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Zpětné uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění
Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská

V předchozím článku „Rekapitulace a praktické informace k ošetřovnému pro 
rodiče s dětmi“ v Právu a rodině č. 6/2021 jsme zrekapitulovali základní podmínky 
nároku na krizové ošetřovné. S ohledem na poměrně časté změny právní úpravy, 
které ve svém důsledku zpravidla rozšiřovaly nárok na ošetřovné pro některé za-
městnance, se mohlo často v rodinách stát, že si rodiče nebo jiný člen rodiny neu-
platnili nárok na ošetřovné, přestože doma o dítě pečovali, protože nezjistili, že došlo 
v některých případech ke zmírnění podmínek nároku. To však neznamená, že nárok 
na ošetřovné již zanikl. Podle § 46 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, nárok na výplatu dávky zaniká až uplynutím tří let ode dne, za který dáv-
ka nebo její část náleží. Uvedené ustanovení se netýká pouze ošetřovného, ale všech 
dávek nemocenského pojištění. 

Pokud například v případě krizového ošetřovného byly splněny všechny potřebné pod-
mínky, rodiče o dítě pečovali a nepracovali, může jim nárok při dodatečném podání žá-
dosti vzniknout, a to až 3 roky zpětně. Je tedy možné uplatnit nárok například i na krizové 
ošetřovné ještě z jara roku 2020.

Jaký je postup v případě uplatnění nároku?

Standardně rodič nejdříve po skončení daného měsíce, za který se žádost uplatňovala, 
vyplnil na ePortálu ČSSZ tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, 
ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. I v případě dodatečně 
uplatňované žádosti je třeba tento tiskopis vyplnit.

Vyplněný tiskopis předá žadatel svému zaměstnavateli, který doplní o další údaje.  Po-
kud rodič uplatňuje nárok na ošetřovné například na dítě se speciálními vzdělávacími 
potřebami, bude na tiskopisu doplňovat kolonku, ve které žadatel o dávku zaškrtne, že 
jde o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Současně je však třeba navíc doložit, 
že jde o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím potvrzení školského 
zařízení, tj. že jde o dítě s poruchami učení, chování apod. Toto potvrzení poskytne škola, 
do které dítě dochází.

Bude-li rodič uplatňovat nárok na krizové ošetřovné za ještě delší období, například za 
březen 2020, je třeba, aby si žadatel zajistil řádné vyplnění tiskopisů tehdy používaných, 
tj. formulář žádosti o ošetřovné, který se používal na jaře 2020. Současně je třeba vyplnit 
za každý měsíc výkaz péče používaný do června loňského roku a také přílohu k žádosti 
o dávku. Vzhledem k tomu, že ošetřovné bude vyplácet na základě doložených dokladů 
příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), je vhodné obrátit se na tuto 
OSSZ s žádostí o sdělení, jaké konkrétní doklady je třeba doložit a především požádat, 
aby potřebné tiskopisy žadateli poskytla. 

Při zpětném uplatňování žádosti je vždy vhodné komunikovat s příslušnou OSSZ 
a konzultovat potřebné postupy.

Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, odbornice na oblast nemocenského pojištění
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Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že o krizové ošetřovné mohou rodiče požádat napří-
klad ještě nyní, v době prázdnin, nejpozději však do tří let ode dne, za který dávka nebo 
její část náleží.

Pro ilustraci uvádíme následující situace, které mohly nastat, a rodiče si z důvodu ne-
znalosti změny právní úpravy o dávku nepožádali. 

Jaké situace mohly nastat v souvislosti s testováním dětí ve škole?
Pozitivní výsledek antigenního testu neumožňoval osobní přítomnost dítěte v daném 

zařízení a již za daný den nastává potřeba péče o dítě s nárokem na ošetřovné. Dítě s po-
zitivním výsledkem antigenního testu muselo podstoupit konfirmační PCR test a do doby 
oznámení výsledku potřeba péče s nárokem na ošetřovné trvala. Pokud byl konfirmační 
PCR test negativní, pak tímto dnem potřeba péče skončila a dítě se vrátilo do kolekti-
vu. Pokud byl PCR test pozitivní, trval nárok na ošetřovné do doby, než u něj skončila 
karanténa (uzdravilo se). Do doby, než se potvrdil negativní PCR test nebo než se dítě 
uzdravilo, fakticky trval zákaz jeho osobní přítomnosti ve škole. Pro uplatnění nároku na 
poskytování ošetřovného není třeba, aby dětský lékař vystavil na tuto dobu Rozhodnutí 
o potřebě ošetřování/péče. 

I v případě dodatečně uplatňované žádosti o ošetřovné se použije tiskopis  Žádost 
o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zaří-
zení (škola) či jeho část [i pokud bylo vystavené Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) 
od dětského lékaře]. 

Jak to bylo s ošetřovným v případě, kdy šlo o děti, jejichž zákonní zástup-
ci vykonávají některou z vybraných profesí podle opatření Ministerstva 
zdravotnictví a měli tedy zajištěnu péči o děti i mimo rotační systém?

Pokud je péče o dítě zajištěna celodenně po celý týden, potřeba péče skončila. Nárok 
na ošetřovné tedy nebude mít žádná pečující osoba.

Přestože měla být umožněna každodenní docházka do školy každému dítěti, jehož 
alespoň jeden zákonný zástupce vykonává preferované zaměstnání, mohly nastat situace, 
že škola takovému dítěti přítomnost ve škole neumožnila. V takovém případě je možné 
nárok na ošetřovné dodatečně uplatnit, nicméně je nezbytné k žádosti o ošetřovné doložit 
potvrzení ředitele školy o tom, že dítě nemělo ve škole místo zajištěno, a z jakého důvodu.

Co v případě, kdy zákonní zástupci nepracují ve vybraných profesích 
podle opatření Ministerstva zdravotnictví, ale babička ano. Měla babička 
nárok na ošetřovné? 

Škola postupovala podle opatření Ministerstva zdravotnictví a v tomto případě neměla 
povinnost zajistit celodenní péči o dítě ve standardním rozsahu, protože babička není zá-
konný zástupce dítěte. Proto pokud babička o dítě pečovala v týdnu distanční výuky, lze 
ošetřovné od 30. 4.  2021 při splnění všech podmínek nároku babičce přiznat i dodatečně.

Jak to bylo s ošetřovným v případě, kdy se dítě odmítlo dát ve škole tes-
tovat?

Pro některé děti skutečně platila výjimka. S účinností od 12. dubna 2021 vydalo Minis-
terstvo zdravotnictví mimořádné opatření, podle kterého byla pro dítě nebo žáka uzavřena 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
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škola nebo školské zařízení, které běžně navštěvuje, pokud má střední nebo těžké mentál-
ní postižení, souběžná postižení více vadami nebo poruchami autistického spektra, a ne-
mohlo tedy ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test. Tuto skutečnost 
bylo třeba doložit potvrzením vydaným lékařem. Při péči o tyto děti (žáky) byl nárok na 
ošetřovné z důvodu uzavření školy nebo školského zařízení.

Bylo možné čerpat ošetřovné i na starší dítě a je možné o něj stále žádat.

Nepožádala jsem si o ošetřovné při rotační výuce na dny víkendu. Mohu 
ještě požádat?

Ano, můžete. Nárok na ošetřovné je při splnění podmínek za každý kalendářní den 
včetně víkendu, kdy zaměstnanec o dítě pečoval a současně tento den nepracoval, pokud 
tento den označí jako den péče v žádosti o ošetřovné. Nárok na výplatu ošetřovného za 
dny pracovního klidu však vzniká v kalendářním týdnu pouze tehdy, pokud zaměstnanci 
vznikl nárok na výplatu ošetřovného aspoň za 1 pracovní den v tomto týdnu, který měl 
být pro zaměstnance pracovním dnem, a v němž potřeba péče trvala. Doporučujeme, 
abyste se s žádostí obrátila na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení s dota-
zem, jak můžete žádost o ošetřovné uplatnit.

V době uzavření školy jsem pracovala z domova, ale se synem jsem se uči-
la. Práci jsem dělala po večerech. Mohu zpětně čerpat ošetřovné?

Ne. Ošetřovné se nevyplácí za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud za-
městnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za jeden kalendářní 
den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem. Ošetřovné se nevyplácí za dny, ve 
kterých zaměstnanec pracoval (to platí i pro režim „home office“) nebo měl příjem v sou-
vislosti se zaměstnáním (například náhradu mzdy od zaměstnavatele z důvodu překážky 
v práci). V takovém případě nelze o ošetřovné žádat.

Ošetřovné jsem nečerpala, měla jsem v práci neplacené volno. Mohu ještě 
požádat o ošetřovné na 13letého syna s ADHD od prosince 2020?

Na děti s poruchami učení (s diagnózou ADHD, se závažnými vývojovými poruchami 
chování či souběžným postižením) bylo možné čerpat ošetřovné při splnění podmínek 
nároku až od 1. 3. 2021. 

Do té doby bylo nutné, aby se jednalo o nezaopatřené dítě (nejdéle do 26 let věku), kte-
ré je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I, podle zákona o sociálních službách. 
Toto byla zákonná podmínka, která není-li splněna, nelze nárok na ošetřovné přiznat. 
Pokud se však jedná o dítě ve věku 10 let a starší se specifickými potřebami, kdy bylo 
skutečně nezbytně nutné, aby o něj zaměstnanec pečoval, jednalo se o nepojmenovanou 
důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance ve smyslu § 199 zákoníku prá-
ce. Zaměstnavatel tedy musel bez dalšího omluvit na nezbytnou dobu absenci zaměstnan-
ce. Podle § 206 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec povinen překážku v práci prokázat 
zaměstnavateli. 

Na základě novely účinné od 1. 3. 2021 má nárok na ošetřovné též zaměstnanec, který 
nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o nezaopatřené dítě starší 9 let se 
speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažný-
mi vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, 



PRÁVO A RODINA

46 7–8/2021

kterému bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení za účelem stanovení 
podpůrných opatření pro jeho vzdělávání, jestliže nemůže navštěvovat školu z důvodu 
mimořádného opatření při epidemii. 

K žádosti o ošetřovné je však nutné doložit potvrzení školy s uvedením, že jde o dítě se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je povinna takové potvrzení na žádost vydat. 

Pokud nastala situace, kdy rodiče o dítě s více vadami pečovali bez nároku na ošetřov-
né, mohou o něj dodatečně požádat od 1. 3. 2021 i nyní.

Mám syny v první a ve třetí třídě a každý měl distanční výuku v jiném 
týdnu. Žádala jsem si o ošetřovné jen na prvňáka. Mohu zpětně ještě po-
žádat o ošetřovné na třeťáka?

Ano, můžete. Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu 
distanční výuku jiné týdny, tak v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, 
musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.

Na druhé žádostí o ošetřovné uvedete identifikační údaje syna (třeťáka) a ty dny dis-
tanční výuky dítěte jako dny péče, kdy jste o dítě skutečně pečovala (včetně příslušného 
víkendu). 

Recenze k Právní monografii judiciální doktríny  
Ústavního soudu České republiky 
ve věcech rodinného práva za období 2014–2020
Mgr. Stanislav Findejs 

Právní monografie doc. JUDr. Moniky Forejtové, Ph.D., JUDr. Pavly Burianové  
a JUDr. Vladislava Vnenka je působivou publikací zachycující postupný vývoj rozhodování 
Ústavního soudu ve věcech rodinného práva. Podrobným přehledem jednotlivých rozhodnutí 
Ústavního soudu nechává čtenáře nahlížet do zrodu kompaktní judikatury v této oblasti prá-
va. Autoři následně shrnují vybrané doktríny Ústavního soudu, které rozebírají a podrobně 
a fundovaně komentují.

Z hlediska právní praxe se jedná o významnou publikaci, která bude obecným soudům jistě po-
skytovat řadu cenných informací, na jejichž základě budou moci obecné soudy co nejlépe aplikovat 
názory Ústavního soudu do jejich obecné praxe. Je možná trochu na škodu, že se autoři nezmiňují 
o širším historickém vývoji ochrany zájmu nezletilého dítěte, neboť „Historia est magistrea vitae“ 
a rozvoj ochrany zájmu a práv nezletilých dětí šel po zajímavé cestě. Dalo by se dokonce tvrdit, že 
vývoj právní ochrany zájmu nezletilých dětí výrazně předstihl rozvoj etických norem, či chcete-li 
morálních pravidel na tomto poli mezilidských vztahů. Nesmíme zapomínat na dobu, kdy ochrana 
práv nezletilých dětí v rodinných vztazích v podstatě neexistovala, či lépe řečeno, existovala toliko 
formálně a děti samotné byly spíše jakýmsi objektem soudních sporů. V laické a někdy odborné 
veřejnosti pak tyto názory zůstávají zakořeněny a stávají se pak, někdy důvodně, zdrojem konfliktu 
a nepochopení progresivního přístupu Ústavního soudu. Dalo by se s nadsázkou říci, že lokálka mo-
rálních norem minulého století nestačí tempu šinkanzenu výkladu práva a tvorby právních předpisů 

Mgr. Stanislav Findejs, soudce Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou
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