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N á v r h  

ZÁKON 

ze dne  2020, 

o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

§ 1 

Předmět úpravy 

(1) Tento zákon upravuje podmínky pro poskytnutí jednorázového mimořádného 

rodičovského příspěvku určeného ke zmírnění dopadů souvisejících s epidemií koronaviru 

označovaného jako SARS CoV-2 (dále jen „mimořádný příspěvek“). 

(2) Mimořádný příspěvek je sociální dávka, kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát. 

§ 2 

Okruh oprávněných osob 

 (1) Oprávněnou osobou je  

a) osamělý rodič podle zákona o státní sociální podpoře1), který alespoň po část rozhodného 

období osobně celodenně a řádně pečoval o nezaopatřené dítě podle zákona o státní sociální 

podpoře2) a který má na území České republiky trvalý pobyt3),  

                                                 
1 § 7 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
2 § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
3 § 10 až 12a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

§ 76 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 66 až 68 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

§ 87g a 87h zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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b) rodič, který alespoň po část rozhodného období pobíral rodičovský příspěvek podle zákona 

o státní sociální podpoře4). 

(2) Rozhodným obdobím podle odstavce 1 je období od 1. března 2020 do 31. prosince 

2020. 

(3) Splnění podmínky trvalého pobytu se nevyžaduje u osoby, která je 

a) občanem členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu 

podle zvláštního právního předpisu5) po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na 

sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství6),  

b) rodinným příslušníkem občana členského státu Evropské unie7), pokud je hlášen na území 

České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu8) po dobu delší než 3 měsíce, 

nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských 

společenství9),  

c) cizincem, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu 

Evropské unie, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému 

pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu10),  

e) cizincem bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje 

mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, 

f) osobou, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu11). 

§ 3 

(1) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou, jestliže 

a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení 

                                                 
4 § 30 až 31 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
5 Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
6 Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství. 
7 § 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb. 
8 Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
9 Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství. 
10 § 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb. 
11 Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. 
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pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci, 

b) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu 

zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na 

děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, 

c) dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné 

zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně, 

d) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku 

v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže osamělý rodič je osobou závislou na pomoci 

jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona 

o sociálních službách12),  

e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), 

v době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na 

budoucí povolání13), s výjimkou studia za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených 

sil; docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let. 

§ 4 

Podmínky nároku na mimořádný příspěvek 

Oprávněná osoba má nárok na mimořádný příspěvek, pokud má bydliště na území České 

republiky. 

§ 5 

Výše mimořádného příspěvku 

Výše mimořádného příspěvku činí 6 000 Kč. 

§ 6 

(1) Nárok na mimořádný příspěvek vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto 

zákonem.  

(2) Mimořádný příspěvek není započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky 

                                                 
12 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
13 § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
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vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní 

sociální podporu. 

(3) Mimořádný příspěvek nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci. 

§ 7 

Orgán rozhodující o mimořádném příspěvku 

(1) O přiznání mimořádného příspěvku rozhoduje a jeho výplatu provádí Úřad práce České 

republiky prostřednictvím krajských poboček nebo pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen 

„Úřad práce“). 

(2) Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce nebo pobočky Úřadu práce pro hlavní 

město Prahu se řídí místem 

a) kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních právních předpisů14),  

b) není-li oprávněná osoba hlášena podle písmene a), pak jiným místem, kde je hlášena podle 

zvláštního právního předpisu15), 

c) není-li oprávněná osoba hlášena podle písmene a) ani b), pak místem, kde je zaměstnána, 

d) není-li oprávněná osoba hlášena podle písmene a) ani b), ani není na území České republiky 

zaměstnána, místem, kde na území České republiky bydlí, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

§ 8 

Žádost o mimořádný příspěvek 

(1) Mimořádný příspěvek se přiznává na základě písemné žádosti o mimořádný příspěvek 

(dále jen „žádost“) oprávněné osoby podané Úřadu práce na tiskopise, jehož vzor uveřejní 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) způsobem umožňující dálkový 

přístup. 

(2) V žádosti se kromě náležitostí stanovených správním řádem uvede účet u poskytovatele 

platebních služeb v české měně, na který má být mimořádný příspěvek vyplacen, anebo údaje 

                                                 
14 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 

obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
15 Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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pro výplatu mimořádného příspěvku poštovním poukazem. 

(3) Součástí žádosti je čestné prohlášení oprávněné osoby o tom, že splňuje veškeré 

podmínky stanovené tímto zákonem pro vznik nároku na mimořádný příspěvek. 

(4) Žádost o mimořádný příspěvek lze podat nejpozději do 31. března 2021. Není-li tato 

žádost v této lhůtě podána, nárok na mimořádný příspěvek zaniká.  

§ 9 

Přiznání a výplata mimořádného příspěvku 

(1) Úřad práce je povinen rozhodnout o žádosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 

dnů od doručení žádosti. Vyhoví-li Úřad práce žádosti v plném rozsahu, nevydává o tom 

rozhodnutí a provede bez zbytečného odkladu výplatu mimořádného příspěvku. 

(2) Mimořádný příspěvek se vyplácí v české měně převodem na účet u poskytovatele 

platebních služeb určený oprávněnou osobou nebo poštovním poukazem, a to podle údajů 

uvedených v žádosti. 

§ 10 

(1) Jestliže oprávněná osoba přijala mimořádný příspěvek, ačkoliv musela z okolností 

předpokládat, že jí byl vyplacen neprávem, nebo jestliže mimořádný příspěvek byl přiznán na 

základě nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údajů, sdělených oprávněnou osobou, je 

povinna částky neprávem přijaté vrátit. 

(2) O povinnosti vrátit mimořádný příspěvek rozhoduje Úřad práce.  

§ 11 

Informační systém o mimořádném příspěvku 

(1) Úřad práce a ministerstvo jsou oprávněni zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování 

o mimořádném příspěvku a jeho výplatě včetně osobních údajů, a to i v elektronické podobě 

způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů podle 

předpisu Evropské unie16). 

                                                 
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 
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(2) Ministerstvo je správcem informačního systému o mimořádném příspěvku, který 

obsahuje údaje o oprávněných osobách, žadatelích o mimořádný příspěvek, osobách s nimi 

společně posuzovaných a o mimořádném příspěvku. Údaje z tohoto informačního systému 

sděluje Úřadu práce v souvislosti s řízením o mimořádném příspěvku, a to v rozsahu nezbytném 

pro tato řízení. 

(3) Ministerstvo zajišťuje pro provádění zákona aplikační program automatizovaného 

zpracování údajů potřebný pro rozhodování o mimořádném příspěvku, jeho výplatě a jeho 

kontrole, včetně jeho aktualizací, a poskytuje tento program bezplatně Úřadu práce. 

(4) Úřad práce a ministerstvo jsou povinny zajistit uložení všech údajů z informačního 

systému o mimořádném příspěvku, které byly získány na základě zpracování údajů o 

mimořádném příspěvku a všech písemností a spisů týkajících se pravomocně ukončených 

správních řízení o mimořádném příspěvku po dobu 10 kalendářních let následujících po 

kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení takového správního řízení nebo k 

poslednímu uložení údajů do informačního systému. 

(5) Veškeré údaje, které jsou vedeny v informačním systému o mimořádném příspěvku, 

jsou součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí podle zákona o Úřadu 

práce17). 

§ 12 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 

 

 

  

                                                 
17 § 4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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