Změny dávek státní sociální podpory v roce 2018
Pravidelná rubrika odboru sociálních věcí se tentokrát zaměří na změny dávek státní
sociální podpory od ledna 2018, konkrétně na změny přídavku na dítě a rodičovského
příspěvku. Informace budou zajímat především rodiče nezaopatřených dětí.
Od počátku letošního roku se rozšíří okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek
na dítě. Tento nárok je odvozen od příjmu rodiny, ve které dítě žije. Do konce roku 2017 měly
na dávku nárok rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima, nyní se tato hranice
zvýšila na 2,7násobek. Příjem rodiny se posuzuje za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Pro děti pracujících rodičů se zvyšuje částka přídavku na dítě o 300 Kč. Pokud rodina
dítěte doloží na Dokladu o výši čtvrtletního příjmu, že alespoň jeden z rodičů má příjem ze
závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem, přídavek na
dítě bude zvýšen automaticky.
Výše přídavku na dítě:
věk nezaopatřeného dítěte:
do 6 let
6 až 15 let
15 až 26 let

základní částka:
500 Kč
610 Kč
700 Kč

zvýšená částka:
800 Kč
910 Kč
1 000 Kč

Novela zákona o státní sociální podpoře umožňuje rychlejší čerpání rodičovského
příspěvku a zohledňuje péči o vícerčata. Nárok na tuto dávku má rodič, který po celý
kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodič
jednoho dítěte pobírá dávku až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku
dítěte. Nově je stanovena celková částka pro rodiče vícerčat, a to 330 000 Kč.
Rodiče s vyššími příjmy mohou nyní dávku vyčerpat rychleji, protože byla zrušena
hranice měsíční výše dávky 11 500 Kč. Aktuálně lze měsíčně pobírat rodičovský příspěvek až
ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství (až 32 640 Kč). Celkovou částku
rodičovského příspěvku lze nedříve vyčerpat přibližně po půl roce.
Rodiče bez nároku na peněžitou pomoc v mateřství (především studenti, OSVČ bez
nemocenského pojištění a nezaměstnaní), kteří dříve čerpali dávku v pevných částkách bez
možnosti volby, si nyní mohou zvolit výši rodičovského příspěvku až do výše 7 600 Kč
měsíčně a zkrátit pobírání dávky na tři roky.
Výše uvedené změny se budou týkat i rodičů, kterým se dítě narodilo před účinností
novely zákona. Změny v čerpání rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy je možné
provést od ledna 2018, a to podáním žádosti o změnu na příslušném pracovišti Úřadu práce
ČR.
Článek poskytuje pouze zjednodušené informace o sociálních dávkách. Podrobnější
informace lze získat na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR, na internetových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, u sociálních pracovníků obecních úřadů nebo
poskytovatelů sociálních služeb.
V příštím článku popíšeme některé změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi.
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