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STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA  

Dávky státní sociální podpory (podle zákona č. 117/1995 Sb.) napomáhají osobám (i jejich 

rodinným příslušníkům) k překonávání nepříznivých důsledků vzniklé sociální události/situace 

(např. narození dítěte, úmrtí, nedostatek financí k zaplacení bydlení). 

   

Kdo má nárok na dávky 

 občané České republiky hlášení k trvalému pobytu  

 cizinci s trvalým pobytem v ČR a ostatní cizinci při splnění dalších podmínek. 

Společnou podmínkou pro všechny žadatele je bydliště v České republice. 

 

Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce ČR v místě trvalého pobytu žadatele.   

 

Formulář žádosti o státní sociální podporu naleznete zde: http://formulare.mpsv.cz/okdavky/  

 

Vzory vyplněných formulářů žádostí o dávky státní sociální podpory naleznete zde: 

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/vzory-vyplnenych-formularu 

 

 

Poskytované dávky 

 

v závislosti na výši příjmu: 

a) přídavek na dítě 

b) příspěvek na bydlení 

c) porodné 

 

bez posuzování výše příjmu: 

a) rodičovský příspěvek 

b) pohřebné 

 

 

 

Přídavek na dítě 

 

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě z rodiny s rozhodným příjmem nižším než 

2,7 násobku jejich životního minima za předchozí kalendářní čtvrtletí.  

Rozhodným příjmem je příjem všech společně posuzovaných osob (např. dítě, matka a otec). 

 

Nezaopatřeným dítětem je dítě: 

 do skončení povinné školní docházky; 

 po skončení povinné školní docházky do 18 let, pokud: 

o je evidované na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání bez nároku na podporu 

v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci 

 do 26 let, pokud: 

o se soustavně připravuje na budoucí povolání 

o nemůže se připravovat nebo pracovat z důvodu nemoci či úrazu 

o z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (v trvání déle jak 1 rok) 

nemůže vykonávat výdělečnou činnost 

 

 

Nezaopatřené dítě (viz. výše), které pobírá invalidní důchod ve III. stupni, nemá 

nárok na přídavek na dítě. Invalidní důchod ve v tomto případě považován za příjem. 

http://formulare.mpsv.cz/okdavky/
http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/vzory-vyplnenych-formularu
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Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte a ve dvou výměrách podle 

druhu příjmu. Ve zvýšené výměře dávka náleží, pokud některá ze společně posuzovaných osob 

má příjem z výdělečné činnosti nebo z určitých dávek. 

 

Měsíční výše přídavku podle věku  

a) do 6 let 500 Kč 

b) od 6 do 15 let 610 Kč 

c) od 15 do 26 let 700 Kč/měsíčně 

 

Zvýšená měsíční výše přídavku 

a) do 6 let 800 Kč 

b) od 6 do 15 let 910 Kč 

c) od 15 do 26 let 1000 Kč 

 

Komu je dávka vyplácena  

 nezaopatřenému zletilému dítěti 

 v případě nezletilého dítěte, jeho zákonnému zástupci, a to do dovršení zletilosti  

 

Za příjem rozhodný pro přiznání dávky se považuje například: 

- invalidní důchod! 

- mzda ze zaměstnání, příjmy z podnikání, z pronájmu a další příjmy, které jsou 

předmětem daně z příjmu 

- nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, podpora při 

rekvalifikaci, výživné a další příjmy podle § 5 zákona číslo 117/1995 Sb., o státní 

sociální podpoře 

 

Za příjem se nepovažuje například: 

- příspěvek na bydlení a jednorázové sociální dávky 

- příspěvek na péči 

 

 

Příspěvek na bydlení 

 

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen 

k trvalému pobytu, a pokud jeho náklady na bydlení převýší 30% (v Praze 35%) příjmů 

rodiny a zároveň nesmí tato procenta příjmů přesáhnout normativní (zákonem stanovené) 

náklady na bydlení. 

 

Posuzuje se rozhodný příjem a náklady na bydlení. 

 

Pokud se jedná o bydlení na základě podnájemní smlouvy, nárok na příspěvek na 

bydlení není! (v tomto případě je možné uplatnit sociální dávku doplatek na bydlení v rámci 

pomoci v hmotné nouzi). 

 

Pokud žádá o příspěvek více osob z jedné domácnosti, bude vyplacen pouze jednou.  

 

Náklady na bydlení se dokládají podrobně rozepsané na jednotlivé položky. Náklady placené 

zálohově musí být pravidelně zúčtovány, maximálně za dobu 12 měsíců.  

 

 

Co se nezapočítává do nákladů na bydlení 

- splátky hypotéky, platba za internet a TV 
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Výše příspěvku se stanoví individuálně vzhledem k výši příjmů žadatele a společně 

posuzovaných osob (rodiny) a nákladů na domácnost. 

 

 

Porodné 

 

Jedná se o jednorázovou platbu.  

 

Kdo má nárok? 

Žena, která porodila první nebo druhé živé dítě a jejíž rodina má nižší příjem než je 2,7 

násobek životního minima rodiny. Nárok vzniká dnem narození dítěte a může být uplatněn  

1 rok zpětně od narození dítěte. Nárok může uplatnit otec, pokud matka zemřela, nebo osoba, 

která převzala dítě do péče. 

 

Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. 

 

Výše porodného: 

- na první dítě 13 000 Kč 

- na druhé dítě 10 000 Kč 

 

 

Rodičovský příspěvek 

 

Kdo má nárok? 

Rodič, který se stará celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně o nejmladší dítě 

v rodině.  

 

Příspěvek se čerpá nejdéle do 4 let věku dítěte, a to  

 do vyplacení 220 000 Kč při narození jednoho dítěte  

 do vyplacení 330 000 Kč v případě současně narozených vícerčat.  

 

Při splnění podmínek je dále možné volit délku a výši čerpání rodičovského příspěvku, případně 

měnit volbu výše příspěvku (jednou za 3 měsíce). Pokud ani jeden z rodičů nemá stanovený 

vyměřovací základ (tzn. příjem), náleží příspěvek v pevně stanovených částkách do 4 let věku 

dítěte. 

 

Za určitých podmínek může dítě navštěvovat předškolní zařízení. Pro děti rodičů závislých na 

pomoci jiné osoby ve III. nebo IV. stupni (příspěvek na péči) jsou podmínky specifické.  

 

Příjemce rodičovského příspěvku může bez omezení výše a typu pracovního poměru vykonávat 

výdělečnou činnost, ale musí v této době zajistit péči o dítě. 

 

 

Pohřebné 

 

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb: 

 nezaopatřenému dítěti  

 rodiči nezaopatřeného dítěte (např. pozůstalý rodič vypravuje pohřeb zemřelému rodiči 

svých dětí), 

pokud měla zemřelá osoba trvalý pobyt na území ČR. 

 

Příjem rodiny se neuvádí.  

Nárok na dávku má pouze jedna osoba a vyplácí se jednorázově ve výši 5 000 Kč. 
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Vydávání rozhodnutí 

 bude-li Vám dávka přiznána v požadované výši, Úřad práce o této skutečnosti 

nevydává rozhodnutí, ale pouze písemné oznámení (nedoručuje se do vlastních rukou) 

 pokud Vám dávka nebude přiznána nebo nebude přiznána v požadované výši, 

Úřad práce je povinen vystavit písemné rozhodnutí 

 

 

Opravné prostředky 

V případě, že Vám dávka nebyla přiznána nebo se domníváte, že Vám byla přiznána 

v nesprávné výši, můžete podat do 15 dnů ode dne rozhodnutí Úřadu práce odvolání. 

Odvolání se podává na Úřadu práce, který rozhodnutí vydal. O odvolání samotném rozhoduje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

 

Proti oznámení lze podat písemně námitky do 30 dnů od výplaty dávky na úřad, který 

rozhodl. 
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