
 
 

 
 

          

                                                          
                                           

 
 
 
 
 
Що таке допомога по догляду за дитиною (rodičovský příspěvek)? 

- Це державна соціальна допомога (státní sociální podpory),  
- Виплачується Центром зайнятості (Úřad práce). 

 
Що таке державна соціальна підтримка/допомога (státní sociální podpora)? 

- Це система державних виплат переважно сім’ям, які мають дітей на утриманні. 
- Допомога призначена для осіб, які проживають в ЧР. 
- Умовою є постійне проживання в Чехії (для громадян ЄС 3 місяці, для негромадян ЄС – 

365 днів). 
- Державна соціальна підтримка включає в себе пільги на дитину, допомогу по догляду 

за дитиною, житлову надбавку, матеріальну допомогу після пологів, допомогу на 
поховання. 

- Допомога не виплачується за кордоном. 
 
Хто є дитиною на утриманні? 

- Дитина, яка перебуває на утриманні – неповнолітня дитина віком до 18 років, 
- Або дитина віком до 26 років, яка перебуває на навчанні для майбутньої професії, тобто 

є студентом денної форми навчання.  
 
Як довго виплачується допомога по догляду за дитиною та в якому розмірі? 

- Якщо не маєте право на ППМ – від дня пологів, в іншому випадку з дня закінчення 
ППМ. 

- Виплачується до вичерпання 300 000 чеських крон, до народження наступної 
наймолодшої дитини в сім’ї, максимально до досягнення дитиною 4-х річного віку. 

- Якщо мати або батько були застраховані на випадок хвороби – можуть вибрати 
тривалість і розмір щомісячної допомоги по догляду за дитиною. 

- Щомісячна максимальна сума складає 47 770 чеських крон, розраховується на основі 
денної бази нарахування (DVZ) x 30 днів (приблизно так само як і грошова допомога 
при народженні дитини), див. більше – kalkulačka RP. 

- Якщо у вас не було страхування на випадок хвороби (або PPM), максимальна сума 
виплати становить 13 000 чеських крон. 

- Розмір допомоги по догляду за дитиною можна змінювати кожні три місяці, формуляр 
для зміни тут – zde. 

- При народженні наступної дитини виплата по допомозі по догляду за дитиною 
закінчується та починається заново для найменшої дитини. 

- Якщо хоча б один з батьків працює або є самозайнятою особою – є можливість 
отримати залишок невикористаних коштів з допомоги по догляду за дитиною, при 
народженні другої дитини. 
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Що таке ППМ (PPM)? 
- PPM (= грошова допомога при народженні дитини) це виплата зі страхування на 

випадок хвороби особам, які працюють за наймом, (тобто найманим працівникам), або 
самозайнятим особам. 

- Її виплачує Чеське управління соціального забезпечення (ČSSZ – Česká správa sociálního 
zabezpečení).   

- Оформити декретну відпустку та ППМ можна за 6-8 тижнів перед датою пологів 
- ППМ виплачується в цілому за 28 тижнів (37 тижнів у випадку двійні та багатоплідної 

вагітності). 
- ППМ становить 70% денної бази нарахування (DVZ) за календарний день (70% доходу) 

від середнього заробітку за останні 12 місяців (наприклад при середньому заробітку 
19 000 чеських крон, ППМ становитиме 13 140 чеських крон) – див. більше – kalkulačka. 

- Батько дитини може оформити декретну відпустку тільки з 7-го тижня після пологів і 
максимально на 22 тижні (31 тижнів у випадку двійні та багатоплідної вагітності). 

 
Що таке страхування на випадок хвороби (nemocenské pojištění)? 

- Це обов'язкове державне страхування, яке захищає найманих працівників, надаючи їм 
компенсацію за короткострокову втрату доходу. 

- Стосується найманих працівників та самозайнятих осіб. 
- Воно відраховується із заробітної плати працівників кожного місяця. 
- Самозайняті особи можуть сплачувати його добровільно. 

 
Хто має право на допомогу по догляду за дитиною? 

- Право має мати або батько (завжди тільки один, можна по черзі), 
- Особи з країн, що не входять до складу ЄС, які проживають в Чехії більше 1 року, 
- Громадяни ЄС у Чеській Республіці, які мають центр інтересів в ЧР (адреса, 

працевлаштування) та зареєстровані за місцем проживання. 
 
Що означає мати дійсний дозвіл на проживання (platný pobyt)? 

- Особа має дійсну довгострокову візу (dlouhodobé vízum), карту довгострокового 
перебування (dlouhodobý pobyt) або робочу картку (zaměstnaneckou kartu), 

- Картку про тимчасове (přechodný) чи постійне проживання (trvalý pobyt). 
 
Що означає мати центр життєвих інтересів (mít těžiště zájmů)? 

- Особа має місце проживання, роботу, сім'ю та лікаря в Чеській Республіці, 
- Вони сплачують тут страхові внески, житло, рахунки та податки, 
- Відправляють своїх дітей до садочку/школи. 

 
Де я можу подати заявку на допомогу по догляду за дитиною? 

- Особисто в Центрі Зайнятості (Úřadu práce) за місцем проживання, поштою або за 
допомогою електронної скрині. 

- Онлайн – online. 
- Вам необхідно заповнити Заяву на отримання допомоги по догляду за дитиною (Žádost 

o rodičovský příspěvek). 
- Увага! Громадяни ЄС або члени сімей громадян ЄС також повинні подати форму 

"Додаткова інформація для отримання пільг ЄС" (Doplňující údaje pro dávky v rámci EU), 
щоб уникнути зловживання пільгами в ЄС. 
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Що таке державна електронна скриня (datová schránka)? 
- Державна електронна скриня – це електронний інструмент комунікації з органами 

влади, 
- Є обов'язковим для самозайнятих осіб/фізичних осіб-підприємців, 
- За допомогою державної електронної скрині можна подавати заяви та спілкуватися з 

органами влади, 
- Більше інформації та відеоматеріалів про державну електронну скриню можна знайти 

тут – zde.  
 
Чи може моя дитина ходити в ясла/дитячий садок? 

- Відвідування дитиною ясел/дошкільного закладу – не відстежується для дітей старше 2 
років, 

- Діти до 2 років – максимум 92 години/місяць. 
 
Що робити, якщо я не маю права на отримання допомоги по догляду за дитиною 

- Ви можете податись на отримання пільг на дитину при умові, якщо Вам не виплатили 
допомогу раніше, або як тільки ви виконаєте умову щодо перебування в країні 365 днів, 
максимально до 4 років досягнутого віку наймолодшою дитиною, 

- Виняткова негайна допомога у зв'язку з скрутним матеріальним становищем. 
 

Що таке виняткова негайна допомога (mimořádná okamžitá pomoc)? 
- Державна виплата в ситуації, коли життю та здоров'ю людини загрожує небезпека. 
- Умовою є те, що особа легально перебуває на території Чехії, особливо, якщо існує 

ризик заподіяння серйозної шкоди здоров'ю. 
- Виплачується Центром зайнятості, мінімальна сума від 1000 тис. крон до максимальної 

69 300 тис. крон (у разі стихійного лиха). 
- Організація допомоги вагітним жінкам та батькам – pro pomoc těhotným ženám. 

 
Що таке матеріальна скрута (hmotná nouze)? 

- Система фінансової допомоги від держави в ситуаціях загрози життю або здоров'ю 
людини, 

- Соціальні виплати – прожитковий мінімум та житлова субсидія. 
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Ці матеріали підготовлені в рамках програми "Сімейна політика 2022" за підтримки  
Мерії Праги. 
 
 

                                   
 
 
Створено Центром Інтеграції Іноземців у 2022 році. 
Обсяг відео-семінарів дійсний до 31 грудня 2022 року. 
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З цим та іншими  
відео-семінарами можна 

ознайомитися за посиланням: 
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