
 
 

 
 

          

                                                          
                                           

 
 
 
 

 

A. PŘÍDAVEK NA DÍTĚ 
➢ Co je to přídavek na dítě (PnD)?  

Jde o dávku ze systému státní sociální podpory, která je určená pro rodiny s nezaopatřenými dětmi a 
nízkými příjmy. Každé 3 měsíce rodina dokládá výše příjmů rodiny (leden–březen, duben–červen, 
červenec–září, říjen–prosinec). Dávku vyplácí Úřad práce (ÚP). 
 

➢ Co je státní sociální podpora?  
Jde o systém státních dávek převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Dávka je určena pro osoby 
s bydlištěm v ČR. Podmínkou je trvalé bydliště na území ČR (pro občany EU 3 měsíce, pro osoby mimo 
EU 365 dní). Součástí SSP je přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, 
pohřebné. Dávka se nevyplácí do ciziny. 
 

➢ Kdo je nezaopatřené dítě? 
Nezaopatřené dítě je nezletilé dítě do 18 let věku nebo dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na 
budoucí povolání, tzn. studuje denní studium. 
  

➢ Jak dlouho se PnD vyplácí a v jaké výši? 
Přídavek na dítě se vyplácí do zletilosti dítěte nebo do zlepšení finanční situace rodiny. 
 
Výše příspěvku: 
o dítě do 6 let = 630 Kč měsíčně 
o dítě 6—15 let = 770 Kč měsíčně 
o dítě 15—26 roků* = 880 Kč měsíčně 
Více viz. Orientační kalkulačka. 
 
* V případě, že má rodina nárok na dávku ve zvýšené míře (zaměstnání, důchod, nemocenská, 
nezaměstnanost), je finální částka vždy o 500 Kč vyšší. 
 
Každé 3 měsíce se dokládají výše příjmů rodiny. 
 

➢ Kdo má na PnD nárok?  
Nárok mají rodiny s nezaopatřenými dětmi a nízkými rozhodnými (čistými) příjmy (do 3,4násobku 
životního minima). V případě, že má rodina nárok na dávku ve zvýšené míře (zaměstnání, důchod, 
nemocenská, nezaměstnanost), je finální částka vždy o 500 Kč vyšší. 
Osoby ze zemí mimo EU musí mít v ČR platný pobyt delší než 1 rok. Občané EU musí mít v ČR těžiště 
zájmů (adresa, zaměstnání) a musí být hlášení k pobytu. 
 

➢ Co znamená mít platný pobyt?  
Osoba má platné dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt nebo zaměstnaneckou kartu nebo přechodný 
nebo trvalý pobyt.  
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➢ Co znamená mít těžiště zájmů? 
Osoba má v ČR bydliště, zaměstnání, rodinu, lékaře. Platí zde pojištění, bydlení, účty a daně a posílají 
děti do školy/školky. 
 

➢ Co se počítá do rozhodného příjmu? 
Do rozhodného příjmu se počítají příjmy ze závislé činnosti alespoň ve výši částky životního minima 
jednotlivce: 
o příjmy ze samostatné činnosti 
o příjmy z dávek nemocenského pojištění 
o příjmy z dávek důchodového pojištění 
o příjmy z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci 
o příjmy z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku 

nebo 
o příjmy z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství 
 

➢ Kde můžu o PnD žádat?  
Můžu žádat na Úřadu práce (dle místa bydliště) osobně nebo datovou schránkou. Nebo můžu žádat 
online. Je potřeba vyplnit formulář Žádost o přídavek na dítě a k němu ještě formulář Doklad o výši 
čtvrtletního příjmu. 
Pozor, pro cizince (hlavně pak pro občany EU) většinou online formulář nefunguje a je potřeba přijít 
osobně.  
 

➢ Co je datová schránka?  
Datová schránka je elektronický nástroj pro komunikace s úřady, který je povinná pro OSVČ/fyzické 
osoby a od roku 2023 pro všechny OSVČ. Lze přes ni podávat žádosti a komunikovat s veřejnou 
správou. Více informací a videa datové schránce naleznete zde. 
 

➢ Co když nemám nárok na PnD? 
O PnD se dá žádat i 3 měsíce zpětně nebo jakmile splníte podmínky nároku. 
 
 

B. PORODNÉ 

➢ Co je to porodné? 
Porodné je jednorázová dávka státní sociální podpory. Je pro rodiny s prvním či druhým dítětem a 
nízkými příjmy. Rozhodný (čistý) příjem musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. 
Porodné je 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. Lze o něj žádat maximálně rok zpětně a 
podmínkou je trvalé bydliště na území ČR (pro občany EU 3 měsíce, pro osoby mimo EU 365 dní). 
 

C. POHŘEBNÉ 

➢ Co je to pohřebné? 
To je jednorázová dávka státní sociální podpory pro osobu, která vypravila pohřeb nezaopatřenému 
dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Výše pohřebného je 5000 Kč a příjem rodiny není rozhodující. 
Lze o něj žádat maximálně rok zpětně a podmínkou je trvalé bydliště na území ČR (pro občany EU 3 
měsíce, pro osoby mimo EU 365 dní). 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. 

Mgr. Marcela Lubwika 

marcela.lubwika@cicops.cz 

info@cicops.cz  

+420 704 600 700 

www.cicops.cz 

 

 

Tento i další video semináře 
najdete zde: 
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