
TŘÍRYCHLOSTNÍ RODIČOVSKÁ
Novinka v péči o děti

Proč TŘÍRYCHLOSTNÍ rodičovská?
• Umožňuje větší svobodu volby rodičů vybrat takový model péče o děti, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám
• Vytváří podmínky pro pružnější skloubení pracovní dráhy s výchovou malých dětí
• Odpovídá moderním mezinárodním trendům péče o děti

Týká se i rodičů, kteří ho budou pobírat koncem roku 2007!

Od 1. ledna 2008 platí nový systém čerpání rodičovského příspěvku
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� Nový systém patří k nejvstřícnějším v Evropě v porovnání výše rodičovského příspěvku (v poměru k průměrné mzdě) a délky 
rodičovské dovolené (kdy v řadě zemí je kratší než jeden rok)

� Česká maminka nebo tatínek mohou dosáhnout na stejnou výši rodičovského příspěvku, jako například jejich rakouský protějšek 
(v Rakousku v přepočtu 11 500 Kč v roce 2006)

Více informací dostanete na příslušných kontaktních místech státní sociální podpory. Naleznete je také na webu 
www.mpsv.cz nebo na speciální internetové stránce www.socialnireformy.cz, kde jsou mj. popsány a vysvětleny všechny 
změny sociálního systému od 1. ledna 2008. ©MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

Co nabízí nový systém?

• Tři rychlosti čerpání v délce 2, 3 nebo 4 roky a tři varianty rodi-
čovského příspěvku: zvýšenou (11 400 Kč), základní (7 600 Kč) 
a sníženou (3 800 Kč)

Tři rychlosti rodičovské
• Po peněžité pomoci v mateřství (22 týdnů věku dítěte) můžete volit:

� Rychlejší čerpání – 11 400 Kč do 24 měsíců věku dítěte, pokud 
máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši alespoň 380 Kč 
za kalendářní den

� Klasické čerpání – 7 600 Kč do 36 měsíců věku dítěte, pokud máte 
nárok na peněžitou pomoc v mateřství

� Pomalejší čerpání – 7 600 Kč do 21 měsíců věku dítěte a dále 
3 800 Kč do 48 měsíců jeho věku

Kdy volíte rychlost rodičovské
� O rychlejší čerpání požádejte nejpozději v měsíci následujícím 

po měsíci, kdy dítě dosáhne 22 týdnů věku (kdy rodiči končí 
vyplácení peněžité pomoci v mateřství, 31 týdnů u vícerčat)

� O klasické čerpání požádejte nejpozději v měsíci, ve kterém dítě 
dosáhne 21. měsíce věku

Co byste neměli přehlédnout

• Čerpání rodičovského příspěvku se vztahuje vždy na nejmladší 
dítě v rodině

• Nárok na příspěvek má matka nebo otec (který musí při 2 nebo 
3leté variantě splňovat obdobné podmínky pro pobírání peněžité 
pomoci jako matka)

• Po volbě je vybraná varianta nezměnitelná 

• Pokud nepožádáte o rychlejší či klasické čerpání rodičovského 
příspěvku, bude vám po 21. měsíci roku věku dítěte vyplácen 
snížený příspěvek (3 800 Kč) v pomalejší variantě do 4 let věku

• Při čerpání rodičovského příspěvku můžete pracovat, pokud 
zajistíte celodenní péči o dítě

• Pokud si neplatíte nemocenské pojištění nejméně 270 dnů 
během 2 let před porodem, nemáte nárok na peněžitou pomoc
v mateřství a vztahuje se na vás pomalejší varianta

Je některá z variant výhodnější?

• Celkové objemy vyplácených peněz jsou přibližně stejné, přičemž 
mírně je zvýhodněna tříletá varianta

• Dvouletá varianta je výhodná jak pro rodiče, kteří se chtějí vrátit dříve 
do práce, tak pro rodiny, které plánují dvě děti krátce po sobě. Pokud 
by se druhé dítě narodilo do dvou let a rodič si opět zvolí rychlejší 
čerpání, mohl by pobírat 11 400 Kč až čtyři roky

Rodiče, kteří mají na rodičovský příspěvek nárok ještě 
v prosinci 2007, musí o jeho nepřerušenou výplatu požádat 
osobně nebo písemně na kontaktních místech státní sociální 
podpory do konce ledna 2008.  Požádají-li do konce dubna, 
bude jim vyplacen zpětně v plné výši.

Rodič pečující o dítě, které bude 1. ledna 2008:

• mladší 22 týdnů, se může rozhodnout pro rychlejší, klasickou 
či pomalejší variantu,

• mladší 21 měsíců a zároveň starší 22 týdnů (resp. 31 týdnů 
u vícerčat), se může rozhodnout mezi klasickou a pomalejší variantou,

• starší 21 měsíců a zároveň mladší 3 let věku, bude pobírat 
rodičovský příspěvek v základní výměře do 3 let věku dítěte a následně 
ve snížené výměře do 4 let věku dítěte,

• starší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek ve snížené výměře 
do 4 let věku dítěte. 


