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STANOVISKO VLÁDY
k návrhu poslanců Jana Bauera a Zbyňka Stanjury na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 701)

Vláda na své schůzi dne 3. února 2020 projednala a posoudila návrh zákona, kterým
se mění zákon č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zaujala k tomuto návrhu zákona nesouhlasné
stanovisko, a to zejména z těchto důvodů:
1. Vláda především připomíná, že intenzivní a rozsáhlá diskuse ohledně okruhu osob, které
by měly zvýšený rodičovský příspěvek pobírat, probíhala na plénu i ve výborech
Poslanecké sněmovny při projednávání vládního návrhu novely zákona o státní sociální
podpoře (sněmovní tisk č. 490) a skončila dne 17. prosince 2019 jeho schválením;
schválený zákon byl následně publikován jako zákon č. 363/2019 Sb. a nabyl účinnosti
dnem 1. ledna 2020. Výsledkem uvedeného projednání v Poslanecké sněmovně byla
úprava, která je kompromisním řešením mezi tím, aby na zvýšený rodičovský příspěvek
dosáhlo co nejvíce rodin (téměř 80 %), a tím, aby toto navýšení bylo možno realizovat
v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2020. Během rozpravy v Poslanecké
sněmovně zazněla opakovaně i argumentace, která je nyní obsažena v důvodové zprávě
k předloženému návrhu zákona. Jeho předložení proto vláda chápe jako pokus
pokračovat v diskusi, která byla ukončena před velmi krátkou dobou čítající pouze o něco
více než jeden měsíc a k níž se vláda již nemá v úmyslu vracet.
2. Vláda dále upozorňuje, že realizace opatření předpokládaných v návrhu zákona
by znamenala zvýšení výdajů státního rozpočtu na letošní rok ve výši 2,6 mld. Kč, aniž je
uveden zdroj jejich krytí, přičemž vláda připomíná, že schválený státní rozpočet na rok
2020 s takovou změnou nepočítá.
3. Mimo výše uvedené argumenty upozorňuje vláda i na některé konkrétní nedostatky
předloženého znění návrhu zákona:
a) na základě čl. II by podle názoru vlády mohl vzniknout nárok na zvýšený rodičovský
příspěvek i těm rodičům, kteří neplní základní podmínku nároku na rodičovský
příspěvek, a to podmínku péče o dané dítě;

b) v čl. II schází ustanovení, z něhož by vyplývalo, že rozdíl mezi původní částkou
rodičovského příspěvku a zvýšenou částkou této dávky se bude vyplácet v měsíčních
částkách, pro jejichž výši bude rozhodující výše denního vyměřovacího základu
pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti
s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, tak jak je
nastaveno v čl. II bodě 3 zákona č. 363/2019 Sb., přičemž bez takového ustanovení
by bylo nutno vyplatit rodičům celou částku rozdílu, tedy 80 000 Kč, jednorázově.

