
III. 

 
N á v r h 

 
 

ZÁKON 
 

ze dne ……. 2020, 
 

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální 

podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii  
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

 
 ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o státní sociální podpoře 
 

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., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona 
č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 
zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb.,  
zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 363/2019 Sb., se mění takto: 
 

1. V A R I A N T A I 
            V § 17 se číslo „2,70“ nahrazuje číslem „3,40“. 
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V A R I A N T A II 
V § 17 se číslo „2,70“ nahrazuje číslem „3,60“. 
 

2. V § 18 odst. 1 písm. a) se částka „500 Kč“ nahrazuje částkou „630 Kč“. 
3. V § 18 odst. 1 písm. b) se částka „610 Kč“ nahrazuje částkou „770 Kč“. 
4. V § 18 odst. 1 písm. c) se částka „700 Kč“ nahrazuje částkou „880 Kč“. 
5. V § 18 odst. 3 písm. a) se částka „800 Kč“ nahrazuje částkou „930 Kč“. 
6. V § 18 odst. 3 písm. b) se částka „910 Kč“ nahrazuje částkou „1 070 Kč“. 
7. V § 18 odst. 3 písm. c) se částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 180 Kč“. 

 
 

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

 
1. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu upraví 

částky přídavku na dítě podle § 18 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, bez žádosti. O změně výše přídavku na dítě se učiní záznam 
do spisu. 
 

2. Přídavek na dítě náležející za měsíce předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona se 
poskytuje podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, a to i když řízení o přídavku na dítě bylo zahájeno po dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona nebo nebylo pravomocně dokončeno do tohoto dne. 

 
3. Přídavek na dítě podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, náleží poprvé od splátky náležející za kalendářní měsíc, ve kterém tento 
zákon nabyde účinnosti. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální 

podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii 
 
 

Čl. III 
 

Zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory 
a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii, se mění takto:  
 
1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 2a 
 

Úprava nároku na přídavek na dítě ve zvýšené výměře  
 

Jestliže některé ze společně posuzovaných osob podle § 7 zákona o státní sociální 
podpoře vznikl nárok na ošetřovné, považuje se pro účely nároku na přídavek na dítě ve zvýšené 
výměře pro období od 1. ledna 2021 do 30. září 2021 podmínka uvedená v § 18 odst. 2 zákona 
o státní sociální podpoře za splněnou, a to v tom kalendářním měsíci, ve kterém této společně 
posuzované osobě vznikl nárok na ošetřovné. Nárok na ošetřovné podle věty první krajská 
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pobočka Úřadu práce ověří z údajů z informačních systémů pojištění upravených v zákoně 
o nemocenském pojištění v souladu s § 63 zákona o státní sociální podpoře.“.  
 
2. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:  
 

„§ 4a 
 

Úprava nároku na dávky státní sociální podpory a zvýšení příspěvku na péči v době 
epidemie 

 
Pro účely zjišťování příjmu rozhodného při přiznání dávek státní sociální podpory 

poskytovaných v závislosti na výši příjmu a zvýšení příspěvku na péči podle § 12 zákona 
o sociálních službách pro období od 1. ledna 2021 do 30. září 2021 se za příjem nepovažuje 
ošetřovné.“. 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
ÚČINNOST 

Čl. IV 
 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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