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ZÁKON 
ze dne ……..............….. 2019, 

 

kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,  
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   

 
 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

Č Á S T   P R V N Í 
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi 

 
Čl. I 

 
        Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., 
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 
Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona 
č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 
Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 399/2012 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. 252/2014 Sb., 
zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 
Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 367/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb. a zákona 
č. 183/2017 Sb., se mění takto: 
 
1.   V § 3 odst. 1 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 78 až 84 zní: 
 

„e)  je  osobou, která není mladistvým78) a které byl uložen trest odnětí svobody, 
který jí byl podmíněně odložen nebo který dosud nenastoupila, nebo je osobou, 
které byl opětovně uložen správní trest za 

 
1. přestupek spočívající v neplnění povinností zákonného zástupce dítěte 

spojených s řádným plněním povinné školní docházky79), 
2. přestupek proti veřejnému pořádku80), 
3. přestupek proti občanskému soužití81), nebo 
4. přestupek proti majetku82), 

 
a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení 
posledního správního trestu; 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozsudku 
o uložení trestu odnětí svobody, který byl podmíněně odložen; nebo do nástupu 
trestu odnětí svobody, nejdéle však po dobu 12 měsíců ode dne, kdy nabyl právní 
moci rozsudek, kterým byl tento trest uložen. Za osobu, které byl správní trest 
uložen opětovně, se považuje osoba, které byl nejméně potřetí uložen kterýkoli 
druh správního trestu83) pro kterýkoli přestupek uvedený v tomto odstavci, 
jestliže od nabytí právní moci předposledního přestupku, z něhož byl obviněný 
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uznán vinným, do spáchání posledního neuplynulo alespoň 12 měsíců84); 
k přestupkům spáchaným ve věku mladistvých se však nepřihlíží. 

-------------------------- 
78)  § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění 

zákona č. 41/2009 Sb. 
79)  § 182a odst. 1 písm. a) bod 1 a 3 zákona č. 561/1994 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

80)  § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.  
81)  § 7 zákona č. 251/2016 Sb. 
82) § 8 zákona č. 251/2016 Sb.  
83) § 35 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
84)  § 40 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
2. V § 3 odst. 3 se doplňuje středník a text: „určit, že bude za osobu v hmotné nouzi 
považovat osobu uvedenou v odst. 1 písm. e) může orgán pomoci v hmotné nouzi pouze se 
souhlasem obce, kde má tato osoba bydliště85)“.   

   
Poznámka pod čarou č. 85 zní: 
-------------------------- 
„85)  § 80 občanského zákoníku.“. 

 
Čl. II 

Přechodné ustanovení 
 
 Pro účely § 3 odst. 1 písm. e) zákona 111/2006 Sb., ve znění tohoto zákona se 
nepřihlíží k trestům a správním trestům uloženým za přestupky spáchané přede dnem 
účinnosti tohoto zákona. 
 

 
Č Á S T   D R U H Á 

Změna školského zákona 
 

Čl. III 
 

 V § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 472/2011 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., 
odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 65 zní: 
 
 "(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
 

a) jako zákonný zástupce 
 

1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, 
2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2. 
3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka, nebo 
4. zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, 
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b) jako osoba, která přišla do styku s informacemi veřejně nepřístupnými, poruší 

povinnost mlčenlivosti o informacích veřejně nepřístupných podle § 80b odst. 4, 
nebo 

c) jako osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opatření k odstranění nedostatků 
zjištěných při inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) ve lhůtě 
stanovené Českou školní inspekcí tato opatření nepřijme nebo je nesplní; 

přestupky podle písm. a) bodů 1 a 3 a podle písm. b) a c) se zapisují do evidence 
přestupků podle jiného právního předpisu65). 

-------------------------- 
65)  § 106 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Část třetí zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.“. 
 
 

Č Á S T   T Ř E T Í 
Změna zákona o Rejstříku trestů  

 
Čl. IV 

 
 Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona 
č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., 
zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 
Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 
č. 167/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., 
zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 
 

1. Vkládá se část čtvrtá, která včetně poznámky pod čarou č. 10 zní: 
 

"ČÁST ČTVRTÁ 
SPOLEČNÉ USTANOVENÍ 

 
§ 16l 

 
 Rejstřík trestů bezodkladně sdělí Ministerstvu práce a sociálních věcí údaje z evidence 
Rejstříku trestů a z evidence přestupků nezbytné pro jejich zpracování v informačním 
systému pomoci v hmotné nouzi prostřednictvím programu automatizovaného zpracování 
údajů potřebného pro rozhodování o dávkách, jejich výplatě a jejich kontrole a pro jejich 
předání Úřadu práce České republiky pro účely rozhodování o dávkách pomoci v hmotné 
nouzi, jejich výplatě a kontrole 10).  
-------------------------- 
10)  § 52 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů.". 
 
Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá. 
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2. § 17a zní: 
 

„§ 17a 
 

 Ministerstvo spravedlnosti vydá vyhlášku k provedení § 16, § 16j odst. 2 a § 16l.". 
 

 
Č Á S T   Č T V R T Á 

ÚČINNOST 
 

Čl. V 
 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2019. 
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