
III. 

Návrh 
 

ZÁKON 
 

ze dne …….. 2016, 
 

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

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
 

 Čl. I 
 
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona 
č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., 
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 
Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., 
zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 
Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona 
č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., 
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona 
č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., 
zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 
Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona 
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 
Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 
č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., 
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 
Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 
č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 101/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 253/2014 Sb., 
zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 7 odst. 3 písm. a) se slovo „výchovy“ nahrazuje slovem „péče“. 

 
2. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 

 
3. Poznámka pod čarou č. 7a zní: 

 
„7a) § 907 občanského zákoníku.“. 

 
4. V § 12 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „příslušníků 

bezpečnostních sborů a vojáků z povolání“. 
 

5. V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „; výjimky podle písmene a) 
bodu 1 a 2 platí obdobně a jejich splnění posuzuje krajská pobočka Úřadu práce“. 
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6. Poznámka pod čarou č. 10 zní: 

 
„10) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon).  
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách).“. 
 
7. V § 30 odst. 2 se slova „podle odstavců 3 a 4“ zrušují a na konci textu se doplňují slova 

„(dále jen „denní vyměřovací základ“)“. 
 

8. V § 30 odstavce 3 a 4 znějí: 
 

„(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky 

a) nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně, nebo 

b) převyšující 7 600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu 
narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce 
převyšující 7 600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 
30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze 
stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení 
výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší. 

(4) Dojde-li v rodině ke změně osob, které jsou pro stanovení výše rodičovského 
příspěvku posuzovány jako rodiče, a v souvislosti s tím dojde ke změně výše denního 
vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek podle nově splněných podmínek, a to 
od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž ke změně podmínek došlo.“. 

9. V § 30 se odstavce 5 a 6 zrušují. 
 
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 5 a 6. 
 

10. V § 30 odst. 5 se slova „nebo ke změně podle odstavce 5“ zrušují. 
 

11. V § 30 odstavec 6 zní: 
 

„(6) Jestliže by po odpočtu částky rodičovského příspěvku, která náleží za  aktuální 
kalendářní měsíc, a všech částek rodičovského příspěvku již vyplacených za období 
předcházející od celkové částky 220 000 Kč zbývala částka, která je nižší než částka, která 
náleží za  aktuální kalendářní měsíc, vyplatí se tato zbývající částka rodičovského příspěvku 
spolu s částkou náležející za aktuální kalendářní měsíc.“.  
 
12. V § 30a se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:  
 

„(3) Je-li dítě rozhodnutím soudu svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu37), 
nárok na rodičovský příspěvek nevzniká. 

(4) Bylo-li dítě svěřeno do střídavé péče na základě rozhodnutí soudu, oba rodiče 
splňují podmínky nároku na rodičovský příspěvek a nedohodnou se, kterému z nich bude 
výplata rodičovského příspěvku náležet, mohou se v pravidelných časových intervalech 
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v pobírání rodičovského příspěvku střídat na základě podání žádosti o přiznání rodičovského 
příspěvku u krajské pobočky Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje. 
Minimálním časovým intervalem jsou v tomto případě 3 celé kalendářní měsíce po sobě 
jdoucí. Možnost střídání se v pobírání rodičovského příspěvku nastává od právní moci 
rozhodnutí o svěření dítěte do střídavé péče. Rodičovský příspěvek začne pobírat ten rodič, 
který jako první podá žádost o přiznání rodičovského příspěvku a po uplynutí minimálně 3 
celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen, 
může podat žádost o přiznání rodičovského příspěvku druhý rodič, který doposud rodičovský 
příspěvek nepobíral.“. 

13. V § 30b odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, s výjimkou pěstounské 
péče na přechodnou dobu37)“. 
 

14. V § 30b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 
„(2) Podmínka osobní celodenní a řádné péče se považuje za splněnou též po dobu, 

a) po kterou je rodič výdělečně činný nebo je žákem či studentem soustavně se připravujícím 
na budoucí povolání (§ 12 až 15), pokud po tuto dobu zajistí řádnou péči o dítě jinou 
svéprávnou osobou, nebo  

b) po kterou dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti 
předškolního věku.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

 
15. V § 30b odst. 3 se slova „nebo 4“ zrušují. 
 
 
16. V § 31 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku rozumí též osoba, která převzala dítě 
do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů 
se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, 
s výjimkou svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu37), dítě, jehož rodič zemřel, 
a dítě manžela nebo partnera31a). Je-li rodičem dítěte zakládajícího nárok na rodičovský 
příspěvek nezletilá osoba, lze jí přiznat rodičovský příspěvek, jen jestliže soud nerozhodl 
o pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče. Je-li rodičem dítěte 
zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek osoba, u které soud rozhodl o omezení její 
svéprávnosti v oblasti výkonu rodičovské odpovědnosti, lze jí přiznat rodičovský příspěvek, 
jen jestliže soud u tohoto rodiče rozhodl o zachování výkonu povinnosti a práva péče o dítě.“. 

 
17. V § 31 odstavec 3 se zrušuje. 

 
 
18. V § 50 se za větu první vkládá věta „Pro nárok na výplatu rodičovského příspěvku se 

nevyžaduje podmínka písemného souhlasu rodiče, který neuplatnil nárok na rodičovský 
příspěvek.“ a ve větě poslední se slovo „druhá“ nahrazuje slovem „třetí“.  

 
19. § 54a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 62 zrušuje. 
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20. V § 67 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Řízení o změně výše dávky a řízení 

o zastavení výplaty dávky se nevede v případě vyplacení zbývající částky rodičovského 
příspěvku podle § 30 odst. 6; o této skutečnosti se vydává oznámení.“.  

 
21. V § 67 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Brání-li zletilé oprávněné osobě duševní 

porucha samostatně právně jednat, může ji v řízení o dávkách zastupovat člen 
domácnosti, jehož oprávnění k zastupování této osoby bylo schváleno soudem podle 
jiného právního předpisu71).“. 
Poznámka pod čarou č. 71 zní: 

 

„71)§ 49 až 54 občanského zákoníku.“. 
 
22. V § 68 odst. 1 písm. c) se bod 4 zrušuje. 

 
Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 4. 

 
23. V § 69 odst. 1 písm. c) se za slova „nejde-li o případ uvedený v“ vkládá text „§ 30 odst. 

6,“. 
 

24. V § 70 odstavec 2 zní: 
 

„(2) Proti postupu uvedenému v odstavci 1 lze uplatnit námitky do 30 dnů ode dne 
výplaty  

a)  první splátky dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky, 

b) první splátky rodičovského příspěvku po dovršení věkové hranice dítěte, která zakládá 
nárok na volbu rodiče na rodičovský příspěvek, jde-li o volbu nároku rodiče na rodičovský 
příspěvek podle § 30 odst. 1 a krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí nevydala, 

c) zbývající částky rodičovského příspěvku spolu s částkou náležející za předcházející 
kalendářní měsíc podle § 30 odst. 6.“. 

 

Čl. II 
 

Přechodná ustanovení 
 

1. V případech, kdy rozhodnutí soudu o svěření dítěte do střídavé péče rodičů, kteří splňují 
podmínky nároku na rodičovský příspěvek, nabyde právní moci po 31. prosinci 2016 
a jednomu rodiči byl rodičovský příspěvek přiznán před 1. lednem 2017, může rodič, který 
doposud rodičovský příspěvek nepobíral, podat žádost o přiznání rodičovského příspěvku 
nejdříve po uplynutí 3 kalendářních měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o svěření dítěte 
do střídavé péče.  
 

2. V případech, kdy rozhodnutí soudu o svěření dítěte do střídavé péče rodičů, kteří splňují 
podmínky nároku na rodičovský příspěvek, nabylo právní moci před 1. lednem 2017 
a jednomu rodiči byl rodičovský příspěvek přiznán před 1. lednem 2017, lze podat žádost 
o přiznání rodičovského příspěvku druhým rodičem, který doposud rodičovský příspěvek 
nepobíral, ode dne 1. ledna 2017. 
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3. V případech, kdy pěstounovi na přechodnou dobu byl přiznán rodičovský příspěvek před 

nabytím účinnosti § 30a odst. 3 a § 30b odst. 1 písm. c) tohoto zákona, se rodičovský 
příspěvek vyplatí naposledy za kalendářní měsíc předcházející dni nabytí účinnosti § 30a 
odst. 3 a § 30b odst. 1 písm. c) tohoto zákona. 
 

4. U rodiče uvedeného v § 31 odst. 1 a 2 tohoto zákona při stanovení nároku a výše 
rodičovského příspěvku po dni nabytí účinnosti § 30a odst. 3 a § 30b odst. 1 písm. c) tohoto 
zákona se nepřihlíží k částce rodičovského příspěvku vyplacené pěstounovi na přechodnou 
dobu za dobu přede dnem nabytí účinnosti § 30a odst. 3 a § 30b odst. 1 písm. c) tohoto 
zákona.  

 Čl. III 
 

Účinnost 
 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 12 a 13, 
pokud jde o § 30a odst. 3 a § 30b odst. 1 písm. c), která nabývají účinnosti dnem jeho 
vyhlášení. 
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