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Dlouhodobé ošetřovné  

Od 1. června 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dlouhodobé ošetřovné. Nárok na 

dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, pečující o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé 

péče v domácím prostředí. Vyžaduje se, aby ošetřovaná osoba udělila pojištěnci na předepsaném 

tiskopise písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče; souhlas je možné také písemně odvolat. 

Nárok na ošetřovné 

Pojištěnec musí být: 

 manželem (manželkou) ošetřované osoby 
nebo registrovaným partnerem 
(registrovanou partnerkou) ošetřované 
osoby,  

 příbuzným v linii přímé s ošetřovanou 
osobou nebo je její sourozenec, tchyně, 
tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta 
nebo strýc, 

 manželem (manželkou), registrovaným 
partnerem (registrovanou partnerkou) nebo 
druhem (družkou) fyzické osoby uvedené 
v písmenu b), nebo  

 druhem (družkou) ošetřované osoby nebo 
jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou 
osobou v domácnosti.  

*Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) 

podle uvedeného písm. c), je další podmínkou nároku na 

dlouhodobé ošetřovné, že tento pojištěnec má s fyzickou 

osobou uvedenou v písm. b) shodné místo trvalého pobytu, 

a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného pobytu v České 

republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu 

alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku 

potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče. 

 *Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) 

nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou 

v domácnosti podle uvedeného písm. d), je další podmínkou 

nároku na dlouhodobé ošetřovné, že tento pojištěnec má 

s ošetřovanou osobou shodné místo trvalého pobytu, a jde-li 

o cizince, shodné místo hlášeného pobytu v České republice 

nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 3 

měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby 

dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče. 

Ošetřovaná osoba 

Ošetřovaná osoba je fyzická osoba, u které 

došlo k závažné poruše zdraví, jež si vyžádala 

hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná 

péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě 

jdoucích. Dále je třeba, aby zdravotní stav 

ošetřované osoby po propuštění z hospitalizace 

do domácího prostředí nezbytně vyžadoval 

poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 

30 kalendářních dnů. 

Přiznání ošetřovného 

Při splnění uvedených podmínek rozhodne 

ošetřující lékař o vzniku potřeby dlouhodobé 

péče a vystaví předepsaný tiskopis Rozhodnutí 

o potřebě dlouhodobé péče (dále „RPDP“), 

a to na žádost ošetřované osoby, jejího 

zákonného zástupce, opatrovníka anebo osoby 

určené ošetřovanou osobou. 

 Vyplněný I. díl RPDP ošetřující lékař zašle 

okresní správě sociálního zabezpečení, 

zbývající II. a III. díl RPDP předá ošetřující lékař 

v den propuštění z hospitalizace ošetřované 

osobě, popřípadě jejímu zákonnému zástupci, 

opatrovníku anebo osobě určené ošetřovanou 

osobou. 

Nejméně jednou měsíčně ošetřující lékař 

poskytovatele zdravotních služeb ambulantní 

péče potvrdí pro účely výplaty dávky 

dlouhodobého ošetřovného trvání potřeby 

dlouhodobé péče na tiskopisu Potvrzení 

o trvání/Rozhodnutí o skončení potřeby 

dlouhodobé péče. 

Základní podmínkou nároku na dlouhodobé 

ošetřovné je účast na pojištění (tj. např. trvání 

pojištěného zaměstnání), která současně trvala 

alespoň po dobu 90 kalendářních dnů 

v posledních 4 měsících bezprostředně 

předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé 

péče nebo dni prvního převzetí této péče.  

V případě poskytování dlouhodobé péče téže 

ošetřované osobě náleží dlouhodobé ošetřovné 
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jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo 

postupně více oprávněným, jestliže se při téže 

potřebě dlouhodobé péče vystřídají. Vystřídání 

je možné i opakovaně. 

Doba poskytování a výše dávky 

Doba poskytování dávky činí nejdéle 90 

kalendářních dnů a začíná prvním dnem 

vzniku potřeby dlouhodobé péče.  

Výše dlouhodobého ošetřovného činí 60% 

redukovaného denního vyměřovacího 

základu za kalendářní den. 

Pojištěnci může vzniknout nárok na další 

dlouhodobé ošetřovné nejdříve po uplynutí 12 

měsíců ode dne, za který měl naposledy nárok 

na výplatu dlouhodobého ošetřovného. 

Náležitosti žádosti 

Žádost o dlouhodobé ošetřovné budou 

zaměstnanci podávat na předepsaném 

tiskopisu, prostřednictvím zaměstnavatele.  

Pro výplatu dlouhodobého ošetřovného za určité 

období je třeba osvědčit trvání potřeby 

dlouhodobé péče, a to potvrzením ošetřujícího 

lékaře o trvání potřeby dlouhodobé péče nebo 

rozhodnutím ošetřujícího lékaře anebo orgánu 

nemocenského pojištění o ukončení potřeby 

dlouhodobé péče (na předepsaných 

tiskopisech). 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru 

bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve 

vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn 

v legislativní oblasti mohou být některé informace po 

zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. 

Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost 

a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé škody a možná 

rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 

 

Odběr novinek  

z pracovního práva 

Přihlaste se! 
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Kontakt 

Jana Vasilenková 

Partner | Managing Director 

Email: Jana.Vasilenkova@accace.com 

Tel: +420 725 582 896 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí 

se mezi přední poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 2000 mezinárodních společností.  

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, 

Makedonii, Německu, Slovinsku a Srbsku. V dalších evropských zemích a celosvětově působíme ve 

spolupráci s důvěryhodnými partnery. 

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 

https://plus.google.com/+AccaceOutsourcingsroBrno
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
http://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash

