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Dne 06.11.2019 schválila Poslanecká sněmovna zvýšení rodičovského příspěvku u jednoho dítěte 

z 220.000,-Kč na 300.000,-Kč a u vícerčat z 330.000,-Kč na 450.000,-Kč (dále jen „Zvýšený 

rodičovského příspěvku“).  

 

Na Zvýšený rodičovský příspěvek mají mít nárok rodiny s dětmi do čtyř let, které budou v lednu 2020 

stále rodičovský příspěvek od státu pobírat. Pokud již rodiny (rodič) dávku rodičovského příspěvku 

pobírají a mají jej pobírat také v lednu 2020, nebude jim navýšení vyplaceno jednorázově, ale čerpání 

rodičovského příspěvku bude prodlouženo do doby, než bude vyčerpán Zvýšený rodičovský příspěvek, 

maximálně však do věku 4 let dítěte. Pokud do té doby nebude rodič schopen Zvýšený rodičovský 

příspěvek vyčerpat, nevyčerpaná část propadne. Této situaci lze předejít změnou výše rodičovského 

příspěvku a tím zkrácení délky jeho čerpání.  

 

Pokud Zvýšení rodičovského příspěvku schválí také Senát a podepíše prezident, měl by nabýt účinnosti 

od 1. ledna 2020. 

 

Zároveň Poslanecká sněmovna prošla také pozměňující návrh, kterým se zvyšuje maximální hranice 

měsíčního čerpání příspěvku pro ty, kterým nebylo možné stanovit denní vyměřovací základ, nebo byl 

příliš nízký, a to ze 7.600,-Kč na 10.000,-Kč.  

 

Toto opatření má pomoci zejména osobám, které nebyly před narozením dítěte dostatečně dlouho 

pojištěny, resp. mají příliš nízký příjem a nemá jim tak být z čeho vypočten vyměřovací základ (typicky 

samostatně výdělečně činných anebo studenti). 

 

Připomeňme, že výše měsíční dávky rodičovského příspěvku záleží na tom (i) jak dlouho plánujete 

dávku čerpat a zároveň (ii) jaký byl Váš příjem před nástupem na rodičovskou dovolenou. Nejvyšší 

možná výše měsíční dávky rodičovského příspěvku představuje maximálně 70 % 30násobku denního 

vyměřovacího základu (zjednodušeně tedy 70 % měsíčního příjmu rodiče). To znamená, že čím vyšší 

byl Váš příjem, tím rychleji můžete rodičovský příspěvek vyčerpat. 

 

V případě dotazů Vám budeme rádi k dispozici. 
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace o 

aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. 

Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční 

situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by si 

proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby k 

uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto 

materiálu nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., její 

partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a 

daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací zde 

obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konání 

nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v 

tomto materiálu. 
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