
Tiskopis prosím vyplňte čitelně

podací razítko

Potvrzení o nároku na dávky
ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku

1) Cizinci, pokud nemají v ČR přiděleno rodné číslo, uvedou v kolonce Rodné číslo v ČR datum narození ve tvaru den, měsíc, rok a pohlaví ve tvaru:
M nebo Ž (muž nebo žena).

08 01 01 215

A. Rodič, pro kterého se vydává potvrzení:

Příjmení: Jméno: Rodné číslo v ČR1):

B. Dítě, které zakládá nárok na níže uvedené dávky:
Pokud se dítě ještě nenarodilo, část B nevyplňujte.

Příjmení: Jméno: Rodné číslo v ČR1):

C. Zaměstnavatel nebo OSSZ, PSSZ, MSSZ potvrzuje, že výše uvedené ženě:
V případě, že se potvrzení vydává pro muže, část C nevyplňujte.

Zaškrtněte prosím jednu z následujících dvou variant a doplňte příslušné údaje.

vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Od:                                    .     . 200                                  Do:                                    .     . 200                                  Denní výše peněžité pomoci v mateřství: Kč

vznikl nárok na nemocenské poskytované v souvislosti s porodem

Od:                                    .     . 200                                  Do:                                    .     . 200                                  Denní výše nemocenské: Kč

D. Zaměstnavatel nebo OSSZ, PSSZ, MSSZ potvrzuje, že výše uvedenému muži:
V případě, že se potvrzení vydává pro ženu, část D nevyplňujte.

Zaškrtněte prosím jednu z následujících dvou variant a doplňte příslušné údaje.

vznikl nárok na peněžitou pomoc

Od:                                    .     . 200                                  Do:                                    .     . 200                                  Denní výše peněžité pomoci: Kč

nevznikl nárok na peněžitou pomoc, jen proto, že rodič nesplnil podmínky uvedené v § 12a odst. 1 a 2 zákona č. 88/1968 Sb.,
o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších
předpisů

Denní výše peněžité pomoci, pokud by na ni nárok vznikl: Kč

Formulář jsem převzal(a) z oficiálních webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, nezměnil(a) jsem na něm žádné pevné
texty, pouze jsem pravdivě vyplnil(a) kolonky určené k vyplňování.

V dne                                                .     . 200                                              

podpis a razítko plátce

Formuláře všech uvedených potvrzení a dokladů najdete na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms nebo si je vyzvednete na
pracovišti příslušného úřadu, který o dávce rozhoduje. Na toto pracoviště se také obraťte, pokud budete mít při vyplňování pochybnosti.


