
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přídavek na dítě 

 Náleží na nezaopatřené dítě do 26 let věku, 

které žije v rodině s  rozhodným příjmem nižším 

než 2,7 násobek životního minima rodiny. 

Příjem se posuzuje za předchozí kalendářní 

čtvrtletí. Žádost se podává na Oddělení státní 

sociální podpory Úřadu práce. 

 

 Výše přídavku:   

   do 6 let 500,- Kč 

                 6 -15 let  610,- Kč 

                 15-26 let 700,- Kč  

Zvýšený přídavek o 300,- Kč na dítě je pro rodiny, 

kde jeden rodič pracuje a dosahuje nízkých příjmů.  

 

Zpracoval: 

Sociální oddělení Fakultní nemocnice Olomouc dle 

platné legislativy k 1. 1. 2020. 
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        Fakultní nemocnice Olomouc 
                        profesionalita a lidský přístup 

 
 

 

 
 

Kontakt 

Fakultní nemocnice Olomouc 

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

tel.: +420 588 411 111 

e-mail: info@fnol.cz 

www.fnol.cz 

 
 

Co Vás čeká  

po narození 

miminka? 

 

 

 

informační materiál pro matky 
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http://www.fnol.cz/


  1. krok  

RODNÝ LIST 
Rodný list děťátka Vám vystaví jedině matriční 
úřad Olomouc, protože dítě je narozené v 
Olomouci. K tomu Vám stačí vyplnit formulář 
„Prohlášení o jméně dítěte“, který Vám předala 
všeobecná sestra/porodní asistentka, vzít sebou 
oddací list a  zajít na matriku  
v Olomouci (budova radnice na Horním náměstí, 1. 
poschodí) a úřednice Vám bezplatně vystaví na 
počkání rodný list dítěte. 

Pokud nejste oddaní, musí se rodiče společně 
dostavit na matriku a předložit své rodné listy a 
občanské průkazy, rozvedené maminky rozsudek o 
rozvodu. Matrikářka s  Vámi sepíše protokol o 
přiznání otcovství a na počkání Vám vystaví rodný 
list dítěte. Dle Vašeho společného rozhodnutí 
může mít dítě příjmení po otci. Výhodou je mít 
protokol o přiznání otcovství vyřízený již 
v těhotenství. 

Rodný list je možné vyřídit i přímo v porodnici. 
Matrikářka je zde k dispozici v pracovní dny od 
8:30 – 10:00 hodin a vyřizuje rodné listy oddaným 
párům, nebo pokud nechcete přiznávat otcovství, 
nebo pokud máte vystavený doklad o přiznání 
otcovství. K vyřízení rodného listu potřebujete 
originál dokumenty.  

 2. krok 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
Přihlášení děťátka ke zdravotnímu pojištění – 
s rodným listem dítěte se dostavte do Vaší 
zdravotní pojišťovny k zaregistrování dítěte. 
Prvotně musí být dítě přihlášeno  
u pojišťovny jako matka dítěte.  

 

 3. krok 

NEMOCENSKÉ A SOCIÁLNÍ DÁVKY 

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) 

Tuto dávku laicky nazývanou „mateřskou“ má 

většina maminek přiznanou již 6 - 8 týdnů před 

porodem, pokud porodila předčasně, lékař jí vyplní 

ke dni porodu. Jedná se o dávku nemocenského 

pojištění, na kterou má nárok žena, která byla 

v posledních dvou letech alespoň 270 dnů účastna 

nemocenského pojištění.  PPM se poskytuje po 

dobu 6 - 8 týdnů před porodem a 22 týdnů po 

porodu. Při narození více dětí současně (např. 

dvojčátka) se PPM poskytuje po dobu 31 týdnů po 

porodu. Její výše závisí na výdělku maminky, činí 

70 % redukovaného denního vyměřovacího 

základu. 

 

Otcovská poporodní péče (Otcovská)  

Na 7 dní volna mají nárok otcové uvedení v rodném 

listu dítěte v období 6 týdnů po narození dítěte. 

Podmínkou je účast na nemocenském pojištění. 

Výše dávky činí 70% redukovaného denního 

vyměřovacího základu. Otcové si sami žádají svého 

zaměstnavatele. 

 

 

 

 

Rodičovský příspěvek 

Pokud maminka nemá nárok na PPM, požádá si na 

Úřadu práce - Oddělení státní sociální podpory o 

rodičovský příspěvek ode dne porodu.  V tomto 

případě může pobírat tuto dávku v délce až 4 roky 

v pevných částkách max. 10.000 Kč, nebo si může 

pružně volit délku poskytování příspěvku. 

Maminka, která pobírala nejdříve PPM, si může 

pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku 

i její výši.   

Celkem mohou rodiče vyčerpat až 300.000 Kč,  

u vícerčat 450.000 Kč. Rodičovský příspěvek může 

pobírat i otec. 

Porodné 
Na tuto dávku má nárok maminka, která porodila 

své první nebo druhé dítě a rozhodný příjem 

v rodině nepřevýšil 2,70 násobek životního 

minima. Příjem se posuzuje za předchozí 

kalendářní čtvrtletí. Žádost se podává na Oddělení 

státní sociální podpory Úřadu práce v místě 

trvalého bydliště. Předložíte pouze Váš občanský 

průkaz a rodný list dítěte, nebo dětí. Výše 

porodného je 13.000,- Kč na první dítě, 10.000,- Kč 

na druhé dítě a při narození vícerčat činí porodné 

19.500,- Kč. 

 


