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O ošetřovné a další dávky nemocenského pojištění lze 

žádat elektronicky 

S ohledem na aktuální situaci epidemie koronaviru řešíme zvýšené množství žádostí o dávky 

nemocenského pojištění.  

Rádi bychom upozornili, že žádosti o ošetřovné, nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství a další 

podobné dávky můžou zaměstnanci zaměstnavatelům doručovat elektronicky, Česká správa 

sociálního zabezpečení to pojištěncům sama doporučuje. 

„Žádosti o dávky nemocenského pojištění nemusí s ohledem na stávající mimořádnou situaci pojištěnci 

nosit zaměstnavateli ani na poštu, stačí je jen naskenovat a zaslat zaměstnavateli e-mailem,“ uvádí se v 

doporučení ČSSZ.

Elektronicky lze vyřídit všechna podání, která se týkají všech dávek nemocenského pojištění, a to i bez 

elektronického podpisu pojištěnce: 

 ošetřovné 

 nemocenské 

 peněžitá pomoc v mateřství  

 otcovská 

 dlouhodobé ošetřovné 

 vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

Postup je následující: 

Zaměstnanec vyplní formulář všemi relevantními informacemi, podepíše jej, naskenuje, případně vyfotí, a 

pošle soubor, ideálně v PDF formátu, e-mailem zaměstnavateli (případně externímu zpracovateli mezd). 

Elektronicky doručený tiskopis předává zaměstnavatel spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné 

OSSZ. 

Elektronický podpis zaměstnance se nevyžaduje, elektronicky ověřeným způsobem musí při podání vůči 

OSSZ za stávající situace komunikovat pouze zaměstnavatel. 

Ošetřovné na přelomu měsíce 

Nejčastěji žádanou dávkou nemocenského pojištění je v současnosti ošetřovné při péči o dítě z důvodu 

uzavření školy. Objevují se dotazy, jak řešit konec měsíce v případě, že je na ošetřovném uvedeno trvání 

do odvolání. Naše doporučení je následující: 

1. V bodu B. žadatel o dávku vyplní např.: O ošetřovné žádám od 13.3.2020. Vyplní všechny další 

údaje.   Zaměstnanec poté tiskopis naskenuje svému zaměstnavateli. 

2. Zaměstnavatel doplní do Záznamu zaměstnavatele informaci – Nenastoupil, trvá péče o dítě. Dále 

doplní název a adresu zaměstnavatele. 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/cssz-doporucuje-pojistencum-u-zadosti-o-davky-nemocenskeho-pojisteni-vyuzivat-smerem-k-zamestnavatelum-e-mail-
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3. Jakmile se školy znovu otevřou, zaměstnanci by zaměstnavateli/zpracovateli mezd měli zaslat 

originály žádostí o ošetřovné, kde bude v části B doplněno, do kdy zaměstnanec čerpal ošetřovné. 

Vzor Žádosti o ošetřovné – do odvolání  
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V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontakt  

Jana Svobodová 

Payroll Manager 

Email: Jana.Svobodova@accace.com 

Tel: +420 511 188 000 

O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v regionu střední a východní Evropy a brzy se etablovala 

mezi přední lokální poradenské a outsourcingové společnosti. Máme bohaté zkušenosti s řešeními pro 

firmy různých velikostí, od malých podniků až po velké korporace. Zaštiťujeme outsourcingové projekty 

napříč několika státy a komplexní služby poskytujeme více než 2 000 zákazníků.  

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení poboček Accace 

a našich spolehlivých partnerů. Nabízíme stejně kvalitní služby a efektivní procesy pod jednotným 

řízením a prostřednictvím sdílené online platformy.  

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz. 

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

