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Vláda schválila návrh ministryně Maláčové na zvýšení 
rodičovského příspěvku pro všechny aktivně pobírající 
k 1. 1. 2020 
 
Až o 80 tisíc korun se zřejmě od ledna zvýší rodičovský příspěvek pro 
všechny aktivně pobírající rodiče. Návrh Ministerstva práce a sociálních 
věcí dnes podpořila vláda. MPSV se tak podařilo naplnit další 
z cílů  programového prohlášení vlády. Novela zákona o státní sociální 
podpoře teď poputuje do Poslanecké sněmovny. 
 
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) původně prosazovala 
navýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiny s dětmi mladšími 4 let. Tato 
varianta ale neprošla u koaličního partnera. „Za mě by bylo ideální, aby na 
rodičovský příspěvek dosáhly všechny rodiny. Ve vládě ale nejsme sami, hnutí 
ANO a Ministerstvo financí bylo proti tomu. Návrh, který jsem dnes ministrům 
představila, tak vychází z připomínek resortu financí,“ říká ministryně. Pokud by 
se dnes vláda neshodla na navýšení takzvané rodičovské, hrozilo by, že by víc 
peněz nakonec nedostal nikdo.  
 
Vládou schválený návrh vychází nejen z požadavků Ministerstva financí, ale  
i zástupců rodičů podepsaných pod peticí za spravedlivý rodičovský příspěvek. Tu 
podpořilo 54 tisíc lidí. „Bojovala jsem za to, aby se zvýšení rodičovské dotklo co 
nejvíce rodin. Jsem ráda, že vláda po týdnech jednání nakonec vyšla vstříc  
i hlasům samotných rodičů. Končí tak pro ně období nejistoty,“ dodává Maláčová.  
 
Celkové náklady navýšení rodičovského příspěvku ve vládou schválené variantě 
jsou 8,6 miliard korun. Pokud novela u zákonodárců projde, zvýší se rodičovský 
příspěvek, stávající pravidla čerpání se ale nemění. Princip čerpání popsán zde:  
 
https://www.mpsv.cz/files/clanky/35519/TZ_-
_Ministryne_Malacova_predlozi_vlade_navrh_na_zvyseni_rodicovskeho_prispevk
u_pro_vsechny_aktivne_pobirajici_k_1._1._2020.pdf 
 
Součástí novely zákona o státní sociální podpoře není jen navýšení rodičovského 
příspěvku. Nově budou moci být děti do 2 let ve školce nebo v obdobném 
školském zařízení 92 hodin měsíčně, aniž by rodiny přišly o rodičovský příspěvek. 
Dosud byl limit pouze 46 hodin měsíčně. Změna pomůže rodičům lépe sladit 
rodinný a pracovní život. Ti, kteří se budou chtít vrátit dříve do práce, alespoň na 
poloviční úvazek, budou moci.  
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