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V. 

Platné znění dotčených částí 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  

s vyznačením navrhovaných změn 

* * * 

§ 2  

Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu 

 (1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě pro období od 1. října 2020 do 31. prosince 

2020, jde-li o přídavek na dítě vyplácený k 30. září 2020, a pro stanovení jeho výše se vychází 

z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro nárok na přídavek na dítě, ze kterých byla 

určena výše přídavku na dítě vypláceného ke dni 30. září 2020, není-li dále stanoveno jinak. 

Ustanovení vět druhé až čtvrté § 51 odst. 1 a 2 zákona o státní sociální podpoře se nepoužijí. 

 (2) Pokud byly pro nárok na přídavek na dítě vyplácený k 30. září 2020, jeho výplatu a 

stanovení jeho výše do dne účinnosti tohoto zákona Úřadu práce České republiky - krajským 

pobočkám a pobočce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) 

doloženy skutečnosti rozhodné pro nárok na přídavek na dítě a jeho výši pro období čtvrtého 

kalendářního čtvrtletí roku 2020, vychází se při stanovení nároku a výše přídavku na dítě z 

těchto skutečností; ustanovení odstavce 1 se nepoužije. 

 (3) Pro období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 se ustanovení § 61 odst. 1 a 3 

zákona o státní sociální podpoře nepoužijí; to neplatí, postupuje-li se podle odstavce 2 nebo 

je-li podána v tomto období nová žádost o přídavek na dítě. 

 

§ 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 od splátky náležející za kalendářní měsíc leden 2021 až do splátky 

náležející za kalendářní měsíc 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 

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. 

 

                                                             * * * 

 

§ 4 

Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči 

 

 Pro nárok na zvýšení příspěvku na péči pro období od 1. října 2020 do 31. prosince 

2020, jde-li o zvýšení příspěvku na péči vyplácené k 30. září 2020, se vychází z příjmů a dalších 
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skutečností rozhodných pro nárok na zvýšení příspěvku na péči, ze kterých bylo přiznáno 

zvýšení příspěvku na péči vyplácené ke dni 30. září 2020. Ustanovení § 12 odst. 4 a § 21 odst. 

2 písm. a), c) a e) zákona o sociálních službách se nepoužijí. 

 

§ 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 se pro splátky dávek náležejících za kalendářní měsíce leden 2021 

až září 2021 za příjem nepovažuje ošetřovné. 

* * * 
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