
Změny v 1. vydání 
brožury … když na 
začátku přichází konec… 
K 1. 12. 2022 proběhla novelizace zákona, která upravuje podmínky pro dávky 
otcovské dovolené a pohřebného. Vzhledem k tomu, že tato brožura byla vytištěna 
před novelizací, přinášíme aktualizované informace:

Str. 12 a 16: Pohřebné
V případě vypravení pohřbu pro miminko máte nárok na pohřebné ve výši 5 000 Kč. 
Úřad vyplácí dávku jednorázově a není závislá na výši příjmu rodiny. Žádost se 
podává na Úřadu práce, a to do doby max. 1 rok od pohřbu. Od 1. 12. 2022 vzniká 
nárok na pohřebné i v případě vypravení pohřbu plodu po potratu nebo po umělém 
přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů. 

K vyřízení žádosti o pohřebné potřebujete:

• průkaz totožnosti osoby, která o pohřebné žádá (mělo by jít o stejného člověka, 
který pohřeb zařizoval a je uveden na faktuře pohřební služby)

• tiskopis žádosti o pohřebné (k dispozici na internetových stránkách Úřadu práce 
nebo přímo na jeho pobočce)

• fakturu za vypravení pohřbu (vydá pohřební služba) a doklad o uhrazení této 
faktury

• úmrtní list (v případě, že se miminko narodilo živé a následně zemřelo)

• rodný list dítěte (v případě, že se narodilo mrtvé)

• doklad o tom, že došlo k potratu plodu nebo umělému přerušení těhotenství 
ze zdravotních důvodů (vydá zdravotnické zařízení)

Ak
tu

al
iz

ac
e 

1. 
vy

dá
ní



Str. 17: Otcovská dovolená
Otec může čerpat dávku otcovské poporodní péče, tzn. otcovskou dovolenou, která 
trvá 14 kalendářních dnů. Nástup si tatínek určí sám, a to kdykoliv během 6 týdnů 
od narození miminka. Tatínek má na otcovskou dovolenou nárok i v případě, že se 
dítě narodí mrtvé nebo zemře krátce po porodu. 

Aby tatínkovi vznikl nárok na dovolenou, musí být účasten nemocenského pojištění 
a musí být zapsán jako otec dítěte. U OSVČ musí být splněna podmínka účasti 
na nemocenském pojištění alespoň 3 měsíce zpětně. Nárok nevzniká studentům, 
ani uchazečům o zaměstnání evidovaným na Úřadu práce. 

V Kostelci nad Orlicí, 5. ledna 2023
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...KDYŽ NA ZAČÁTKU PŘICHÁZÍ KONEC...
PRŮVODCE PŘI ZTRÁTĚ MIMINKA
Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.
Jiráskovo náměstí 71, Kostelec nad Orlicí
www.ditevsrdci.cz

Komunikační karty
Připravili jsme komunikační karty, které 
mohou sloužit jako návod pro to, co říkat 
nebo neříkat rodičům, kterým zemřelo 
miminko. 

• Vychází ze zkušeností rodin a z reakcí, 
se kterými se rodiny setkaly.

• Nabízí jednoduché, srozumitelné, 
jasné a nenásilné formulace, které 
mohou být využity pro komunikaci 
s rodinou v náročné životní situaci.

• Radí, co nabídnout a jak pomoci. 
Umožňují provázejícímu stát se 
oporou, nezraňovat a nenásobit 
stresovou zátěž.

Komunikační karty lze objednat na https://ditevsrdci.cz/cz/komunikacni-karty 


