
                                                                                                      

Důležité osobní překážky 

Peněžitá pomoc v mateřství 

V souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozené dítě náleží zaměstnanci z nemocenského 

pojištění peněžitá pomoc v mateřství. 

Žádost o dávku podává zaměstnankyně/ zaměstnanec na mzdovou účtárnu MENDELU, 

zaměstnavatel (MENDELU) ji předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo Městské 

správě sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/ MSSZ Brno"). 

Těhotná žena (event. žena, která porodila) podá "Žádost o peněžitou pomoc v mateřství", kterou jí 

vydá a potvrdí ošetřující lékař, u něhož je v péči (zpravidla příslušný gynekolog). Lékař potvrdí v části 

A. tiskopisu předpokládaný den porodu a pojištěnka vyplní požadované údaje v části B.  

Při převzetí dítěte do péče nahrazující rodičovskou péči uplatněte nárok podáním tiskopisu "Žádost  

o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče" a předložením dokladů, které tuto 

skutečnost potvrzují. Tento tiskopis je možno stáhnout z webových stránek ČSSZ nebo jej obdrží 

pojištěnec na kterékoliv OSSZ, popř. u svého zaměstnavatele.  

Pokud pojištěnec přebírá péči o dítě na základě písemné dohody, je třeba v ní uvést den, od kterého 

bude pojištěnec o dítě pečovat, den porodu a úředně ověřený podpis matky dítěte, popř. ověřený 

orgánem nemocenského pojištění. Den ověření podpisů na dohodě o péči o dítě musí předcházet dni, 

ve kterém má otec o dítě pečovat. 

Peněžitá pomoc v mateřství (dále též "PPM") je dávkou nahrazující příjem a náleží při splnění 

stanovených podmínek pojištěnci, tzn. zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným (dále 

též "OSVČ"). Pojištěncem se rozumí fyzická osoba, která je účastna pojištění, tzn. žena i muž. 

PPM se poskytuje ženě, která porodila dítě, po dobu 28 týdnů, a to od počátku 8. až 6. týdne před 

očekávaným dnem porodu. Ženě, která porodila dvě nebo více dětí, se poskytuje nejdéle po dobu 37 

týdnů. Pokud dítě zemře před uplynutím podpůrčí doby, pak končí podpůrčí doba uplynutím 2 týdnů 

ode dne úmrtí dítěte. Poskytování PPM ženě, která dítě porodila, nemůže být kratší než 14 týdnů  

a nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. 

Pojištěnci, který převzal do trvalé péče nahrazující rodičovskou péči dítě na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu nebo dítě, jehož matka zemřela, se tato dávka poskytuje po dobu 22 týdnů ode dne 

převzetí dítěte, jde-li o pojištěnce, který převzal do péče dvě nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, ne však 

déle než do dosažení 7 let věku dítěte a 31 týdnů. 

PPM se poskytuje i pojištěnci, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila,  

a převzal péči o dítě z důvodu, že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné 

dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, nebo jí bylo lékařem 

vystaveno potvrzení o dlouhodobém onemocnění, a nemá nárok na výplatu PPM. A také pokud 

pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, uzavřel s matkou dítěte 

písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě, se poskytuje dávka po dobu 22 týdnů ode dne převzetí 

dítěte. Jde-li o pojištěnce, který převzal do péče dvě nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, ne však déle 

než do 1 roku věku dítěte. Dohoda však může být uzavřena nejdříve od počátku sedmého týdne po 

porodu a musí být uzavřena na minimální dobu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Za kratší dobu se 

dávka pojištěnci nevyplácí. Do podpůrčí doby se započítává doba, kdy pobírala PPM matka dítěte vyjma 

6 týdnů po porodu. 

PPM se poskytuje za kalendářní dny a její výše je 70 % denního vyměřovacího základu. 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zppmpd
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/896246a4bfczspcngkiklwuskxblusmijjsnzayfz.pdf
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/896246a4bfczspcngkiklwuskxblusmijjsnzayfz.pdf


Výše denního vyměřovacího základu se zjišťuje z rozhodného období stanoveného ke dni nástupu  

na mateřskou dovolenou, popř. ke dni převzetí dítěte do trvalé péče. Pokud byla žena před porodem 

převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, zjistí se denní vyměřovací základ z rozhodného období 

ke dni převedení, pokud je to výhodnější. 

 

Více informací naleznete na portále veřejné správy a webu české správy sociálního zabezpečení: 

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/rodina   

https://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/  

 

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/rodina
https://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/

