Aktuálně o rodinné politice:
V Poslanecké sněmovně byly schváleny důležité zákony, které čeká ještě projednání
v Senátu a podpis prezidenta ČR: vládní novela zákona o státní sociální podpoře, z. č.
117/1995 Sb. (12. 4. 2017) a tzv. daňový balíček (4. 4.2017). V Senátu byla schválena
novela zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb. (19. 4.2017).
A. Nejdůležitější změny novely zákona o státní sociální podpoře:
1.
Rodiče vícerčat budou pobírat vyšší rodičovský příspěvek, celkem 330 000 korun místo
nynějších 220 000 korun.
2.
Rozšíření okruhu osob, které mají nárok na přídavky na děti. Z nynějšího 2,4násobku
životního minima dosáhnou na přídavky i rodiny s příjmy do 2,7násobku životního minima. Přídavky
v rodinách, v nichž aspoň jeden rodič pracuje nebo má příjem nejméně na úrovni životního minima,
se mají zvýšit o 300 korun na 800, 910 a 1000 korun měsíčně – podle věku dítěte.
3.
Vládní novela ruší nynější horní hranici čerpání rodičovského příspěvku 11 500 korun
měsíčně. Rodič by mohl pobírat dávku až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství, tedy
32 640 korun měsíčně. Na tuto částku budou mít nárok rodiče, kteří vydělávají víc než zhruba
81 000 korun. Do zaměstnání by se vraceli kolem jednoho roku dítěte.
4.
Zařazení doktorandů mezi státní pojištěnce – doktorandi starší 26 let ve standardním
denním studiu mají být zařazeni mezi tzv. státní pojištěnce, stát by jim hradil nově zdravotní
pojištění.
5.
Zvýšení odměny pro pěstouny.
6.
Z pohledu NCR je pro motivaci k rodinné výchovné péči a pro její ocenění velmi
důležité, že z předlohy vypadla pasáž, která by u rodičovského příspěvku zrušila sledování
docházky dětí mladších dvou let do kolektivního zařízení. Nadále bude platit, že rodiče mohou
dát dítě do školky nejvýše na 46 hodin měsíčně, jinak o dávku přijdou. Navržená pasáž by
diskriminovala ty rodiny, které samy o dítě pečují, protože by na příspěvek měly nárok i ty rodiny,
které dítěti neposkytují individuální péči.

B. Nejdůležitější změna tzv. vládního daňového balíčku:
Daňový balíček zvyšuje daňové slevy na dítě. Schválená předloha v části týkající se daňových slev
počítá s tím, že sleva na dani na druhé dítě vzroste letos o 2400 Kč na 19 404 Kč ročně, na třetí a
další dítě o 3600 Kč na 24 204 Kč ročně. U jednoho dítěte bylo dodatečně odsouhlaseno zvýšení na
15 204 Kč ročně.

C. Nejdůležitější změna z pohledu rodinné politiky v novele zákona o nemocenském pojištění,
z. č. 187/2006 Sb.:
Týdenní placené volno pro novopečené otce, za podmínky účasti v nemocenském pojištění, kdy bude
vypláceno 70 % příjmu.

