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Rodiny s dětmi dostanou přidáno

Od příštího roku bude stát přispívat prvňákům a zvýší se porodné.
Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna. Návrh musí ještě posoudit Senát a
podepsat prezident republiky.
Podle nové právní úpravy by měly děti nastupující do první třídy základní
školy od příštího roku dostávat novou dávku státní sociální podpory (SSP), a
to příspěvek na školní pomůcky ve výši 1 000 Kč. Příspěvek budou vyplácet,
stejně jako ostatní dávky SSP, příslušné úřady práce (v Praze úřady městských
částí).
Důvodem pro zavedení této dávky je skutečnost, že se na začátku školního
roku kumulují u rodin s dětmi, které začínají plnit povinnou školní docházku,
mimořádné výdaje a řada domácností se s touto zátěží těžko vyrovnává.
Příspěvek, který bude určen na nákup školních pomůcek a potřeb, umožní
rodinám s dětmi se s takovou situací vyrovnat. Příspěvek bude součástí státní
sociální podpory a jeho zavedení je v souladu se záměrem vlády podporovat
rodiny s dětmi.
Podmínkou vyplacení této dávky bude zápis dítěte do první třídy
základní školy, a to do konce měsíce května v roce, ve kterém má dítě
nastoupit do školy. V případě, že dojde k odkladu nástupu, přiznají úřady nárok
na příspěvek až v následujícím školním roce. Nárok na tuto dávku vznikne vždy
prvního června příslušného roku a každé dítě může dostat tento příspěvek
jen jednou. Příspěvek budou dostávat pouze ty děti, na které jejich rodiče
pobírají přídavek na dítě.
Vzhledem k navrhované účinnosti nové právní úpravy bude možné poprvé
posoudit nárok na tuto dávku k prvnímu červnu 2006 a dávka bude prvňáčkům
poskytnuta v červenci 2006. Obdobně tomu bude i u žáků prvních tříd v dalších
letech.
Návrh zákona zároveň zvyšuje porodné. V případě, že novela projde
úspěšně celým legislativním procesem, vzroste tato dávka od 1. dubna 2006.
Výše porodného bude nadále odstupňována podle počtu najednou
narozených dětí. Pokud se narodí jedno dítě, bude porodné činit
desetinásobek životního minima na osobní potřeby dítěte (od 1. 1. 2006 se
počítá s částkou 1 750 Kč), tedy 17 500 Kč. Při narození dvojčat, trojčat nebo
více dětí současně bude porodné ještě vyšší - 15násobek životního minima
na osobní potřeby dítěte, a to na každé narozené dítě. Pokud se tedy narodí
dvojčata, vyplatí stát rodičům 2 x 26 250 Kč, v případě trojčat 3 x 26 250 Kč atd.
Porodné je dávka, která jednorázově přispívá na náklady související
s narozením dítěte. Na porodné má nárok žena, která porodila dítě, nebo
v případě, že žena, která dítě porodila, zemřela a porodné nebylo vyplaceno jí ani
jiné osobě, tak má nárok na porodné otec dítěte. Nárok na porodné má také

člověk, který převzal dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči
rodičů.
Nárok na vyplacení vzniká dnem porodu. Musí ale jít o porod dítěte, nikoli o
potrat. I když dítě po porodu zemře, porodné se vyplatí. Jedná se o dávku, u které
se nezkoumá příjem žadatele. Podmínkou ale je, že matka musí mít trvalý pobyt
na území ČR.
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Ministerstvo práce a sociálních věcí vzniklo v roce 1990. Do jeho kompetence spadá sociální politika (problematika
zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské,
apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní
legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovnost žen a mužů, migrace a integrace cizinců, oblast čerpání finanční
pomoci z ESF, atd. K 1. lednu 2005 činil počet systemizovaných pracovních míst v celém resortu práce a sociálních věcí
18 194. Mezi organizace, které MPSV metodicky řídí, patří úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad
inspekce práce, inspektoráty práce, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. MPSV přímo spravuje pět ústavů sociální
péče - DÚSP Tloskov, ÚSP Zbůch, ÚSP Brno-Chrlice, ÚSP Brno-Královo Pole a ÚSP Hrabyně. Mezi příspěvkové
organizace v resortu patří Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Institut výchovy bezpečnosti práce
a Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

