
Dávky státní sociální podpory 

Přídavek na dítě 

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají 

rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech 

výších podle věku dítěte. 

Věk nezaopatřeného dítěte Přídavek na dítě v Kč měsíčně 

do 6 let 500 

6 – 15 let 610 

15 – 26 let 700 

Rodičovský příspěvek 

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a 

řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 

220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. 

Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku 

denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské 

v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič 

si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše 

rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 

násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek 

může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu 

převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně 

však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací 

základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského 

příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. 

Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský 

příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve 

výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte. 

Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, 

mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 

hodin v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, 

mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu 

nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou 

školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin 

denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni 

III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti 

předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky 

věku, není docházka do zařízení omezena. 



Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku 

zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě 

jinou zletilou osobou. 

Příspěvek na bydlení 

Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. 

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému 

pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a 

zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady 

stanovené zákonem. 

Porodné 

Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související 

s narozením dítěte, nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině. 

Právní úprava pro děti narozené před 1. lednem 2015 

Nárok na porodné má rodina, které se narodilo první živé dítě a jejíž příjem v kalendářním 

čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. 

Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě 

narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí 19 500 Kč. 

Právní úprava pro děti narozené od 1. ledna 2015 

Nárok na porodné má rodina, které se narodilo první nebo druhé živé dítě a jejíž příjem 

v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7násobek životního 

minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, při narození 

druhého živého dítěte je to 10 000 Kč. 

Pohřebné 

Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která 

byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí 

trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč. 

Podávání žádostí o dávky 

Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu 

práce ČR podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby. 

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Adresu krajské pobočky 

a pobočky pro hlavní město Prahu naleznete na http://portal.mpsv.cz/ssp/local. Formuláře 

žádostí naleznete na http://formulare.mpsv.cz/okdavky/. 

Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Nárok na dávky 

http://portal.mpsv.cz/ssp/local
http://formulare.mpsv.cz/okdavky/


Nárok na dávky má pouze fyzická osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou 

hlášeny k trvalému pobytu (občané) nebo mají trvalý pobyt (cizinci) na území České 

republiky a mají zde bydliště. Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, 

jsou oprávněnými osobami po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnů 

pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení 

azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Dávky státní sociální podpory 

náleží rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České 

republiky trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Do okruhu oprávněných osob spadají také 

občané Evropské unie, krytí přímo použitelnými předpisy EU - Nařízením EP a Rady (ES) 

č. 883/2004 a Nařízením EP a Rady (EU) č. 492/2011. 

Nárok na výplatu dávek zaniká 

uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok 

uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží. 

Příjmy 

rozhodné pro nárok na dávky státní sociální podpory zahrnují především příjmy ze závislé 

činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky 

nemocenského a důchodového pojištění a podporu v nezaměstnanosti včetně obdobných 

příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. čisté příjmy. 

Rodinou 

pro účely státní sociální podpory se rozumí soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné 

domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a 

dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však 

do 26 let. U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě 

hlášeny k (trvalému) pobytu, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje. 

Kontakty 
Úřad práce kontaktní pracoviště Praha-východ  

Adresa: 
Dobrovského 1278/25 

170 00 Praha 7 

Telefon: 950 151 111  

Fax: 950 151 302 

E-mail: posta@py.mpsv.cz 

Www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc... 

IČ: 72496991 

Úřední hodiny: 
 

Po 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 

Út 08:00 - 11:00 

St 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
Čt 

 
08:00 - 11:00 
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