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Od ledna se sníží porodné a příspěvek na péči, sociální příplatek 
se ruší

Kdo má málo peněz, může požádat o pomoc stát. I u sociálních dávek však budou od ledna 
změny. Vládní škrty, které se chystají, s nimi pěkně zamávají. Největšího počtu lidí se dotkne 
změna podmínek pro vyplácení porodného. Teď se vyplácí plošně a bez závislosti na příjmu, od 
ledna bude jen pro některé. Stát chce navíc motivovat dávkami rodiče, aby své děti posílali do 
školy. Ve vládním návrhu se proto objevuje formulace, že pokud rodiče nezajistí řádnou docház-
ku, dávky nedostanou. Lidé, pobírající dávky, také budou muset podepsat čestné prohlášení, že 
se bez finanční pomoci státu opravdu neobejdou.

Porodné nebude pro všechny 
Porodné je momentálně 13 tisíc korun. Dostane ho každá matka právě narozeného dítěte. 

Dávka není závislá na příjmu ani na ekonomické situaci rodiny. Proto se nemusely dokládat 
příjmy rodiny.

Změny: Od ledna 2011 dostanou porodné jen rodiny, jejichž čistý měsíční příjem nepřesáhl 
2,4násobek životního minima. Navíc dávka připadne jen matkám, které porodily své první dítě.

Kolik: Dávka zůstává v původní výši, tedy 13 000 korun.
Co doložit: Nově budete muset doložit čistý příjem rodiny. Do čistého příjmu se jako při jiných 

dávkách státní sociální podpory počítá i výživné, další sociální dávky a podpora v nezaměstna-
nosti.

Kde žádat: Většinou na úřadech práce, někde na takzvaných kontaktních místech.

Příspěvek na péči bude nižší 
Dávka se vyplácí lidem, kteří se neobejdou bez pomoci druhého člověka. Posuzují se čtyři 

stupně závislosti podle toho, jak dotyčný zvládá 36 úkonů, které jsou přesně stanoveny zákonem.
Změny: Příspěvek na péči pro první stupeň invalidity se dospělým sníží o 1 200 korun. Pů-

vodně je vyplácen lidem se zdravotním postižením ve výši 2 000 korun. Od ledna se sníží na 
pouhých 800 korun měsíčně. U dávky určené dětem vše zůstane při starém.

Kolik: Příspěvek na péči se od ledna 2011 změní jen pro dospělé v prvním stupni závislosti. 
Ostatní částky zůstávají stejné. Dětí se škrty nedotknou vůbec.

Kde žádat: Příspěvek na péči vyplácejí obce s rozšířenou působností. Na úřadě musíte vypl-
nit příslušný formulář a o dávku zažádat.

Sociální příplatek se ruší 
Bez náhrady se od ledna minimálně na rok zruší sociální příplatek. Do prosince 2010 ho 

budou dostávat sociálně slabé rodiny, jejichž čistý měsíční příjem nepřekročí dvojnásobek ži-
votního minima. 

Změny: Od ledna se minimálně na rok zruší.
Přídavek na dítě zůstává ve stejné výši. Nárok na přídavek na dítě mají rodiny, jejichž příjem není 

vyšší než 2,4 násobek životního minima. Příjmy se dokládají zpětně. Výše přídavku je závislá 
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také na stáří dítěte. Dávka by měla být užita na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte. Životní 
minimum se počítá podle počtu členů domácnosti.

Změny: Nejsou.
Kolik: Dávka se vyplácí měsíčně a to podle věku dítěte. Do šesti let je to 500 korun, od šesti 

let do 15 let 610 korun a od 15 do 26 let 700 korun.
Kde žádat: O přídavek na dítě se přihlaste na úřadu práce v místě vašeho bydliště.

Příspěvek na bydlení se nemění 
Příspěvek na bydlení se vyplácí těm, jejichž příjmy nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Nájem 

však musí odpovídat průměrnému nájmu v obci, kde žijete, a počtu lidí v domácnosti.
Do nákladů na bydlení se započítává nájemné, výdaje za energii, vodné, stočné, odpady a vy-

tápění.
Změny: Tabulky s normativními náklady na bydlení prošly letos úpravou a tím se zvýšil i příspě-

vek na bydlení, další změny se neplánují.
Kolik: Záleží na velikosti obce a počtu členů domácnosti. 
Například pětičlenná rodina (2 dospělí, 3 děti ve věku od 6 do 12 let) s trvalým bydlištěm v bytě 

3+1 v Praze má průměrný příjem za předchozí čtvrtletí 24 720 korun měsíčně. Jejich náklady na 
bydlení, včetně poplatků za energie a služby, jsou průměrně 16 tisíc korun měsíčně. Normativní 
náklady jsou však podle tabulky „jen“ 14 597 korun. Od této částky se odečte příjem rodiny, 
vynásobený koeficientem (pro Prahu 0,35) 24 720 x 0,35 = 8 652 14 597 - 8 652 = 5 945 Výše 
příspěvku na bydlení je 5 945 korun.

Kde žádat: Na úřadu práce podle místa trvalého bydliště.

Pohřebné jen pro pozůstalé rodiče malých dětí
Od 1. 1. 2008 se vyplácí pohřebné pouze tomu, kdo vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti, 

nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Zemřelá osoba musela mít ke dni úmrtí 
trvalý pobyt na území České republiky.

Kolik: Jednorázová dávka pět tisíc korun.
Kde žádat: Žádosti vyřizuj úřady práce dle místa bydliště.
        http://finance.idnes.cz

Tříletá a dvouletá rodičovská zůstává, změní se jen čtyřletá
Původně plánované škrty u rodičovské dovolené nebudou tak razantní. Rodičům, kteří jsou 

s dětmi doma dva nebo tři roky, se rodičovská nezmění. Méně peněz bude u čtyřleté varian-
ty. Odborníci ještě ani nestačili podrobně připravit a propočítat původní návrh ministra práce  
a sociálních věcí ve vyplácení rodičovského příspěvku a už je tu zase změna.

Tříletá a dvouletá rodičovská jako nyní
Podle zatím nejnovějších informací platí, že kdo si zvolil tříletou rodičovskou, zůstane na svém. 

Za tři roky získá od státu rodičovský příspěvek v celkové výši 235 600 korun, to je o 19 tisíc korun 
více, než se původně plánovalo.

Tuto variantu dnes využívá 78 procent rodičů. Budou tak stejně jako dosud pobírat 7 600 korun 
měsíčně. Neměly by se změnit ani podmínky pro možnost volby.

Stejně jako letos by na tom měli být od příštího roku i ti, kteří zvolili nejkratší, dvouletou ro-
dičovskou. Ani jim se nezmění měsíční výplata ve výši 11 400 korun a stejné by měly zůstat  
i podmínky pro její přiznání.

Méně peněz u čtyřleté varianty
Někde se však ušetřit musí a jak to tak zatím vypadá, zkrátka přijdou rodiče, kteří zůstávají  

s dětmi doma nejdéle.
Celkově totiž dostanou od státu stejnou částku jako ti, kteří jsou na rodičovské jen dva roky. 

Místo 224 200 korun za celé období pak po změně obdrží jen 216 tisíc. Jestli to bude přesně 
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tato suma, nebo 216 600 korun, které dostávají „dvouročáci“ v součtu nyní, ještě není rozhod-
nuto. 

„Teprve začínáme vše propočítávat, výsledky by měly být známy do dvou týdnů,“ odpovídá 
mluvčí ministerstva práce Viktorie Plívová. Přesné instrukce zatím neexistují, ale nabízí se vari-
anta, že snížený příspěvek ve výši 3 800 korun měsíčně budou rodiče dostávat přibližně o dva 
měsíce dříve než nyní. 

Konkrétně by to mělo vypadat tak, že po mateřské budou do roka a půl věku dítěte dostávat  
7 600 korun měsíčně a od 19. měsíce do čtyř let pak 3 800 korun každý měsíc.

Změny i u rodičovského příspěvku od porodu
Ještě více se pravděpodobně posune hranice u těch maminek, které nemají nárok na peně-

žitou pomoc v mateřství a pobírají rodičovský příspěvek už od porodu. I těch se týká maximum 
216 tisíc korun. Současnou výši příspěvku 7 600 korun by dostávaly jen prvních devět měsíců 
po porodu a pak do čtyř let věku dítěte každý měsíc 3 800 korun.

O tom, jak se změna dotkne lidí, kteří už jsou na čtyřleté rodičovské, zatím odborníci neroz-
hodli. Otázka je, zda ten, kdo už třeba vybral celou částku, nebude muset dříve do práce, či do-
konce nějaké peníze vrátit, případně bude po zbytek rodičovské dostávat méně nebo třeba nic.

Měnit délku zatím nepůjde
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek chtěl ve svém původním návrhu rodičům umož-

nit, aby si mohli délku rodičovské v průběhu měnit, a to klidně i každé tři měsíce. Novinka, která 
by určitě mnohé potěšila, však vládou neprošla. Ale podle jejího mluvčího Martina Kupky by se 
o tom mohlo výhledově uvažovat.

Nová rodičovská by měla platit od 1. ledna 2011, ještě ji však musí schválit Sněmovna a Senát.
Mateřská zůstává tak, jak je. I když se rodiče budou muset uskrovnit, dobrou zprávou pro bu-

doucí maminky je, že se nezmění výše mateřské, ani její délka a způsob výplaty.
Česko má s 28 týdny nejdelší mateřskou dovolenou na světě. A také nejdelší rodičovskou. 

Rodiče mohou zůstat s podporou státu s dítětem doma až do jeho čtyř let.
Hůře jsou na tom například ve Velké Británii, kde stát podporuje matky jen 13 týdnů, v Belgii, 

Irsku či Nizozemsku jsou to tři měsíce, v Řecku tři a půl měsíce, v Bulharsku půl roku, v Itálii 
deset měsíců. V Německu, Dánsku či Slovinsku mohou rodiče zůstat s dětmi doma jeden rok.

        http://finance.idnes.cz

Pět největších změn v zákoníku práce. Jak to bude s podporou 
a odstupným

Vláda se v plánovaných změnách podívá na zoubek i podpoře v nezaměstnanosti. Celková 
úprava zákoníku práce má vést k větší flexibilitě pracovně právních vztahů. Většinou však jde 
o škrty, ale chystá se i příspěvek pro začínající podnikatele. Plánované změny, které vláda už 
schválila, by měly platit od ledna. Úprava zákoníku práce teď míří do Sněmovny, kde je na pro-
gramu koncem října. Pokud návrh projde, dočkáme se několika změn.

Příspěvek pro podnikatele
Pokud přijdete o práci, vyplatí se v příštím roce začít podnikat. Vláda totiž navrhuje, aby začína-

jící podnikatelé dostali jednorázový příspěvek, který by jim měl pomoci. Využít by ho měli hlavně 
na zřízení firmy, nákup základního vybavení a poplatky spojené se začátkem podnikání. Výše no-
vého příspěvku by se měla odvíjet od průměrné měsíční mzdy za první tři čtvrtletí předchozího 
roku. Podnikatel by si tak odhadem mohl přijít až na 30 tisíc korun.

Délka pobírání podpory
• do 50 let – 5 měsíců,
• od 50 do 55 let – 8 měsíců,
• nad 55 let – 11 měsíců.
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Odstupné podle odpracovaných let 
Odstupné bude záviset na tom, jak dlouho ve firmě zaměstnanec pracoval. Za práci kratší než 

jeden rok dostane měsíční odstupné, pokud byl zaměstnán u jedné firmy dva roky, bude mu 
náležet dvouměsíční odstupné a nad dva roky, tříměsíční odstupné.

Podpora se nebude prolínat s odstupným 
Podpora v nezaměstnanosti se pozdrží tomu, kdo dostane odstupné. Dostane-li zaměstna-

nec dvouměsíční odstupné, nebude mít nárok dva měsíce od ukončení pracovního poměru na 
podporu v nezaměstnanosti. Pokud si do dvou měsíců nesežene práci nebo nezačne podnikat, 
bude mít na podporu nárok.

Dohoda = nižší podpora 
Pracovník, který sám dá výpověď nebo přistoupí na ukončení pracovního poměru dohodou, 

dostane od ledna nižší podporu v nezaměstnanosti. Zachránit ho mohou jen vážné důvody. 
Závažné důvody spočívající v:
• nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
• nezbytné osobní péči o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let,
• nezbytné osobní péči o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně 

bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a spo-
lečně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro 
účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

• docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte, místě výkonu 
nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

• zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo 
plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo

• jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, které 
uchazeč o zaměstnání doloží a prokáže

Zdroj: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Pokud zaměstnanec dá výpověď bez vážných důvodů, dostane podporu jen 45 procent z prů-

měrného měsíčního výdělku od začátku do konce vyplácení. Momentálně je podpora první dva 
měsíce 65 procent, další dva měsíce 50 procent a po zbytek pobírání je 45 procent. Maximálně 
může nezaměstnaný pobírat 13 280 korun.

 
Při podpoře nebude možné si přivydělat 
Další omezení se týká přivýdělku k podpoře v nezaměstnanosti. Dosud si nezaměstnaní pobí-

rající podporu mohli přivydělat polovinu minimální mzdy, což jsou čtyři tisíce korun. Od ledna je 
to jednoduché. Kdo si přivydělá, podporu nedostane. Pravděpodobně vzroste i rozsah zaměst-
nání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin ročně. Firmy také budou moci 
po delší dobu převádět zaměstnance podle aktuální potřeby

        http://podnikani.idnes.cz

Kolektiv pracovníků střediska sociálních služeb Salvia 
Vám přeje šťastné prožití vánočních svátků 

a mnoho zdraví v roce 2011 !

NIPI ČR, Krajská organizace Pardubického kraje, o.s., středisko sociálních služeb Salvia, Wolkerova alej 18/92,  
568 02 Svitavy, tel.: 461 535 324, p. Benešová, Fňukalová, Kovářová, www.salvia.cz. Případné příspěvky zasí-
lejte na výše uvedenou adresu (příspěvky se nevracejí). Registrováno u MK ČR, E 11729.
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