
Jednorázový příspěvek na 

dítě

Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek, 

MPSV



Zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku 

na dítě 

• Zakotvení nové nepojistné sociální dávky –

Jednorázový příspěvek na dítě (Jpnd)

• Cíl - podpora dětí žijící v rodinách s nižšími a 

středními příjmy a také samoživitele, z důvodu  

rostoucí inflace a rostoucích cen energií a 

souvisejících komodit

• Výše Jpnd 5 000,- Kč

• Správní orgán (rozhoduje) = Úřad práce ČR



Nárok – dvě skupiny dětí  

1. Dítě, které má v červnu nárok na Přídavek na dítě 

(vyplacený v červenci)

2. Ostatní děti, včetně těch „teprve narozených“ po 

1.8.2022 

Společná podmínka pro obě skupiny dětí

• Věk = k 1.8. nedovršení 18 let  

Příklad:

Dítě má osmnácté narozeniny 31.7. 2022 – neplní věkovou 

podmínku

Dítě má osmnácté narozeniny 1.8.2022 – neplní věkovou 

podmínku

Dítě má osmnácté narozeniny 2.8.2022 a dále – plní věkovou 

podmínku 



Skupina dětí č. 1 – s nárokem na PnD za červen

• Dojde k automatické výplatě 

• Není třeba o Jpnd žádat

• Vyplaceno bude do konce měsíce srpna 2022

• Platba přijde „samostatně“, nebude spojena s PnD

• Pokud rodina pobírá více PnD, může se stát, že Jpnd přijde 

postupně, ne v jedné sumě a najednou

• Pokud do konce srpna platba nepřijde a klient si myslí, že měl 

obdržet (nárok na PnD v červnu byl), může klient ÚP ČR vyzvat 

ke zjednání nápravy.



Skupina dětí č. 2 – podmínky nároku:

• Věková (viz předchozí)

• Pobytová

 posuzuje se ke dni 1. 8. 2022, a jde-li o příspěvek pro dítě narozené po 1. 8. 

2022, ke dni narození dítěte

 je definována trvalým pobytem a bydlištěm dítěte na území České republiky

 Trvalý pobyt se nevyžaduje u:

 dítěte, které je rodinným příslušníkem občana EU, který je na území ČR ekonomicky aktivní, popř. 

zde má bydliště, nebo

 pokud dítě disponuje povolením k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na 

území ČR, které je zároveň rodinným příslušníkem cizince: 

 kterému byla udělena doplňková ochrana,

 který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii 

na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky 

podle zákona upravujícího pobyt cizinců, 

 kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zákona 

upravujícího pobyt cizinců,

 kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího 

vysokou kvalifikaci podle zákona upravujícího pobyt cizinců,

 kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zákona upravujícího pobyt cizinců,který je zaměstnaný na území České republiky 

nebo cizincem, který již byl zaměstnán na území České republiky alespoň po dobu 6 měsíců a je v evidenci uchazečů o 

zaměstnání, pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt 

cizinců.

• Příjmová



Příjmová podmínka

• Nárok na příspěvek má dítě, které žije v rodině, jejíž příjmy 

v roce 2021 nepřesáhly jeden milion Kč.

• Za rodinu se považují a příjmy se posuzují u:

 rodiče; 

 osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (např. adoptivní rodiče, 

pěstouni)

 manžel nebo registrovaný partner rodiče nebo osoby které bylo dítě svěřeno do péče 

nahrazující péči rodičů

 vdovec nebo vdova po rodiči nebo osobě, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči 

rodičů

 druh nebo družka rodiče nebo osoby, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči 

rodičů, pokud s dítětem a rodičem nebo osobou které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující 

péči rodičů, žijí alespoň po dobu 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni 

podání žádosti o příspěvek. 



Příjmy
a) příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně

osvobozeny:

 příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,

 příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů,

 příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů,

 ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování,

cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami

soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže anebo příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou

opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem,

b) příjmy, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů:

 plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo

uvedeného plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů osoby, která se pro účely stanovení rozhodného příjmu považuje

za společně posuzovanou osobu s osobou, která toto výživné nebo plnění přijala, (započítává se pouze výživné ve prospěch

posuzovaných osob nikoli dítěte, a to vzhledem k tomu, že pro účely jednorázového příspěvku se dle ust. § 4 odst. 2 zákona o

jednorázovém příspěvku na dítě zohledňují pouze příjmy posuzovaných osob, nikoli příjmy dítěte),

 výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů

podle jiných právních předpisů,

 příjmy z úplatného prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru,

 příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle jiného právního

předpisu,

 náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny od prvního do čtrnáctého kalendářního dne

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle jiných právních předpisů,

 příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření,

 odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému

poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření a náhrada výdajů poskytované z

rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského

parlamentu, zvoleného na území České republiky,

 příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou

daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona o daních z příjmů,

 zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle jiných právních předpisů vojákům a příslušníkům

bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území

České republiky po dobu působení v zahraničí,



Příjmy – pokračování

Za příjmy se také považují:
 dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění,

 podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,

 náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném 

 rodičovský příspěvek,

 mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, a to 

v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům nezúčtoval,

 příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenu

Příjmy se započítávají po odpočtu výdajů vynaložených na 

jejich dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu dalších 

výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o 

daních z příjmů

Údaje o příjmech, které vychází z dikce zákona o jednorázovém příspěvku na dítě jsou k dispozici na daňovém

přiznání za rok 2021, a to v řádcích:

 31, 37, 39, 40, 407 (Příloha č. 4 k daňovému přiznání), 408 (Příloha č. 4 k daňovému přiznání), kde se

uvádí údaje o základech daně,

 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, kde se uvádí nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky.



Podání žádosti o JpnD

2 způsoby:

1. Přes on-line aplikaci MPSV – dostupná bude od 

15.8. 2022

Předpoklad využití = elektronická identifikace občana –

bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu, datová 

schránka

2. Přes Czech POINTy (matriky, obecní úřady, 

krajské úřady) – osobní podání

Předpoklad využití = ztotožnění občana (doklad 

totožnosti), znalost identifikačních údajů dítěte a 

případně druhého rodiče

Czech POINT České pošty od 1.10.2022



Řízení

• U automatické výplaty přes nárok na PnD v červnu –

bez řízení

• U podaných žádostí přes on-line app nebo Czech

POINT běží klasické správní řízení – tzn. maximální

lhůty jsou:

 Rozhodnutí do měsíce od podání žádosti (ve zvlášť

komplikovaných případech lze řízení prodloužit),

 Výplata do měsíce od vydání rozhodnutí

 Výplata buď poštovní poukázkou, nebo na účet

• Možnost odvolání



Časté dotazy

• Žiji v domě s dcerou a svými rodiči, budou se příjmy rodičů započítávat

do limitu jednoho milionu korun?

 Ne, zohledňují se příjmy jen posuzovaných osob, které jsou zákonem

vyjmenované, prarodiče mezi ně nepatří

• Mám syna ve střídavé péči, s bývalým manželem se neumím

dohodnout, chceme zažádat oba?

 Platí, že žádost podává zákonný zástupce, který s dítětem v okamžiku

podání žádosti žije.

Započítává se JpnD do příjmů pro účely jiných dávek?

 Ne

• Jak zjistím hranici příjmů?

 Pokud osoba podává daňové přiznání pak je třeba vyjít z výše

uvedených řádků, pokud podává daňové přiznání přes svého

zaměstnavatele, pak informace poskytne mzdová účetní



Užitečné odkazy

 https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite

 https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/otazky_odpovedi_A4_

final.pdf/

https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/otazky_odpovedi_A4_final.pdf/
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