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ZÁKON 
ze dne ……..............….. 2020, 

 

kterým se mění zákon č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., 
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

   
 
 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 

 
        V zákoně č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, čl. II bod 2 nově zní: 
 
„2.  Byla-li celková částka rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vyčerpána, a rodič nadále pečuje 
o dítě či děti ve věku do 4 let, které jsou nejmladší v rodině, vzniká mu ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona nárok na rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi celkovou částkou 
rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, a celkovou částkou rodičovského příspěvku stanovenou zákonem 
č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení o přiznání 
rodičovského příspěvku podle věty první se zahajuje na základě žádosti; ustanovení § 67 
odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
platí přitom obdobně.“. 

 
Čl. II 

 
 V případě rodiče, který ke dni účinnosti zákona č. 363/2019 Sb. pečoval o dítě nebo 
děti do 4 let věku, které jsou nejmladší v rodině, dočerpal nejpozději k tomuto dni celkovou 
částku rodičovského příspěvku ve výši podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti zákona č. 363/2019 Sb., a v období ode dne účinnosti zákona 
č. 363/2019 Sb. do dne účinnosti tohoto zákona přestal splňovat podmínku péče o dítě nebo 
děti do 4 let věku, které jsou nejmladší v rodině, náleží ode dne účinnosti zákona 
č. 363/2019 Sb. rozdíl mezi celkovou částkou rodičovského příspěvku podle zákona 
č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 363/2019 Sb., 
a nejvyšší částkou rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti zákona č. 363/2019 Sb. Řízení o přiznání rodičovského příspěvku 
podle věty první se zahajuje na základě žádosti; ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 117/1995 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 363/2019 Sb., platí přitom 
obdobně. 

 
Čl. III 

 
 Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 
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