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Ošetřovné 
 

Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění. 
 

Podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, má na ošetřovné nárok 
zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí ošetřovat nemocného člena 
domácnosti, nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů, 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. 
 

Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem v 
domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem. 
 

Naopak zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo 
péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité 
pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek. Uvedené neplatí, pokud tato 
jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace  zákonem stanovené, porodila nebo 
jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. 
 

Nárok na ošetřovné nemají některé skupiny pojištěnců, a to vzhledem k charakteru 
vykonávané činnosti - například zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti 
nebo dohody o provedení práce. Celý výčet osob, které nemají nárok na ošetřovné, 
naleznete v ustanovení § 39 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění.  
 

Ošetřovné náleží maximálně 9 kalendářních dnů (= podpůrčí doba, vyplácí se i za 
soboty, neděle, svátky). Rodiče se v průběhu 9 dnů mohou v ošetřování jednou vystřídat. 
Osamělý zaměstnanec (např. rozvedený, ovdovělý), který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 
let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních 
dnů. Běh podpůrčí doby se u ošetřovného staví po dobu ústavní péče ošetřované osoby ve 
zdravotnickém zařízení. 

 
Ošetřovné činí za kalendářní den 60 % redukovaného denního vyměřovacího 

základu. Denní vyměřovací základ se pro účely ošetřovného stanoví a redukuje stejným 
způsobem, jako při výpočtu nemocenského. Pro výpočet informativní výše ošetřovného 
můžete využít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - 
kalkulačka MPSV. 
 

Ošetřovné vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho 
měsíce od data, kdy obdržely kompletní podklady ke zpracování výplaty. Výplata 
ošetřovného se provádí bankovním převodem na účet nebo poštovní poukázkou na adresu 
příjemce.  

 
 
 
 
 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62555&fulltext=&nr=187~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=62555&recShow=42&fulltext=&nr=187~2F2006&part=&name=&rpp=15#parCnt
http://www.mpsv.cz/cs/11580
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Jaký je postup zaměstnance a zaměstnavatele při uplatňování nároku na 
ošetřovné? 

 
Postup zaměstnance: 
Při onemocnění dítěte nebo  jiného člena rodiny, při péči o dítě do 10 let věku z důvodu, že 
mu byla nařízena karanténa nebo proto, že osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, se 
nárok na dávku uplatňuje tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči)“, který 
vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla (v případě nařízení karantény i orgán 
ochrany veřejného zdraví). Tiskopis má 2 propisovací díly.  Při vzniku potřeby ošetřování 
předá ošetřující lékař  pojištěnci (popř. osobě, která onemocněla, byla jí nařízena karanténa) 
první díl tohoto rozhodnutí, a to: 
 I. díl  - Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) - žádost o ošetřovné, kterým 
zaměstnanec uplatňuje nárok na ošetřovné a po doplnění části B. ho předá svému 
zaměstnavateli.  
 
Pro výplatu  dávky musí zaměstnanec ještě doložit trvání potřeby ošetřování. Tuto 
skutečnost dokládá  
 II. dílem – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který zaměstnanci předá 
ošetřující lékař při ukončení potřeby ošetřování; ošetřující lékař může rozhodnout o 
ukončení potřeby ošetřování nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením 
zjistil, že potřeba ošetřování (péče) pominula, resp. pomine.  
 Potvrzením o trvání potřeby ošetřování (péče) v případech, kdy ošetřování  trvá delší 
dobu. Tento tiskopis ošetřující lékař vystaví i v případě vystřídání ošetřujících osob, a to ke 
dni, který  předchází  dni, od kterého ošetřování (péči) přebrala jiná osoba.  
Také tyto tiskopisy předává zaměstnanec neprodleně svému zaměstnavateli.  
 
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného 
zařízení  uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let 
z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních  výchovné 
zařízení (škola), do kterého dítě chodí.  Zaměstnanec doplní část B. tiskopisu a předá je 
neprodleně svému zaměstnavateli.  
 
Došlo-li k vystřídání ošetřujících osob, uplatňuje zaměstnanec, který ošetřoval člena 
domácnosti (převzal péči)  jako druhý v pořadí,  nárok na ošetřovné tiskopisem „Žádost o 
ošetřovné  osoby, která převzala ošetřování (péči)“, který je  možno stáhnout z webových 
stránek ČSSZ (viz tento odkaz) nebo jej zaměstnanec obdrží na kterékoliv OSSZ. Na tomto 
tiskopise vyplní požadované údaje a přiloží II. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování 
(péče) nebo fotokopii kteréhokoli dílu  tiskopisu a  „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování 
(péče)“, který mu vystaví ošetřující lékař.  Tiskopis musí být podepsán i pojištěncem, od 
kterého přebírá ošetřování (péči). Při uzavření dětského výchovného zařízení použije 
k uplatnění nároku na ošetřovné  druhé vyhotovení tiskopisu  „Žádost o ošetřovné při péči o 
dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“. 
 
Postup zaměstnavatele: 
Zaměstnavatel vyplní na tiskopisech rubriku „záznamy zaměstnavatele“, ve které vyplní, 
které dny v průběhu potřeby ošetřování zaměstnanec pracoval a kdy nastoupil do 

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/FB78394E-45F1-480E-A11A-F30BDAD0C7B4/0/896292III2010W.pdf
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zaměstnání. Doklady k uplatnění nároku na dávku spolu  s vyplněným tiskopisem „Příloha 
k žádosti o dávku nemocenského pojištění“,  předá neprodleně příslušné OSSZ.  
 
Postup zadání OČR v programu AVENSIO Software  
 
Ošetřování člena rodiny zadáváte a evidujete v programu AVENSIO Software na kartě 
zaměstnance – záložka Pracovní poměr – Nemocenské. Více informací včetně možnosti 
vyhotovení a odeslání přílohy k žádosti o ošetřovné naleznou všichni uživatelé programu 
v dokumentech „Záložka Nemocenské“ a „Příloha k žádosti o nemocenskou dávku„ 
uložených v menu Nápověda – Soubory nápovědy -  Karta zaměstnance.  
 
Pro zadání OČR se v programu používá pouze jeden mzdový kód 656 (případně jiný, který si uživatel 
nastaví, důležité je, aby u takového kódu byl uložen systémový kód 705), a to bez ohledu na délku 
trvání OČR s tím, že program při takovém zadání správně generuje vyloučené doby 9, resp. 16 dní, a 
to v závislosti na vyplněném rodinném stavu na osobních údajích zaměstnance.  
 
Příklad: Ženatý zaměstnanec byl na OČR v období 2. – 12. května 2014: 
 

 
 

 
 
Upozornění: Pokud bude použit mzdový kód 6561 (systémový kód 706), program nebude dny OČR 
zadané v tomto kódu generovat jako vyloučené doby. 
 
Tzv. přerušovaná OČR  
Shora uvedené má však jednu výjimku, a to v případě, že se jedná o tzv. přerušovanou OČR v délce 
trvání více jak 9, resp. 16 dní, kdy je nutné OČR zadávat více doklady, které na sebe bezprostředně 
časově nenavazují. Program posuzuje každý interval zadaný kódem 656 jako samostatný úsek pro 
vyloučené doby. Aby v takovém případě byla splněna hranice 9, resp. 16 dnů, musí uživatel zadat 
OČR od 10., resp. 17. dne kódem 6561.  
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Příklad: Vdaná zaměstnankyně má vystavené rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) na dobu od 
02.05.2014 do 15.05.2014. Ve dnech 05.05.2014 a 06.05.2014 pracovala. OČR bude na kartě této 
zaměstnankyně na záložce Nemocenské zadáno následujícím způsobem:  
kódem 656 od 02.05.2014 do 04.05.2014 (vyloučené 3 dny)  
kódem 656 od 07.05.2014 do 10.05.2014 (vyloučené 4 dny)  
kódem 6561 od 11.05.2014 do 15.05.2014 (nevyloučených 5 dnů). 
 
Pak bude mzdový list této zaměstnankyně za měsíc 05/2014 v části týkající se ELDP a přehledu 
nemocenských dávek vypadat takto: 
 

 
 
Ačkoliv doba OČR trvala celkem 12 dní, do vyloučených dob jsou generovány pouze vyloučené dny 
zadané v dokladech s kódem 656 (viz podklad pro ELDP výše). 
 

 
 
 
 
 
 
 


