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Otázky a odpovědi k jednorázovému 
příspěvku 5 tisíc korun na každé dítě

Proč do jednoho milionu? 
Kde se tato částka vzala?
Hranice byla nastavena tak, aby daný příspěvek 
pomohl všem domácnostem, jejichž rozpočtů se 
dotýká navyšování cen energií, potravin a dalších 
komodit. Stanovený maximální příjem domác-
nosti přibližně odpovídá dvojnásobku průměr-
né mzdy.

Proč zrovna 5 tisíc? 
Jde o částku, kterou rodiny pocítí a pomůže jim. 
Její výše zároveň nezatíží nadměrně státní roz-
počet.

Proč se to počítá z čistého? Potřebují to ti lidé? 
Není nefér, že to dostanou i nepracující? 
Protože čistý příjem je relevantní – to jsou peníze, 
které má reálně domácnost k dispozici. Rozho-
dující je součet příjmů domácnosti. Pokud jde  
o dva příjmy, jedná se v průměru o 41 tisíc na ka-
ždého rodiče.

Proč jednorázově? Nebyla by lepší dlouhodo-
bější pomoc, která bude pravidelná a rodiny se 
na to budou moci spolehnout? 
Vláda zvažovala různé varianty, ale ve výsledku 
dala v tomto ohledu přednost rozpočtové odpo-
vědnosti. 

Proč se raději nevalorizují jiné příspěvky pro 
rodiče? Třeba rodičovský příspěvek?
Navýšení rodičovského příspěvku by se dotklo 
pouze rodičů dětí do 4 let. Záměrem vlády bylo 
pomoci co největšímu počtu rodin s dětmi, které 
jsou zasaženy inflací. Ze stejného důvodu vláda  
v současnosti nepřistoupila k navýšení porodného.

Co pomoc vysokoškolákům? 
Příspěvek je omezen hranicí 18 let a nebude se 
vztahovat například na studenty vysokých škol, 
protože mladší děti mají jen velmi omezené mož-
nosti si přivydělávat. Vstup vysokoškoláků na trh 
práce je možný, a ještě snadnější by mohl být 
díky novým opatřením, která např. motivují za-
městnavatele k částečným úvazkům.  

Nevyšla by plošná částka ve výsledku levněji 
díky menší administrativní zátěži? 
Administrativa neznamená zvýšené náklady a ploš-
né opatření by nesplnilo původní záměr pomoci 
nejpotřebnějším.

Jaký je vlastně nyní časový rámec přípravy  
a projednání zákona?
Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracuje 
návrh zákona, který předloží vládě. Směřujeme  
k tomu, aby domácnosti dostaly peníze nejpoz-
ději na začátku srpna a legislativní proces tomu 
bude přizpůsoben. 

Budou mít na příspěvek nárok i lidé s adopto-
vanými či osvojenými dětmi?
Adoptivní rodiče budou mít na příspěvek nárok, 
protože jsou zákonnými zástupci. Záměrem MPSV 
je umožnit čerpání příspěvku také pěstounům.

Příspěvek se nyní týká jenom dětí a jejich  
rodin. Plánuje MPSV a pan ministr nějakou 
podporu pro bezdětné občany, kteří jsou také 
zasaženi vysokou inflací a zdražováním?
To se již děje. O 10 % se od letošního dubna již mi-
mořádně navýšilo životní a existenční minimum, 
což má přímý dopad i na některé sociální dávky. 
Více peněz tak dostali ti, kdo pobírají 
příspěvek na živobytí či doplatek 
na bydlení. Navyšoval se také 
příspěvek na bydlení a rozšířily 
se možnosti pro využití 
mimořádné okamžité 
pomoci v případě náhlých 
životních nesnází.


