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Doplacení nevyčerpaného rodičovského
příspěvku při nečekaném početí dítěte
Číslo tisku: 224 - (Novela zákona o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb.)
Navrhovatel: Aleš Juchelka a dalších 25 poslanců
Stav jednání: první čtení, 20. schůze
Cíl právní úpravy: náprava nespravedlnosti v čerpání rodičovského příspěvku
při nečekaném početí dalšího dítěte
Stanovisko vlády: neutrální
Připomínky: 1) nerespektování původní filosofie dávky jako příspěvku rodiči bez
ohledu na to, o kolik dětí pečuje; 2) diskriminace ekonomicky neaktivních rodičů

Fakta pro podporu návrhu
Trestání rodičů za početí dalšího dítěte
Podle údajů MPSV nedošlo v roce 2017 k vyčerpání rodičovského příspěvku
u 8 985 rodin z důvodu předčasného početí a narození dítěte. Každá rodina přišla
v průměru o 64 700 Kč oproti situaci, kdy by se dítě narodilo v zákonem určeném
odstupu od dítěte předcházejícího.
Zlepšení demografické situace
Míra plodnosti v ČR (1.67 dítěte na ženu) je hluboko pod mírou prosté reprodukce
obyvatelstva a Česká republika vymírá. Ročně chybí minimálně 29 500 dětí. Je
evidentní, že toho lze dosáhnout pouze motivací rodin, aby měly alespoň tři děti.
Příznivý dopad novely na fertilitumaterska-terminologie-v3.pdf
Současná legislativa vede rodiny k prodlužování odstupu mezi dětmi. To má
v souvislosti s rostoucím věkem prvorodiček negativní dopad na fertilitu páru, což
v konečném důsledku vede k omezení počtu dětí v rodině a nárůstu výdajů na
umělé oplodnění ze zdravotního pojištění. Novela by působila proti tomuto trendu.
Prevence umělých potratů třetího dítěte
Největší skupinou žen podstupujících umělé ukončení těhotenství jsou ženy se
dvěma dětmi. Podle všech dostupných údajů jsou to ekonomické důvody, které
přivedou 4 900 žen ročně k extrémnímu řešení - potracení třetího dítěte. To je v tak
bohaté zemi, jakou je Česká republika, morálně nepřijatelné.
Prevence zneužívání systému
Novela navazuje na již existující legislativní pojistku před zneužíváním
rodičovského příspěvku. Požadavek, aby alespoň jeden z rodičů byl ekonomicky
aktivní na úrovni minimální mzdy, nelze proto vnímat jako diskriminující. Novela má
tak i příznivý dopad na ekonomicky zodpovědné chování obyvatelstva.

