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Ekonomika

Rodiče budoumoci
čerpat vyšší rodičov-
ský příspěvek a vrátit
se dřív do práce.

Jitka Vlková
redaktorkaMF DNES

PRAHA Dobrá zpráva pro rodiče
s vysokými příjmy a zároveň pro ty
s nejnižšími. Rodičovský příspěvek
budoumoci čerpat rychleji a ve vyš-
ší částce. A také budoumoci dát nej-
menší děti do školky na delší dobu
než dnes – padá omezení 46 hodin
měsíčně.
„Návrh vznikl v rámci Odborné

komise pro rodinnou politiku,“
říká ministryně práce Michaela
Marksová (ČSSD). Opatření má
podle ní sloužit ke slaďování rodin-
ného a profesního života a je sou-
částí vládního prohlášení. Při schva-
lování návrhu ve vládě se neočeká-
vají potíže, koaliční partneři proti
němu nic zásadního nemají. Dřívěj-
ší návrat rodičů do práce může stá-
tu jen vydělat – na vyšších odvo-
dech z daní a pojistném.
Nic se nemění na celkové výši ro-

dičovského příspěvku, na jedno
dítě se může vyčerpat maximálně
220 tisíc korun. Ale záleží na tom,
jak rychle a za jakých podmínek.
Novinka pomůže hned několika
skupinám rodičůmmalých dětí.
Paní Eva by se chtěla co nejdřív

vrátit naplno do původního zaměst-
nání – aby jí v zaměstnání neujel
vlak a neztratila kvalifikaci. Jenže
zákon chce, aby dítěti zajistila celo-
denní osobní péči, což by znamena-
lo najmout chůvu na plný úvazek
nebo angažovat babičku. Jenže na
chůvu nemá a babička není k dispo-
zici. Do školky (pokud samozřejmě
sežene místo), která vyjde levněji,
může dát dítě jen na 46 hodin vměsí-
ci. Nově se předškolní docházka dítě-
te přestane sledovat, a tak by tam
mohla dítě nechávat i déle.
Topmanažerka Jana nechce zůstá-

vat dlouho doma s dítětem, protože
se obává poklesu životní úrovně. Ro-
dičovský příspěvek činí maximálně
11 500 korun měsíčně bez ohledu na
to, kolik rodič předtím bral. Nově by
se mohl zvednout až na 33 tisíc ko-
run měsíčně. I nadále by platilo, že

rodiče simohou vybrat, od platu kte-
rého z nich se rychlost, a tedy výše
čerpání „rodičáku“ odvíjí.
To by paní Janumotivovalo zůstat

doma s dítětem déle. Anebo by
mohl zůstat doma její muž, který
péči o dítě zvažoval, ale odradilo
ho, že by přestal vydělávat.
„(Změna) by měla přinést novou

možnost pro více vzdělaných žen
a žen s vyššími příjmy, stejně jako
vyšší zapojení otců do péče. V prů-
zkumech veřejnéhomínění jako nej-
častější důvod nezapojení mužů do
péče zaznívá výpadek finančního za-
jištění rodin,“ dodává Marksová.
Na zmíněný nový strop pro rodi-

čovskou dosáhnou rodiče, z nichž
aspoň jeden bere 82 tisíc korunmě-
síčně. Dávku však vyčerpají už po
půl roce. V praxi budou moci rych-
leji a ve vyšší částce (než 11,5 tisíce
korun) čerpat všichni rodiče s pla-
tem nad 16 500 korun hrubého.

A do třetice změna pomůže i rodi-
čům, kteří před narozením dítěte
neměli žádné příjmy – studenti, ne-
zaměstnaní, podnikatelé, kteří si
neplatili nemocenské pojištění.
Studentka Petra, která před naro-

zením dítěte neměla žádné příjmy,
z nichž by se jí mohla vypočítat ma-
teřská (správně peněžitá pomoc v
mateřství), musela přistoupit na to,
že bude brát 3 800 korun měsíčně
do čtyř let věku dítěte (výjimkou je
prvních devět měsíců, kdy ze záko-
na bere 7 600 korun). Jenže taková
částka ani nestačí na živobytí. Na-
víc by do té doby chtěla mít druhé
dítě a dávku na to první by ani ne-
stihla vyčerpat.
Podle novely by mohla brát až

7 600 korunměsíčně, takže by dáv-
ku vyčerpala už za 2,5 roku.
„Novela z rodičovského příspěvku

de facto vytváří dávku na péči, která
umožňuje rodičům zvolit, jestli dáv-

ku využijí jako náhradumzdy pečují-
cího rodiče, nebo ji využijí (částeč-
ně) k úhradě nákladů předškolního
zařízení,“ říká Klára Kalíšková, eko-
nomka akademického pracoviště
IDEA CERGE-EI, která je členkoumi-
nisterské odborné komise.
Rodičovský příspěvek je dávka,

která se začíná brát po vypršení dáv-
ky označované lidově jako mateř-
ská, zpravidla od sedmi měsíců
věku dítěte. Zatímcomateřská se od-
víjí od výše příjmů rodiče, rodičov-
ská je pro všechny stejná – mohou
vyčerpat nanejvýš 220 tisíc korun.
S rozvolňováním rodičovské začal
už ministr Jaromír Drábek v roce
2012. Dovolil rodičům, aby si v rám-
ci určitých omezení sami nastavili
délku čerpání dávky. Dnes jde vy-
brat nejrychleji do dvou let věku dí-
těte a nejpomaleji do čtvrtého roku.
Rychlost čerpání lze měnit jed-

nou za tři měsíce. To zůstává.

Nový rodičák. Kratší, bohatší
27,01 -0,05 24,76 0,23

PRAHA Společnost ČEZ požádala
o pokračování řízení k novému po-
volení pro provoz prvního bloku
Dukovan. Žádost s potřebnou doku-
mentací obdržel Státní úřad pro ja-
dernou bezpečnost.
Řízení bylo přerušeno kvůli kont-

rolám svarů v bloku. Nynější deseti-
leté povolení mělo původně končit
s minulým rokem, úřad ho však na
žádost firmy prodloužil o tři měsí-
ce. Žádost o nové povolení pro prv-
ní blok Jaderné elektrárny Dukova-
ny podala firma ČEZ koncem loň-
ského září, ale v prosinci sama po-
žádala o přerušení řízení kvůli rozší-
řeným kontrolám zařízení.
Energetici museli v bloku navíc

zkontrolovat svary, protože jejich
rentgenové snímky v dokumentaci
byly nekvalitní. „Dnes byla předá-
na Státnímu úřadu pro jadernou
bezpečnost aktualizovaná doku-
mentace průkazu připravenosti za-
řízení, ve které jsou zapracovány
výsledky prováděných kontrol,“
uvedl mluvčí ČEZ Jiří Bezděk.

O 109 dní více
Souběžně tak mohla být podána
i žádost o pokračování správního ří-
zení k povolení dalšího provozu to-
hoto bloku. Odstávka prvního blo-
ku byla zahájena loni 28. srpna.
Kvůli opakovaným kontrolám sva-
rů se protáhla z původně plánova-
ných 58 dnů na 167 dnů.
Štěpná reakce se v reaktoru toho-

to bloku rozběhla 11. února. Při od-
stávce pracovníci v reaktoru první-
ho bloku rovněž vyměnili pětinu ja-
derného paliva a provedli důležité
kontroly. ČEZ investoval i do zvýše-
ní bezpečnosti zařízení, jehož nut-
nost vyplynula ze zátěžových testů.
Dukovanský blok číslo jedna byl

uveden do provozu v roce 1985
a poslední, čtvrtý blok Dukovan za-
čal fungovat v červenci 1987. Licen-
ci na jejich provoz zatím ČEZ dostá-
val vždy na deset let. Kvůli opakova-
ným kontrolám svarů fungoval loni
v Dukovanech od 19. září do 28. pro-
since jen blok číslo čtyři. Elektřinu
nyní do sítě dodávají tři bloky
a blok číslo čtyři je na dva měsíce
odstaven.
Skupinu ČEZ loňský výpadek do-

dávek připravil o 2,5 miliardy ko-
run. (ČTK)

PALIVA včera před týd. BURZY index změna%

Změna by měla
přinést možnost pro
více vzdělaných žen
a žen s vyššími
příjmy, stejně jako
vyšší zapojení otců
do péče.
MichaelaMarksová
ministryně práce a soc. věcí

ABN AMRO Funds SICAV

NN (L) International Czech Bond 2879.5600 CZK 0.05 0.74 24.02.

NN (L) International Czech Equity 2707.1500 CZK -1.85 -11.11 24.02.

NN (L) International Czech Money Ma. 1524.2400 CZK 0.01 -0.23 24.02.

AXA Investiční společnost, a. s.

AXA CEE Akciový fond 0.7407 CZK -1.74 -10.41 24.02.

AXA CEE Dluhopisový fond 1.3688 CZK 0.01 -1.18 24.02.

AXA CZK Konto 1.1182 CZK 0.00 -0.35 24.02.

AXA Realitní fond 0.8131 CZK -0.25 -7.80 24.02.

AXA Selection Emerging Equity. 0.9049 CZK -0.80 -20.31 24.02.

AXA Selection Global Equity 1.3084 CZK -0.70 -12.60 24.02.

AXA Selection Opportunities 0.9565 CZK -0.30 -10.13 24.02.

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Conseq nemovitostních fondů 0.6645 CZK 0.00 -3.58 15.02.

Conseq Invest Public Limited Company

Conseq Akciový A 173.5355 CZK 0.80 -7.50 11.02.

Conseq Dluh. Nové Evropy A 149.1773 CZK 0.67 -2.22 11.02.

Conseq Dluhopisový A 0.0000 CZK -0.07 -1.32 11.02.

Conseq Konzervativní A 128.2372 CZK 0.00 -0.67 11.02.

ČSOBAsset Management, a.s., investiční společnost

ČSOB Akciový 0.9128 CZK 1.29 -12.12 25.02.

ČSOB Akciový realitní 0.6977 CZK 1.47 -10.93 25.02.

ČSOB Akciový střední a východní E 0.5154 CZK 1.60 -16.93 25.02.

ČSOB bohatství 2.0129 CZK 0.46 -5.60 25.02.

ČSOB nadační 0.9817 CZK -0.04 -0.66 24.02.

ČSOB Střednědobých dluhopisů 1.5208 CZK -0.03 -0.17 25.02.

ČSOB Střednědobých dluhopisů, div.t. 1.0109 CZK -0.03 0.50 25.02.

ČSOB středoevropský 1.4398 CZK 0.79 -9.56 25.02.

ČSOBAsset Management, a.s., investiční společnost (distributor)

ČSOB Akciový fond - BRIC 641.7700 CZK -1.64 -27.62 25.02.

ČSOB Dynamický Fond 783.5400 CZK -0.93 -14.46 24.02.

ČSOB Konzervativní Fond 1437.3900 CZK -0.14 -2.97 24.02.

ČSOB Růstový Fond 990.8400 CZK -0.64 -10.68 24.02.

ČSOB Vyvážený Fond 1143.1000 CZK -0.38 -7.61 24.02.

KBC Czechrenta 41430.4400 CZK -0.01 1.14 24.02.

KBCMulti Cash CZK 127.5700 CZK 0.02 -1.09 25.02.

Erste Asset Management, GmbH, pobočka Česká republika

AKCIOVÝMIX FF 1.5395 CZK 0.49 -12.26 25.02.

ČS fond životního cyklu 2020 FF 1.0119 CZK 0.07 -4.25 25.02.

ČS fond životního cyklu 2030 FF 0.8428 CZK 0.37 -10.17 25.02.

ČS korporátní dluhopisový 1.3864 CZK 0.09 4.62 25.02.

DYNAMICKÝ MIX FF 1.2798 CZK 0.27 -9.52 25.02.

GLOBAL STOCKS FF 0.6238 CZK 0.74 -9.83 25.02.

HIGH YIELD dluhopisový 1.2686 CZK 0.17 -3.27 25.02.

KONZERVATIVNÍ MIX FF 1.1061 CZK 0.05 -3.49 25.02.

SPOROBOND 2.2607 CZK 0.04 0.13 25.02.

SPOROINVEST 1.8730 CZK 0.01 -0.72 25.02.

SPOROTREND 0.9366 CZK 1.23 -14.85 25.02.

TOP STOCKS 1.9460 CZK 0.51 -14.99 25.02.

TRENDBOND 1.3941 CZK 0.12 -5.48 25.02.

VYVÁŽENÝ MIX FF 1.3712 CZK 0.15 -6.45 25.02.

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

ČPI - OPF Dynamický fond fondů 1.0530 CZK 0.80 -10.58 25.02.

ČPI - OPF Farmacie a biotechnologie 1.6107 CZK 1.16 -10.29 25.02.

ČPI - OPF Fond nemovitostních akcií 0.7477 CZK 1.38 -8.64 25.02.

ČPI - OPF Fond živé planety 0.6623 CZK 0.88 -6.86 25.02.

ČPI - OPF Globálních značek 1.3364 CZK 0.97 -11.89 25.02.

ČPI - OPF Korporátních dluhopisů 1.9366 CZK 0.06 3.65 25.02.

ČPI - OPF Nových ekonomik 0.6039 CZK 0.25 -25.64 25.02.

ČPI - OPF Smíšený 1.6124 CZK 0.27 -1.03 25.02.

ČPI - OPF Vyvážený fond fondů 1.0904 CZK 0.41 -3.71 25.02.

ČPI - OPF Zlatý 0.5795 CZK 0.09 -9.66 25.02.

ČPI – OPF Konzervativní 1.2757 CZK 0.01 0.60 25.02.

INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.

IKS Balancovaný - konzervativní 1.5433 CZK 0.04 -2.52 25.02.

IKS Balancovaný – dynamický 2.1290 CZK 0.90 -13.22 25.02.

IKS Dluhopisový PLUS 1.6498 CZK -0.04 -2.04 25.02.

IKS Krátkodobých dluhopisů 1.6204 CZK -0.06 1.54 25.02.

KB Absolutních výnosů 1.0317 CZK -0.10 -0.97 25.02.

KB Dluhopisový 1.3854 CZK 0.00 0.62 25.02.

KB Konzervativní profil 1.1446 CZK -0.03 -1.69 25.02.

KB Peněžní trh 1.0665 CZK 0.00 -0.14 25.02.

KB Vyvážený profil 1.0253 CZK -0.18 -6.11 25.02.

Pioneer investiční společnost, a. s.
Pioneer - akciový fond 0.8710 CZK 1.40 -13.61 25.02.

Pioneer - dynamický fond 0.8989 CZK 0.81 -8.91 25.02.

Pioneer - obligační fond 2.1633 CZK 0.00 0.34 25.02.

Pioneer - obligační plus 1.2447 CZK 0.14 -2.42 25.02.

Pioneer - Sporokonto 1.6072 CZK 0.01 -0.22 25.02.

Pioneer All Star A 0.9887 CZK 0.73 -12.75 25.02.

Pioneer All Star I 0.9944 CZK 0.74 -12.22 25.02.

REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.
ČS nemovitostní fond 1.1009 CZK -0.00 2.41 25.02.

Pramen: Burzy, CCS, Patria

Výkon. Výkon. Datum
Fond VK/PL Měna denní 12 měs. platn.

Výkon. Výkon. Datum
Fond VK/PL Měna denní 12 měs. platn.

ČEZ žádá
o licenci pro
první blok
Dukovan

Kurzy otevřených podílových fondů

INZERCE

Zvířata
Dobrman šť. s PP, t: 77763592583218

Prodám štěně čivavy krátkosrsté s PP. Bílý
kluk narozen 18.11.2015. T: 724440095.84753

Koupím
Koup. starožitný nábytek: sekretář, bufet, pří-
borník, ložnici, psací stůl, knihovnu i knihy,
stolek a křesla, sedačku, jídelnu, lustr, lampu
aj. do histor. interiéru. Tel.: 603 478 873
(mail: artia99@seznam.cz) 78670

Eckert keramika, Kybal koberce, Sutnar,
Južnič, Smrčkov a užité umění z Krásné
jizby a Topičova salonu - 60314719179374

Knihy české, německé i slovenské, LP,sklo,

keramika,koberce, svítidla - 603147191
79439

Koupím housle, violoncello, kontrabas v ja-
kémkoli stavu i mistrovské. T: 775480777 80099

Stáčečku, ohýbačku, vrtačku, soustruh a dal-
ší dílenské vybavení. Tel.:777632583 81117

Les koupím. Tel.: 777 014 870 81497

Pohraniční stráž, Policie, Četnictvo, VB,
SNB, NG, Armáda, Letectvo. Koupím a nejví-
ce zaplatím! Např. dám až 20.000 Kč a více
za uniformy - i jen části, čepice, šavle, přilby,
bodáky, medaile + odznaky, foto (vysoce ce-
ním celá alba!), knihy, vlajky, plakáty, upo-
mínkové předměty atd. - prostě vše! A to
samé sbírám a kupuji co se týče 1. a 2.sv.vál-
ky + legionářů! Pouze neslibuji, ale opravdu
platím nejvíce - slušný a seriozní sběratel.

Přijedu kamkoliv. Tel: 77407176681662

Zaplatím ihned a nejvíce! Staré mince - ban-
kovky - medaile (a to i z dob KSČ) - odznaky
- pohledy! Kupuji nejen mince zlaté a stříbr-
né, ale prakticky jakékoliv. Též neuspořáda-
né a amatérské sbírky, či jednotlivé kusy.
Sbírám též staré hodinky (náramkové i cibu-
le) + řetízky k nim, bižuterii + šperky (hlavně
s českými granáty - ale i jiné). Jsem dlouhole-
tý soukromý,solventní sběratel - zaručeně
platím ihned a nejvíce + Zdarma odhadnu,
dle aktuálních katalogů + tržní ceny. A v pří-
padě vašeho zájmu ihned odkoupím. Přijedu
rád kamkoliv - platba samozřejmě ihned. Te-
lefon 73777799981687

Až 5.000 Kč dám za starou hračku - auto na
kabel - dálkové ovládání (např. autobus, ná-
klaďák, tank, Škoda, Tatra atd.). Kupuji ale i
jiná auta všech značek (plechová, umělá, na

baterie, na klíček aj.), též angličáky. Hledám
i veškeré vláčky - Merkur, Märklin, H0, TT
atd. Hry, stavebnice, vojáčky, indiány a vše
koupené cca do „revoluce". Uvítám i velké
množství, celé sbírky a úplně vše, co vám tře-
ba už jen překáží. Kupuji i dětské časopisy -
např. Čtyřlístek - z r. 1969 (za ten dám až
2.000 Kč) - ale i pozdější čísla. Přijedu - ih-
ned zaplatím - odvezu. Tel: 607580363 81707

Koupím housle, violu, violoncello, kontrabas
v jakémkoliv stavu. T: 73238939282315

Srovnávačku s protahem KDR/ROJEK. T.
603 165 32082501

Koupím Teru Vari nebo malotraktor TK, MT
8, Tel.: 77412549282826

Koupím historický motocykl. T.: 60877393383226

Vše po hodináři. T: 602303309 83544

Hodinář koupí růz. staré a starož. hodiny, ho-
dinky i nejdoucí i části a také mince, bankov-
ky, šperky i poškozené. T.: 60886831384788

Prodám
Pianino Petrof, dobrý stav. T: 60796113383665

Sběratelství
Zaplatím nejvyšší ceny za mince i sbírku,
bankovky,hodinky,vyznamenání a známky,
odhad i po telefonu.Tel: 602 802 04081955

Umění a starožitnosti
Galanda, Fulla, Majerník, Erdély, Ben-
ka,Hála a jiné sloven.obrazy solidně koupím.
Mail: art@degas.sk, t.0042190565914880479

Auto-moto náhr.díly
Koupím hliníková kola Škoda 110R-Ra-
pid.Tel:724950167
81873

Motocykly
KOUPÍM AUTO, MOTO A DÍLY, OCTAVIA,
TATRA, ŠKODA, WARTBURG, JAWA, ČZ,
PAV, SIDE DO 1970. T: 775 262 33481578

Automobily- poptávka
Koupím automobil i poškozený od roku výr.
1995 - 2016, nabídněte.Tel. 60686182283147

Rodičovský příspěvek v Česku

Kolik stát vyplatil na rodičovském
příspěvku (v mld. Kč)

Jak by se mohla změnit maximální
výše rodičovského příspěvku

50 až 3 799 Kč
14 227

3 800 Kč
53 073

3 801 až 7 599 Kč
123 106

7 600 Kč
31 600

7 601 až 11 499 Kč
23 413

11 500 Kč
30 175

2012

2013

2014

2015

Počet příjemců Podíl (v %)Výše rodičovského příspěvku

Pramen: MPSV

rodičů bere méně než
7 600 Kč měsíčně

2/3

11 500–14 999 Kč 23 389 13,0

15 000–19 999 Kč 41 912 23,3

20 000–24 999 Kč 41 921 23,3

25 000–29 999 Kč 34 933 19,4

30 000–32 640 Kč 37 603 20,9

24,9

24,3

22,9

22,5

€ 19. 2.
27,02

26. 2.
27,01 $ 19. 2.

24,29
26. 2.

24,76

Benzin 26,59 26,63 26,75
Nafta 24,85 24,88 24,94

Nikkei 225 16 188,41 0,30
Hang Seng 19 364,15 2,52
FTSE 100 6 098,57 1,43
DAX 9 513,30 1,95
CAC 40 4 314,57 1,56
WIG 20 1 844,57 0,35

Výkon. Výkon. Datum
Fond VK/PL Měna denní 12 měs. platn.

Výkon. Výkon. Datum
Fond VK/PL Měna denní 12 měs. platn.


