
 
 

 
 

          

                                                          
                                           

 
 
 
 
 
Co je to rodičovský příspěvek (RP)?  

- Dávka ze systému státní sociální podpory 
- Vyplácí ji Úřad práce (ÚP)  

 
Co je státní sociální podpora?  

- Systém státních dávek převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi 
- Pro osoby s bydlištěm v ČR 
- Minimálně 365 dnů pro cizince mimo EU, pro EU min.3 měsíce pobytu 
- Přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné 
- Nevyplácí se do ciziny 

 
Kdo je nezaopatřené dítě? 

- Nezletilé dítě do 18 let věku  
- nebo pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání – studuje denní studium, tak do 

věku 26 let 
 
Jak dlouho se RP vyplácí a v jaké výši? 

- Pokud není nárok na PPM, tak ode dne porodu, jinak od konce PPM 
- Vyplácí se do vyčerpání 300.000Kč, do narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, max. do 

4 let věku dítěte 
- Když měla matka (otec) nemocenské pojištění, může vybrat délku a výši měsíčního RP 
- Měsíční maximální částka 47 770Kč, počítá se dle DVZ (Denní vyměřovací základ během 

PPM) x 30 dnů (tedy cca podobně jako mateřská) - kalkulačka RP 
- Kdo neměl nemocenské poj. (ani PPM) maximální vyplácená částka je 13 000 Kč 
- Výši RP lze každé tři měsíce měnit, formulář zde  
- Při narození dalšího dítěte RP končí a začíná znovu na nejmenší dítě 
- Pokud alespoň jeden z rodičů je v pracovním poměru nebo OSVČ, je možné dostat zbytek 

nevyčerpaného RP pro první dítě, při narození druhého dítěte 
 

Co je to PPM? 
- Peněžitá pomoc v mateřství - dávka z nemocenského pojištění pro výdělečně činné osoby – 

zaměstnance nebo OSVČ 
- Vyplácí ji Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 
- Lze nastoupit 8 až 6 týdnů před termínem porodu 
- Vyplácí se celkem 28 týdnů (37 týdnů u dvojčat a vícerčat) 
- 70% DVZ (denní vyměřovací základ) za kalendářní den (70% příjmů) z průměrného výdělku za 

posledních 12 měsíců (např. 19 000 Kč → PPM bude asi 13 140 Kč) – kalkulačka  
- Otec dítěte může nastoupit až od 7.týdne po porodu a maximálně na 22 týdnů (max. 31 

týdnů u dvojčat a více dětí) 
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Co je nemocenské pojištění?  
- Pojištění dané zákonem, které chrání výdělečně činné osoby při krátkodobých ztrátách 

příjmu právě dávkami 
- Týká se zaměstnanců a OSVČ 
- Zaměstnancům se ze mzdy odvádí povinně každý měsíc 
- OSVČ si jej mohou platit dobrovolně 

 
Kdo má na RP nárok?  

- Nárok má matka nebo otec (vždy jen jeden, možno střídat) 
- Osoby ze zemí mimo EU v ČR platný pobyt déle než 1 rok 
- Občané EU v ČR těžiště zájmů (adresa, zaměstnání) a hlášení k pobytu 

 
Co znamená mít platný pobyt?  

- Dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt nebo zaměstnanecká karta 
- Přechodný nebo trvalý pobyt 

 
Co znamená mít těžiště zájmů? 

- Mít v ČR bydliště, zaměstnání, rodinu, lékaře 
- Platit zde bydlení, účty, daně 
- Posílat děti do školy/školky 

 
Kde mohu o RP žádat?  

- Na Úřadu práce osobně dle místa bydliště, poštou nebo datovou schránkou 
- Nebo online  
- Je potřeba vyplnit formulář Žádost o rodičovský příspěvek  
- Pozor! Občané EU nebo rodinní příslušníci občanů EU musejí dokládat i formulář Doplňující 

údaje pro dávky v rámci EU aby nedošlo ke zneužívání dávek v rámci EU  
 
Co je datová schránka?  

- Datová schránka je elektronický nástroj pro komunikace s úřady 
- Povinná pro OSVČ (podnikatele) 
- Lze přes ni podávat žádosti a komunikovat s veřejnou správou 
- Zde naleznete videa a informace o datové schránce  

 
Může mé dítě chodit do jeslí/školky? 

- Docházka dítěte do jeslí, školky – nesleduje se u dětí starších 2 roky 
- Děti mladší než 2 roky – maximálně 92 hod/měsíčně 

 
Co když nemám nárok na RP? 

- O RP se dá žádat i zpětně nebo jakmile splníte podmínku 365 dnů pobytu, max. vždy do 4 let 
věku nejmladšího dítěte v rodině 

- Mimořádná okamžitá pomoc z dávek Hmotné nouze 
 
Co je mimořádná okamžitá pomoc?  

- Dávka pomoci státu v situaci, kdy je člověk ohrožen na životě a zdraví 
- Podmínkou je, že osoba na území České republiky pobývá legálně, a to především za 

předpokladu, že by hrozila vážná újma na zdraví 
- Vyplácí Úřad práce, minimální částka od 1000Kč až po maximálně 69 300Kč (v případě živelné 

pohromy) 
- Organizace pro pomoc těhotným ženám a rodičům  
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Co je hmotná nouze? 

- Systém nástrojů finanční pomoci státu v situacích ohrožení osoby na životě či zdraví 
- Sociální dávky – Příspěvek na živobytí a Doplatek na bydlení 

 
 
 
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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