Důležité osobní překážky
Dávka otcovské poporodní péče – otcovská
Od 1. února 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dávka otcovské poporodní péče
(otcovská).
Nárok uplatňuje zaměstnanec (pojištěnec) tím, že předá na mzdovou účtárnu MENDELU „Žádost o
dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“. V případě pojištěnce, který převzal dítě do péče
nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, musí k žádosti doložit doklad
prokazující převzetí dítěte do péče (blíže „Poučení“ na druhé straně tiskopisu).
Pokud se dítě narodilo v zahraničí, je nutné k žádosti předložit doklad prokazující otcovství (např. rodný
list dítěte).
Žádost o otcovskou předává pojištěnec na předepsaném tiskopisu svému zaměstnavateli – mzdová
účtárna.
Nárok na dávku má:
 pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem,
 pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.
(muž i žena)
Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na pojištění (tj. např. trvání pojištěného zaměstnání)
v době nástupu na otcovskou.
Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo
ode dne převzetí dítěte do péče.
V případě péče o totéž dítě náleží otcovská jen jednou a jen jednomu z oprávněných. Otcovská náleží
jen jednou také v případě, kdy pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně
nebo o více dětí převzatých současně do péče.
Podpůrčí doba (doba poskytování dávky) činí 7 kalendářních dnů a začíná nástupem
na otcovskou. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne
narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Nelze ji čerpat přerušovaně. Výplata dávky se
nepřerušuje ani v případě úmrtí dítěte v průběhu podpůrčí doby.
Otcovská se nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské
alespoň za 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem.
Výše otcovské činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Více informací naleznete na portále veřejné správy a webu správy sociálního zabezpečení:
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/rodina
https://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/

