
                                                                                

Důležité osobní překážky 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

V případě převedení na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství se z nemocenského 

pojištění poskytuje vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (zákon č. 187/2006 Sb., § 42). 

Nárok na tuto dávku uplatňuje zaměstnankyně tím, že zaměstnavateli předá „Žádost  

o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“, který jí vydá ošetřující lékař nebo gynekolog, v 

jehož péči je v době těhotenství a mateřství. V části A. potvrdí gynekolog předpokládaný den porodu. 

Vykonává-li pojištěnka práci těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a kojícím matkám 

zakázanou, předá tiskopis zaměstnavateli. Nemůže-li konat dosavadní práci z důvodu,  

že ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení, přestože nejde o práci, která je těmto ženám 

zakázána, předá tiskopis k doplnění svému ošetřujícímu lékaři nebo lékaři poskytovatele 

pracovnělékařských služeb, které v části B., bodu 2. uvede, zda podle jeho rozhodnutí práce, kterou 

dosud konala, ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení. Pojištěnka musí před předáním tiskopisu 

zaměstnavateli vyplnit část D. tiskopisu. 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (dále též "vyrovnávací příspěvek") náleží těhotné 

zaměstnankyni, která konala práci, jež je těhotným ženám zakázána nebo jež podle lékařského posudku 

ohrožuje její těhotenství, a je proto v těhotenství dočasně převedena na jinou práci, při níž dosahuje 

bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu, než za dosavadní práci. 

Za převedení na jinou práci se považuje též úprava pracovních podmínek, která spočívá např.  

ve snížení normovaného výkonu práce, zproštění výkonu některých pracovních činností zakázaných 

těhotným ženám nebo zproštění výkonu noční práce. 

K poklesu započitatelného příjmu, který vznikl v důsledku kratší pracovní doby po převedení 

zaměstnankyně na jinou práci, se nepřihlíží. Obdobně se toto ustanovení vztahuje na matky  

do konce 9. měsíce po porodu nebo v období, kdy kojí. 

Vyrovnávací příspěvek se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení zaměstnankyně na 

jinou práci s výjimkou dnů, po které trvala pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny, 

omluvená či neomluvená nepřítomnost v práci. 

Vyrovnávací příspěvek se stanoví jako rozdíl denního vyměřovacího základu zaměstnankyně 

zjištěného ke dni jejího převedení na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů 

připadajícího na 1 kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. 

Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se vyměřovací základ (úhrn započitatelných příjmů) zjištěný z 

rozhodného období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Částka 

denního vyměřovacího základu podléhá redukci v případě, že přesahuje určitou stanovenou hodnotu. 

Vyrovnávací příspěvek nenáleží zaměstnankyním činných na základě dohody o pracovní 

činnosti nebo na základě dohody o provedení práce, dobrovolným pracovnicím pečovatelské služby, 

členkám kolektivních orgánů právnické osoby, zahraničním zaměstnancům. 

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://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/2B9D5CF4-3D78-49F3-A0E0-97E4323E41AA/0/896267.pdf
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/2B9D5CF4-3D78-49F3-A0E0-97E4323E41AA/0/896267.pdf
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/rodina
https://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/

