Změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2018

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA
Od 1. ledna se zvyšuje minimální mzda, a to z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Minimální
hodinová mzda vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně
zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a
pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat. V souvislosti se
zvýšením minimální mzdy dojde od 1. ledna 2018 také ke zvýšení příspěvku u zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.

RYCHLEJŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU A VYŠŠÍ PŘÍDAVEK NA DÍTĚ
Díky novele zákona o státní sociální podpoře dojde k rychlejšímu čerpání rodičovského
příspěvku. Celkovou částku příspěvku ve výši 220 000 korun bude tak možné vyčerpat
mnohem rychleji.
Zruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500
Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v
mateřství (až 32 640 Kč). Celá částka rodičovského příspěvku tedy bude moci být vyčerpána
za kratší dobu než v současnosti (až 6 měsíců). Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou
částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud.
Ti, kteří v současnosti nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a čerpají rodičovský
příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, budou moci nově
volit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky.
Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané.
Rodiče dvojčat a vícerčat budou moci čerpat vyšší rodičovský příspěvek, namísto
současných 220 000 korun půjde nově o 330 000 korun, což se týká i rodičů dětí
narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou čtyři roky. Musí ale podat novou žádost
o rodičovský příspěvek.
Rozšíří se okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě, zvyšuje se hranice
příjmu z 2,4 na 2,7násobek životního minima. Dále se zvyšují částky přídavku na dítě o 300
korun pro děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti,
samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem). Nově tak budou činit 800,
910 a 1 000 korun měsíčně podle věku dítěte. Rodiny, které uvedené příjmy nemají, budou
nadále pobírat přídavek na dítě v dosavadních (základních) částkách. O navýšení dávky není
třeba žádat. Při splnění podmínek Úřad práce ČR zvýší dávku po doložení Dokladu o výši
čtvrtletního příjmu automaticky.
Pro všechny příjemce rodičovského příspěvku platí, že změnu volby výše čerpání
rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy lze provést kdykoli od 1.ledna2018, bez
ohledu na datum, kdy ji měnili naposled. Bez podání žádosti o změnu volby nebude výše

rodičovského příspěvku změněna a od ledna 2018 bude vyplácena ve stejné výši, jaká
náležela za prosinec 2017. Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude
zachována dosavadní možnost měnit ji jednou za tři měsíce.
Možnost změny volby rodičovského příspěvku se bude týkat všech rodičů, tedy i těch,
kterým se dítě narodilo před účinností novely zákona, a to samozřejmě za předpokladu,
že budou splňovat podmínky nároku na příspěvek (pokud např. limit na příspěvek nevyčerpají
ještě před účinností novely zákona atd.).

VYŠŠÍ PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU
Zvyšuje se příspěvek na mobilitu (ze 400 Kč na 550 Kč měsíčně), poskytuje se těm, kteří mají
nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

VÝHODNĚJŠI PŘISPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU NA POŘÍZENÍ MOTOROVÉHO
VOZIDLA
Mění se způsob stanovení výše této dávky. Četnost a důvod dopravy a celkové sociální a
majetkové poměry již nebudou zkoumány. Na výši dávky bude mít vliv pouze příjem osoby a
její rodiny. Maximální výše dávky zůstává na hranici 200 000 Kč, nově se zavádí výše
minimální, a to 100 000 Kč.
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