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PĚT RAD aneb V případě celodenní péče o dítě má rodič
nárok na rodičovský příspěvek
NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA
Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani
neuvědomujeme, že
konkrétní záležitost v sobě
skrývá mnohem více
právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

R

odič, který po celý kalendářní měsíc osobně
celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v
rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let
věku tohoto dítěte, a to nejdéle
do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z
důvodu péče o totéž nejmladší
dítě v rodině celková částka
220 tisíc korun.

Rada první
Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku
je rozhodující výše denního
vyměřovacího základu pro
stanovení peněžité pomoci
v mateřství nebo nemocenského.

Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je
rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v
souvislosti s porodem nebo
převzetím dítěte. Rodič může
volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 %
30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 korun až do
částky 11 500 korun měsíčně, s
tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.

Rada druhá
Pokud nelze žádnému z rodičů v rodině stanovit denní
vyměřovací základ, náleží
mu rodičovský příspěvek
ve výši stanovené zákonem.
Rodič může volit výši rodičovského příspěvku až do
částky 7600 korun měsíčně,
jestliže:
• lze alespoň jednomu z rodičů
v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 %
30násobku denního vyměřovacího základu v částce nepřevyšující 7600 korun

• ke dni narození nejmladšího
dítěte, které zakládá nárok na
rodičovský příspěvek, nelze
stanovit denní vyměřovací
základ jen proto, že v průběhu
pobírání rodičovského příspěvku poskytovaného z důvodu péče o dříve narozené
dítě v rodině 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

dává u krajské pobočky úřadu
práce, která o rodičovském
příspěvku rozhoduje. Jestliže
po odpočtu všech vyplacených částek rodičovského
příspěvku od celkové částky
220 tisíc korun zbývá částka,
která je nižší než částka, která
byla naposledy na rodičovském příspěvku vyplacena,
vyplatí se tento rozdíl ve
splátce rodičovského příspěvku náležejícího za poslední kalendářní měsíc.

Rada třetí
Volbu výše rodičovského
příspěvku lze měnit.

Nárok na rodičovský příspěvek může mít i rodič,
který nesplňuje podmínku
celodenní péče o dítě.

Volbu výše rodičovského
příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil
nárok na rodičovský příspěvek. Volbu výše rodičovského
příspěvku lze měnit, nejdříve
však po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě
jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen, a
to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně
oprávněné osoby nebo k jiné
změně. Volbu výše rodičovského příspěvku nelze provést zpětně. Volba výše rodičovského příspěvku se provádí na základě písemné žádosti
oprávněné osoby, která se po-

Podmínka osobní celodenní
péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek
náleží, jestliže:
• dítě, které nedosáhlo 2 let
věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin
v kalendářním měsíci
• dítě pravidelně navštěvuje
léčebně rehabilitační zařízení
nebo mateřskou školu nebo
její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle
se zaměřením na vady zraku,
sluchu, řeči a na děti tělesně
postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšují-

Rada čtvrtá

cím 4 hodiny denně
• dítě zdravotně postižené
pravidelně navštěvuje jesle,
mateřskou školu nebo jiné
obdobné zařízení pro děti
předškolního věku v rozsahu
nepřevyšujícím 6 hodin denně
• dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné
zařízení pro děti předškolního
věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže
oba rodiče nebo osamělý rodič
je osobou závislou na pomoci
jiné osoby ve stupni III. nebo
IV. stupni závislosti
• rodič zajistí péči o dítě jinou
zletilou osobou v době, kdy je
výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání, s výjimkou
studia za trvání služebního
poměru příslušníků ozbrojených sil; docházka do uvedených zařízení se nesleduje u
dětí starších 2 let

Rada pátá
Nárok na rodičovský příspěvek zaniká mimo jiné
narozením dalšího dítěte.
Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek
mu náleží, jen je-li vyšší, a to

ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito
dávkami nemocenského pojištění. Nárok na rodičovský
příspěvek přiznaný z důvodu
péče o nejmladší dítě v rodině
zaniká posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se stalo
nejmladším dítětem v rodině
jiné dítě, které zakládá nárok
na rodičovský příspěvek, a to
i v případě, že nebyla vyplacena celková částka rodičovského příspěvku.
V tomto článku jsme čerpali z níže
uvedených právních předpisů:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře
Rubrika 5 rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze vrací
k oblíbené rubrice Pět rad.
V pondělí se v právní poradně
dozvíte, jak postupovat
v konkrétních situacích a čeho
se naopak vyvarovat.
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Příští téma: Jak podat trestní
oznámení

staňte se fanouškem Deníku
www.facebook.com/msdenik.cz

