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Otázky a odpovědi k příspěvku 
5 tisíc korun na dítě

Kterých dětí se příspěvek týká?
Příspěvek je určen dítěti do 18 let, které 
žije v rodině, jejíž příjem v roce 2021 byl do 
jednoho milionu korun hrubého. Spodní 
věková hranice je stanovena narozením 
dítěte nejpozději 31. prosince 2022. Hor-
ní věková hranice je pak daná 1. srpnem 
2022, kdy věk nesmí přesáhnout 18 let. 
Pokud tedy dítě oslaví osmnáctiny 2. srp-
na nebo později, pak nárok na příspěvek 
mít bude.

Týká se příspěvek jen biologických rodi-
čů, nebo i adoptivních rodičů a pěstounů?
Příspěvek se týká jak biologických rodičů, 
tak adoptivních rodičů, protože ti jsou zá-
konnými zástupci. Dále zákon stanoví, že 
za rodiče jsou považováni také pěstouni. 
Z hlediska příjmů se pak posuzují výdělky 
adoptivních rodičů, resp. pěstounů. 

Kdo a jak o příspěvek může požádat? 
Žadatelem je vždy jeden z rodičů, čestné 
prohlášení o příjmech dává za oba rodiče. 
Automaticky bude příspěvek v srpnu vy-
placen rodičům, kteří mají v červnu nárok 
na přídavek na dítě. Ostatní rodiče budou 
podávat jednoduchou žádost o příspěvek, 
a to buď elektronicky přes webovou aplika-
ci, nebo osobně na vybraných Czech PO-
INTech, zejména na obecních a krajských 
úřadech. Jejich seznam bude zveřejněn. 
Žádosti bude možné podávat od poloviny 
srpna.

Co budu potřebovat, když chci zažádat 
elektronicky?
Potřebujete elektronickou identitu obča-
na, přes kterou se dostanete do naší webo-
vé aplikace, kde vyplníte základní údaje  

a zaškrtnete čestné prohlášení, že příjmy 
rodiny nepřesáhly v roce 2021 milion korun 
hrubého. My pak tyto informace ověříme  
u Finančního úřadu a ČSSZ.

Kdy příspěvek dostaneme?
Automaticky bude příspěvek v srpnu vy-
placen rodičům, kteří mají v červnu nárok 
na přídavek na dítě. Ostatní rodiče budou 
moci žádat od poloviny srpna.

Jakým způsobem bude příspěvek 
vyplacen?
Obvyklým způsobem jako všechny dávky 
a příspěvky, tedy bezhotovostně převo-
dem na účet nebo složenkou.

Bude se příspěvek danit?
Příspěvek nebude podléhat zdanění. Z prin-
cipu by nemělo smysl poskytovat příspěvek 
a pak jej snížit o daň.

Bude se příspěvek započítávat do roz-
hodného příjmu (kvůli dalším dávkám)?
Ne, tento příspěvek se do rozhod-
ného příjmu nezapočítává, tak-
že nebude mít vliv na případný 
nárok na další dávky. 
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Příspěvek se nyní týká jenom dětí a je-
jich rodin. Plánuje MPSV a pan ministr 
nějakou podporu pro bezdětné občany, 
kteří jsou také zasaženi vysokou inflací 
a zdražováním?

To se již děje. Životní a existenční minimum 
se letos navyšovalo mimořádně již dvakrát  
- o 10 % od letošního dubna a o dalších 8,8 % 
od července. To má přímý dopad i na ně-
které sociální dávky. Více peněz tak dostali 
ti, kdo pobírají příspěvek na živobytí či do-
platek na bydlení. Navyšoval se také příspě-
vek na bydlení a rozšířily se možnosti pro 
využití mimořádné okamžité pomoci v pří-
padě náhlých životních nesnází.

Proč je příjmová hranice rodiny nasta-
vena právě na milion hrubého?

Příspěvek je připraven tak, aby pomohl 
hlavně domácnostem, jejichž rozpočtů  
se dotýká navyšování cen energií, potravin  
a dalších komodit. Zvyšování cen se přímo 
týká především rodin s dětmi, které jen 
velmi složitě mohou upravit strukturu spo-
třeby. Rodiče s dětmi, především pak sa-
moživitelky a samoživitelé, jsou velmi zra- 
nitelnou skupinou. Roční příjem ve výši  
1 milionu korun hrubého přibližně odpovídá 
průměrnému příjmu české domácnosti.

Nezvedne tento krok inflaci? 

Celkové výdaje státního rozpočtu na toto 
opatření by neměly přesáhnout 10 mili-
ard korun. Jde o výdaj jednorázový, niko-
liv mandatorní, který by zvyšoval výdaje 
státu dlouhodobě. Inflace má v současné 
době především řadu vnějších příčin, kte-
ré pramení hlavně z dlouhodobého zadlu-
žování státu.
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Co všechno se započítává do rozhodných 
příjmů domácností?

Za příjem se považují stejné druhy příjmů, 
které jsou rozhodné třeba pro přídavek 
na dítě a příspěvek na bydlení. Jedná se 
o příjem ze závislé činnosti, ze samostat-
né výdělečné činnosti, ale také například 
z pronájmu nemovitostí, a to za rok 2021.

Proč je věková hranice stanovena jen 
na 18 let? 

Protože zletilí mají volný vstup na trh práce 
a mají tak mnohem větší možnosti ohled-
ně vlastních přivýdělků. Cílem příspěvku 
je podpořit rodiny s malými dětmi v situ-
aci, kdy nezbytné výdaje stále narůstají. 

Který z rodičů má nárok na příspěvek  
v případě, že dítě je ve střídavé péči? 

Nárok na příspěvek je navázán na dítě. 
Zákonný zástupce tedy „jen“ tento nárok 
dítěte uplatňuje. V případě střídavé péče 
může žádost podat za dítě fakticky který-
koliv z rodičů s tím, že příjmy bude pro-
hlašovat za rodinu, se kterou dítě v době 
podání žádosti žije.

Proč se raději nevalorizují jiné příspěvky 
pro rodiče? Třeba rodičovský příspěvek?

Navýšení rodičovského příspěvku by se do-
tklo pouze rodičů dětí do 4 let. Záměrem 
vlády bylo pomoci většímu počtu rodin  
s dětmi, které jsou zasaženy inflací. Ze stej-
ného důvodu vláda v současnosti nepři-
stoupila k navýšení porodného.



Kdy příspěvek dostanete?
■ Automaticky dostanou příspěvek ti, kteří v červnu měli nárok  
 na přídavky na dítě. Příspěvek se začne vyplácet v srpnu. 

■ Ostatní budou moci o příspěvek žádat od 15. srpna.

Žádat bude možné dvěma způsoby:
1. Elektronicky, prostřednictvím klientského portálu MPSV.  
 Odkaz bude dostupný na webu www.mpsv.cz.  
 K této žádosti je nutné mít elektronickou identitu občana  
 (např. Bankovní identita, NIA ID…).  

2. Osobně, na vybraných Czech POINTech (na krajských, městských  
 a obecních úřadech). Pracovník Czech POINTu žádost o jednorázový 
 příspěvek zadá do systému a žadateli vydá potvrzení o žádosti.  
 V tomto případě stačí občanský průkaz.

Příspěvek bude vyplacen do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Jednorázový 
příspěvek 
5 000 korun 
na dítě 

Kdo má nárok na jednorázový příspěvek na dítě?
Nárok má dítě:
■ narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022
■ má v ČR trvalý pobyt (popř. dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny,  
 popř. jsou dětmi na území ČR ekonomicky aktivních občanů EU) a bydliště 

Pokud:
■ příjem posuzovaných osob (rodič dítěte, manželky/manžela, partnera/ 
 partnerky) nepřesáhl v roce 2021 částku 1 milion korun hrubého


