
 

V rámci státního programu péče o děti (National Childcare Scheme) jsou k dispozici dva typy 

příspěvků: 

Univerzální příspěvky (Universal Subsidies) jsou k dispozici všem rodinám s dětmi do 3 let. 

Jsou k dispozici také rodinám s dětmi staršími 3 let, které dosud nesplnily podmínky pro 

bezplatný předškolní program (ECCE). Tento příspěvek nepodléhá průzkumu finanční situace 

rodiny a poskytuje 50 centů na náklady vynaložené na hodinu služby poskytované 

registrovaným místem pro péči o děti, a to maximálně na 40 hodin týdně. 

Při podání žádosti online je třeba uvést: 

• Ověřený účet MyGovID  

• Datum narození a číslo „Personal Public Service Number (PPSN)“ u každého z dětí, 

kterého se žádost týká. 

 

Příspěvky na základě posouzení příjmu (Income Assessed Subsidies) jsou k dispozici rodinám 

s dětmi ve věku od 24 týdnů do 15 let. Tento příspěvek podléhá průzkumu finanční situace 

rodiny a je vypočítán na základě individuálních okolností. Částka vašeho příspěvku se bude 

lišit v závislosti na výši příjmu vaší rodiny, věku a stupni vzdělání dítěte a počtu dětí ve vaší 

rodině. 

Pokud vy (a případně váš partner) pracujete, studujete nebo navštěvujete kurz, bude 

příspěvek poskytnut na max. 40 hodin týdně. 

Pokud vy (a případně váš partner) nepracujete, nestudujete nebo nenavštěvujete kurz, je 

příspěvek poskytován na 15 hodin týdně. 

V obou případech se jedná o hodiny strávené ve škole nebo ve školce. Zbývající hodiny mohou 

být použity na péči o dítě poskytované v rámci pomoci pracujícím rodičům („wrap-around 

care“). Více o tomto typu péče – „wrap-around care“ se dozvíte na tomto odkazu, kde jsou 

uvedeny často kladené dotazy: the Frequently Asked Questions at www.ncs.gov.ie/faqs. 

Při podání žádosti online je třeba uvést: 



• Ověřený účet MyGovID 
• Údaje vašich dětí, jako je datum narození a číslo PPS 
• Údaje o vašem zaměstnání a příjmu 
• Číslo PPS vašeho partnera** 
• Údaje o zaměstnání a příjmu vašeho partnera 

** pokud žijete společně 

Chcete-li zjistit, zda máte na tento příspěvek nárok, použijte kalkulačku na tomto odkazu: 

Childcare Subsidy Calculator at www.ncs.gov.ie. 

Chcete-li požádat o příspěvek podléhající průzkumu finanční situace rodiny, musí být váš 

rodinný příjem nižší než 60 000 eur ročně. 

Rozhodný příjem se vypočítá tak, že se z čistého příjmu rodiny odečtou veškeré přípustné 

položky v rámci systému, jako například odečet z důvodu více dětí (Multiple Child Discount). 

Jinými slovy to je příjem rodiny, včetně dávek v rámci sociálního zabezpečení, po odečtení 

daně, PRSI (sociálního pojištění), USC (daně z příjmu) a všech povolených položek v rámci 

systému. 

Pro výpočet vašeho rozhodného příjmu lze z vašeho čistého příjmu odečíst následující 

položky: 

• Odečet z důvodu počtu dětí ve výši 4 300 eur u rodin s 2 dětmi mladšími 15 let. 

• Odečet z důvodu počtu dětí ve výši 8 600 eur u rodin se 3 dětmi mladšími 15 let. 

• Příspěvky na důchodové pojištění v max. částce povolené daňovým úřadem –

„Revenue Commissioners“ jako odpočet z daně. Více informací je k dispozici na webu 

daňového úřadu „Revenue“. 

• Jakékoli platby týkající se výživného, které jste uhradili v souvislosti s dítětem nebo 

bývalým manželem/manželkou. 

• Následující platby v rámci sociální zabezpečení (platné k březnu 2019): 

Aftercare Allowance (příspěvek mladým po 
ukončení péče) 

Foster Care Allowance (dávky pěstounské 
péče) 

Back to Education Allowance (příspěvek při 
návratu ke studiu) 

FET Training Allowance (příspěvek na 
celoživotní vzdělávání) 

Back to School Clothing and Footwear 
Allowance (příspěvek na oděvy a obuv při 
nástupu do školy) 

Guardian’s Payment (sirotčí důchod) 

Back to Work Enterprise Allowance 
(příspěvek na návrat do pracovního zařazení) 

Humanitarian Assistance Scheme 
(příspěvek v rámci systému humanitární 
pomoci) 

Back to Work Family Dividend (příspěvek v 
rámci systému podpory návratu do 
pracovního zařazení po pobírání dávek 
sociálního zabezpečení) 

Mobility Allowance (příspěvek na 
mobilitu) 

http://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/pensions/tax-relief-for-pension-contributions.aspx
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Blind Welfare Allowance (příspěvek na 
pomoc pro nevidomé) 

Blind Welfare Allowance (příspěvek na 
pomoc při zaměstnání osoby poskytující 
podporu v zaměstnání nevidomým) 

Caranua Payment (příspěvky organizace 
Caranua) 

Rent Supplement (příspěvek na 
podnájem) 

Carer’s Support Grant (příspěvek na péči o 
nemocné či nemohoucí) 

Short-Term Enterprise Allowance 
(krátkodobý příspěvek na zřízení 
samostatně výdělečné činnosti) 

Constant Attendance Allowance (příspěvek 
na nepřetržitou péči) 

Springboard+ 

Department of Education and Skills Third 
Level Bursary Scheme Payment (příspěvek na 
terciální vzdělání)  

Student Assistance Fund (fond pro pomoc 
studentům) 

Diet Supplement payment (příspěvky na 
potravinové doplňky) 

Student Grant SUSI (studentský grant 
SUSI) 

Domiciliary Care Allowance (studentský grant 
SUSI) 

VTOS Training Allowance (příspěvek na 
vzdělávání VTOS) 

Exceptional Needs Payments (příspěvky na 
výjimečné potřeby) 

Youthreach Allowance (příspěvky mládeži) 

 

Pokud žádáte o příspěvek vycházející z posouzení příjmu, bude se při výpočtu vašeho 

příspěvku zpravidla vycházet z příjmu za předchozí daňový rok. Můžete si však vybrat, zda 

bude posouzen váš příjem za stávající rok. Tuto možnost si můžete vybrat, pokud se vaše 

situace od předchozího daňového roku změnila a jste přesvědčeni, že váš příjem ve stávajícím 

roce bude výrazně nižší než váš příjem v předcházejícím roce. 

Váš příjem lze posoudit dvěma způsoby: 

1) Můžete si vybrat, aby byl váš příjem posouzen automaticky, a to na základě údajů za 

poslední rok, získaných od daňového úřadu (Revenue Commissioners) a úřadu pro správu 

sociálního zabezpečení a práci (Department of Employment Affairs and Social Protection) Říká 

se tomu „Fast Track“, tedy „rychlé posouzení“. Pokud se rozhodnete pro „Fast Track“, IT 

systém programu automaticky načte údaje daňového úřadu a úřadu pro správu sociálního 

zabezpečení za použití vašeho čísla Personal Public Service – PPS (případně za použití čísla PPS 

vašeho partnera). Toto je obvykle nejrychlejší způsob, jak posoudit váš příjem a zpracovat vaši 

žádost. Při podání žádosti nemusíte poskytovat žádné podpůrné dokumenty. 

2) Můžete poskytnout podpůrné dokumenty, jako jsou výplatní pásky nebo prohlášení o 

sociálním zabezpečení, které prokazují váš příjem a nechat je zkontrolovat a posoudit 

úředníkem správce systému programu. Tyto dokumenty poskytují stejné informace, jaké by 

jinak poskytl daňový úřad nebo úřad pro správu sociálního zabezpečení prostřednictvím IT 

systému programu v rámci možnosti Fast Track. Všechny podpůrné dokumenty, které 

potřebujete, najdete v průvodci formulářem žádosti (Application Form Guide). Lze je nahrát 

pomocí aplikace, buď naskenováním do počítače, nebo pořízením jejich fotografie. 



Pokud se rozhodnete, že váš příjem bude vyhodnocen za stávající rok, budete muset 

poskytnout podpůrné dokumenty manuálně. Zpracování žádostí, které jsou kontrolovány a 

vyhodnocovány manuálně, potrvá déle než v případě možnosti Fast Track.  

Rodiny s vyšší mírou potřeby, jako jsou rodiny trpící bezdomovectvím nebo rodiny, u kterých 

je vyžadována péče o děti z důvodu stanovených v rámci péče o děti nebo podpory rodiny, 

mohou být do systému zadány určeným „sponzorským orgánem“. Další informace o 

„sponzorovaných doporučeních“ vám poskytne centrum pro pomoc rodičům (Parent Support 

Centre) nebo místní výbor péče o děti (Childcare Committee) ve vašem městě nebo kraji.   

Státní program péče o děti (National Childcare Scheme) je navržen tak, aby byl flexibilní, 

přičemž uznává, že potřeby v rámci péče o děti jsou v každé rodině odlišné. Program byl 

navržen tak, aby reagoval na tyto potřeby prostřednictvím příspěvků, které lze použít na 

rozsah péče dohodnuté mezi rodiči a poskytovateli péče o děti.  

Rodiče a poskytovatelé péče o děti budou i nadále spolupracovat stejným způsobem a 

dohodnou se na rozsahu péče, která bude vycházet z potřeb rodiče a míry pomoci, kterou 

může poskytovatel nabídnout. 

Poskytovatelé péče o děti budou i nadále stanovovat své vlastní poplatky, hodiny poskytování 

péče a rozhodovat o vlastních pravidlech pro přijetí. Příspěvek lze poté uplatnit na 

dohodnutou péči až do maximální částky dostupné v rámci limitů programu. 

Váš příspěvek můžete uplatnit u jakéhokoli poskytovatele péče o děti, který se tohoto 

programu účastní. Váš příspěvek bude vyplacen přímo poskytovateli péče o děti poté, co s 

ním uzavřete příslušnou dohodu. Pro vyhledání služeb péče o děti, které jsou součástí 

programu, použijte tento odkaz  Childcare Search at www.ncs.gov.ie. 

Po schválení vaší žádosti obdržíte jedinečný kód s názvem CHICK (Childcare Identifier Code 

Key). Tento kód CHICK, spolu se jménem a datem narození vašeho dítěte, jsou vše, co 

poskytovatel péče o děti potřebuje k registraci vašeho dítěte do státního programu péče o 

děti (National Childcare Scheme). Poté, co potvrdíte údaje registrované poskytovatelem, 

vyplatí mu úřad pro záležitosti týkající se dětí a mládeže (Department of Children and Youth 

Affairs) příspěvek vaším jménem. Poskytovatel péče o děti poté odečte váš příspěvek z vašeho 

účtu za péči o děti a sníží tak vaše náklady hrazené za péči o děti. 

Kontaktujte nás 

Centrum pomoci státního programu pro péči o dítě (National Childcare Scheme Parent 

Support Centre) je otevřeno od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00. Tel: 01 906 8530. 

Informace o programu nebo službách ve vaší oblasti vám poskytne místní výbor péče o děti 

(Childcare Committee) ve vašem městě nebo kraji. Kontaktní údaje na místní Childcare 

Committee naleznete na adrese: www.myccc.ie. 

http://www.myccc.ie/
http://www.myccc.ie/


Následujte nás na Facebooku: www.facebook.com/nationalchildcarescheme 

http://www.facebook.com/nationalchildcarescheme
http://www.facebook.com/nationalchildcarescheme

