. ]estliže žena, která porodila první žiVě narozené dítě, zemřela

a nebylo jí porodné Vypla(eno, má na dávku nárok otec dítěte'
Na porodné má rovněž nárok osoba. která převza|a dítě do
jednoho roku dotÍvalé péčena híazujícípéčirodičů.

. Výše porod ného činí13 000 Kč na pívníŽivěnarozené dítě' Narodí'
li 5e 5 prvním žiVě naíozeným dítétemdalší živě narozené dítě
nebo déti,výšeporodnéhočiní19500 Kč.

Žádosti a po zhodnocení plněnípodmínek můžebýt rozhodnuto,
zda máte nebo nemáte na danou dávku nárok.

.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím máte moŽnost podat
opravný prostředek (odvolání), a to způsobem, uvedeným
V ,,Poučeni" rozhodnutí. Proto Věnujte informacím V něm
uvedeným náležitou pozorno5t,

. Základní infoÍmace o jednotlivých dávkách najdete na
inteínetových stránkách Ministerstva píáce a sociálníCh věcí

Pohřebné

. Pohřebné náleží jednorázově o5obě, která vypíavila pohřeb
nezaopatřenému dítěti, nebo o5obě, která byla rodičem
nezaopatřeného ditěte,
ke

. Přijetížádosti nemůŽe být odepřeno' Pouze na základě podané

dniúmrtítrvalýpobyt

a

to za podmínky, že zemřelá osoba měla

na

. Podrobnější infoíma(e Vám poskytnou, a případné dotazy

k Vaší
konkrétnisituacl od poVL pracoVníCiÚřadu píáce Českéíepubliky.

ÚzemíČR.

. Výše pohřebného činí5000 Kč.

lnformace a žádosti
. Výše
text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro
'-]vedený
poskytnutí předmětných dávek' Přesné podmínky nároku na
jednotlivé sociální dávky naleznetev práVních předpi5ech'

. Řizení o přiznání dávek státní sociální podpoly 5e zahajuje na
základě písemnéžádosti podané na předep5aném foÍmuláři'Tyto

formUláře, Včetně potřebných příloh, jsou k dlspozici v tištěné

podobě na Všech pobočkách Úřadu práce Českérepubliký
elektronické podobě je naleznete na inteínetovéadrese

v

httpr//forms.mpsv.cz./sspforms/.

. K Vyřízenížádostljepříslušná kíajská pobočka Úřad

u píáce České

republiky podle místaVašeho trvalého pobytu'

. Žádost

o dáVkU lze podat nejdříve 60 dnů přede dnem. od něhož

5e dávkažádá'

Minister5tvo práce a sociálních věCíČR
Na Poříčnímprávu'l, ]28

Ie|j +420 221 921

0]

111 , Íax: +420

Praha 2,
224 91a 391

Web: httpr//www.mpsv.cz.

. Nárok na Výplatu dáVky zaniká uplynutim 3 měsícůode dne.
za kteíý dáVka náleží'Ú dávek .jednorázových zaniká náÍok
uplynutím

1

roku ode

d ne,

za který dávka náleží.

vydóno

v

pro

nci 201 3

v

systém státnísociální podpory je Upraven zákonem č' 1 ] 7/] 995 5b.,
o státnísoclá|nípod poře, ve zněnípozdějšíchpředpi5ů. Podle tohoto
zákona

5e

po5kytují následujíCí dávkyI

na

na přiměřené Velikosti bytů pro daný počet osob v nich tívale

. V případě, že vyměřovací základ Ize stanovit u obou rodičů,
Vychází 5e z toho, kteÍý je vyšší.Volbu výše rodičovského

bydlíciCh.

bydlení

. Výše příspěVku na bydleníse stanovíjako rozdíl mezi normativními
náklady na bydlenía násobkem rozhodného příjmu a koeficientu
o,3o (v Praze 0,35)' Pokudjsouskutečnénákladyna bydlenínižšíneŽ
normativní náklady' náležípří5pěvek na bydleníjen do výše těchto

. rodičovský příspěVek
. porodné

. pohřebné

částkách 7 600 Kč do konce 9' měsÍCe Věku a následně ve výšl
3 800 Kč do 4letVěku dítěte.

pří5pěVkuje moŽno měnitjeden kíát za tři mě5íce.

.

Rodičov5ký příspěvek náleží,pokud
- dítě mladší 2 let navštěVujeje5le, mateřskou školu nebo

obdobné zařízení pro děti předškolního věktr

5kutečných nákladů.

Přídav€knadítě

v rodině
rozhodným příjmem niŽšímnežje 2'4náiobek životního minima
Íodiny.

. Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které Žije
5

.

-pokud anijednomu zíodičůnelze uvedený Vyměřovaci zákIad
stanovit, náleŽí rodičovský pří5pěvek v peVnýCh mě5íčních

a eneÍ9ii. Normativní náklady na bydlení jsou píopočítány

. přídaveknadítě
. pří5pěvek

domáCnosti' Zahínu.ií pro nájemní byty čá5tky nájemného
v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty
vlastníkůobdobné náklady. Dálejsou do nich zahrnuty ceny 5lužeb

Pro výpočet dávky (náležejíciza období 'l .'] 0. do 30. 9' násled uJícího
kalendářního roku) 5e posuzuje příjem za předchozí ka lendářn Í rok;

PřídaVekjeVyplácen vetřech výšíChpodle věku dítěte:

- dítě navštěVuje léčebně íehabilitačnízařízení nebo
denně;

Rodičovský příspěvek

do 6 let

s90
610

15-26let

700

a řádně pečuje o dítě. které je nejmladší v rodině, a to až do

můŽeVolitvýši a

tím i délku pobííánííodičovskéhopříspěVku'

. Maximální měsíčníYýš€ rodičovského příspěvku se stanoví
Přispěvek na bydlení

ve vazbě na

. Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen

mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízeni pro děti

nebo íovno 7 ó00 Kč, rodičovský příspěVek můŽe činit nejvýše

35 0Á)

příjmů Íodiny je nižšínež příslušnénormativní nák|ady stanovené
zákonem'

. Normativní nákIady na bydlení.jso'] stanoveny jako pÍůměrné

náklady na bydlení podle velikosti obce

a počt'r členů

předškolního věkU v rozsahu nepřevyšujíCím6 hodiny denně
nebo plni povinnou školnídocházku'

.

U dítěte, ktelé dovršilo 2 Íoky věku, není docházka do zařízení

omezena.

. Příjem ]odiče není sledován, rodič m ůžepři nároku na Výplatu
rodičov5kého pří5pěvku zlepšoVat 50ciá|ní 5ituaci rodiny

výdělečnou činností' Po dobu 5vé Výdělečnéčinnosti však musí
íodičzaji5tit péčiodítějinou zletilou o5obou'

- pokud 70 % 30ná5obku denního vyměřovacího základU je niŽší

přÍmů rodiny nestačí
Píaze
ktívalémupobytu,.jestliže
k pokrytí nákladů na bydlenía zároveň těchto 30 yo (V PÍaze 35 0Á)
30 oÁ (v

uvedenývyměřovacízáklad:

dítě zdravotně postiženého rodiče navštěvujejesle, mateřskou
školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního Věku
v rozsahu nepievyšu'iícim 4 hodiny denné;

- dftě dlouhodobě zdravotně postiženénavštěVuje jesle.

Nárok má rodič, kteíý po celý kalendářníměsíc o50bně, celodenně

vyčerpáníCelkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4letVěku dítěte'

6-15let

jesle,

mateřskou školu nebo obdobné zařizení pro zdravotně
postižené předškolníděti v Íozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny

-

. ']estliŽe alespoň jednomu z rodičův rodině lze stanovit k datu
naíozeníditěte 70 0/o 30násobku denního vyměřovacího základu
pro stanovení peněŽité pomoci v mateřství nebo nemocenské
v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona
o nemocenském pojlštění (tzn. je nemocensky pojištěn), rodič si

jiné

rozsahu

nepřevyšujícim 46 hodin v kalendářním mě5i(i;

. Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce
v období po5ledních 1o kalendářních let'Toto omezení neplatí pro
domácnosti sestáVající výlučně z osob starších 70 let a pío o5oby 5e
zdíavotnim postižením,které bydlí v pro ně postavených nebo
upravených bytech'

.

v

7

-

600 Kč;

pokud 70 oÁ 30násobku denního Vyměřovacího základu převyšuje
7 ó00 Kč, je výše rodičovského příspěVku 'ie omezena touto
částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit
1150oKčmě5íčně;

Porodné
. Nárok

na tutojednorázovou dávku má žena, která porodila 5vé
prVní žiVě narozené dÍtě. jestliže rozhodný přÚem v rodině je
V kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte niŽší
než 2,4násobekŽivotního minima rodiny.

