
 
 

 
 

          

                                                          
                                           

 
 
 
 

 

A. PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSVÍ 
➢ Co je to PPM?  

PPM (= peněžitá pomoc v mateřství) je dávka z nemocenského pojištění pro výdělečně činné osoby, tj. 
pro zaměstnance nebo OSVČ. Vyplácí ji Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

 
➢ Co je nemocenské pojištění?  

Jde o pojištění dané zákonem, které chrání výdělečně činné osoby dávkami při krátkodobých ztrátách 
příjmu. Týká se zaměstnanců a OSVČ. Zaměstnancům se odvádí povinně každý měsíc ze mzdy. OSVČ si 
ho mohou platit dobrovolně. 
 

➢ Jak dlouho se PPM vyplácí a v jaké výši? 
Na mateřskou je možné nastoupit 6–8 týdnů před termínem porodu. Vyplácí se celkem 28 týdnů (37 
týdnů u dvojčat a vícerčat). Jde o 70 % denního vyměřovacího základu (DVZ) za kalendářní den (70 % 
příjmů) z průměrného výdělku za posledních 12 měsíců (např. průměrný výdělek za posledních 12 

měsíců je 15 000 Kč → PPM bude asi 10 400 Kč), více viz kalkulačka PPM. Otec dítěte může nastoupit 
až od 7. týdne po porodu a maximálně na 22 týdnů (na 31 týdnů u dvojčat a více dětí). 
 

➢ Kdo má na PPM nárok? 
Na PPM má nárok: 
1) osoba, která je v době nástupu na dávku nemocensky pojištěna, 
2) osoba, která byla v ochranné lhůtě a byla nemocensky pojištěna (tzn. byla výdělečné činná) 

minimálně 270 dnů v posledních dvou letech, 
3) matka 6–8 týdnů před porodem, otec až od 7. týdne po porodu. 
 

➢ Podmínky nároku pro OSVČ (= osoby samostatně výdělečně činné) 
OSVČ si musí dobrovolně platit nemocenské pojištění minimálně 180 dnů v posledním roce před PPM 
a současně musí být nemocensky pojištěni alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech 
před PPM. 
 

➢ Podmínky nároku pro zaměstnance 
Zaměstnanec musí být minimálně pojištěn (v zaměstnání) 270 dnů v posledních dvou letech. HPP, DPP 
s příjmem nad 10 000Kč/měsíc a DPČ nad 3 500Kč/měsíc. Je možné sčítat i z vícero zaměstnání. 
 

➢ Co je to ochranná lhůta? 
Ochranná lhůta je nástroj pro těhotné, které během těhotenství přišly o zaměstnání. Ochranná lhůta 
je chrání od toho, aby nepřišly o nárok na PPM. Tato lhůta trvá: 
a) u těhotných 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění, 
b) nebo dle délky pojištění, pokud žadatel pracoval méně než 270 dnů), 
c) jinak 7 kalendářních dnů. (např. ve zkušební době). 
 
Je možné nastoupit na PPM i z ochranné lhůty.  
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➢ Kde mohu o PPM žádat?  

Zaměstnanci před nástupem na PPM odevzdají zaměstnavateli potvrzený formulář gynekologem. Také 
OSVČ formulář odevzdávají na ČSSZ před nástupem na PPM. 
 

➢ Co když nemám nárok na PPM? 
a) Když nemám nárok, můžu jít na nemocenskou. 
b) Nebo můžu žádat na Úřadu práce o rodičovský příspěvek. 
c) Nebo může o PPM žádat otec dítěte (od 7. týdne po porodu). Nepracuje (je bez příjmu) a je doma 
s dítětem. 
 

➢ Co je to nemocenské?  
Nemocenské je stav pracovní neschopnosti. Je nutné mít nemocenské pojištění, ale nezáleží na délce 
trvání pojištění. O nemocenském rozhodne gynekolog, dá „neschopenku“. Nemocenské je možné 
čerpat max. 6 týdnů před a 6 po porodu a odpovídá 60 % DVZ. Nemocenskou vyplácí ČSSZ/PSSZ od 15. 
dne nemoci. Prvních 14 dní nemoci ji vyplácí zaměstnavatel, více viz Kalkulačka nemocenské. 
 
O rizikovém těhotenství rozhoduje lékař kdykoliv během těhotenství. 
 

➢ Co je rodičovský příspěvek?  
Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, kterou vyplácí Úřad práce. Je možné ho čerpat 
do 4 let věku dítěte. Maximální výše na nejmladší dítě je 300 000 Kč. U dvojčat a vícerčat je to 450 000 
Kč. 
Podmínkou je registrace na cizinecké policii a 365 dní legálního pobytu v ČR, Občan EU musí mít trvalou 
adresu v ČR min. 3 měsíce s registrací na cizinecké policii. Výše se stanovuje dle DVZ během PPM, jinak 
maximálně 10 000 Kč měsíčně, více viz. Kalkulačka RP. 
 
 

B. OTCOVSKÉ 

Otcovské je dávka z nemocenského pojištění pro otce dítěte v souvislosti s péčí o novorozené dítě. 
Maximální délka je 14 dnů v době 6 týdnů od porodu pro otce nebo pojištěnce (muž či žena), který 
převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Je možné žádat 
ode dne porodu. Výše je 70 % DVZ, stejně jako u PPM. Otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. 
Rodiče nemusí být sezdaní. 
 
Pro výdělečně činné osoby je povinná účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání. U 
OSVČ musí být dobrovolná účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně 
předcházejících dni nástupu na otcovskou. 
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Tyto materiály vznikly v rámci programu Rodinná politika 2022 za podpory Magistrátu hlavního 
města Prahy. 
 
 

                                   
 
 
Vytvořilo Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. v roce 2022.  
Obsah textů i video seminářů je platný k 31. 12. 2022. 
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Tento i další video semináře 
najdete zde: 
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