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Rodičovský příspěvek:
220 000 korun

Na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená. Ale zatímco peníze,
které maminky pobírají na mateřské, se
vypočítávaly z jejich předchozího příjmu,
rodičovská měří každému stejným metrem. Celková částka rodičovského příspěvku je až 220 000 korun bez rozdílu.

Doma maximálně 4 roky

Ať je rodič doma s dítětem dva nebo čtyři roky,
částka, kterou dostane, je
stejná: 220 000 korun.
 Na rodičovskou má nárok rodič, který osobně a
celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině.
 O příspěvek si VŽDYCKY musíte požádat.
 Rodiče si můžou zvolit výši částky i počet měsíců, po které chtějí rodičovskou brát.
 Měsíčně je možné brát
maximálně 11 500 Kč. Tahle částka není pro každého. Může ji brát jen někdo, kdo před mateřskou
hodně vydělával a má vysoký vyměřovací základ
pro výpočet mateřské.
 Volbu výše příspěvku
je možno měnit jedenkrát
za tři měsíce.

 Požádat o změnu výše
příspěvku může rodič,
který má podanou žádost
o dávku.
 I na rodičovské si můžete přivydělat. Musíte
ale zajistit péči o své dítě
jinou dospělou osobou v
době své výdělečné činnosti.
 Výplata příspěvku
skončí buď vyčerpáním
celkové částky na jedno dítě, nebo dovršením
čtvrtého roku dítěte.
 Možnost vybrat si délku čerpání rodičovského příspěvku platí, i pokud maminka plynule naváže na rodičovskou dovolenou s dalším potomkem. Podmínkou ale je,
že ji před první rodičovskou vznikl nárok na mateřskou.

Příklad:
V péči se budou se střídat
Manželé Nováčkovi mají dvouletého syna Adama. Před odchodem na mateřskou dovolenou slíbila Jana Nováčková ve
své firmě, že pokud budou mít velkou zakázku, ráda vypomůže. Tahle situace teď nastala a Jana chce nastoupit do
práce zpět na plný úvazek minimálně na půl roku. S
manželem Standou se dohodli, že ji na tuto dobu
v péči o dítě zastoupí. Není to problém,
rodiče se v péči můžou střídat.

Někdo si vybrat nemůže

Pokud si ani jeden z rodičů neplatil nemocenské pojištění a nesplnil
podmínky pro nárok na
peněžitou pomoc v mateřství (nezaměstnaní,
studenti, podnikatelé
neplatící nemocenské
pojištění), nemůže volit

výši a délku čerpání rodičovského příspěvku.
 Rodičovský příspěvek budou brát v pevných částkách jako dosud (7600 korun do
9. měsíce věku dítěte,
poté 3800 korun do 4
let věku dítěte.).

Příklad:
Jsou bez práce. Budou brát 7600 korun.
Monika (21 let) s Lukášem (23 let) jsou mladí rodiče, kteří žijí na Bruntálsku, kde je vysoká nezaměstnanost. V březnu čekají narození prvního dítěte. Ani jeden z nich však nebude splňovat podmínky pro to, aby
si mohli vybrat výši a délku rodičovského příspěvku.
Jako nezaměstnaní si totiž neplatili pojistné na sociální zabezpečení. Monika tak nemá nárok na peněžitou
pomoc v mateřství. Bez prostředků ale nezůstane. Kromě porodného (na které dosáhne kvůli nízkým příjmům
své rodiny) bude brát rodičovský příspěvek 7600 korun
do 9. měsíce věku dítěte a poté 3800 korun až do 4 let
věku dítěte.

Přivýdělek bez
omezení

Na rodičovský příspěvek máte
nárok bez ohledu na to, zda
pracujete nebo jste s dítětem
celé dny doma. Má to ale podmínku. Vy, jako rodič, musíte
zajistit řádnou a celodenní péči
o dítě. Je jedno, zda svého potomka svěříte babičce nebo si
platíte chůvu.
Pro školku platí pravidla
Chcete dávat dítě do školky a
bojíte se, že přijdete o příspěvek? Nemusíte. Je ale potřeba
plnit určitá pravidla.
 Dítě starší 2 let můžete dávat
do jeslí nebo školky bez omezení.
 Dítě mladší než 2 roky může
být v jeslích nebo školce maximálně 46 hodin měsíčně, aniž
rodič ztrácí nárok na příspěvek.

Příklad:
Přivydělává si bez omezení.
Darina (27 let) je svobodná maminka, která pečuje o syna Marka
(2,5 roku). Ještě 18 měsíců s ním
má být na rodičovské. Teď se jí ale
ozval bývalý zaměstnavatel a nabídl jí práci na celý úvazek. Darina
se rozhodla dávat Marka do mateřské školky. Finančně tak na tom
bude podstatně lépe. Kromě rodičovské bude brát i plat.

NÁVRAT DO PRÁCE:

Kam
pro příspěvek

Na rozdíl od peněžité podpory v mateřství vyplácí rodičovský příspěvek úřady
práce.
 Musíte tedy pro něj zamířit na Odbor státní sociální
podpory příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR
podle místa svého trvalého
bydliště a tam si o příspěvek
požádat.
 Příspěvěk je možné brát
jen na nejmladší dítě v rodině.
 O příspěvek je možné požádat až tři měsíce zpětně.

Využijte všechny výhody

Máte právo
na přestávky
na kocujejenípo stano-

Vracíte se po mateřské nebo rodičovské dovolené do práce? Zákon vám poskytuje výhody, které
by byla škoda nevyužít.

Potřebné
doklady

K žádosti o rodičovský příspěvek potřebujete:
 Rodný list dítěte
 Průkazy totožnosti obou
rodičů (pokud matka nežije
s otcem dítěte ve společné
domácnosti po dobu delší než 3 měsíce nebo bude
mít rozsudek od soudu,
bude posuzována bez otce
dítěte).
 Potvrzení od ČSSZ o nároku na dávku.

Rada:

Marodíte nebo máte nemocné miminko? Na úřad
práce můžete vyslat otce
miminka (pokud je uveden v rodném listě). Pak
stačí vyplnit formulář »Žádost o rodičovský příspěvek« a potřebné doklady a
úřad vám příspěvek začne
vyplácet.
 Příspěvek se vyplácí buď
na účet, nebo poukázkou.
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Nemusíte jezdit na služební cesty

Ani s vysláním zaměstnanců s dítětem na služební
cestu to nemá zaměstnavatel jednoduché. „Rodiče pečující o děti do věku
osmi let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo
obvod obce svého praco-

viště nebo bydliště pouze tehdy, pokud se služební cestou souhlasí nebo o
ni sami požádají. V případě, že se rodič o dítě stará
sám, platí toto omezení až
do 15 let věku dítěte,“ upozornil Hartmann.

Požádejte o kratší pracovní dobu

Pokud si maminka s malým dítětem požádá o kratší pracovní úvazek, měl by jí
zaměstnavatel vyjít vstříc.
Na kratší pracovní dobu má
totiž nárok každá zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší 15
let, těhotná zaměstnankyně, ale i zaměstnanec, který

prokáže, že dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně
bezmocnou fyzickou osobu.
Pokud tomu nebrání vážné
provozní důvody, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu
nebo jinou vhodnou úpravu
stanovené týdenní pracovní doby.
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Využijte pomoc státu

Myslíte si, že pečovatelská
služba je určená jen starým
a nemohoucím lidem? Kdepak. V určitých případech na
ni mají nárok i matky s dětmi.

radenství ohledně sociálních
dávek, kompenzačních pomůcek a další navazující pomoci. Tato služba je poskytována zdarma. Informace,
na koho se obrátit v souvislosti se službou rané péče,
se rodiče dozvědí na příslušPoradí i doma
Rodinám, které mají zdravot- ném krajském úřadě nebo si
ně postižené děti ve věku do ji mohou sami najít v registru
7 let, je určená pomoc na- poskytovatelů sociálních sluzvaná »Služby rané péče«. žeb na adrese http://iregistr.
Spočívá v tom, že speciálně mpsv.cz/.
vyškolené pracovnice choS péčí o trojčata
dí přímo do rodin a radí nejen se vším okolo zdravotnípomůže stát
ho stavu dítěte (rehabilita- Narození trojčátek nebo doce apod.), ale nabízejí i po- konce čtyřčátek je radost, ale

také obrovská starost. Aby se
»zapřažené« maminky mohly v klidu věnovat dětem,
můžou využít pečovatelskou
službu, která jim pomůže s
péčí o domácnost. A právě rodiny, ve kterých se narodily současně tři nebo více
dětí mají tuto sociální službu
zdarma.
 Zdarma je pak pečovatelská služba už jen pro účastníky odboje, osoby, které jsou
účastny sociální rehabilitace, osoby zařazeny v táboře
nucených prací nebo pro jejich pozůstalé manželky, kterým je více než 70 let. Všich-

ni ostatní si za pečovatelskou
službu už musí platit sami.
 Pečovatelská služba je
poskytována registrovanými poskytovateli. Registr poskytovatelů sociálních služeb
je k dispozici na www.portal.
mpsv.cz v sekci sociální služby. Kontakt na nejbližší pečovatelskou službu by vám měl
poskytnout také místně příslušný obecní úřad.
 O poskytnutí této sociální
služby uzavírají rodiče s poskytovatelem smlouvu, a to
v rozsahu, který je skutečně
nezbytný pro zvládnutí péče
o rodinu a domácnost.

