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Vážení rodiče, 

níže naleznete další odpovědi na Vaše časté dotazy k ošetřovnému. Ještě jednou připomínáme to 

nejdůležitější: 

 

zaměstnavateli nyní stačí pouze nahlásit, že nastupujete na ošetřovné, 

nárok na ošetřovné uplatníte pouze pomocí nového formuláře, na kterém nyní pracujeme, 

jakmile bude formulář hotový, bude k dispozici na ePortálu ČSSZ a budeme Vás o tom 

informovat i na facebooku, 

nový formulář vyplníte a předáte zaměstnavateli nejdříve po skončení kalendářního měsíce, 

tedy na začátku listopadu 

Bude nárok na ošetřovné i v době vyhlášených prázdnin od 26.10. - 30.10.? Do vyhlášených 

prázdnin zasahuje státní svátek. Má rodič ukončit ošetřovné a pak znovu navázat?  

 

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v 

týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd.  

V tomto týdnu bude nárok na ošetřovné následující: 

26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády 

28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek  

29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní 

prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou 

31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend 

 

Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. 

Formulář se v současné chvíli aktualizuje na nové podmínky a bude k dispozici v příštím týdnu. 

Rodič ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny, kdy pečoval, zaměstnavatel pak 

vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako 

kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o 

dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele. 

 

Má nárok na ošetřovné rodič, který současně pobírá rodičovský příspěvek na mladšího 

sourozence?  

Nárok na ošetřovné má rodič, který pracuje a současně čerpá rodičovský příspěvek. Rodič, 

který pouze čerpá rodičovský příspěvek, nárok na ošetřovné nemá. Taktéž nelze uplatnit nárok na 

ošetřovné na dítě, na které jiná fyzická osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský 

příspěvek (například nemůže ošetřovné čerpat pracující otec na dítě, na které matka čerpá 

rodičovský příspěvek). 

 

Ošetřovné rodiči náleží za kalendářní dny nebo pracovní dny? 

Ošetřovné obecně náleží za kalendářní dny. Je však třeba mít na paměti, že jeho účelem je 

nahradit pojištěnci příjem ze zaměstnání, který mu uchází, protože musí doma pečovat o dítě. 

Proto jsou stanovena i pravidla, která zabraňují čerpání dávky jen a pouze za dny pracovního 

klidu, když by jinak zaměstnanec ve všech ostatních pracovních dnech docházel do zaměstnání 

pracovat. 

 

Kdo další kromě rodiče může uplatnit nárok na ošetřovné? 

Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič, či jiný pečující, který žije ve společné 

domácnosti s dítětem), která ale musí být účastna nemocenského pojištění. 

Děkujeme za Vaši trpělivost. 
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