
 

Platné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

 

 

 

§ 1 

 

Státní sociální podpora 

 

 (1) Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní 

osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní 

sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu. 

  

 (2) Náklady na státní sociální podporu hradí stát. 

  

 (3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným 

předpisem Evropských společenství Evropské unie v oblasti státních sociálních dávek 

uvedených v § 2
1)

. 

____________________  

 
1) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů 

sociálního zabezpečení. 

   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. 

   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se 

rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích 

zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. 

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu 

pracovníků uvnitř Unie. 

 

 

 

* * * * * 
 

§ 3 

 

Okruh oprávněných osob 

 

(1) Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených podmínek pouze 

fyzické osobě (dále jen "osoba"), jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované 

a) jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle zvláštního právního 

předpisu1c), jde-li o státní občany České republiky, nebo 

b) mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu
1d)

, jde-li o 

cizince, 

 podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště 

  

 (2) Dávky státní sociální podpory dále náleží podle odstavce 1 i v případě, kdy osoba a 

osoby společně s ní posuzované nemají na území České republiky trvalý pobyt podle 

zvláštního právního předpisu
1d)

, pokud jsou 



 

a) cizinci hlášenými na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního 

předpisu
1e)

, s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém 

středisku Ministerstva vnitra, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení, 

b) cizinci narozenými na území České republiky a hlášenými na území České republiky k 

pobytu podle zvláštního právního předpisu
1e)

, s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní 

ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, do 1 roku jejich věku, 

c) nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů 

nebo do ústavní péče, 

d) cizinci, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství Evropské unii na území 

jiného členského státu Evropské unie a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu 

na území České republiky podle zvláštního právního předpisu
1f)

, 

e) rodinnými příslušníky cizince uvedeného v písmenu d), kterým bylo vydáno povolení k 

dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu
1f)

, 

f) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za 

účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního předpisu
1g)

, 

g) cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana
1h)

, 

h) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky 

za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního 

předpisu
56)

, 

i) cizinci, kterým byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního předpisu
66)

, 

j) cizinci, kteří jsou zaměstnaní nebo již byli zaměstnaní na území České republiky alespoň po 

dobu šesti měsíců a jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání
4)

, pokud jim bylo vydáno 

povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního 

předpisu
67)

, 

k) rodinnými příslušníky
68)

 cizinců uvedených v písmenech f), h), i) a j), pokud jim bylo 

vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního 

právního předpisu
67)

, 

l) osobami, jejichž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie 
1)

 nebo 

osobami zaměstnanými, samostatně výdělečně činnými, osobami ponechávajícími si 

takové postavení a jejich rodinnými příslušníky majícími právo na rovné zacházení 

podle předpisu Evropské unie
69)

, 

 

podmínkou je, že mají na území České republiky bydliště. Podmínka bydliště se neuplatní 

u osob uvedených v písmenu l). 

 

(3) Co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi
57)

. 

 

    (4) Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných případech prominout 

podmínku trvalého pobytu. 

  

____________________  

  
1b)

 Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. 

  
1c)

 § 10 a 10a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon 

o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 68/2006 Sb. a zákona č. 

342/2006 Sb. 

  
1d)

 § 76 zákona 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 zákona č. 2/2002 Sb. § 66 až 68 zákona č. 326/1999 Sb., o 



 

pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb., 

zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.§ 87g a 87h zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 

161/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb. 

  
1e)

 § 77 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 350/2005 Sb. § 93 zákona č. 326/1999 

Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb. 

  
1f)

 § 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb. 

  
1g)

 § 42f zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb. 

  
1h)

 § 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. 

 
56)

 § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb. 

  
57)

 § 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb. 

 
66) 

§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

67) 
§ 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

68)
 § 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
69) 

Čl. 7 odst. 3 a čl. 24 směrnice Evropského
 
parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 

členských států, o změně nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 

73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 

 

 

 
 

* * * * * 
 
 

HLAVA OSMÁ  

 

PORODNÉ 

 

  

§ 44  

 

Podmínky nároku na porodné  

 

 (1) Nárok na porodné má, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky 

životního minima rodiny a koeficientu 2,40, žena,  

  

a) která porodila své první živé dítě,  

  

b) které se současně s prvním živě narozeným dítětem narodilo další živé dítě nebo děti, 

pokud jí před tímto porodem nevznikl nárok na porodné podle § 45 odst. 1.  

 

 (2) Nárok na porodné má rovněž otec prvního živě narozeného dítěte nebo dětí, které 

se narodily současně s prvním dítětem ženy, jestliže žena, která dítě (děti) porodila, zemřela a 

ke dni porodu splnila podmínky uvedené v odstavci 1 a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné 

osobě.  
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(3) Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte, není-li dále stanoveno jinak.  

 

(1) Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, 

nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a 

koeficientu 2,70.  

 

(2) Nárok na porodné žena nemá, pokud jí před porodem vznikl již dvakrát 

nárok na porodné převzetím dítěte do 1 roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči 

rodičů nebo v případě, že se jí již jedno živé dítě narodilo a druhé dítě do 1 roku věku 

převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů, není-li dále stanoveno jinak. 

 

(3) Nárok na porodné má rovněž otec prvního nebo druhého živě narozeného 

dítěte, jestliže žena, která dítě nebo děti porodila, zemřela a ke dni porodu splnila 

podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2 a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě. 

 

(4) Nárok na porodné podle odstavce 3 nemá otec, jemuž již dvakrát vznikl nárok 

na porodné převzetím dítěte do 1 roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. 

 

(5) Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte, není-li dále stanoveno jinak. 

 

§ 45  

 

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče  

 

 (1) Nárok na porodné má také ode dne převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči 

rodičů osoba, která převzala dítě do takové péče do 1 roku jeho věku, toto dítě bylo prvním 

dítětem této osoby, na které z důvodu jeho převzetí vznikl nárok na porodné, a před převzetím 

tohoto dítěte do péče této osobě nevznikl nárok na porodné podle § 44. Za podmínek 

uvedených ve větě první má nárok na porodné také osoba, která převzala do trvalé péče 

nahrazující péči rodičů 2 nebo více současně narozených dětí. Podmínkou je, že rozhodný 

příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 

2,40.  

 

(1) Nárok na porodné má také osoba, která převzala do trvalé péče nahrazující 

péči rodičů dítě do 1 roku jeho věku, a toto dítě bylo prvním nebo druhým dítětem této 

osoby, bez ohledu na to, zda první dítě porodila nebo převzala do trvalé péče nahrazující 

péči rodičů. Nárok na porodné vzniká dnem převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující 

péči rodičů, přičemž dnem převzetí se rozumí den právní moci rozhodnutí o převzetí 

dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Podmínkou je, že rozhodný příjem v 

rodině této osoby nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.  

 

 (2) Nárok na porodné podle odstavce 1 náleží i v případě, že před převzetím dítěte do 

trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné matce nebo otci dítěte podle § 44.  

  

 (3) Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě převzaté do 

péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, jde-li o rozhodnutí podle § 7 odst. 10 písm. 

a), b) a d).  

  

 (4) V případě svěření dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů manželům náleží 

porodné jen jednomu z manželů určenému na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se 
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manželé, určí orgán, který o porodném rozhoduje, kterému z manželů se porodné přizná.  

  

§ 46  

 

Výše a výplata porodného  

 

 (1) Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě; narodí-li se s prvním 

živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč.  

 

(1) Výše porodného činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. 

  

 (2) Porodné se vyplatí jednorázově. 

 

* * * * * 

 
§ 64a 

 

 (1) Orgány státní sociální podpory jsou oprávněny získávat a zpracovávat údaje 

potřebné pro rozhodování o dávkách státní sociální podpory a obdobných dávkách v cizině v 

souvislosti s plněním úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropských společenství,
54b)

  

Evropské unie
1)

, a to v rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů. 

  

 (2) Pro povinnost státních orgánů a dalších právnických a fyzických osob sdělovat 

Ministerstvu práce a sociálních věcí a příslušným institucím v cizině údaje nezbytné pro 

plnění úkolů vyplývajících pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a pro tyto instituce z 

práva Evropských společenství,
54b)

 Evropské unie
1)

, a to včetně údajů o dávkách obdobných 

dávkám státní sociální podpory poskytovaným z ciziny, platí § 63 odst. 3 věta čtvrtá obdobně. 

  

 (3) Údaje získané orgány státní sociální podpory podle odstavců 1 a 2 jsou součástí 

informačního systému uvedeného v § 63 odst. 3. 

  

 (4) Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje 

a) České správě sociálního zabezpečení ze svých informačních systémů údaje o datu přiznání, 

druhu a výši dávky státní sociální podpory pro plnění úkolů vyplývajících pro ni z práva 

Evropských společenství,
54b)

Evropské unie
1)

, a z mezinárodních smluv o sociálním 

zabezpečení; uvedené údaje se poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, 

  

b) na žádost dalším orgánům příslušným plnit úkoly vyplývající pro ně z práva Evropských 

společenství
54b) 

Evropské unie
1)

 údaje v oblasti státní sociální podpory nezbytné pro plnění 

těchto úkolů, a to v rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů. 

____________________  
54b)

 Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně 

výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. 

Nařízení Rady (EEC) 574/72 stanovující postup provádění 

  

Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně 

výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. 

 

 

 


