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Žádat o ošetUovné bude jednodušší. Rodič]m stačí vyplnit jediný formuláU 
 

V návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky 
poskytování ošetUovného pUi současné epidemii, pUipravila Česká správa sociálního 
zabezpečení nové formuláUe žádostí o dávku. Zcela nový formuláU pro rodiče je kombinací 
žádosti o ošetUovné a výkazu péče. Rodič]m tak stačí vyplnit a pUedat zamEstnavateli 
jediný formuláU.  
 

V současnosti čeká návrh zákona o krizovém ošetUovném na projednání Senátem ČR, poté musí být 
podepsán prezidentem republiky, pUičemž jeho finální znEní bude následnE zveUejnEno ve Sbírce 
zákon]. Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetUovné žádat za uplynulý kalendáUní 
mEsíc, tedy na začátku mEsíce listopadu za mEsíc Uíjen. 
 
Česká správa sociálního zabezpečení proto v pUedstihu pUipravila zcela nový formuláU žádosti, který 
kombinuje prvky p]vodní žádosti o ošetUovné z d]vodu uzavUení školského zaUízení a 
výkazu péče. SoučasnE je nový formuláU koncipován tak, aby pomocí nEho bylo možné pUípadnE 
uplatnit nárok na ošetUovné i podle aktuálnE platné právní úpravy (tj. za 9 nebo 16 kalendáUních dn]).  
 
Nový formuláU proto obsahuje jak prvky, na které byli rodiče zvyklí z dosavadní žádosti o ošetUovné pUi 
péči o dítE z d]vodu uzavUení školského/dEtského zaUízení (tj. informace i rodinném stavu žadatele, 
platební údaje atd.), tak i prvky navazující na pUipravovaný zvláštní zákon o ošetUovném (vykazování 
dn] péče, informace o stUídající osobE a dnech, ve kterých pečovala). S tEmito novými prvky se již 
žadatelé vesmEs setkali, pokud žádali o ošetUovné v souvislosti s letošním jarním uzavUením školních a 
dEtských zaUízení. 
 
Novinkou, která pom]že ČSSZ pUi hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného 
čísla u každé žádosti pUi jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci 
dávkového pUípadu a párování doklad] pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formuláU za 
další kalendáUní mEsíc, pokud budou mimoUádná opatUení a související uzavUení škol bez pUerušení 
trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláUe pečlivE poznamenali, nebo 

si formuláU žádosti s číslem uložili ve svém počítači. 
 
Na formuláUi Žádost o ošetUovné pUi péči o dítE za kalendáUní mEsíc, ve kterém bylo uzavUeno 
výchovné zaUízení (škola) či jeho část, bude zamEstnanec uvádEt prohlášení o uzavUení školy 
(dEtského zaUízení) včetnE doby uzavUení. SoučasnE zamEstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o 
dítE.  
 
NáslednE zamEstnanec pUedá formuláU svému zamEstnavateli, který na žádost o ošetUovné 
doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zamEstnavatele k žádosti o 
ošetUovné pUi péči o dítE z d]vodu uzavUení výchovného zaUízení, ke kterému žádost o ošetUovné 
pUiloží. 
 
ZamEstnavatel pUevede žádost o ošetUovné do elektronické podoby a ovEUeným zp]sobem 
ji zašle pUíslušné okresní správE sociálního zabezpečení, a to bu@ samostatnE či jako pUílohu k 
tiskopisu Záznamy zamEstnavatele. SoučasnE elektronicky odešle PUílohu k žádosti o dávku (NEMPRI). 
 

 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz
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Parametry krizového ošetUovného: 
• OšetUovné dle níže uvedených parametr] bude vypláceno zpEtnE a to po celou dobu trvání 

mimoUádný opatUení, tzn. od 1. dne potUeby péče o dítE. 
• Nárok na ošetUovné budou mít rodiče pUi péči o dítE mladší 10 let jako je tomu  

i u klasického ošetUovného. Nárok na ošetUovné náleží i pUi péči o nezaopatUené dEti účastnící se 
školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupnE I.) bez omezení vEku a osoby starší 10 let 
závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionáU] a obdobných zaUízení. 

• Výše ošetUovného bude činit 70 % redukovaného denního vymEUovacího základu. 
• Minimální denní výše ošetUovného je novE stanovená na 400 Kč. A to pro ty, kteUí mají plný úvazek, 

ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.  
• KromE zamEstnanc] budou mít na ošetUovné nárok také osoby pracující  

na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí nemocenské pojištEní. 
• ObdobnE jako v jarních mEsících se rodiče budou moci v péči o dítE neomezenE stUídat. StejnE jako 

na jaUe bude platit podmínka, že se nebudou moci stUídat  
v pr]bEhu stejného dne.  

• Nárok na ošetUovné bude možné čerpat po celou dobu uzavUení škol. Nárok na nEj zaniká ukončením 
zamEstnání. 

• Po otevUení škol bude krizové ošetUovné nadále platit pro dEti, které se nemohou účastnit výuky z 
d]vodu naUízení karantény v rodinE. 

Další informace naleznete na našich webových stránkách. 

 
PUílohy: 
• Návod jak vyplnit Žádost o ošetUovné pUi péči o dítE za kalendáUní mEsíc ve kterém bylo uzavUeno 

výchovné zaUízení nebo škola či jeho část 
• Návod jak vyplnit Záznamy zamEstnavatele k žádosti o ošetUovné pUi péči o dítE z d]vodu 

uzavUení výchovného zaUízení 
• Pokyny pro vyplnEní Záznam] zamEstnavatele k žádosti o ošetUovné pUi péči o dítE z d]vodu 

uzavUení výchovného zaUízení 
 

 
 
 
 
 

OddElení komunikace ČSSZ 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020


  

VyplOuje žadatel o dávku. 
Prohlašuje, že došlo k uzavUení 
zaUízení (školy), které dítE/jiná 
osoba navštEvuje a tím vznikla 
potUeba péče o dítE.  

Uvede se, zda se jedná o první žádost o 
ošetUovné nebo o navazující z d]vodu trvání 
uzavUení zaUízení do dalšího mEsíce. 

V pUípadE stUídání v péči druhou osobou se zde uvedou 
její údaje. Tato osoba však musí uplatnit sv]j nárok na 
ošetUovné samostatnE, vyplní proto sv]j tiskopis. 
Postup pUi vyplnEní je pUitom shodný. 

VyplOuje žadatel, 
uvádí osobní a 
rodinné údaje o 
sobE a ošetUované 
osobE 

Vyplní se dny, 
ve kterých rodič 

o dítE pečoval a 
za které mu 
tedy má náležet 
ošetUovné. PUi 
péči po celý 
kalendáUní 
mEsíc lze 

zatrhnout tuto 
možnost.  

 

BEhem daného 
mEsíce se lze v 

péči vystUídat 
podle potUeby. 
Každý 
z pečujících má 
nárok na 
ošetUovné jen za 

ty dny, kdy o 
dítE pečoval.  
Pozor, v jednom 
dni m]že být 
péče vykázána 
jen u jedné 
pečující osoby. 

Číslo žádosti se generuje pUi vytvoUení nového interaktivního formuláUe na ePortálu ČSSZ. 
FormuláU lze po vygenerování čísla vyplnil v elektronické podobE a následnE vytisknout nebo 
jej pouze vytisknout k ručnímu vyplnEní. 



  

VyplOte zp]sob, jakým vám má být 
ošetUovné vypláceno.  
VEnujte pozornost uvedení správného čísla 
účtu nebo adresy pro výplatu složenkou. 

Žádost je tUeba podepsat. 



 

Záznamy doplOuje zamEstnavatel ručnE, pokud nevyužije možnosti 
interaktivního formuláUe „Záznamy zamEstnavatele k žádosti o ošetUovné pUi 
péči o dítE z d]vodu uzavUení výchovného zaUízení“ na ePortálu ČSSZ). 
V takovém pUípadE tuto část nevyplOuje, použije k záznam]m interaktivní 
formuláU a Žádost vyplnEnou zamEstnancem naskenuje a pUiloží k nEmu. 

VyplOte, které dny by pro zamEstnance byly pracovními, pokud by nepečoval o dítE 

VyplOte, pokud zamEstnanec nEkteré dny v 
mEsíci pracoval (i pouze po část dne) a zda 
odpracoval všechny plánované smEny. 

VyplOte, pokud v pr]bEhu potUeby potUeba péče 
o dítE skončilo zamEstnání daného zamEstnance. 

VyplOte pro účely určení výše 
minimálního ošetUovného za 
kalendáUní den. Pokud je rozsah 

kratší, uve@te pomEr zkrácené doby 
ke stanovené dobE (napU. 0,2). 

VyplOuje se pouze u pracovního a 
služebního pomEru 

VyplOte dle pojistného vztahu, ke kterému se dávka vztahuje (obdobnE jako u NEMPRI) 

VyplOte, pokud potUeba péče o dítE skončila 
a pokud daný zamEstnanec v poslední den 
jejího trvání o dítE pečoval. 


