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Jak to bude s rodičákem? MPSV vysvětluje, co rodiče 
čeká 
 
Navýšení celkové sumy rodičovského příspěvku pro všechny, kteří budou 
pobírat příspěvek i po 1. 1. 2020, nebudou doprovázet složitá papírování. 
Příspěvek se z 220 tisíc Kč na 300 tisíc Kč (u vícerčat na 450 tisíc Kč) rodinám 
zvýší automaticky! Nikdo tak nebude muset na Úřadu práce ČR (dále jen ÚP 
ČR) o zvýšení žádat! Rodiče  budou muset řešit jen případné úpravy čerpání 
měsíční částky. Všichni příjemci, kterých se tato úprava dotkne, budou o 
změnách informování dopisem do 2 dnů od podpisu prezidenta.  
 
Navýšení celkové částky rodičovského příspěvku na 300 tisíc Kč (u vícerčat 450 
tisíc Kč) se bude týkat všech aktivních příjemců této dávky. Těmto příjemcům, bude 
celková suma rodičovského příspěvku navýšena automaticky, o toto zvýšení 
tedy příjemci dávky nebudou muset ÚP ČR žádat.  
 
I po přijetí novely bude v lednu 2020 rodičovský příspěvek vyplácen ve stejné výši, 
jaká rodiči náležela za prosinec 2019, pokud si rodič nezažádá o úpravu měsíční 
výše rodičovské. Příspěvek se totiž vyplácí zpětně. Měsíční částku si mohou rodiče 
upravit dle aktuální finanční situace v rodině, a to vždy jednou za 3 měsíce. Žádat 
lze nejenom osobně, ale také elektronickým formulářem či zaslat žádost poštou.  
 
Kam se mohou obrátit? 
Všichni příjemci rodičovského příspěvku, kterých se úprava dotkne, obdrží  
po zveřejnění novely zákona o státní sociální podpoře ve Sbírce zákonů od ÚP ČR 
informativní dopis. Každý rodič v něm najde veškeré potřebné informace. 
 
MPSV ve spolupráci s Úřadem práce ČR zajistí maximální podporu a poradenství 
pro rodiče. Zřídili jsme speciální webovou stránku, kde lidé najdou podrobnější 
informace k rodičovskému příspěvku i nejčastější dotazy ohledně rodičovské. 
Odkaz na web k dispozici ZDE. 
 
Zaměstnanci ÚP ČR jsou připraveni poskytnout všem příjemcům rodičovského 
příspěvku potřebné informace tak, aby věděli, jak mají postupovat. Na kontaktních 
pracovištích ÚP ČR se příchozí rodiče mohou obracet na informátory, kteří je 
nasměrují na příslušnou kancelář specializovanou na oblast rodičovského 
příspěvku. Rodičům je k dispozici také emailová adresa rodicak@uradprace.cz, 
kam se mohou se svými dotazy obracet.   
 
Aby ÚP ČR ještě více zjednodušil rodičům přístup k informacím a novinkám, budou 
do konce letošního roku probíhat na vybraných pracovištích ÚP ČR pravidelné 
týdenní besedy. A to vždy ve čtvrtek, po skončení úředních hodin. Konkrétní časy 
sdělí zástupci příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. První beseda se uskuteční 
14. 11. 2019. 
   
 
 

https://www.mpsv.cz/web/cz/rodicovsky-prispevek
mailto:rodicak@uradprace.cz
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Aktuální vývoj 
Navýšení rodičovské schválila Poslanecká sněmovna ve středu 6. 11. 2019 a nyní 
čeká na projednání v Senátu. Pokud Senát návrh zákona do 30 dnů od postoupení 
Sněmovnou neprojedná anebo vyjádří svým usnesením vůli nezabývat se takovým 
návrhem, je návrh zákona přijat. Předseda Sněmovny pak postoupí přijatý zákon 
prezidentu republiky a ten má až 15 dnů na vyjádření. Pokud jej nebude vetovat, je 
zákon vyhlášen ve sbírce zákonů. V opačném případě se vrací do Sněmovny a ta 
nejdříve za 10 dnů rozhodne o vetu prezidenta. 
 

Tiskové oddělení MPSV a ÚP ČR 


