
OŠETŘOVNÉ 

Kdo má nárok na ošetřovné? 

Při péči o dítě mladší 13 let (dítě, které ještě nedosáhlo 13 let věku), které 
nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy, školky či obdobného 
zařízení (dětská skupina, školička, lesní školka apod.) náleží zaměstnanci 
ošetřovné.  

Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v 
souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude 
náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby (9 dní, resp. 16 dní 
u samoživitelek a samoživitelů). 

Ošetřovné se bude vztahovat na všechny děti mladší 13 let. 

Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující 

školu. 

Dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat. Doposud se 
mohly dvě pečující osoby v péči vystřídat jen jednou. Návrh zmírňuje toto pravidlo 
tak, aby lépe odpovídalo prodloužení podpůrčí doby pro ošetřovné na celou dobu 
potřeby péče o dítě z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Umožňuje, aby 
se oprávněné osoby vystřídaly při péči vícekrát, přičemž počet a způsob 
těchto vystřídání je neomezený. Každý z pečujících podává formuláře pro výplatu 
ošetřovného samostatně.  

Nárok na ošetřovné vznikne i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní 

péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti, a to bez 
věkového omezení. 

Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu 

epidemie rozhodne sám zřizovatel. 

 

 

Jak si o ošetřovné zažádat? 

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné 
při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Rodiče nemusí kvůli žádosti o 
ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán 
vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. 



Formulář na ošetřovné pro potvrzení školským zařízením je na adrese  

https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf 

Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné 
údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a 
zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický 
podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku. 

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě 
sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým 
podpisem. 

Běh podpůrčí doby ošetřovného nelze přerušit a později znovu zahájit, ale je 
možné se na ošetřovném vystřídat s partnerem, který si o ošetřovné nepožádá. 

Formulář pro výplatu ošetřovného (po ukončení každého kalendářního 

měsíce) je na adrese  

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Vykaz_pece.pdf 

 

Pokud rodič odpracuje část dnů, kdy trvala péče o dítě, tyto dny nebude 
zaškrtávat ve formuláři Výkaz péče, že ošetřoval a tyto dny mu CSSZ neproplatí 
(za tyto dny bude pobírat řádnou mzdu), ošetřovné není tímto přerušeno a rodič 
může nadále v péči pokračovat 

 

Na jakou částku mám nárok? 

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období 
(zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba 
péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří 
redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. 
Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % 
redukovaného denního vyměřovacího základu. 

 

 



 

 

 

 Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy: 

Hrubá mzda 
 

Ošetřovné (60 %) 

20 000 Kč  10 800 Kč 

25 000 Kč 
 

13 500 Kč 

28 000 Kč 
 

15 120 Kč 

 

  

 


