
 

 
 
ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu více než 8,9 milionu 
klientů, z toho zhruba 2,9 milionu důchodců. Vyplácí měsíčně přes 3,5 milionu důchodů a cca 280 tisíc dávek nemocenského 
pojištění. ČSSZ vybírá více než 1/3 všech příjmů státního rozpočtu ČR. Její součástí je lékařská posudková služba. 
Více na www.cssz.cz; online služby na eportal.cssz.cz - ePortál ČSSZ ...naše služby jsou vám blíže; opendata na data.cssz.cz 
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Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu 
uzavření školského/dětského zařízení (školy) 
 
Od dnešního dne vstoupilo v platnost nařízení vlády o uzavření základních, středních, vyšších odborných a 
vysokých škol. Rodičům dětí do věku 10 let, kterých se uvedené opatření týká, tj. jejich děti nemohou být v péči 
školského/dětského zařízení, náleží ošetřovné (více ZDE). Pokud má však toto opatření za následek, že např. již 
není možné z personálních důvodů zajistit provoz mateřské školy, a z tohoto důvodu je uzavřena i mateřská 
škola, bude se tato situace řešit stejným způsobem.  
 
Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020, týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného, v případě 
uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně 
určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit. 
 
Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu 
uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě 
navštěvuje (interaktivní formulář k vyplnění ZDE). 
 

Doporučený postup pro podání žádosti ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu 
uzavření školského/dětského zařízení (školy) 

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení  

• školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat 
*.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument 
*.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje),  

• v tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu 
ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem 
příslušného zaměstnance školy, pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez 
elektronického podpisu), v části „do“ je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“, 

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič  

• elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení může rodič bez zbytečného odkladu 
přeposlat technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad  
o překážce v práci - „omluvenku“), 

• pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis 
vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:  

o kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis),  
o pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, 

podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem, 
o anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky. 

 
Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel  

• elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné 
OSSZ zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou 
schránkou (na adresu elektronické podatelny),  

• fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky 
příslušné OSSZ fyzicky (poštou), případně jej naskenuje a spolu s podklady pro výpočet dávky zašle 
příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo 
datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny). 

Aktuální informace sledujte na našich komunikačních kanálech nebo na www.mpsv.cz 

http://www.cssz.cz/
https://eportal.cssz.cz/
https://data.cssz.cz/
https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

