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Kdy a za jakých podmínek lze žádat o ošetřovné

Potřeba péče o nemocné dítě či jinou osobu vyžadující nezbytné ošetřování může způsobit absenci
v zaměstnání. Pro takové případy je zde možnost čerpání ošetřovného, jedné z šesti dávek systému
nemocenského pojištění, která zajišťuje náhradu výpadku příjmu v době péče o nemocného. Kdo
může dávku čerpat, jak dlouho a za jakých podmínek? To i mnohé další rozvedeme na následujících
řádcích.

Podmínky nároku
Pro získání nároku na čerpání ošetřovného je třeba být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Účast na nemocenském pojištění
vzniká zpravidla dnem, ve kterém
zaměstnanec začal vykonávat práci, a zaniká dnem skončení doby
zaměstnání.
Další podmínka se vztahuje
k ošetřované osobě. Tou musí být
dítě mladší 10 let nebo jiná fyzická osoba, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje
nezbytně ošetřování. V případě dítěte mladšího 10 let pak ošetřovné
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zaměstnanci náleží také za období,
kdy o dítě pečuje z důvodu, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie,
jiné nepředvídané události), dítěti
byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje sama,
onemocněla.
Ošetřovaná osoba musí žít se
zaměstnancem ve společné domácnosti. Výjimku tvoří ošetřování nebo
péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance,
registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů

manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.
Na ošetřovné nevzniká nárok osobám samostatně výdělečně činným,
přestože si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Jak o ošetřovné zažádat
Nárok na dávku se uplatňuje rozhodnutím o potřebě ošetřování
vystavené ošetřujícím lékařem nemocné osoby. Vydané Rozhodnutí
předává zaměstnanec neprodleně
pokračování na straně 2...
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svému zaměstnavateli, který poté
podklady pro dávku předá dále příslušné OSSZ.
V případě, že je nutná péče o dítě
do 10 let a důvodem je uzavření výchovného zařízení (školy, školky
apod.), uplatňuje zaměstnanec nárok na ošetřovné tiskopisem Žádost
o ošetřovné při péči o dítě z důvodu
uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.
Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro
výplatu dávky předá dále příslušné
OSSZ.

DOBRÉ VĚDĚT: Místní příslušnost OSSZ k výplatě dávek
nemocenského pojištění se určuje
podle místa mzdové účtárny zaměstnavatele, pokud ji má (může být
shodná se sídlem zaměstnavatele),
nebo přímo sídlem zaměstnavatele,
pokud mzdovou účtárnu nemá.
Česká
správa
sociálního
zabezepčení

potřeby ošetřování (péče), který mu
vystavil ošetřující lékař. Co je důležité, tiskopis nesmí zapomenout podepsat osoba, od které je ošetřování
(péče) přebíráno. Poté je třeba tiskopis předat svému zaměstnavateli.

Kdo nárok určuje
SLEDUJTE
a posuzuje?
NAŠE
O nároku na dávku rozhoduje příslušná OSSZ. Oznámení o druhu vypláceČeská správa SOCIÁLNÍho zabezpečení
né dávky, její denní výši, výši denního vyměřovacího základu a době,
SÍTĚ
za kterou byla dávka vyplacena, se

Co k žádosti o ošetřovné
potřebuji
Pro uplatnění nároku na ošetřovné
potřebuje zaměstnanec především
tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který vystavuje ošetřující lékař nemocné osoby. Tiskopis
má dva propisovací díly, přičemž
I. díl – žádost o ošetřovné, získá
zaměstnanec od lékaře při vzniku
potřeby ošetřování. V něm zaměstnanec vyplní informace v části B
Facebook

a předá I. díl neprodleně svému
zaměstnavateli.
Pro výplatu dávky musí zaměstnanec svému zaměstnavateli ještě
doložit trvání potřeby ošetřování.
Tuto skutečnost dokládá II. dílem
– Rozhodnutí o ukončení potřeby
ošetřování (péče), který získá rovněž
od ošetřujícího lékaře při ukončení
potřeby ošetřování, případně Potvrzením o trvání potřeby ošetřování
(péče), vystavený lékařem v případech, kdy ošetřování trvá delší dobu
nebo když dochází ke střídání ošetřujících osob.

Změna
ošetřující osoby
@cssz

U ošetřovného je možné, aby se
ošetřující osoby u nemocného člena
domácnosti jednou vystřídaly. K tomuto účelu slouží tiskopis Žádost
o ošetřovné osoby, která převzala
ošetřování (péči), který vyplní zaměstnanec, který nárok na ošetřovné uplatňuje jako druhý v pořadí.
K vyplněnému tiskopisu pak přiloží II. díl – Rozhodnutí o ukončení

občan dozví formou oznámení při
Česká
výplatě
správa dávky, resp. formou sdělení
sociálního
zabezepčenína výpisu z účtu nebo forpříjemci
mou sdělení na poštovní poukázce
(tzv. zpráva pro příjemce). Pokud by
byl text delší, než umožňuje povolený počet znaků, přijde oznámení
zvlášť dopisem. V případě nesplnění
nároku na ošetřovné je žadatel vyrozuměn rozhodnutím o zamítnutí
žádosti včetně odůvodnění.
pokračování na straně 3...

SLEDUJTE
NAŠE
Česká správa SOCIÁLNÍho zabezpečení
SÍTĚ

YouTube

LinkedIn
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Výpočet a výše dávky
Výše ošetřovného se vypočte na základě denního vyměřovacího základu (DVZ), tj. průměrného denního
příjmu zpravidla za 12 kalendářních
měsíců před nástupem na dávku.
Tyto měsíční příjmy se sečtou a vydělí se počtem kalendářních dnů
(do těchto dnů se nezapočítávají
tzv. vyloučené dny – např. z důvodu
výplaty některé z dávek nemocenského pojištění). DVZ se následně
redukuje dle zákonem stanovených
tří redukčních hranic, čímž je znám
redukovaný denní vyměřovací základ. Od prvního kalendářního dne
činí výše ošetřovného 60 % redukovaného DVZ za kalendářní den.
Příklad výpočtu naleznete v přehledné tabulce níže.

vyplněné podklady. Peníze jsou poslány buď na bankovní účet, nebo
hotově prostřednictvím České pošty.
Způsob výplaty si určuje příjemce
sám, je však dobré zmínit, že u hotovostní platby hradí příjemce náklady na doručení. O případné změně
čísla účtu pro výplatu dávek nemocenského pojištění je třeba písemně
nebo osobně informovat příslušnou
OSSZ. Stejný postup je vyžadován při
změně adresy pro poštovní výplatu

Vyplácení dávky
a doba čerpání
Ošetřovné vyplácí zaměstnanci příslušná OSSZ, a to nejpozději do
jednoho měsíce následujícího po
dni, v němž jí byly doručeny řádně

dávek. Doporučujeme využít formulář Žádost o změnu způsobu výplaty
dávky nemocenského pojištění /vyjma nemocenského/.
Dávku lze čerpat maximálně 9 kalendářních dní. U samoživitelů může
péče o dítě mladší 16 let, které
ještě neukončilo školní docházku,
prodloužit čerpání ošetřovného až
na 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné
osoby se přitom mohou v průběhu
tohoto období v ošetřování jednou
vystřídat.

Výpočet ošetřovného podle zákona č. 187/2006 Sb.
Počet kalendářních dnů ošetřování člena rodiny

Orientační výši dávky spočítá
příslušná kalkulačka MPSV.

9 dnů

Vyměřovací základ (měsíční)

40 000 Kč

Denní vyměřovací základ (DVZ) pro ošetřovné neredukovaný

1 315,07 Kč

orientačně odpovídá průměrnému měsíčnímu příjmu cca

40 000 Kč

Ošetřovné

6 372 Kč

V čem se liší dlouhodobé
ošetřovné

Podrobný výpočet ošetřovného
Redukce denního vyměřovacího základu (DVZ)
do 1 298 Kč

redukce na 90 %, tj. na

1 168,20 Kč

nad 1 298 Kč a do 1 946 Kč

redukce na 60 %, tj. na

10,24 Kč

nad 1 946 Kč a do 3 892 Kč

redukce na 30 %, tj. na

0 Kč

nad 3 892 Kč

nezohledňuje se

Redukovaný DVZ
od 1. kalendářního dne 60 % z 1 179, tj. 708 × 9 dnů
Ošetřovné

1 179 Kč
6 372 Kč
6 372 Kč

Dlouhodobé ošetřovné je jiná dávka systému nemocenského pojištění a liší se rovněž podmínky jejího
nároku stejně jako maximální možná
délka jejího čerpání. Na dlouhodobé
ošetřovné se zaměříme zase v některém z dalších čísel Zpr@vodaje ČSSZ.

Stále si nejste jistí?
Odbornou pomoc a informace vztahující se ke konkrétní situaci občana
poskytnou odborníci OSSZ v místě
jeho bydliště a call centra na telefonním čísle 800 050 248.

Všechna reprodukční práva jsou vyhrazena. Jakékoliv šíření a kopírování online Zpr@vodaje ČSSZ bez výslovného
svolení ČSSZ není povoleno. Obrátit se můžete na redakce@cssz.cz. Děkujeme za pochopení.
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