MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
KANCELÁŘ MINISTRA
Tiskové oddělení

Příspěvek pro děti, rodiče a důchodce
Tisková zpráva
Strany vládní koalice se v rámci 2. fáze reformy veřejných rozpočtů dohodly mimo
jiné na opatřeních, které se týkají rodičů s dětmi a důchodců a které mají zmírnit
harmonizační a další změny
Zvýšení rodičovského příspěvku
Rodičovský příspěvek se dnes poskytuje ve výši 1,1 násobku částky životního minima
rodiče na osobní potřeby, což činí v současné době 2 552 Kč měsíčně. Navrhuje se zvýšení
rodičovského příspěvku na 1,54 násobek částky životního minima rodiče na osobní potřeby,
tj. na 3 573 Kč měsíčně. Zvýšení rodičovského příspěvku je dalším krokem, kterým se zmírní
dopady harmonizačních a dalších opatření v daňové oblasti na rodiny pečující o malé děti.
Zvýšení částek rodičovského příspěvku se navrhuje od 1. května 2004 a rodičům bude poprvé
tato zvýšená dávka vyplacena v měsíci červnu 2004 vzhledem k tomu, že dávky státní
sociální podpory se vyplácejí měsíčně zpětně. Zvýšení rodičovského příspěvku si ze státního
rozpočtu vyžádá v roce 2004 navíc cca 2,31 mld.Kč
Jednorázový příspěvek dítěti
Navrhuje se, aby dětem, které mají nárok na přídavek na dítě za měsíc květen 2004
(i při nároku na přídavek na dítě po část měsíce), byl poskytnut jednorázový příspěvek ve
výši 2 000 Kč na dítě. Tento příspěvek se poskytne automaticky bez podání zvláštní žádosti;
dávku poskytne úřad práce příslušný k poskytování přídavku na dítě. O přiznání příspěvku se
nevydává písemné rozhodnutí, nýbrž se zasílá písemné oznámení. Dávka se vyplatí příjemci
přídavku na dítě způsobem, který příjemce určil pro výplatu přídavku na dítě (v hotovosti
nebo na účet), a to vedle splátky přídavku na dítě, která bude vyplacena za měsíc květen
2004. Není-li nárok na výplatu přídavku na dítě náležejícího za měsíc květen 2004, nelze
vyplatit ani příspěvek dítěti. Poskytnutím příspěvku dítěti se jednorázově posílí příjmy rodin
s dětmi, které mají příjmy do 3násobku životního minima rodiny. U rodin pečujících o
nezaopatřené dítě tak dojde ke zmírnění dopadů harmonizačních a dalších změn daně
z přidané hodnoty provedené v roce 2004. Tento příspěvek se nebude započítávat do příjmu,
zjišťuje-li se výše příjmu pro účely jiných právních předpisů, ani nepodléhá dani z
příjmů.Náklady ze státního rozpočtu na poskytnutí této jednorázové dávky budou činit v roce
2004 cca 3,96 mld.Kč.
Jednorázový příspěvek důchodci
Navrhuje se, aby byl všem poživatelům důchodů poskytnut jednorázový příspěvek ve
výši 1 000 Kč. Tento příspěvek se poskytne v naprosté většině případů automaticky bez
podání zvláštní žádosti. Příspěvek není dávkou důchodového pojištění a je hrazen z
prostředků státního rozpočtu. Nárok na příspěvek má poživatel důchodu, pokud má nárok na
výplatu důchodu nebo jeho části aspoň za jeden den v měsíci červnu 2004. Příspěvek náleží
poživateli důchodu jen jednou, i když má v tomto měsíci nárok na výplatu více důchodů.

Tomu, komu byl důchod přiznán od data předcházejícího dni 1. července 2004 a nesplňuje
podmínky nároku na výplatu důchodu ani za jediný den měsíce června 2004, nárok na
příspěvek nevzniká.
V případech, kdy nárok na výplatu důchodu v měsíci červnu 2004 trvá jen do dne
předcházejícího dni splatnosti v tomto měsíci a splátka důchodu splatná v červnu 2004 již
nenáleží (důchody se vyplácejí dopředu), by bylo pro orgán sociálního zabezpečení
administrativně náročné vyhledávat tyto případy, které již nemá ve své evidenci vyplácených
důchodů. Navrhuje se proto, aby v těchto případech byl vyplacen příspěvek na žádost.
Tento příspěvek se nebude započítávat do příjmu, zjišťuje-li se výše příjmu pro účely
jiných právních předpisů, ani nepodléhá dani z příjmů.
Výdaje na jednorázový příspěvek důchodci znamenají v roce 2004 zvýšení výdajů
státního rozpočtu o 2, 69 mld. Kč (2, 64 mld. Kč v kapitole 313 Ministerstva práce a
sociálních věcí, 27 mil. Kč v kapitole 307 Ministerstva obrany, 22 mil. Kč v kapitole 314
Ministerstva vnitra a 3 mil. Kč v kapitole 336 Ministerstva spravedlnosti).

Zařazení poživatelů rodičovského příspěvku a poživatelů částečného invalidního
důchodu mezi osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou
výdělečnou činnost
Navrhuje se u osob samostatně výdělečně činných, které mají nárok na rodičovský
příspěvek nebo na výplatu částečného invalidního důchodu, považovat jejich samostatnou
výdělečnou činnost za vedlejší. Návrh vychází z předpokladu, že uvedené skupiny osob
samostatně výdělečně činných provozují výdělečnou činnost v omezeném rozsahu, neboť jsou
v životní situaci, která zpravidla větší rozsah výdělečné činnosti neumožňuje.
Navrhuje se na žádost takové osoby samostatně výdělečně činné vrátit částku
zaplacených záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti, která musela být před účinností zákona zaplacena jen proto, že poživatel
rodičovského příspěvku nebo částečného invalidního důchodu byl považován za osobu
samostatně výdělečně činnou vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
Předpokládá se, že této možnosti využijí osoby samostatně výdělečně činné dosahující tak
nízkých příjmů, že nebudou povinny za rok 2004 platit pojistné na důchodové pojištění.
Tento návrh je v zásadě rozpočtově neutrální.

V Praze dne 6. února 2004
Vladimír Hrubý
Vedoucí tiskového oddělení
Vladimir.hruby@mpsv.cz
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