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S účinností od 1. 2. 2018 byla do systému nemocenského pojištění zavedena nová dávka 
otcovské poporodní péče, tzv. otcovská, jejímž účelem je poskytnout otcům možnost pomoci 
matce v péči o novorozené dítě v období prvních týdnů po 
porodu.                                                     
Otcovská se poskytuje vcelku po dobu sedmi kalendářních dnů, přičemž její čerpání je třeba 
zahájit v období do šesti týdnů po narození potomka, konkrétně v den, který si člověk sám 
určí. Nárok na výplatu dávky vzniká i otcům dětí narozených před 1. 2. 2018 pokud požádají 
do 6 týdnů od narození dítěte. Nová dávka se týká i pěstounů či náhradních rodičů (mužů i 
žen), kteří převzali do péče nahrazující péči rodičů dítě, které ke dni převzetí nedosáhlo 
sedmi let věku. Ti musí zahájit čerpání do šesti týdnů od převzetí dítěte do péče. 
  
Podmínky pro přiznání této dávky splní zaměstnanci a podnikatelé, kteří si dobrovolně platí 
nemocenské pojištění po dobu alespoň tří měsíců bezprostředně předcházejících dni zahájení 
čerpání. Nárok na otcovskou má ten, kdo pečuje o dítě, jehož je otcem. Předpokladem pro 
čerpání je tedy skutečnost, že je muž zapsán jako otec dítěte v rodném listě. Není přitom 
důležité, zda jsou s matkou manželé nebo zda sdílí společnou domácnost. Výplatu dávky nelze 
přerušit nebo rozdělit na více částí. Nárok na otcovskou vzniká i v případě, kdy jsou matka, 
dítě nebo oba dva umístěni ze zdravotních důvodů ve zdravotnickém zařízení. S narozením 
dvojčat nebo vícerčat se nárok na dávku nezvyšuje. 
  
Výše otcovské se počítá stejně jako u žen peněžitá pomoc v mateřství, činí tedy 70 % 
redukovaného denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanovuje 
stejným způsobem jako u peněžité pomoci v mateřství, zpravidla z příjmu za 12 kalendářních 
měsíců před nástupem na dávku. Otcovská se nijak nevylučuje ani neodečítá od peněžité 
pomoci v mateřství, kterou pobírá matka, obě dávky mohou rodiče čerpat současně. 
  
Otcovská je jen dávkou, není s ní spojeno žádné speciální volno, zaměstnanec tedy bude 
žádat zaměstnavatele o poskytnutí rodičovské dovolené a současně uplatní nárok na výplatu 
dávky na předepsaném tiskopisu, který je dostupný na internetových stránkách České správy 
sociálního zabezpečení nebo u okresní správy sociálního zabezpečení. Tento tiskopis 
zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který jej spolu s dalšími podklady doručí okresní 
správě sociálního zabezpečení. Otcovská se poté vyplácí do 1 měsíce ode dne, kdy jí byl 
tiskopis spolu s doklady doručen, a to na účet, případně poštovní poukázkou. 
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