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Ministryně Maláčová předloží vládě návrh na zvýšení 
rodičovského příspěvku, pro všechny aktivně pobírající 
k 1. 1. 2020  

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) připravila návrh 
zákona, kterým se od příštího roku zvýší rodičovský příspěvek. Podle 
tohoto návrhu by se zvýšení z 220 000 Kč na 300 000 Kč týkalo rodin, které 
budou k 1. 1. 2020 čerpat rodičovský příspěvek. Jedná se o všechny nově 
příchozí a zhruba 80 %rodin, které mají dítě mladší 4 let. Návrh zohledňuje 
připomínky Ministerstva financí a odpovídá i požadavku zástupců rodičů. 

„Investice do rodin je investicí do dobře fungující společnosti. I přesto se stále 
odkládalo rozhodnutí o rodičovském příspěvku. Čas nás přitom velmi tlačí  
a hrozilo, že bychom zvýšení nemuseli stihnout vůbec. Proto předkládám tento 
návrh,“ vysvětluje Jana Maláčová, která návrh zákona předloží na jednání vlády  
v pondělí 20. května. 

Původní návrh ministryně Maláčové požadoval, aby se rodičovský příspěvek 
zvýšil pro všechny rodiny s nejmladším dítětem do 4 let bez ohledu na to, zda již 
rodičovský příspěvek vyčerpaly, ale tento návrh nenašel podporu u koaličních 
partnerů z hnutí ANO. Návrh navýšení pro všechny aktivně čerpající rodiče  
k 1. 1. 2020 se přesto bude týkat 80 % všech rodin s dětmi mladšími 4 let. 

Tento návrh reflektuje požadavky Ministerstva financí a byl diskutován už  
v minulosti. Nejedná se tedy o žádný nový návrh. Celkové náklady navýšení 
rodičovského příspěvku v této variantě jsou 8,6 mld. Kč. Prostředky ve státním 
rozpočtu pro tento návrh ministryně navrhuje hledat posilováním příjmové stránky 
rozpočtu. V minulých týdnech navrhla zavedení digitální daně. „Pro Sociální 
demokracii je ta věc daná jasně, říkáme banky nebo děti. Navrhujeme bankovní 
daň nebo například digitální daň jako způsob získání prostředků pro financování 
navýšení rodičovského příspěvku,” doplňuje ministryně. 

Návrh také odpovídá na požadavky zástupců rodičů. „V minulém měsíci jsem se 
setkala se zástupci rodičů podepsaných pod peticí za spravedlivý rodičovský 
příspěvek. Požadavek této petice s 54 000 podpisy je obdobný s naším návrhem 
v tom ohledu, že se příspěvek zvýší všem aktivně pobírajícím k 1. 1. 2020. Taktéž 
plníme požadavek, že se všem zvedne příspěvek o stejnou částku, ovšem je 
potřeba být obezřetný ohledně maximální rychlosti, kterou je možné rodičovskou 
čerpat,“ dodává ministryně Maláčová. 

Ačkoliv se zvyšuje výše rodičovského příspěvku, tak se stávající pravidla čerpání 
nemění.  

Podle návrhu by rodičovský příspěvek mohly čerpat rodiny: 

1. S dítětem mladším 4 let k 1. 1. 2020. 

2. Aktivně pobírající rodičovský příspěvek. 

3. Možnost čerpat až 80 tisíc navíc se bude odvíjet od věku dítěte a 

maximální možné měsíční částky, která se odvíjí od peněžité pomoci 

v mateřství. 
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Maximální možná měsíční výše rodičovského příspěvku je srovnatelná s výší 
mateřské (peněžitá pomoc v mateřství) a závisí na předchozích příjmech. Může 
tedy dojít k situaci, kdy dítě dosáhne 4. narozenin dříve než dojde k vyčerpání 
nově navýšené částky. 

Pro lepší ilustraci uvádíme několik příkladů čerpání: 
Ve všech příkladech může rodič čerpat maximálně 18 000 Kč měsíčně (což je 
částka, která odpovídá mediánové mzdě ženy.) 
 

1. Dítě se narodí v lednu 2020 

Rodič bez problémů může vyčerpat celou částku 300 000 Kč. 
 

2. Dítěti jsou dva roky v lednu 2020 a rodič aktivně čerpá RP k 1. 1. 2020 

Rodič bez problémů může vyčerpat celou částku 300 000 Kč. 
 

3. Dítěti jsou tři roky v lednu 2020 a rodič aktivně čerpá RP k 1. 1. 2020 

Rodič bez problémů může vyčerpat celou částku 300 000 Kč. 
 

4. Dítěti jsou čtyři roky v lednu 2020 a rodič aktivně čerpá RP k 1. 1. 2020 

Do konce roku 2019 rodič vyčerpá 215 000 Kč a stále čerpá rodičovský příspěvek 
k 1. 1. 2020. Poslední lednová splátka by tedy měla být pouhých 5 000 Kč. 
(215 000 + 5 000 = 220 000 Kč – původní výše) 
 
Nyní se mu rodičovský příspěvek zvýší o 80 000 Kč, ale rodič může čerpat pouze 
rychlostí 18 000 Kč za měsíc. Z navýšené částky tak vyčerpá pouze 13 000 Kč. 
(Celkově ovšem 18 000 Kč – 5000 Kč zbývající z původní výše rodičovského 
příspěvku a 13 000 Kč z navýšené částky.) 
 

5. Dítěti jsou čtyři roky v červenci 2020 a rodič aktivně čerpá RP k 1. 1. 

2020 

I nyní rodič vyčerpá celou nově navýšenou částku. 
 
Do konce roku 2019 rodič vyčerpá 215 000 Kč a stále čerpá rodičovský příspěvek 
k 1. 1. 2020. Poslední lednová splátka by tedy měla být pouhých 5 000 Kč. 
(215 000 + 5 000 = 220 000 Kč – původní výše) 
 
Nyní se mu rodičovský příspěvek zvýší o 80 000 Kč. Rodič může čerpat rychlostí 
18 000 Kč za měsíc. Z navýšené částky vyčerpá 13 000 Kč v lednu. (Celkově 
ovšem 18 000 Kč – 5000 Kč zbývající z původní výše rodičovského příspěvku a 
13 000 Kč z navýšené částky). A 18 000 Kč za každý další měsíc po čtyři měsíce 
až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč. 
 

6. Dítěti jsou čtyři roky v lednu 2020, ale rodič už ukončil čerpání RP 

v listopadu 2019. 

Rodiče se navýšení netýká. Týká se pouze těch, kteří aktivně pobírají rodičovský 
příspěvek k 1. 1. 2020. 
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