Důležité osobní překážky
Rodičovský příspěvek
Nárok na rodičovský příspěvek získáte tehdy, pokud jste rodič, který po celý kalendářní měsíc
osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání
celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Za rodiče se pro nárok
na rodičovský příspěvek považuje i osoba, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím příslušného
orgánu do péče, osoba pečující o osvojené dítě nebo o dítě, jehož rodič zemřel, a dále osoba
pečující o dítě manžela.
Žádost o rodičovský příspěvek podá rodič na předepsaném formuláři (na originálním či
z internetových stránek vytištěném tiskopisu, příp. elektronicky, pokud vlastníte certifikát pro
elektronický podpis) na příslušný Úřad práce.
Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního
vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské
v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit
k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si
může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Pokud lze denní vyměřovací
základ stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší.
Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní vyměřovací
základ, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně.
Rodič si může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč také v případě,
když ke dni narození nejmladšího dítěte v rodině nelze stanovit denní vyměřovací základ jen
proto, že během pobírání rodičovského příspěvku z titulu péče o dříve narozené dítě uplynula
podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na
nejmladší dítě v rodině vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na
starší dítě.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský
příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně
ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
Pokud v rodině dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče, a dojde-li tím
ke "vzniku" nebo změně výše denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek
od následujícího kalendářního měsíce podle nově splněných podmínek.
Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok
na rodičovský příspěvek, měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě,
že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby.
Více informací naleznete na portále veřejné správy:
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/rodina

