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Otcovská dovolená je od 1. 
února 2018 uzákoněnou soci-
ální dávkou. Novinka oblas-
ti nemocenského pojištění 
umožňuje otcům zůstat 
v prvních sedmi dnech 
po porodu potomka doma, 
aby mamince pomáhali 
s péčí o novorozence. 

 Lenka Kopčáková

O dávku mohou požádat i otcové 
dětí narozených šest týdnů před 1. 
únorem 2018, tedy od 21. prosince 
2017 výše…

Učiní tak na příslušné České sprá-
vě sociálního zabezpečení dle místa 
svého trvalého pobytu. Více o nove-
le zákona zjišťujeme na webu Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR.

Dávka se jmenuje „otcovská popo-
rodní péče“ a je určena čerstvým 
tatínkům na dobu jednoho týdne 
(bez přerušení).

To znamená, že týdenní otcovskou 
dovolenou opravdu nemohou pře-
rušit, aby neztratili nárok na výplatu 
dávky. 

Doposud většina otců při narození 

dítěte čerpala klasickou dovolenou 
nebo si brala neplacené volno. Pod-
le zákoníku práce měl také doposud 
otec nárok na placené pracovní vol-
no jen na nezbytně nutnou dobu - 
při odvozu ženy do porodnice, nebo 
při jejím odvozu domů. 

O otcovskou dovolenou tatínek 
může požádat v průběhu šestinedělí 

nebo v případě osvojeného dítěte v 
období šesti týdnů od data osvojení,  
v případě narození vícerčat, nebo při 
více dětech převzatých současně do 
péče.

Podobně, jako mateřská, je i tato 
dávka spojená s účastí na nemocen-
ském pojištění, a to po dobu mini-
málně tří měsíců před nástupem na 

otcovskou dovolenou. Jinými slovy, 
že si muž řádně platí nemocenské 
pojištění.

Nárok na dávku mají zaměstnanci 
i osoby samostatně výdělečně čin-
né (OSVČ). Dávka „otcovské popo-
rodní péče“ se vyplácí ve výši 70 % 
hrubého platu (tedy 70 % z denního 
vyměřovacího základu). 

Aby byly naplněny zákonné pod-
mínky, musí být žadatel o dávku 
zapsán jako otec v rodném listě dítě-
te. 

Nárok na dávku mají také muži, 
kteří převzali dítě do péče nahrazu-
jící péči rodičů. Ovšem dítě ke dni 
převzetí nesmí dosáhnout sedmi let 
věku.

Při narození vícerčat, nebo při více 
dětech převzatých současně do péče, 
náleží muži „otcovská“ jen jednou.

Otci vzniká nárok na „otcovskou“ v 
šestinedělí i v případě, kdy jsou mat-
ka, dítě, nebo oba dva ze zdravotních 
důvodů umístěni v nemocnici.

Více informací nám podají pracov-
níci okresní správy sociálního zabez-
pečení, dle místa trvalého bydliště. 
O novince se můžeme dočíst i na 
stránkách ČSSZ.

UZÁKONĚNOU novinkou je otcovská poporodní péče. Muži mají nárok zůstat 
týden doma pomáhat matce s novorozencem, a čerpat sociální dávky...
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Novinkou od února je týden volna
pro otce novorozenců


