném doložení 

skutečností vyhotovením písemného rozhodnutí o tom, že tyto osoby nebudou osoby spo-

lečně posuzované. 

3.3 Nezaopatřené dítě 

Nezaopatřeným dítětem je dítě do 26 let věku, pokud se řádně a soustavně připravuje na 

budoucí povolání. Dále je nezaopatřeným dítětem také dítě, které je po ukončení povinné 

školní docházky, nejdéle však do 18 let věku, v evidenci úřadu práce bez nároku na podpo-

ru v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Nezaopatřeným je také dítě, které se na bu-

doucí povolání nemůže soustavně připravovat nebo vykonávat výdělečnou činnost pro ne-

moc nebo úraz, či z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vy-

konávat výdělečnou činnost. (ČESKO, 1995 (3)) 

U tohoto bodu je jistě zajímavé zmínit, že dne 1. dubna 2013 nabyl účinnosti zákon 

č. 48/2013 Sb., který novelizoval zákon o vysokých školách a zákon o státní sociální pod-

poře. Dle této novelizace se za dobu studia (tedy doba, kdy se nezaopatřené dítě soustavně 

připravuje na budoucí povolání na vysoké škole) považuje také doba přerušení studia, po 

kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená, tj. „uznaná doba rodičovství“. 

(Daněk, 2013) 

Dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se nepova-

žuje za nezaopatřené dítě pro účely zákona o státní sociální podpoře (Březká, Burdová, 

Kepková, Vránová, 2012, s. 62). 

Nezaopatřené dítě prokazuje svoji nezaopatřenost od 15 let potvrzením o studiu. Děti 

v evidenci úřadu práce do 18 let věku prokazují svoji nezaopatřenost rozhodnutím o nepři-
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znání podpory v nezaměstnanosti. Tyto doklady předkládají vždy k požadovanému roz-

hodnému období, které si vymezíme v další kapitole.  

3.4 Rozhodné období a rozhodný příjem 

Zákon o SSP říká, že příjem rozhodný pro přiznání dávky se stanoví jako měsíční prů-

měr příjmů rodiny připadající na rozhodné období. Měsíční příjem rodiny se stanoví jako 

součet jednotlivých měsíčních průměrů oprávněné osoby a osob s ní společně posuzova-

ných. 

Rozhodným obdobím je období, z kterého se dávka vypočítává, je to tedy doba, v které 

jsou zjišťovány příjmy a z které posléze vychází výplaty dávky. Jako příklad můžeme 

uvést dávku přídavek na dítě. Rozhodným obdobím je pro dávku podanou v době od 1. 10. 

2013 až 30. 9. 2014 kalendářní rok 2012. Započítává se tedy příjem z tohoto období a dáv-

ka se vyplácí od listopadu 2013 do října 2014. Přídavek na dítě vychází z předcházejícího 

kalendářního roku, příspěvek na bydlení z předcházejícího  kalendářního čtvrtletí. Rozhod-

né období u porodného je kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém se naro-

dilo dítě. 

Zákon o SSP vymezuje taxativně výčet rozhodných příjmů. Uvádí, které příjmy se 

v rozhodném období započítávají. Započítává se vždy čistý příjem. To je příjem po odpoč-

tu daně z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměst-

nanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (Krebs, 2007, s. 253). Za příjem se po-

važuje např. příjem ze závislé činnosti a funkční požitky, příjem z podnikání, příjmy 

z pronájmu, dávky z nemocenského pojištění, ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc 

v  mateřství, dávky důchodového pojištění, dávky úrazového pojištění, výživné dítěte po-

skytované druhým rodičem, podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, příjmy ze 

zahraničí a příjmy ze zahraničí obdobné dávkám SSP. Zákon také specifikuje způsob, ja-

kým jsou jednotlivé příjmy prokazovány.  
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4 SOUČASNÉ DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY 

Těhotenství, mateřství, narození a výchova dítěte, dysfunkce rodiny, úmrtí rodinného 

příslušníka, ochrana zájmů dítěte či osoby poskytující výživu jsou důležité sociální událos-

ti. (Tomeš, 2010, s. 241) Dávky státní sociální podpory během let reagovaly na tyto sociál-

ní události. Měnily se, některé vznikly jako nové, jiné zanikly po krátké době své existen-

ce. Většina z nich se vyvíjela a přetvářela právě dle změn vycházejících z ekonomické, 

sociální i politické situace ve státě.  

Během let byly zrušeny dávky jako příspěvek na dopravu (1. 7. 2004), zaopatřovací pří-

spěvek (1. 1. 2005), sociální příspěvek (31. 12. 2011). Dávky jako příspěvek na péči o dítě 

v zařízení vyžadující okamžitou pomoc trval jen od 1. 10. 2005 do 1. 6. 2006. Příspěvek na 

školní pomůcky se vyplácel pouze v roce 2007. Pěstounské dávky byly od 1. 1. 2013 zařa-

zeny pod zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Státní sociální podpora 

dávky pěstounské péče sice vyplácí, ale formálně jsou upraveny v zákoně o sociálně právní 

ochraně dětí.  

Dávky státní sociální podpory jsou dávky určené především pro rodiny s dětmi a před-

stavují hlavní formu finanční podpory rodin. Dle úvodního ustanovení zákona o státní so-

ciální podpoře se „stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby 

dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích.“ (ČESKO, 1995) Dle 

vyjádření MPSV mají dávky sledovat životní cyklus nezaopatřeného dítěte od jeho naroze-

ní až po ukončení jeho vzdělávacího procesu. Dávky nejsou předmětem zdanění, některé 

z nich jsou příjmově zkoumány, ale majetkové poměry rodin zkoumány nejsou. Náklady 

na státní sociální podporu hradí stát. Krebs ale také uvádí, že si systém státní sociální pod-

pory klade za cíl pouze přispět k úhradě nákladů „způsobených určitými sociálními situa-

cemi, nikoliv zabezpečit jejich plnou úhradu.“ (Krebs, 2007, s. 252) 

Dávky státní sociální podpory platné k 1. 1. 2014 jsou: 

a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu 

1. přídavek na dítě 

2. příspěvek na bydlení 

3. porodné 

b) ostatní dávky 

1. rodičovský příspěvek 

2. pohřebné 
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Dávky státní sociální podpory můžeme dělit dle Krebse (2010, s. 271) také na horizon-

tální a vertikální, tedy podle toho, jaký princip organizované solidarity státem je použit.  

Tyto dva směry jsou: 

 od bezdětných rodin k nízkopříjmovým rodinám, 

 od vysokopříjmových rodin k nízkopříjmovým rodinám.  

Dávky státní sociální podpory můžeme také dělit dle způsobu vyplácení jednotlivých 

dávek na dávky jednorázové (porodné, pohřebné) a dávky opakující se (přídavek na dítě, 

příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek). 

Záměrně v této práci nejsou blíže popsány jednotlivé dávky státní sociální podpory. Ba-

kalářská práce má za cíl věnovat se konkrétněji právě jedné z dávek státní sociální podpo-

ry, a to je rodičovský příspěvek.  Tato dávka je poskytovaná bez závislosti na příjmu a bě-

hem let byla několikrát novelizovaná. Můžeme uvést, že je dnes jednou z nejflexibilnějších 

dávek státní sociální podpory. V posledních letech se jí dotkla mnohá úsporná opatření. 

Jako už zmíněný „prorodinný balíček“, který v roce 2008 představil tehdejší ministr práce 

a sociálních věcí Petr Nečas a v tiskové zprávě 19. listopadu 2008 uvedl: „Cílem není pa-

sivní podpora rodiny, ale vytváří vlídnější prostředí rodičům pro snadnější sladění pracov-

ního a rodinného života.“ (MPSV, Tisková zpráva, 2008) 

Změny v rodičovském příspěvku vytváří jistě větší prostor v čerpání pro rodiče. Ti si tak 

mohou lépe sladit pracovní a rodinný život a stát může lépe dosahovat svého zájmu chránit 

a podporovat rodiny a zároveň chránit zájmy dítě. 
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5 RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. vymezuje rodičovskou dovolenou v §196 takto: „K pro-

hloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na 

jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skon-

čení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však 

déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.“ (ČESKO, 2006 (a)) 

V době rodičovské dovolené čerpá rodič státní rodičovský příspěvek. Rodičovskou do-

volenou čerpá rodič na základně dohody se zaměstnavatelem. V této dohodě si rodič se 

zaměstnavatelem upřesní, od kdy po ukončení peněžité pomoci v mateřství začne čerpat 

rodičovskou dovolenou a to formou oznámení zaměstnavateli. Dohodnou se, od kdy do 

kdy bude rodič čerpat rodičovskou dovolenou. V mnoha případech také oznámí matce do-

bu, po kterou bude ještě čerpat řádnou dovolenou, pokud si ji nevyčerpala před nástupem 

na peněžitou pomoc v mateřství.  

Během rodičovské dovolené rodiče, matka nebo otec dítěte, zpravidla nepracují. „Nema-

jí nárok na mzdu ani náhradu mzdy.“ (Tomeš, 2010, s. 244) Rodič nastupuje na rodičov-

skou dovolenou narozením dítěte nebo po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství 

nebo po skončení poskytování dávek v souvislosti s porodem. Umožňuje tak rodiči, aby 

o dítě pečoval celodenně, což je velmi důležité pro fyzický i psychický vývoj dítěte. Státní 

rodičovský příspěvek čerpá rodič dítěte podáním žádosti u Úřadu práce ČR příslušného dle 

jeho místa bydliště na předtištěném tiskopise. Tento tiskopis je možné najít také na strán-

kách ministerstva práce a sociálních věcí a je přílohou č. 1 této práce. K žádosti je třeba 

také doložit rodný list dítěte a doklad o čerpání peněžité pomoci v mateřství (příloha č. 2) 

nebo doklad o denním vyměřovacím základu otce (příloha č. 3). 

Pokud matka nečerpala peněžitou pomoc v mateřství, dokládá tuto skutečnost svým pro-

hlášením. Dávka je vyplácená měsíc zpětně až do vyčerpání celé částky rodičovského pří-

spěvku. Rodiče se mohou v čerpání rodičovského příspěvku libovolně střídat. Nárok na 

dávku vzniká jen v případě, že rodič pečuje o nejmladší dítě v rodině po celý kalendářní 

měsíc. Výjimku tvoří měsíce, kdy se dítě narodilo, kdy má rodič nárok na peněžitou pomoc 

v mateřství nebo nemocenské dávky v souvislosti s porodem. Dále měsíc, ve kterém osoba 

převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a měsíc, ve kterém dítě nebo rodič zemřeli. 

Pokud měl rodič i jiné vážné důvody, pro které nepečoval o dítě nebo pro které není možné 

podmínku péče o dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek přiznat, nelze podmínku 
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péče o dítě po celý kalendářní měsíc považovat za splněnou. Pokud má rodič v měsíci ná-

rok na peněžitou pomoc v mateřství nebo dávky v souvislosti s porodem, náleží rodičovský 

příspěvek pouze ve výši rozdílu mezi těmito dávkami. (Březká, Burdová, Vránová, 2010, 

s. 114-129) Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou a její vznik podnítila 

jistě i možnost uplatnění rovnosti mezi muži a ženami. Tedy skutečnost, aby na rodičov-

skou dovolenou mohl nastoupit také otec dítěte.  

5.1 Vývoj mateřských dávek u nás 

Dávky státní sociální podpory a tedy i samotný rodičovský příspěvek byly ukotveny 

a uceleny v jeden systém v roce 1995 zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 

Vznik samotných dávek pro ženy s dítětem můžeme ovšem zaznamenat mnohem dříve. 

Vycházely sice z různých druhů sociálního pojištění, nebyly poskytovány plošně nebo vý-

razně v jiné úpravě, než před zavedením státní sociální podpory, ale měly plnit svou zá-

kladní funkci a to je podpora porodnosti a potažmo ekonomická podpora rodiny. Již v době 

vzniku první republiky, kdy mezi nově vznikajícími zákony, které se týkaly finanční pod-

pory rodin, byl zákon garantující budoucím matkám právo mateřské dovolené. (Tomeš, 

2010, s. 242) 

Od roku 1924 měly rodičky nárok na mateřskou dovolenou 6 týdnů před porodem a 6 

týdnů po porodu s možností prodloužení pokud své dítě kojily. Sbírka zákonů a nařízení 

č. 221 z roku 1924 k tomuto uvádí „§95 II. pomoc v mateřství, pojištěnkám a to: 2. peněži-

tou pomoc rovnou nemocenskému (I., č. 2.) šest týdnů před porodem a šest týdnů po poro-

du, nemá-li pojištěnka bez tohoto nároku na nemocenské a nekoná-li námezdní práce, 

k době, po kterou pojištěnka požívá této dávky před porodem, nepřihlíží se při výpočtu 

ochranné lhůty podle §97odst. 4 a 5.“ (ČESKO, 1924) 

V roce 1948 byla délka prodloužena až na 18 týdnů a dávky byly pobírány ve výši ne-

mocenského pojištění. Délka mateřské dovolené a její výplaty se během let měnily a po-

stupem času na placenou mateřskou dovolenou navazovala neplacená mateřská dovolená 

do dvou let věku dítěte. Poskytovala se pouze pracujícím ženám. Do systému společenské 

pomoci se dostává mateřský příspěvek - později rodičovský příspěvek. Významným mez-

níkem je 1. říjen. 1970, od kdy je poskytován všem ženám, bez ohledu na jejich ekonomic-

kou aktivitu, a postupně se jeho výše zvyšovala (Krebs, 2010, s. 382). Od roku 1987 je 

poskytován při péči o druhé a další dítě o jeden rok déle, tj. do tří let věku dítěte. Postupem 
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času se přistoupilo k celkové změně a z mateřského příspěvku se stává příspěvek rodičov-

ský a dochází tak k zrovnoprávnění matek a otců při výchově dětí. „Umožňuje rozložit 

péči o dítě na oba rodiče. Otec může převzít – dříve než by se konzervativnímu oku zdálo 

i hlavní část péče o dítě a uvolnit matce cestu k návratu do zaměstnání.“ (Možný, 2008, 

s. 195) Sjednocuje se také doba poskytování rodičovského příspěvku do tří let věku dítěte 

(resp. do sedmi let při péči o dítě těžce zdravotně postižené). Výše rodičovského příspěvku 

byla stanovena v jednotné výši bez ohledu na počet dětí, o něž bylo pečováno. 

Časopis Národní pojištění uvedl, že rodičovský příspěvek od svého zavedení prošel řa-

dou zásadních změn. V podobě mateřského příspěvku byl zpočátku dávkou, která náležela 

pouze omezenému počtu žen, a to při péči o dítě do jednoho, později do dvou let věku. 

Sledována byla celodenní osobní péče o dítě, zda žena řádně pečuje o všechny své děti, 

pravidelná návštěva lékaře v těhotenství i po narození dítěte. Výše příspěvku byla odstup-

ňována podle počtu dětí, o něž žena pečovala. (Národní pojištění, 1995, s. 1-9) 

Další kapitola popisuje změny od roku 1995, kdy vstupuje v platnost zákon o státní so-

ciální podpoře a mění tak způsob i plátce rodičovského příspěvku.  

5.2 Změny v rodičovském příspěvku po roce 1995 

Rodičovský příspěvek byl koncipován jako dávka, která je určena rodiči v době, kdy 

z důvodu péče o malé dítě nemůže být výdělečně činný, popř. jeho výdělečná činnost byla 

omezena.  Zákon o SSP zrušil zákon o rodičovském příspěvku a zahrnul ho mezi dávky 

státní sociální podpory. (Březká, Burdová, Vránová, 2000 s. 101) 

Plátcem rodičovského příspěvku byl do roku 1995 obvykle zaměstnavatel rodiče, i když 

to byla státní dávka. Od října 1995 se stal novým plátcem okresní úřad místně příslušný 

podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby na základě písemné žádosti. 

Rodičovský příspěvek zachoval nutnost celodenní péče o dítě, ale prodloužil jeho trvání 

do čtyř let věku. Pokud šlo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené nebo dlouhodobě 

postižené, náležela tato dávka do sedmi let věku. Byl vyloučen nárok při příjmu z výděleč-

né činnosti, kromě případů u osob vykonávajících závislou činnost, jestliže je činnost sjed-

nána na dobu dvou hodin denně nebo čistý příjem nepřesáhl v kalendářním měsíci pro oso-

by nezaopatřené více než 1680 Kč měsíčně. Pro osoby samostatně výdělečně činné byla 

stanovena podmínka nároku na rodičovský příspěvek odlišně. Tito rodiče měli nárok na 

rodičovský příspěvek pouze v kalendářním měsíci, v němž nebyli povinni platit zálohu na 
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pojistné na důchodovém zabezpečení a zároveň nebyli výdělečně činní a dítě nemohlo být 

umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení. Výjimka byla stanovena 

u dětí se zdravotním postižením, které mohly navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu 

nepřevyšujícím čtyři hodiny denně. (Národní pojištění, 1995, s. 28-29) 

Nárok na rodičovský příspěvek měl rodič, pečoval-li o dítě řádně a celodenně. Podle zá-

kona byla rodičem pro poskytování rodičovského příspěvku i osoba, jež převzala dítě do 

trvalé péče nahrazující péči rodičů. Poskytovala se však pouze jednomu z rodičů.  

Výše rodičovského příspěvku náležela ve výši součinu částky životního minima a koefi-

cientu 1,10. Podle tehdejšího životního minima činila výše rodičovského příspěvku 

u rodiče, který byl zároveň nezaopatřeným dítětem, částku 1 958 Kč. U ostatních rodičů 

částku 1848 Kč. Pokud rodič měl nárok na rodičovský příspěvek pouze po část měsíce, 

vypočítala se výše příspěvku na základě denní sazby, která se stanovila jako jedna třicetina 

částky připadající na celý kalendářní měsíc. Nastala-li varianta, že rodič po část měsíce 

pobíral dávky nemocenského pojištění, obdržel rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi 

dávkami nemocenského pojištění a rodičovského příspěvku. (Národní pojištění, 1995 

s. 29 - 30) V letech 1996 – 2000 proběhlo v právní úpravě rodičovského příspěvku několik 

změn. 

Zákon umožnil návštěvu jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení v rozsahu 

tří kalendářních dnů v měsíci. Dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené nebo dlouhodobě 

zdravotně postižené a také dítě, jehož rodiče byli zdravotně postižení dle podmínek záko-

na, mohlo navštěvovat mateřskou školu nebo jesle v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny 

denně. Další změnou bylo zúčtování rodičovského příspěvku u osob samostatně výdělečně 

činných. 

„Pokud jde o samostatnou výdělečnou činnost, vychází úprava nároku na výplatu rodi-

čovského příspěvku z respektování specifických podmínek této činnosti, spočívající v tom, 

že v průběhu roku nelze výši příjmu osob konajících uvedenou činnost jednoznačně proká-

zat. Proto se při samostatné výdělečné činnosti vyplácí rodičovský příspěvek zálohově 

v těch kalendářních měsících, v nichž podle sdělení osoby samostatně výdělečně činné 

měla tato osoba příjem nepřesahující částku na osobní potřeby rodiče. (tj. 2 190 Kč., popř. 

2 310 Kč).“ (Březká, Burdová, Vránová 2000, s. 108)  

S novelizací od 1. 10. 2001 byly zmírněny podmínky pro poskytnutí příspěvku pracují-

cím rodičům. Dosud platila pravidla, že rodič měl možnost vykonávat výdělečnou činnost 
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pouze v případě, když čistý zisk z této činnosti nepřevyšoval částku jeho životního mini-

ma.     S novelizací bylo rodičům umožněno pracovat déle. Hranicí byl příjem, jenž odpo-

vídal 1,5 násobku částky na osobní potřeby rodiče. Od 1. 1. 2004 se nesledoval příjem ro-

diče vůbec. Od této doby může být rodič na rodičovském příspěvku výdělečně činný 

v jakémkoliv rozsahu a neztratí nárok na rodičovský příspěvek. (ČESKO, 1995 (1)) 

Zákon platný do 31. 12. 2005 umožňoval již návštěvu mateřské školy, jeslí nebo jiného 

obdobného zařízení pro dítě předškolního věku nejvýše pět dnů v kalendářním měsíci. Od 

1. 1. 2006 nastala změna v tom směru, že stejná pravidla platila pro děti do tří let věku. 

Dítě, které dovršilo tří let, mohlo navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení 

po dobu nepřesahující čtyři hodiny denně.  

Výše rodičovského příspěvku byla stanovena jako součin částky na osobní potřeby rodi-

če, který má na rodičovský příspěvek nárok a koeficientu 1,54. Částka rodičovského pří-

spěvku od ledna 2005 činila tedy 3 635 Kč měsíčně a u rodiče, jenž byl zároveň nezaopat-

řeným dítětem do 26 let věku, 3 835 Kč měsíčně. Zásadní také bylo, že podmínka celoden-

ní péče se považovala za splněnou, jestliže rodič zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou 

v době, kdy byl výdělečně činný. (Březká, Burdová,Vránová, 2005 s. 110-121) 

Zákon č. 112/2006 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007, změnil výši rodičovského 

příspěvku tak, že za kalendářní měsíc činil od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 

částku odpovídající čtyřiceti procentům průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře 

dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za kalendářní rok, který 

o dva roky předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský příspěvek poskytuje. Tuto 

částku vyhlašovalo ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. 

(ČESKO, 1995 (2)) Od 1. ledna 2007 byla výše rodičovského příspěvku 7582,-Kč. 

Při této právní úpravě měl nárok na rodičovský příspěvek rodič, který řádně pečoval 

o dítě do čtyř let věku, nebo do sedmi let věku, šlo-li o dítě zdravotně postižené nebo dlou-

hodobě zdravotně postižené. Dítě, které dosáhlo tří let věku, mohlo navštěvovat mateřskou 

školu nebo jiné obdobné zařízení v měsíci nejvýše čtyři hodiny denně. Dítě do tří let věku 

mohlo navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení maximálně na pět dní v měsíci. 

Jako příklad lze uvést rodinu v této situaci: rodina s  dvěma dětmi pět a tři a půl roku. 

Otec chodí do práce na směny. Matka nastupuje po rodičovské dovolené do zaměstnání, 

nadále jí ovšem trvá nárok na rodičovský příspěvek. Dítě ve věku pět let chodí do školky 

na celý den. Dítě ve věku tři a půl roku chodí do školky na dopoledne. Matka pracuje. Na-
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dále ovšem čerpá rodičovský příspěvek do čtyř let věku nejmladšího dítěte. Dítě pětileté 

mohlo navštěvovat mateřskou školu celodenně, dítě tři a půlleté mohlo chodit do školky 

pouze na čtyři hodiny denně. V takovém případě by matka nárok na rodičovský příspěvek 

neztrácela. Pokud by matka, byť jeden jediný den v měsíci nechala tříleté dítě v mateřské 

školce déle než čtyři hodiny denně, neměla by v tomto měsíci nárok na rodičovský příspě-

vek. Pokud by matka rodičovský příspěvek ukončila, dítě by mohlo chodit do školky na 

celý den. 

Dítě zdravotně postižené nebo dlouhodobě zdravotně postižené mohlo navštěvovat ma-

teřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního zařízení v rozsahu nepřesa-

hujícím čtyři hodiny denně, stejně jako dítě rodičů, jejichž postižení zraku nebo sluchu 

bylo více jak 50%. Pokud rodiči náležel příspěvek na péči a současně rodičovský příspěvek 

na dítě, náležel mu rodičovský příspěvek ve výši jedné poloviny příspěvku, nejméně však 

ve výši rozdílu mezi příspěvkem na péči a rodičovským příspěvkem. 

K výrazným změnám v rodičovském příspěvku došlo od 1. 1. 2008. Všechny současné 

rodičovské příspěvky byly ze zákona ukončeny a každý rodič si musel nově podat žádost 

o  rodičovský příspěvek a to na nejmladší dítě v rodině.  Také si rodič mohl sám zvolit, jak 

dlouho bude rodičovský příspěvek pobírat. Zákon umožnil tzv. třírychlostní čerpání. Tímto 

způsobem zákon poprvé a výrazně umožnil rodičům svobodu volby péče o dítě.  

Nárok zůstával rodiči, který pečoval o dítě do čtyř let věku nebo do sedmi let věku po-

kud šlo o dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Návštěva mateřské školy nebo jiného před-

školního zařízení byla povolena u dítěte mladšího tří let v rozsahu nepřevyšujícím pět dní 

v měsíci, u dítěte staršího tří let čtyři hodiny denně.  

Příjmy rodiče nebyly již sledovány, pokud po dobu své výdělečné činnosti zajistili péči 

jinou zletilou osobou. Rodičovský příspěvek byl stanoven v pevně stanovených měsíčních 

částkách ve třech výměrách 

 zvýšená výměra 11 400 Kč znamenala rychlejší čerpání do 24 měsíců dítěte, nárok 

rodiče na peněžitou pomoc v mateřství musel být vyšší jak 380 Kč na den 

 základní výměra 7 600 Kč představovala klasické čerpání do 36 měsíců dítěte, ná-

rok na tuto formu čerpání měl rodič, který měl nárok na peněžitou pomoc 

v mateřství nebo nemocenské dávky v souvislosti s porodem a její denní výše neby-

la rozhodující 
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 snížená výměra 3 800 Kč se vyznačovala pomalejším čerpáním (nevznikl-li nárok 

na peněžitou pomoc v mateřství): 7 600 Kč do 21. měsíce věku dítěte a dále do 48. 

měsíce v částce 3 800 Kč, později upravena 7 600 Kč do 9. měsíce a dále do 48. 

měsíce v částce 3 800 Kč 

Vzhledem k tomu, že rodičovský příspěvek je od 1. 1. 2012 na základě sociální reformy 

určen zcela nově, věnuje se mu následující kapitola. Popisuje rodičovský příspěvek, tak jak 

funguje a je vyplácen od roku 2012. 

5.3 Rodičovský příspěvek od roku 2012 

Rodičovský příspěvek platný od 1. 1. 2012 je určen v celkové výši 220 000 Kč. Jedná se 

o dávku měsíční, opakovatelnou. Tuto částku má možnost čerpat rodič na nejmladší dítě 

v rodině do 4 let věku dítěte, za předpokladu, že o dítě pečuje celodenně a řádně po celý 

kalendářní měsíc. Musí splňovat nejenom podmínku trvalého pobytu, ale také bydliště na 

území České republiky. Výdělečná činnost ani činnost ze závislé činnosti se nezkoumá. 

Návštěva mateřské školy ani jeslí se po druhém roku věku také nezkoumá. Do dvou let 

věku smí dítě mateřskou školu, jesle nebo obdobné zařízení navštěvovat pouze za předpo-

kladu, že délka pobytu dítěte v tomto zařízení nepřesáhne 46 hodin měsíčně.  

Čerpání výše rodičovského příspěvku je odvozeno od denního vyměřovacího základu 

pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem 

nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Denní vyměřovací základ se 

určuje ke dni narození dítěte nebo ke dni začátku sociální události.  Rodič může volit výši 

rodičovského příspěvku od 50 Kč až do 7 600 Kč měsíčně, jestliže je alespoň jednomu 

z rodičů v rodině možné stanovit 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nepře-

vyšujícího 7 600 Kč měsíčně. Pokud je 70% 30násobku denního vyměřovacího základu 

určen v částce převyšující 7 600 Kč až do částky 11 500 Kč měsíčně, může rodič volit 

s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního 

vyměřovacího základu.  Maximální částkou čerpání rodičovského příspěvku je 11 500 Kč 

měsíčně. Nemůžeme-li u žádného rodiče ke dni narození dítěte určit denní vyměřovací 

základ, je rodičovský příspěvek stanoven v částce 7 600 Kč do devátého měsíce života 

dítěte a v částce 3 800 Kč do čtyř let věku dítěte. Na rodičovský příspěvek zakládá nárok 

pouze jedno, a to nejmladší dítě v rodině. 
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Zajímavostí takto nastaveného rodičovského příspěvku je také možnost změnit výši ro-

dičovského příspěvku každé tři měsíce. V praxi to tedy znamená, že rodič zvolí po ukon-

čení peněžité pomoci v mateřství rodičovský příspěvek ve výši 11 500 Kč, po třech měsí-

cích si jej může změnit na 5 500 Kč, za další tři měsíce např. na částku 10 600 Kč. Tyto 

změny může provádět až do vyčerpání částky 220 000 Kč. Vyčerpáním této částky zaniká 

nárok na dávku rodičovský příspěvek. 

Dojde-li v rodině k situaci, že se změní osoby, které jsou pro stanovení výše rodičovské-

ho příspěvku posuzovány jako rodiče, může dojít ke změně nároku na výši rodičovského 

příspěvku a to od měsíce následujícího po měsíci, v němž změna nastala. 

Volbu výše rodičovského příspěvku provádí rodič, který je žadatelem o dávku. Tento 

rodič může provést změnu výše rodičovského příspěvku, a to po uplynutí tří celých kalen-

dářních měsíců jdoucích po sobě.  Volbu nelze provést zpětně. 

Nárok na rodičovský příspěvek přiznaný z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině končí 

posledním dnem měsíce, jenž předchází měsíci, v němž se stalo nejmladším dítětem v ro-

dině další dítě. 

V případě, že má některý z rodičů v měsíci nárok na rodičovský příspěvek i peněžitou 

pomoc v mateřství, náleží mu rodičovský příspěvek pouze v rozdílu mezi těmito dávkami. 

Pokud by měl rodič v měsíci, v němž má nárok na rodičovský příspěvek i peněžitou pomoc 

v mateřství vyšší než je výše rodičovského příspěvku, nárok na rodičovský příspěvek zani-

ká. „Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku rozumí též osoba, která převzala dítě 

do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči ro-

dičů se považuje dítě osvojené, dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela nebo partnera. Je-li rodičem 

dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek nezletilá osoba, lze ji přiznat rodičov-

ský příspěvek, jen jestliže soud nerozhodl o pozastavení výkonu povinnosti a práva péče 

o dítě u nezletilého rodiče.“ (ČESKO, 1995 (3)) Sb. Poslední věta citovaného zákona je 

účinná od 1. 1. 2014. 

K výplatě dávky je příslušný Úřad práce ČR. 

5.4 Podmínka celodenní péče 

Rodičovským příspěvkem se po celou dobu prolíná podmínka celodenní řádné péče o dí-

tě. Pokud by zde tato podmínka nebyla ukotvena, ztrácel by rodičovský příspěvek svůj 
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zásadní význam. Tedy možnost rodiče věnovat se celodenně dítěti a tím podporovat jeho 

zdravý vývoj.  

Zároveň rodičovský příspěvek otevírá možnost zapojit do péče o malé dítě také otce dí-

těte a umožnit tak rodičům možnost výdělečné činnosti při současném pobírání rodičov-

ského příspěvku. Je zde snaha o přechod na princip univerzality, pokud jde o osobní roz-

sah. (Tomeš, 2010, s. 243-244) 

Zákon připouští také výjimky, kdy se podmínka celodenní péče považuje za splněnou, 

aniž by rodič ztratil nárok na rodičovský příspěvek. Vymezuje ji § 31 odst. 3 zákona 

o SSP. První výjimkou tedy je, že dítě, které nedosáhlo dvou let věku, může navštěvovat 

jesle nebo mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 

46 hodin v kalendářním měsíci. Dále mohou navštěvovat jesle nebo mateřskou školu nebo 

jiné obdobné zařízení děti, které pravidelně navštěvují léčebně rehabilitační zařízení nebo 

mateřskou školu nebo její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zamě-

řením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v roz-

sahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, děti zdravotně postižené pravidelně navštěvují jesle, 

mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevy-

šujícím 6 hodin denně a děti, které navštěvují jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné 

zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže oba 

rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká 

závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách. U dítěte 

staršího dva roky se návštěva mateřské školy, ani jiného obdobného zařízení nezkoumá. 

Podmínka osobní celodenní péče o dítě se dle uvedeného paragrafu považuje za splně-

nou, pokud rodič zajistí péči jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo je 

žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání. Péče jinou zletilou 

osobou musí být zajištěna bezúplatně. (ČESKO, 1995(3))  

Rodičovský příspěvek tak, jak je nastaven dnes, je jistě pro mnoho rodičů variabilní a ví-

tají možnost změny volby výše dávek dle své životní situace. Přesto se domníváme, že 

u  mnoha rodičů vyhrává rozpočítání částky do tří let věku tak, aby jejich příjmy byly roz-

prostřeny do tří let ve stejné výši po celou dobu nároku na rodičovský příspěvek souběžně 

s dobou čerpání rodičovské dovolené u zaměstnavatele. 
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6 RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK V RÁMCI DÁVEK EU 

V Evropě se ve většině zemí uplatňuje rovnost mezi muži a ženami a mateřská dovolená 

je nahrazená rodičovskou dovolenou, popř. dovolenou na výchovu. Většinou ji může čer-

pat matka nebo otec dítěte. Rodičovství a příchod dítěte na svět samo o sobě není sociální 

událostí, ale vzhledem k tomu, že matka nebo otec většinou v době péče o tak malé dítě 

nepracují, nemají nárok na mzdu, mají ovšem při splnění určitých podmínek nárok na dáv-

ky plynoucí ze sociálního zabezpečení, potažmo státní dávky. Poskytování i podpůrčí doba 

v jednotlivých zemích Evropské unie jsou odlišné dle sociálních politik a právní úpravy 

jednotlivých zemí. (Tomeš, 2010 s. 244) 

Základním principem Evropské unie je právo občanů na volný pohyb. K tomuto napo-

máhají pravidla koordinace sociálního zabezpečení. Evropská pravidla sociálního zabezpe-

čení nenahrazují vnitrostátní systémy. Evropská unie pouze poskytuje společná pravidla, 

která chrání práva občanů EU v oblasti sociálního zabezpečení při pobytu v ostatních ze-

mích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku. Členské země se ovšem sa-

my rozhodují, jaké dávky budou vypláceny a za jakých podmínek, jelikož jejich systémy 

jsou různorodé, fungují na odlišných principech a mají různá uspořádání. (MPSV, 2013 Co 

je koordinace?) 

„Politiky Evropské unie je možné chápat jako aktivity, které jsou plně realizovány jejími 

institucemi nebo se na jejich realizaci její instituce podílejí s tím, aby byly jejich prostřed-

nictvím dosaženy cíle vymezené v základních smlouvách, na nichž se musí dohodnout 

všechny členské země jednomyslně.“ (Cihelková, 2011, s. 120) 

Základní principy jsou dány pro všechny oblasti, které Evropská unie sdružuje. Právní 

normy Evropské unie jsou nadřazeny normám národním, mezi členskými zeměmi by ne-

měly existovat ani technické, administrativní, kvalifikační překážky volného pobytu pra-

covníků. (Plchová, Abrahám, Helísek, 2010, s. 31) 

Tato pravidla platí také pro osoby bez státní příslušnosti, příslušníky členských států EU, 

Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, kteří jsou v některé této zemi pojištěni, a na 

jejich rodinné příslušníky. A v neposlední řadě také pro příslušníky nečlenských zemí, kte-

ří legálně pobývají na území EU. V rámci pravidel koordinace platí čtyři hlavní zásady 

a těmi jsou rovnost nakládání, aplikace právního řádu jediného státu, sčítání dob pojištění, 

zachování nabytých práv. (MPSV, 2004)  
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Od 1. 5. 2004 vstoupila také Česká republika do Evropské unie. Pro Českou republiku 

začala tedy platit pravidla koordinace. Občané členských států Evropské unie a občané 

členských států Evropského hospodářského prostoru a jejich rodinní příslušníci se od toho-

to data posuzují ve vztahu k dávkám státní sociální podpory stejně jako by se jednalo 

o občany České republiky. (Břeská, Burdová, Vránová 2010, s. 9) 

Od května 2004 je oblast státní sociální podpory regulována také právními předpisy Ev-

ropského společenství. Jedná se o: 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 884/2004 o koordinaci systémů so-

ciálního zabezpečení  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterými se stanoví pro-

váděcí pravidla k nařízení č. 883/2004 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 492/2011 o volném pohybu pracov-

níků uvnitř Unie 

 Nařízení Rady (EEC) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení  

1408/71 

 Nařízení Rady (ES) č. 859/2003, kterým se rozšiřuje používání ustanovení nařízení 

(EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 na občany třetích zemí, kterých se tato 

ustanovení dosud netýkala výhradně z důvodu jejich občanství. (Břeská, Burdová, 

Kepková, Vránová, 2012 s. 22) 

Cílem těchto nařízení je určit stát, který je kompetentní k výplatě dávek. Zároveň tato 

nařízení zajišťují, aby migrující osoba, která má zaměstnání ve více zemích Evropské unie, 

neztratila své nároky na sociální dávky.  

Na základě těchto principů jsou rodinné dávky poskytovány ve všech zemích Evropské 

unie, ale podmínky pro jejich získávání a jejich výše se významně liší. Přispívá k tomu 

také výrazně míra principů sociální politiky, z kterých jednotlivé státy vychází. Některé 

státy Evropské unie rodičovský příspěvek vůbec neznají, jiné jej poskytují odlišně, nebo 

vychází primárně ze systému sociálního pojištění.  

„Pomoc státu rodinám je vždy otázkou přerozdělování. Základní formou hmotného za-

bezpečení rodin s dětmi jsou rodinné dávky.“ (Tomeš, 2010, s. 245) Podpora rodin je 

obecně uznávanou součástí redistribučních mechanismů. 

Zaměříme se na některé země Evropské unie, které přiznávají dávku rodičovský příspě-

vek a uvedeme příklady koordinace systémů Evropské unie a vyplácení rodičovského pří-

spěvku v České republice občanům jiných členských států. Zásadní je v této otázce právě 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního 
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zabezpečení, které se vztahuje na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné, osoby 

pobírající dávky v nezaměstnanosti, pobírající důchod, studenty a osoby, které prokáží na 

území státu EU bydliště (neaktivní osoby), jejich rodinné příslušníky a pozůstalé. 

V rámci rodinných dávek pouze některé země stejně jako Česká republika vyplácejí ro-

dičovský příspěvek a podporují tak rodinu dávkou hrazenou ze státního rozpočtu. Jsou to 

Slovensko, Slovinsko, Belgie, Německo nebo Švýcarsko. V Německu je rodičovský pří-

spěvek vyplácen za splnění určitých podmínek do 14 měsíců věku dítěte, po ukončení pe-

něžité pomoci v mateřství. U nejnižšího základu pojištění činí tento příspěvek 300 Eur. 

Tuto částku lze rozšířit min. o 75 Euro, pokud je v rodině druhé malé dítě. Vyšší dávka se 

odvíjí od systému sociálního pojištění. Ve Slovinsku je rodičovský příspěvek (Starševski 

dodatek) koncipován jako pomoc rodičům, kteří nemají nárok na rodičovské dávky 

v systému pojištění na ochranu rodičovství. Doba trvání nároku je jeden rok. Rodičovské 

dávky v Estonsku se vyplácí do 435. dne ode dne, kdy skončí nárok na peněžitou pomoc 

v mateřství. Rodičovská dávka v Belgii je vázána na podmínku, že rodič, který pracuje, 

přeruší svou kariéru, aby mohl pečovat o dítě. Může být na dovolené maximálně 3 měsíce, 

při částečném úvazku maximálně 6 měsíců. V Norsku jsou rodičovské dávky vypláceny 

stejně jako dávky v nemoci. Ale rodina a děti jsou podporovány jinými státními opatření-

mi. V Portugalsku spočívá počáteční rodičovská dávka v čerpání dovolené dle volby rodi-

čů 120 nebo 150 dnů. Ve Švédsku se peněžité rodičovské dávky vyplácejí po dobu celkem 

480 dní. Dávky v Portugalsku, Norsku a Švédsku ovšem nevycházejí z rodinných dávek, 

ale z dávek mateřských a otcovských. Slovenská republika s odkazem na účelnější využí-

vání finančních prostředků na podporu rodin s dětmi od 1. 1. 2014 značně zpřísnila pravi-

dla. Příspěvek při narození dítěte podmínila bydlištěm na Slovensku a nárok na něj mají 

pouze biologičtí rodiče. Rodičovský příspěvek je stanoven na 203,20 Eur. Příspěvek se 

ovšem nebude poskytovat rodičům, kterým již bylo odebráno starší dítě a úřad práce na něj 

poskytuje příspěvek osobě, která ho má v péči. Je nutné podotknout, že všechny země vy-

plácí dávky v mateřství nebo v otcovství, ale rodičovský příspěvek jako součást rodinných 

dávek vyplácí pouze malá část zemí. Vše záleží na koncipování ostatních dávek a samotné 

nastavení rodinné politiky v různých zemích Evropské unie. Hlavní princip koordinace by 

ovšem měl platit nejen v dávkách rodinných, ale směrem k celému spektru výhod pro rodi-

nu. Mezi evropskými zeměmi jsou pro komunikaci určeny takzvané E- formuláře nebo 

novější Sedy. Sedy mají pro všechny země Evropské unie jednotnou formu a jsou také ve 

všech jazycích. Jednotlivé sedy jsou označeny čísly a mají sloužit vždy k ověření určité 
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situace v jiné zemi Evropské unie. Napomáhají k určení sekundárního státu, pokud může 

být takový nastaven, a zaručují žadateli možnost podat zároveň žádost ve více zemích Ev-

ropské unie, tak aby byla dodržována správně a co nejjednodušeji pravidla koordinace jed-

notlivých zemí Evropské unie.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 VYMEZENÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU 

Výzkumným problémem této práce je analýza dat čerpání rodičovského příspěvku, dů-

vody ovlivňující jeho výši a s tím korespondující doba čerpání rodičovského příspěvku. 

Určit co nejvíce faktorů, které ovlivňují  výši a délku čerpání rodičovského příspěvku 

z pohledu státní sociální podpory.   

 Praktická část je psána za účelem zmapovat rodičovský příspěvek a jeho čerpání v ta-

kové podobě v jaké je dnes vyplácen. Zaměřuje se na faktory, které mohou ovlivnit výši 

čerpání rodičovského příspěvku. Určuje, jaké příčiny mohou vést k nejčastějším stanove-

ným výším rodičovského příspěvku, kterými skutečnostmi může být tato výše ovlivněna 

a jak široce je rozmanitost čerpání rodičovského příspěvku využívána samotnými rodiči. 

Vzhledem k tomu, že vycházíme z faktu, že rodičovský příspěvek byl od roku 2007 každý 

rok novelizován, je tedy jistě zajímavé zamyslet se nad skutečností, zda právě dnešní mo-

del čerpání je ten správný, vyhovující nebo pouze odráží aktuální situaci ve společnosti. 

Budeme vycházet z údajů dostupných na referátu státní sociální podpory, kontaktním pra-

covišti v Prostějově. Uvedené údaje nebudou tedy platné celorepublikově. Ze vzorku 151 

případů můžeme nahlédnout na fungování rodičovského příspěvku. Výzkumná část by 

měla doplnit náhled na teoretické poznatky o rodičovském příspěvku od jeho počátků po 

dnešek a poskytnou obraz o současné praxi a možnostech vyplácení rodičovského příspěv-

ku.  

Cílem výzkumu je zjistit, co vše podmiňuje volbu a výši čerpání rodičovského příspěvku 

u jednotlivých žadatelů. Výzkum bude proveden na základě analýzy spisové dokumentace 

rodičovských příspěvků přijatých na kontaktním pracovišti Prostějov ÚPČR v době od 

1. 10. 2013 do 31. 12. 2013. Postupovat budeme pomocí přestrukturované případové studie 

(Hendl, 2005 s. 227). Budeme tedy kombinovat analýzu orientovanou na případ i na pro-

ces. Budou porovnávány případy jako celistvá entita. Zaměříme se na konfigurace, asocia-

ce, příčiny a následky uvnitř případů a zároveň pomocí analýzy podle proměnných budeme 

odhalovat vtahy mezi jednotlivými prvky ve všech případech, abychom mohli porozumět 

dynamice a vlivům všech proměnných vyskytujících se v souvislosti s čerpáním rodičov-

ského příspěvku z pohledu státní sociální podpory. Předpokládáme, že zpracováním dat 

z uvedeného pracoviště získáme informace týkající se  vztahů mezi délkou a výší rodičov-

ského příspěvku v závislosti na věku  a pohlaví rodiče, denním vyměřovacím základu, výši 
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peněžité pomoci v mateřství, počtu dětí v rodině, která žádá o rodičovský příspěvek. Poku-

síme se najít odpověď na otázku, zda dle zakotvených zvyklostí čerpají rodiče rodičovský 

příspěvek převážně do tří let, tedy tak dlouho jak je v zákoně dána rodičovská dovolená. 

Nebo zda rodiče flexibilně zareagovali na možnost změny a výši rodičovského příspěvku 

a délka rodičovského příspěvku se ve většině případů bude lišit. Praktická část bude prove-

dena kvalitativním výzkumem. 

7.1 Výzkumné otázky a cíle 

K dosažení výzkumného cíle jsme stanovili hlavní výzkumnou otázku: Co podmiňuje 

volbu výše a délky rodičovského příspěvku a jaké další aspekty se podílejí při volbě rodi-

čovského příspěvku? 

Dílčí výzkumné otázky 

1. Které demografické aspekty ovlivňují poskytování rodičovského příspěvku? 

2. Jak flexibilně přistupují rodiče k rodičovskému příspěvku? 

3. Jaké konkrétní podmínky při poskytování rodičovského příspěvku se podílejí na 

možnosti volit výši a délku rodičovského příspěvku? 

4. Jaké jsou nejčastější bariéry z hlediska rozsahu čerpání rodičovského příspěvku? 

Na základě těchto výzkumných otázek jsme určily tyto výzkumné cíle. 

Výzkumné cíle 

1. Zjistit demografické aspekty vyskytující se v rodičovském příspěvku. 

2. Určit faktory ovlivňující volenou výši a délku rodičovského příspěvku. 

3. Zjistit nejčastější bariéry rozsahu čerpání rodičovského příspěvku. 

4. Zjistit statistické údaje vyplývající z analýzy dokumentů a sledovat, zda tyto údaje 

vypovídají o flexibilnosti čerpání rodičovského příspěvku. 

 

7.2 Výzkumný soubor a způsob jeho výběru 

Výzkumným souborem jsou žádosti o rodičovské příspěvky, které podali žadatelé na re-

ferátu státní sociální podpory, kontaktním pracovišti v Prostějově v době od 1. 10. 2013 do 

31. 12. 2013, včetně spisové dokumentace týkající se těchto rodičovských příspěvků. 
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7.3 Metody analýzy dat 

Pro výzkumnou část jsme zvolili kvalitativní výzkum, jako forma sběru dat byla použita 

metoda analýzy dokumentů. Kombinujeme analýzu orientovanou na případ a na proces. 

Případy se snažíme vyhodnocovat jako celistvou entitu. Zároveň chceme poskytovat kon-

figurace, asociace, příčiny a následky uvnitř případu, odhadovat vtahy mezi jednotlivými 

prvky ve všech případech, abychom mohli porozumět dynamice a vlivům všech proměn-

ných vyskytujících se v souvislosti s čerpáním rodičovského příspěvku. 

Návrh tabulky pro získávání dat z rodičovského příspěvku formou analýzy dokumentů 

na základě výzkumných otázek. 

 

           Tabulka č. 2 Návrh tabulky pro analýzu dat 

Vysvětlivky: VR (věk rodiče), PD (počet dětí v rodině do 4 let věku), V-PPM (výše pe-

něžité pomoci v mateřství), V- DVZ (výše denního vyměřovacího základu), DR (pohlaví 

druhého rodiče), NDR (nárok druhého rodiče na DVZ nebo PPM), částka RP (volená část-

ka rodičovského příspěvku rodičem, který je žadatelem u dávky RP), RP do (jak bude staré 

dítě, pokud rodič dočerpá 220 000 Kč ve zvolené výši), S (v okruhu společně posuzova-

ných osob je pouze jeden rodič), O (ostatní).  
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8 ANALÝZA A INTERPRETACE DAT 

V této kapitole se budeme zabývat analýzou jednotlivých spisů. Spisy budeme posuzo-

vat jako celek a přitom uvedeme možné jednotlivé případy. Budeme ilustrovat možnosti 

využití čerpání rodičovského příspěvku. 

8.1 Demografické ukazatele souboru 

Nejprve se budeme věnovat demografickým faktorům vyplývajícím z analýzy. O rodi-

čovský příspěvek požádalo celkem 151 žadatelů (rodičů). V 71 případech byl čerpán rodi-

čovský příspěvek na dívky v 80 případech na chlapce. Rodiče byli ve věku 17 až 45 let. 

Rodičů ve věku do 29 let bylo sedmdesát dva. Rodičů od 30 let do 39 let bylo sedmdesát 

pět a rodiče nad 40 let byli čtyři. Následující graf č. 1 znázorňuje procentuální rozložení 

žadatelů dle věku. 

 

Graf č.  1  Rozložení žadatelů dle věku 

Ze 151 zkoumaných případů byla ve většině žadatelkou o dávku žena. Mužů žadatelů 

bylo z celkového počtu pouze pět. Ve čtyřech z těchto pěti případů se rodiče na rodičov-

ském příspěvku střídají. Pouze v jednom případě navazoval rodičovský příspěvek otce na 

ukončení peněžité pomoci v mateřství matky dítěte. V tomto případě se jednalo o dávku 

vyplácenou v rámci EU. Matka byla občanskou Slovenské republiky. Pracovní poměr jí 

byl ukončen ještě před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Matka i dítě mají bydliš-

50 % 

48 % 

2 % 

Rozložení žadatelů dle věku 

věk do 29 let 30 až 39 let nad 40 let
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tě na Slovensku. Otec byl také občan Slovenské republiky s pracovní smlouvou v České 

republice. Jelikož jediným místem výkonu zaměstnání je Česká republika, nárok na rodi-

čovský příspěvek mu byl přiznán v ČR. Otec nastoupil na rodičovský příspěvek a zvolil 

čerpání rodičovského příspěvku do čtyř let věku dítěte. V ostatních případech, kde byl ža-

datelem o dávku muž, byla již v předešlém období žadatelkou o rodičovský příspěvek mat-

ka dítěte a rodiče se v čerpání rodičovského příspěvku pouze vystřídali. 

Ve dvou případech požádal otec o rodičovský příspěvek ve dvou letech nejmladšího dí-

těte a v jednom případě ve třech letech nejmladšího dítěte. V posledním rodičovském pří-

spěvku byl žadatel o dávku muž pouze tři měsíce, od října do prosince 2013. Od 1. 1. 2014 

si žádost o rodičovský příspěvek podala opět matka. V době, kdy čerpal rodičovský pří-

spěvek otec dítěte, čerpala matka nejmladšího dítěte podporu v nezaměstnanosti, jejíž ná-

rok vycházel právě z pobírání rodičovského příspěvku. Matka nastoupila na rodičovský 

příspěvek opět od 1. 1. 2014 s tím, že v květnu 2014 čeká další dítě. 

Ve všech případech čerpali muži částku nižší jak 7 600 Kč. Rozložení žadatelů dle po-

hlaví znázorňuje graf č. 2.   

 

Za další demografický faktor při čerpání rodičovské dovolené můžeme považovat počet 

dětí v rodině. Rozdělili jsme tedy žadatele podle počtu dětí v rodině. Nejpočetněji je 

v našem výzkumném vzorku zastoupena skupina rodičů s jedním dítětem do čtyř let věku. 

Žadatelů, v jejichž rodině jsou dvě děti do čtyř let věku, bylo 25 procent. Žadatelů s třemi 

3 % 

97 % 

Rozložení žadatelů dle pohlaví 

muži ženy

Graf č.  2 Rozložení žadatelů dle pohlaví 
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a více dětmi do čtyř let věku byla pouhá tři procenta. Pro další výzkum jsme sloučili počet 

žadatelů na skupinu s jedním dítětem do čtyř let věku a skupinu žadatelů s dvěma a více 

dětmi do čtyř let věku. Následující graf č. 3. ilustruje toto rozložení. 

 

Takto určené žadatele jsme dále analyzovali dle toho, jakou volili výši a délku rodičov-

ského příspěvku. Graf č. 4. znázorňuje rozložení volby výše rodičovského příspěvku 

u žadatelů s jedním dítětem do čtyř let věku a žadatelů s dvěma a více dětmi do čtyř let 

věku v rodině. 

Skupina případů rodin s jedním dítětem do čtyř let věku volila výši rodičovského pří-

spěvku nejčastěji v rozmezí 7 001 Kč až 7 500 Kč, druhou část této skupiny tvořili rodiče, 

kteří nemohli provést volbu, třetí významná volba byla v rozmezí 11 001 Kč až 11 500 Kč. 

V grafu je tato skupina rodičů znázorněna červenou barvou. 

Skupina rodičů s dvěma a více dětmi je v grafu č. 4 znázorněna modře. V těchto přípa-

dech byla nejčastěji volená částka také v rozmezí 7 001 Kč až 7 500 Kč. Další volené výše 

se již významně liší. Druhá nejčastěji volená částka výše rodičovského příspěvku je mezi 

6001 Kč až 6 500 Kč a až třetí část této skupiny tvoří rodiče bez možnosti volby rodičov-

ského příspěvku. Patrná je také skutečnost, že v této skupině není prakticky zastoupen ro-

dičovský příspěvek v nejvyšší částce. Jednalo se pouze o dvě procenta rodičů 

z výzkumného vzorku, zatímco u rodičů s jedním dítětem byla tato varianta volena až 

v sedmnácti procentech. To i za předpokladu, že ve vzorku rodičů se dvěma a více dětmi 

mohlo zvolit tuto možnost až 57 % rodičů. Můžeme tedy na základě grafu č. 4 dojít 
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Rozložení žadatelů dle počtu dětí v rodině 

jedno dítě dvě děti a více

Graf č.  3 Rozložení žadatelů dle počtu dětí v rodině 
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hypotéze, že rodiče, kteří mají v rodině dvě a více dětí do čtyř let věku, častěji volí variantu 

delší možnosti rozložení rodičovského příspěvku s nižší mírou čerpání. 

   

            Graf č.  4 Volba výše rodičovského příspěvku 

Z celkového počtu 151 žádostí bylo 34 žádostí, u kterých nemohli rodiče výši rodičov-

ského příspěvku provést vůbec. Provedli jsme tedy srovnání i u těchto žadatelů. 

Z následného grafu č. 5 je jednoznačné, že bez možnosti volby byli spíše rodiče s jedním 

dítětem. 

 

      Graf č.  5 Žadatelé bez možnosti volby 
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8.2 Analýza možnosti volby rodičovského příspěvku 

Dalším významným faktorem při poskytování rodičovského příspěvku je skutečnost, zda 

má některý z rodičů nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství či zda lze určit jeho vy-

měřovací základ. Z našeho vzorku vycházela více než polovina voleb čerpání rodičovského 

příspěvku z nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství a další volby vycházely 

z denního vyměřovacího základu otce. Ovšem musíme také uvést, že téměř jedna čtvrtina 

nemohla z důvodu absence určení denního vyměřovacího základu volbu vůbec provést. Ve 

většině případů se jednalo o rodiny s jedním dítětem do čtyř let věku. Na následujícím gra-

fu uvádíme zastoupení žadatelů, kteří měli možnost volby rodičovského příspěvku vychá-

zející z peněžité pomoci v mateřství, žádostí, kde volba vycházela z denního vyměřovacího 

základu otce, a žádostí, u kterých žadatelé nemohli provést volbu vůbec. 

 

V několika případech kombinovali rodiče peněžitou pomoc v mateřství a denní 

vyměřovací základ otce, i když těchto případů je nepatrně. V našem zkoumaném vzorku 

byly tyto případy vždy totožné. Tedy žadatelka, která současně pobírala peněžitou pomoc 

v mateřství, použila denní vyměřovací základ otce k navýšení rodičovského příspěvku. 

Uvádíme zajímavý případ, kdy matka měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši 

122 Kč denně. Mohla tedy volit maximální částku rodičovského příspěvku 7 600 Kč. 

Využila možnosti doložit denní vyměrovací základ otce. Vyměřovací základ otce činil 

1007 Kč. Žadatelka tak mohla využít možnost čerpání v maximální výši. Zvolila výši 

čerpání rodičovského příspěvku 11 500 Kč. Rodičovský příspěvek čerpala od narození 
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Graf č.  6 Možnosti volby 
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dítěte. V tomto případě bude matce první měsíce čerpání doplácen rozdíl mezi peněžitou 

pomocí v mateřství a rodičovským příspěvkem. Pokud žadatelka nezmění během doby 

čerpání částku rodičovského příspěvku, bude její rodičovský příspěvek končit v 1 roku 

a devíti měsících věku dítěte. Z tohoto případu jasně vidíme, že změny v rodičovském 

příspěvku a ukotvení pevné částky 220 000 Kč mohou délku rodičovského příspěvku 

znatelně zkrátit. 

Jak jsme uvedli denní vyměrovací základ otce využívají žadatelky o rodičovský 

přípěvek častěji v případě, že samotné nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství 

a mohou tak využít možnost měnit svůj rodičovský příspěvek. Tuto možnost využilo 

celkem 16 procent žadatelek o rodičovský příspěvek. Důležitá je skutečnost, že pokud 

žadatelka nedoloží denní vyměrovací základ otce ke dni podání žádosti o rodičovský 

příspěvek, nelze tak učinit dodatečně, jelikož volbu nelze provést zpětně a žadatel v žádosti 

o rodičovský příspěvek jasně uvádí „nemohu provést volbu“. V případě, že by matka 

uvedla, že nemůže provést volbu a po několika měsících doložila denní vyměřovací základ 

otce dítěte, který celou dobu byl v dávce uváděn, byl by na dávce vyčíslen přeplatek. 

Pokud by ovšem ve stejném případě nastala změna v okruhu společně posuzovaných osob, 

byla by volba možná. 

Nyní uvedeme, jak rodiče volí rodičovský příspěvek na základě přiznané peněžité po-

moci v mateřství nebo denního vyměřovacího základu druhého rodiče. Z peněžité pomoci 

v mateřství vycházelo 93 případů. Ve čtyřiatřiceti případech nešlo volbu provést vůbec 

a ve čtyřiadvaceti případech volil žadatel výši rodičovského příspěvku na základě denního 

vyměřovacího základu ke dni vzniku sociální události, v tomto případě k datumu porodu 

dítěte. 

Pokud je výše dávky peněžité pomoci v mateřství matky do 253 Kč na den, může volit 

rodičovský příspěvek vždy do částky 7 600 Kč. Pokud je peněžitá pomoc v mateřství sta-

novena v rozsahu 254 Kč až 383 Kč na den, spadá rodič do varianty volby výše rodičov-

ského příspěvku až do částky 11 500 Kč. Přičemž může zvolit jen takovou výši, která od-

povídá 70 procentům třicetinásobku denního vyměřovacího základu. Rodič s nárokem na 

peněžitou pomoc v mateřství nad částku 384 Kč za den může vždy volit rodičovský pří-

spěvek v nejvyšší možné částce 11 500 Kč měsíčně. Pokusili jsme se proto zmapovat sku-

tečnost, jak rodiče využívají možnost maximálního čerpání rodičovského příspěvku vyplý-

vající z denního vyměřovacího základu. Toto uvádí graf č. 7. Z grafu je patrné, že největší 

skupinu tvoří rodiče, kteří mohli zvolit výši rodičovského příspěvku v částce 11 500 Kč. 
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Menší skupinu tvořili rodiče, jejichž peněžitá pomoc v mateřství byla ve výši 7 600 Kč až 

11 499 Kč a mohli tedy volit maximálně do této výše. Nejméně zastoupená je skupina ro-

dičů, jejichž stanovená peněžitá pomoc v mateřství nedosahovala ani 253 Kč za den. 

         

V následujícím grafu č. 8 uvádíme porovnání, kolik žadatelů využilo maximální. 

možnost čerpání a kolik z nich zvolilo jinou variantu čerpání. Z tohoto grafu zjišťujeme, že 

rodiče ve všech případech využívají možnosti maximální volby mezi 20 % až 25 %. 

Zbytek rodičů zvolil nižší částku čerpání rodičovského příspěvku. 

Uvádíme tedy několik příkladů takového čerpání. Matka mohla volit čerpání 

v maximální výši 7 600 Kč, jelikož její denní vyměřovací základ byl ke dni sociální 

události, tedy nástupu na peněžitou pomoc v mateřství určen částkou 213 Kč na den 

a denní výše peněžité pomoci v mateřství v částce 150 Kč. Zvolila pouze částku 7 100 Kč 

z důvodu čerpání rodičovského příspěvku do tří let věku dítěte. Jiná matka čerpá 

rodičovský příspěvek v měsíční výši 8 600 Kč, ačkoliv mohla volit rodičovský v částce 

10 117 Kč, jelikož její denní vyměřovácí základ je 334 Kč a výše peněžité pomoci 477 Kč 

za den. Ze skupiny žadatelů z možností maximální výše uvádíme případ rodiče s možností 

volby 11 500 Kč, který provedl volbu v měsíční výši 7 333 Kč a rodičovský příspěvek tak 

nastavil do necelých tří let věku dítětě. Vtomto případě byl denní vyměřovací základ matky 

473 Kč a denní výše peněžité pomoci v mateřství 675 Kč. 
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Na možnost využití volby můžeme ovšem nahlédnou ještě z jiného hlediska. Tímto 

hlediskem  je možnost čerpání rodičovského příspěvku v závislosti na věku dítěte.  

 

 

Žadatelé z našeho výzkumného vzorku zvolili v 31 procentech výši dávky tak, aby jim 

byl rodičovský příspěvek vyplácen do tří let věku dítěte.  Graf č. 9 je barevně rozčleněn 

způsobem, aby bylo patrné, že 51 %  žadatelů si volí rodičovský příspěvek v hranici mezi 

dva a půl roku až tři a půl roku dítěte. Toto znázorňují různě zelená pole grafu. Tato pole 

jsme dále rozčlenili na rodiče, jež zvolili takovou výši rodičovského příspěvku, aby jim 
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      Graf č.  9 Čerpání rodičovského příspěvku dle věku dítěte 
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bylo čerpání rozloženo přesně do třetího roku dítěte. Modré pole je vyhrazeno pro žadatele, 

kdy konec rodičovského příspěvku nastane ve čtyřech letech dítěte. Poslední pole grafu 

jsou určena žadatelům, kteří čerpání rodičovského příspěvku rozložili do prvních dvou 

a půl let života nejmladšího dítěte. Zde bychom chtěli vyzvednou skutečnost, že zatímco 

volbu přesně do dvou let dítěte provedlo 7 % žadatelů, volba v intervalu mezi dvěma 

a dvěma a půl lety dítěte byla o 100 % větší.  

Zajímala nás tedy skutečnost, jak volí délku rodičovského příspěvku rodiče, kteří mohou 

libovolně čerpat od 50 Kč až do 11 500 Kč měsíčně, jelikož jim takovou volbu umožňuje 

jejich denní vyměřovací základ. Tuto skutečnost ilustrujeme na grafu č. 10. Dvě procenta 

žadatelů zvolila výši dávky tak, aby byly rozloženy do čtyř let věku dítěte. 61 % žadatelů si 

rozložilo rodičovský příspěvek způsobem, aby trval od dvou a půl do tří a půl let života 

dítěte. U 37 % žadatelů bude rodičovský příspěvek dočerpán do dvou a půl let dítěte, za 

předpokladu, že rodiče neprovedou následnou volbu změny výše rodičovského příspěvku. 

 

   Graf č.  10 Možnost volby 11 500 Kč dle věku dítěte 

Graf č. 11 znárzorňuje rodiče, kteří mohou čerpat až do částky 11 500 Kč. Přičemž mo-

hou zvolit jen takovou výši, která odpovídá 70% 30násobku denního vyměřovacího zákla-

du. Čtyři procenta žadatelů volila výši dávky tak, aby byla rozložena do čtyř let věku 

dítěte. Šedesát šest procent žadatelů si rozložilo rodičovský příspěvek od dvou a půl do tří 

a půl let života dítěte. Tito žadatelé se pohybují ve středu. U tří procent žadatelů bude 

rodičovský příspěvek dočerpán do dvou a půl let dítěte za předpokladu, že rodiče 

neprovedou následnou volbu. Vidíme tedy, že v souhrnu volby odpovídají. Zajímavé je 
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porovnání rodičů, kteří volili rodičovský příspěvek přesně do tří let věku. Ve skupině 

rodičů s maximální možnou volbou jich bylo dvacet devět procent, zatímco ve skupině 

rodičů s volbou až 11 500 Kč to byla čtyřicet čtyři procenta. Můžeme se tedy domnívat, že 

rodiče, kteří mají nejvyšší možnou volbu čerpání častěji rozkládají rodičovký příspěvek dle 

jeho výše a méně se orientují na délku jeho čerpání. 

 

 

Graf č.  11 Volba na základě 70 % DVZ, tedy až 11 500 Kč 

V tabulce č. 2 je přehledně znázorněno, že i když rodiče volí stejnu výši rodičovského 

příspěvku, neznamená to stejnou délku čerpání rodičovského příspěvku. V tabulce je 

uveden věk dítěte v měsících, do kterého žadatelé čerpali rodičovský příspěvek. Ve sloupci 

volby jsou uvedeny částky, které rodiče volili podle toho, do kolika let dítěte chtěli čerpat 

rodičovský příspěvek. Sledujeme, že největší flexibilita voleb je u rodičů, kteří volí dobu 

čerpání příspěvku do tří let věku dítěte. V grafu č. 12 uvádíme možné volby výše 

rodičovského příspěvku z analyzovaných spisů za předpokadu, že délka rodičovského 

příspěvku je 36 měsíců. Volbu výše a tím i volbu délky ovlivňuje mnoho faktorů. Žadatelé, 

kteří volili částku 6 000 Kč až 6 111 Kč rozkládali rodičovský příspěvek od narození dítěte 

a k volbě tedy použili denní vyměřovací základ druhého rodiče určený ke dni porodu. 

Rodiče, kteří volili částku 7 046 Kč až 7 333 Kč volili rodičovský příspěvek po ukončení 

peněžité pomoci v mateřství. Na základě tabulky č. 2 můžeme tedy říci, že výši možností 

čerpání ovlivňuje představa rodiče o délce rodičovského příspěvku a peněžitá pomoc 

v mateřství, a to nejenom její výše, ale také doba, po kterou ji čerpali v měsíci, který 

navazuje na rodičovský příspěvek. Pro názornost uvádíme příklad. Rodič, který ukončil 
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peněžitou pomoc v mateřství 25. 10. 2013 měl  měsíční výši peněžité pomoci v mateřství 

759 Kč. Tento žadatel si nastavil čerpání rodičovského příspěvku v měsíční výši 7 100 Kč. 

Začátkem čerpání rodičovského příspěvku je tedy 1. 11. 2013. 

 

Graf č.  12 Rodičovský příspěvek do 36 měsíců – možná výše 

Nyní se zaměříme na výši čerpání rodičovského příspěvku v částce 7 333 Kč. V tabulce 

č. 3 si můžeme všimnout, že tuto výši volili rodiče, jimž byl rodičovský příspěvek 

vyplácen dva roky a jedenáct měsíců, tři roky i tři roky a jeden měsíc. Toto je způsobeno 

dvěma faktory: výší peněžité pomoci v mateřství a její délkou v posledním měsíci, po 

němž následuje rodičovský příspěvek. Jako další případ uvedeme rodičovský příspěvek, 

kdy matka volí výši rodičovského příspěvku dle denního vyměřovacího základu otce. 

Chce, aby jí byl vyplácen rodičovský příspěvek do tří let věku dítěte. Volí částku 6 111 Kč 

s tím, že tato částka jí bude vyplácena po celou dobu kromě posledního měsíce. Za posled-

ní měsíc bude matce vyplacen rodičovský příspěvek pouze ve výši 4 Kč. Přesto je celý 

poslední měsíc vedena jako matka čerpající rodičovský příspěvek. Jako jiný příklad toho, 

že u každého žadatele je rodičovský příspěvek individuální, uveďme dva žadatele, kteří 

volili rodičovský příspěvek ve výši 7 096 Kč. Žadatelce A, která má peněžitou pomoc 

v mateřství v denní výši 510 Kč, bude rodičovský příspěvek přiznán do 37 měsíců věku 

dítěte a za poslední měsíc bude matce doplacena částka 24 Kč. Žadatelka B má peněžitou 

pomoc v mateřství v denní výši 389 Kč, její rodičovský příspěvek bude končit v 36 měsí-

cích dítěte. V těchto případech je patrné, že rozdíl délky rodičovského příspěvku zapříčini-

la výše peněžité pomoci v mateřství společně s faktem, že rodiči může být v jeden měsíc 

vyplácena peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek pouze ve výši rozdílu mezi 

těmito dávkami. Na výše uvedených příkladech jsme chtěli ukázat flexibilnost výše dávky 

v závislosti na délce rodičovského příspěvku. Je samozřejmě pouze na žadateli, v jaké výši 

rodičovský příspěvek zvolí. Vždy ovšem musí zvážit skutečnost, jak dlouho chce být 
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s dítětem doma a jaké možnosti čerpání má. Velice dobré je, že rodič může výši rodičov-

ského příspěvku během jeho čerpání změnit. Z výzkumného vzorku změnili výši čerpání 

rodičovského příspěvku do 28. 2. 2014 pouze dva rodiče. To ovšem nemusí nic znamenat. 

Rodič může provést takovou změnu každé tři měsíce. Rozložit čerpání rodičovského pří-

spěvku si může od částky 50 Kč. Tedy matka, která si zvolila čerpání 7 100 Kč do tří let 

věku dítěte, může v měsíci, ve kterém budou dítěti tři roky, změnit výši dávky na např. 

částku 550 Kč a prodloužit si tak dobu čerpání do čtyř let věku dítěte. 

    

  Porovnání možné délky a výše rodičovského příspěvku 
   měsíce možnosti volby 
   19 11 000, 11 500 
   21 11 500 
   23 10 584, 11 500 
   24 11 500 
   25 11 500, 10 500, 11 000 
   26 10 200, 10 000, 10 700, 11 500 
   27 8 000, 9 723 
   28 10 000 
   29 11 000 
   30 7 100, 7 333, 8 800, 8 820 
   31 8 600 
   33 7 096 
   34 6 470, 7 400, 7 500, 7 600 
   35 6 666, 7 097, 7 300, 7 333, 7 500, 7 600 
   36 4 600, 6 000, 6 100, 6 111,6 875, 6 935, 7 333 
     7 046, 7 096, 7 100, 7 300, 7 600 
   37 6 875, 6 900, 7 000, 7 096, 7 110, 7 333 
   38 6 470 
   40 6 285, 6 470 
   48 4 583, 5 200, nelze volit 
 

            Tabulka č. 3 Porovnání možné výše a délky rodičovského příspěvku 

Rozhodli jsme se spisy analyzovat ještě z jednoho pohledu. Rozdělili jsme žadatele 

o rodičovský příspěvek dle věku do skupiny žadatelů do třiceti let a do skupiny žadatelů 

starších třiceti let. V grafu č. 13 porovnáváme, jak volili rodičovský příspěvek dle jeho 

výše rodiče do třiceti let a rodiče nad třicet let. Obě skupiny volily rodičovký příspěvek 

nejčastěji v částce do 7 600 Kč. Zajímavé ovšem je, že ve variantě „nelze volit rodičovský 

příspěvek“ bylo ve skupině rodičů do 30 let třicet procent žadatelů, jež volili do částky 

7 600 Kč. Ve skupině rodičů nad třicet let bylo pouze dvanáct procent takových žadatelů. 

Zároveň jsme uvedli graf č. 14 se srovnáním, jaký nárok na možnou volbu rodiče měli. 
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Z tohoto grafu můžeme nejlépe pozorovat, že žadatelé nad 30 let věku měli mnohem 

častěji možnost volit rodičovský příspěvek v nejvyšší částce a jen velice málo z nich mělo 

tak nízký denní vyměřovací základ, že možnost jejich volby byla pouze 7 600 Kč.

 

Graf č.  14 Možnost volby rodičů 

Grafy č. 15 a 16 znázorňují rozložení délky rodičovského příspěvku dle věku dítěte. 

Rodiče ve věku do třiceti let volili variantu do tři let věku dítěte v sedmatřiceti procentech. 

Žadatelé nad třicet let tuto variantu volili méně často. Žadatelé ve variantě do třiceti let 

věku, kteří jsou zastoupeni v grafu délkou rodičovského příspěvku do 4 let věku dítěte, 

jsou pouze ti rodičové, kteří nemohli provést volbu. Rodiče do třiceti let věku volili 

nejdelší čerpání rodičovského příspěvku do tří a půl let věku dítěte. Rodiče nad třicet let 
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Graf č.  13 Volba rodičů 
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volili rozložení rodičovského příspěvku i do čtyř let věku dítěte a to i v případě, že volbu 

provést mohli.  

 

Poslední porovnání, které jsme provedli v těchto dvou věkově ohraničených skupinách, 

je možnost volby a její maximální využití ze strany žadatelů o dávku. Grafy č. 17 a č. 18 

porovnávají maximální možné volby u rodičů a jejich využítí. Jak jsme již uvedli, rodiče 

nad třicet let mohli mnohem častěji volit částku 11 500 Kč než rodiče do třiceti let věku. 

Ovšem tuto možnost využili v pouhých dvaceti devíti procentech. Podobně jako rodiče ve 

skupině do 30 let věku, kde tuto možnost využilo jen dvacet sedm procent žadatelů. 

Zajímavá je také možnost využití volby v nejnižší variantě. Rodiče starší třiceti let využili 

možnost čerpání v první kategorii,tedy do částky 7 600 Kč, stoprocentně. Zatímco rodiče 

do třiceti let věku zvolili čerpání v nižší částce po delší dobu.  

 

          Graf č. 15 Rodiče do 30 let 

Graf č. 16 Rodiče nad 30 let 
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Graf č. 17 Využití volby do 30 let 

 

Graf č. 18 Využití volby nad třicet let 

8.3 Spisy zastoupené v rámci Evropské unie a speciální případy 

Další hledisko vyplývající z anylýzy je jistě čerpání rodičovského příspěvku v rámci 

dávek Evropské unie. Denní vyměřovací základ otce nebo peněžitá pomoc matky je 

podmiňující také u těchto dávek. Lze ji stanovit nejenom z příjmů v České republice, ale 

i z příjmů v zahraničí. V našem zkoumaném vzorku bylo pouze pět rodičovských 

příspěvků vyplácených v rámci dávek Evropské unie. Ve dvou případech mohla matka 

volit výši rodičovského příspěvku na základě peněžité pomoci v mateřství. První z těchto 

případu je případ kdy matka, otec i dítě jsou občané České republiky s trvalým pobytem na 

území České republiky, ale s bydlištěm v Německu. Matka má pracovní smlouvu v České 

republice, otec v Německu. V tomto případě jednáme z hlediska přiznání dávky jako 

sekundární stát. Primárně kompetentní k  přiznání dávky je Německo. Matka tedy čerpala 

rodičovský příspěvek z Německa a Česká republika byla kompetentní k doplatku této 

dávky. Rodičovský příspěvek v Německu byl matce vyplácen po ukončení peněžité 

pomoci v mateřství do 14 měsíců věku dítěte v celkové výši 270 Eur. Matka si požádala 
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o rodičovský příspěvek současně v obou zemích Evropské unie s tím, že v ČR zvolila 

nejvyšší možnost čerpání, tedy 11 500 Kč na základě svého vyměrovacího základu. Česká 

republika je tedy kompetentní k doplatku dávky do částky 11 500 Kč až do vyčerpání 

220 000 Kč v České republice. Tento nárok plyne matce z pracovního poměru v České 

republice, který nadále trvá.  

V druhém případě je žadatelkou o dávku občanka Slovenské republiky s bydlištěm 

v České republice. Otec dítěte i dítě jsou občané České republiky. Matka byla do dubna 

2013 osobou samostatně výdělečně činnou. Z této činnosti jí vznikl nárok na peněžitou 

pomoc v mateřství. Po ukončení peněžité pomoci v mateřství čerpá rodičovský příspěvek 

pro ni v maximálně možné výši, tedy v částce 8 200 Kč měsíčně. Otec dítěte má v ČR 

pracovní poměr. Matka denní vyměřovací základ otce k navýšení rodičovského příspěvku 

až na částku 11 500 Kč v tomto případě nevyužila. 

V dalším případě vyplácíme dávky Evropské unie na základě bydliště v České republice. 

Oba rodiče jsou občané Slovenské republiky s bydlištěm v České republice. Matka dítěte si 

zde požádala o dávku rodičovský příspěvek na základě bydliště v České republice. 

K žádosti doložila své prohlášení, že zemí jejího zájmu je Česká republika. Dále potvrzení, 

že je zde celá rodina zdravotně pojištěna a nájemní smlouvu k dokladování bydliště . 

V rámci analýzy dokumentů jsme narazili na skutečnost, kterou jsme zatím neuvedli. 

Nárok na volbu rodičovského příspěvku může vycházet z čerpání mateřské dovolené 

u předchozího dítěte. Zákon tuto skutečnost uvádí takto: „…b) ke dni narození nejmladšího 

dítěte, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, nelze stanovit denní vyměřovací zá-

klad jen proto, že v průběhu pobírání rodičovského příspěvku poskytovaného z důvodu 

péče o dříve narozené dítě v rodině uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc 

v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině vzniká bezpro-

středně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě;“ (Česko, 1995) 

V našem výzkumném vzorku volila takto výši rodičovského příspěvku pouze jedna žada-

telka. Jedná se o případ, kdy matka čerpala rodičovský příspěvek v měsíční výši 7 333 Kč, 

a rodičovský příspěvek měl být ukončen v říjnu 2014. V říjnu 2013 se již narodilo matce 

druhé dítě. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství s tímto druhým dítětem neměla. Využila 

tedy peněžité pomoci v mateřství s prvním dítětem a upravila čerpání rodičovského pří-

spěvku s druhým dítětem na částku 6 111 Kč. Rozložila si takto rodičovský příspěvek do 

tří let věku druhého dítěte. V případě, že by se jí dítě narodilo až v měsíci prosinci 2013 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 58 

 

nemohla by již volit výši rodičovského příspěvku a její čerpání by bylo 7 600 Kč do devá-

tého měsíce věku druhého dítěte a 3 800 Kč do čtyř let věku dítěte. 

Další skutečnost, která vyplynula z analýzy dokumentů, je fakt, že některé matky začí-

nají čerpání rodičovského příspěvku až o měsíc později, než jim dle zákona vzniká nárok. 

Jako příklad uvedeme rodičovský příspěvek matky, která měla nárok na peněžitou pomoc 

v mateřství do 3. 10. 2013 v denní výši 306 Kč. Mohla tedy požádat o rodičovský příspě-

vek od 4. 10. 2013. Matka však nastavila čerpání rodičovské dovolené až od 1. 11. 2013 

s tím, že v říjnu bude čerpat řádnou dovolenou a raději si posune možnost délky a výše 

čerpání v dalších měsících.   
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9  INTERPRETACE VÝSTUPŮ A ZÁVĚREČNÁ DISKUZE 

V úvodu praktické části byla stanovena hlavní výzkumná otázka a čtyři dílčí výzkumné 

otázky a výzkumné cíle. Na základě analýzy dokumentů shrneme nyní výsledky výzkumu. 

Analyzovali jsme demografické faktory žádostí o rodičovský příspěvek. Určili jsme, že 

ve většině případů jsou žadatelé o dávku rodičovský příspěvek ženy. Muži byli zastoupeni 

většinou v případě, kdy se střídali v pobírání rodičovského příspěvku s matkou dítěte. Pře-

važovali žadatelé s jedním dítětem do čtyř let věku v rodině. V našem vzorku bylo těchto 

žadatelů sedmdesát dva procent z celkového počtu žádostí. Analyzovali jsme samostatně 

skupinu žadatelů s jedním dítětem a skupinu žadatelů se dvěma dětmi. Pozorovali jsme, že 

v obou skupinách převažovala délka čerpání rodičovského příspěvku na dobu kolem dovr-

šení tří let věku dítěte. Ovšem u rodin s dvěma a více dětmi se téměř nevyskytovala nej-

vyšší varianta čerpání, tedy ve výši 11 500 Kč. U rodin s dvěma dětmi byla také nižší míra 

rozložení rodičovského příspěvku do čtyř let věku dítěte. Porovnali jsme volby výše rodi-

čovského příspěvku. Došli jsme k faktu, že rodiče, kteří mají v rodině dvě a více dětí do 

čtyř let věku, častěji volí variantu delší možnosti rozložení rodičovského příspěvku s nižší 

mírou čerpání. 

Určili jsme bariéry rozsahu čerpání rodičovského příspěvku. Vyčlenili jsme žadatele bez 

možnosti volby a zjistili jsme, že u těchto žadatelů převažují rodiče s jedním dítětem do 

čtyř let věku, a to až v osmdesáti dvou procentech. 

Vyčlenili jsme konkrétní podmínky pro poskytování rodičovského příspěvku v závislosti 

na výši a délce rodičovského příspěvku. Z celkového počtu žadatelů bylo pouze 22 % ža-

datelů, kteří nemohli provést volbu. Většina žadatelů mohla provést volbu na základě den-

ního vyměřovacího základu určeného z nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství. 

Z výzkumného vzorku jsme určili, že sedm procent žadatelů mohlo volit výši rodičovského 

příspěvku do částky 7 600 Kč. Třicet procent žadatelů mohlo provést maximální volbu do 

70% 30násobku denního vyměřovacího základu a šedesát tři procent žadatelů mohlo pro-

vést maximální volbu 11 500 Kč. Na základě tohoto rozčlenění nás zajímala skutečnost, 

jako moc rodiče využívají maximální možnosti volby rodičovského příspěvku, tedy kolik 

rodičů podalo rodičovský příspěvek s volbou v maximální možné výši. Z výzkumu vyply-

nul fakt, že žadatelé ve všech třech možných variantách uvedených ve výzkumu využívají 

maximální možnou volbu při podání žádosti mezi 20 % až 25 %. 
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Dále jsme porovnávali volbu výše rodičovského příspěvku v závislosti na věku dítěte te-

dy i délce čerpání rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek, který končí mezi třicá-

tým až čtyřicátým druhým měsícem života dítěte, volilo padesát jedna procent žadatelů. 

Porovnáme-li skupinu žadatelů, kteří mohli volit v nejvyšší možné částce 11 500 Kč, stej-

nou délku rodičovského příspěvku v této skupině zvolilo až šedesát jedna procent žadatelů. 

Vyčlenili jsme tedy veškeré volby rodičů v tabulce, kde jasně vidíme, že pokud rodič čer-

pal rodičovskou dovolenou například do třicátého čtvrtého měsíce života dítěte, tedy do 

jeho necelých tří let, mohl volit různé výše na základě jiných faktorů (výše, délka peněžité 

pomoci v mateřství). Z našeho výzkumného vzorku čerpali žadatelé rodičovský příspěvek 

do třicátého čtvrtého měsíce života dítěte ve výši 6 470 Kč, 7 400 Kč, 7 500 Kč, 7 600 Kč. 

Naopak můžeme uvést příklad, že rodič volil částku 11 500 Kč a přitom čerpal délku rodi-

čovského příspěvku do 24, 23, 21 a dokonce pouze do 19 měsíců života dítěte a byl scho-

pen vyčerpat 220 000 Kč rodičovského příspěvku. 

Určili jsme také počty žádostí o rodičovský příspěvek vyplácených v režimu EU a uved-

li jsme případy jejich čerpání. 

Celou dobu výzkumu jsme sledovali statistické údaje a můžeme říci, že rodiče pomalu, 

ale jistě přicházejí na skutečnost, že si mohou rodičovský příspěvek pružněji přizpůsobit.  

V tomto výzkumu jsme se zaměřili na analýzu konkrétních spisů, abychom nastínili 

možnosti čerpání rodičovského příspěvku i skutečnosti, jak tyto možnosti žadatelé o dávku 

využívají. I když je dávka v tomto typu čerpání nastavena teprve od roku 2012 a většina 

rodičovských příspěvků v této nové variantě celkové částce 220 000 Kč nebyla ještě vy-

čerpána. Jistě by bylo zajímavé zjišťovat, jak se bude měnit čerpání dávky v delším časo-

vém horizontu. Bylo by dobré zaměřit výzkum také na samotné rodiče a určit, jaké kroky 

k voleným částkám vedou je samotné. A porovnat také, zda a v jaké míře změnili během 

čerpání rodičovského příspěvku výši dávky i skutečnosti, které je k této změně vedly. Do-

posud se nejčastěji setkáváme se změnami rodičovského příspěvku právě z důvodu, že 

rodiče plánují rozšíření rodiny. 

Výstupní body:  

- téměř čtvrtina žadatelů nemohla provést volbu 

- 64% voleb vychází z peněžité pomoci matky 

-  z žadatelů, kteří mohou provést volbu, má až 63% možnost volit nejvyšší částku 

čerpání rodičovského příspěvku 
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- maximální možné volby využívá pouze čtvrtina žadatelů 

- nejflexibilněji pracují rodiče s výší rodičovského příspěvku do tří let věku dítěte 

- rodiče nad třicet let mohou častěji volit částku 11 500 Kč než rodiče do třiceti let  

- pokud žádá o rodičovský příspěvek muž, nastupuje na rodičovský příspěvek ve vět-

šině případů v pozdějším věku dítěte, nebo se s matkou pravidelně střídají 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo shrnout dostupné informace o rodičovském příspěvku 

a podat komplexní informace o jeho vývoji a fungování v rámci dávek státní sociální pod-

pory. 

Zvolili jsme postup seznámení se se státní sociální podporou jako celkem a jejím začle-

něním v systému principů sociální politiky. Určili jsme základní pojmy státní sociální pod-

pory a pojmy nezbytné pro nárok na rodičovský příspěvek. Pokusili jsme se přiblížit fun-

gování rodičovského příspěvku od jeho počátků až k situaci, jaká je dnes. Vymezili jsme 

způsob pobírání rodičovského příspěvku v rámci dávek Evropské unie. Praktická část této 

práce je vedena jako analýza dokumentů, tak abychom doplnili data z teoretické části a 

rozebrali fungování rodičovského příspěvku a jeho čerpání v rámci tohoto systému.  

Na základě provedené analýzy, při které jsme čerpali ze spisů rodičovských příspěvků, 

jsme posuzovali flexibilnost rodičovského příspěvku v rámci toho, co připouští legislativa. 

Zejména jsme tedy odhadovali vztahy, čerpání a dynamiku rodičovského příspěvku z  pro-

zkoumaných spisů a žádostí. Podle ukazatelů zjištěného můžeme vyjádřit stanovisko, že 

rodičovský příspěvek tak, jak je dnes nastaven, je jistě „přínosným“ nástrojem pro čerpání 

rodičovského příspěvku. Zároveň umožňuje rodičům pracovat s jeho výškou i délkou tako-

vým způsobem, který vyhovuje jejich životní situaci. Většina rodičů dává stále přednost 

volení rodičovské dovolené ve střední době čerpání rodičovského příspěvku. Je patrné, že 

se liší míra čerpání rodičovského příspěvku, pokud je v rodině jedno či více dětí do čtyř let 

věku. Rodiče s jedním dítětem do čtyř let věku sice také volí střední dobu a výši čerpání 

rodičovského příspěvku, ovšem výrazně více volí rodičovský příspěvek v nejvyšší výši 

a nejkratší délce čerpání. 

Co se týče rodičovského příspěvku, domníváme se, že se nám podařilo nastínit jeho cel-

kový vývoj od prvopočátků až po současnost a dnešní začlenění v rámci právního systému. 

V počátcích byl rodičovský příspěvek koncipován jako mateřská dávka. Mnohem později 

z nutnosti začlenit do péče o dítě i druhého rodiče se z něj stává příspěvek rodičovský. Sa-

motný rodičovský příspěvek si prošel různými změnami. Byl vyplácen v různých částkách, 

za různých podmínek pro jeho přiznání. Základní myšlenkou rodičovského příspěvku, kte-

rá provází celou jeho existenci ve všech obdobích, je jeho návaznost na řádnou celodenní 

péči o dítě a tím podpora přirozeného vývoje dítěte. 
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Téma této bakalářské práce bylo pro nás profesně velmi zajímavé. Domníváme se, že in-

formace zpracované v tomto dokumentu mohou pomoci dobře se zorientovat v této pro-

blematice a nastínit možnosti čerpání rodičovského příspěvku. Toto téma nás přimělo po-

dívat se na rodičovský příspěvek z druhé stránky, než je pouze pohled rodiče a jeho potřeb. 

Doufáme ovšem také, že práce poskytne rady rodičům, kteří čerpají nebo budou čerpat 

rodičovský příspěvek. Navede je na možnosti čerpání výše a délky rodičovského příspěvku 

v závislosti na jejich životní situaci. Snažili jsme se uchopit bakalářskou práci tak, aby 

mohla pomoci rodičům aktivně přistoupit k využívání  rodičovského příspěvku a oni sami 

si díky uvedeným příkladům co nejlépe rozložili jeho čerpání a podpořili tak svůj pracovní 

a rodinný život.  
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