
PĚT RAD aneb Podmínky nároku na ošetřovné

O šetřování dítěte mladší-
ho než deset let nebo ji-

ného člena domácnosti v pří-
padech podle zákona o nemo-
cenském pojištění je důleži-
tou překážkou v práci na stra-
ně zaměstnance, po kterou
musí zaměstnavatel omluvit

nepřítomnost zaměstnance v
práci. Po tuto dobu však sa-
mozřejmě nemá zaměstnanec
nárok na mzdu, za zákonem
stanovených podmínek mu
však vzniká nárok na tzv.
ošetřovné, které mu má do ur-
čité míry ušlou mzdu nahra-
dit. Za jakých předpokladů
vzniká zaměstnanci nárok na
ošetřovné, si uvedeme v tomto
článku.

Rada první
Nárok na ošetřovné má i
zaměstnanec,který musí
pečovat o dítě z důvodu
uzavření školky v mimo-
řádných situacích.

Nárok na ošetřovné má za-
městnanec, který nemůže vy-
konávat v zaměstnání práci
z důvodu ošetřování dítěte

mladšího 10 let, pokud toto dí-
tě onemocnělo nebo utrpělo
úraz, nebo jiného člena do-
mácnosti, jehož zdravotní
stav z důvodu nemoci nebo
úrazu vyžaduje nezbytně
ošetřování jinou fyzickou
osobou, nebo členky domác-
nosti, která porodila, jestliže
její stav v době bezprostředně
po porodu vyžaduje nezbytně
ošetřování jinou fyzickou
osobou, nebo péče o dítě
mladší deseti let, protože
školské zařízení nebo zvláštní
dětské zařízení, popřípadě ji-
né obdobné zařízení pro děti,
v jehož denní nebo týdenní
péči dítě jinak je, nebo škola,
jejímž je žákem, jsou uzavře-
ny z nařízení příslušného or-
gánu z důvodu havárie, mi-
mořádného opatření při epi-
demii nebo jiné nepředvídané
události, dítě nemůže být pro

nařízenou karanténu v péči
školského zařízení nebo
zvláštního dětského zařízení,
popřípadě jiného obdobného
zařízení pro děti, v jehož den-
ní nebo týdenní péči dítě jinak
je, nebo docházet do školy, ne-
bo fyzická osoba, která jinak
o dítě pečuje, onemocněla,
utrpěla úraz, porodila nebo jí
byla nařízena karanténa,
a proto nemůže o dítě pečo-
vat.

Rada druhá
Ošetřovaná osoba musí žít
se zaměstnancemve spo-
lečné domácnosti.

Podmínkou nároku na
ošetřovné je, že ošetřovaná
osoba žije se zaměstnancem
v domácnosti. To neplatí pou-
ze v případě ošetřování nebo
péče o dítě mladší deseti let
rodičem.

V případě rozvodu manžel-
ství a svěření dítěte soudem
do společné nebo do střídavé
péče obou rodičů za domác-
nost považuje domácnost kaž-
dého z těchto rodičů. Zaměst-
nanec nemá nárok na ošet-
řovné z důvodu ošetřování dí-
těte nebo péče o ně, jestliže ji-
ná fyzická osoba má z důvodu
péče o toto dítě nárok na vý-
platu peněžité pomoci v ma-
teřství nebo má nárok na ro-
dičovský příspěvek, to však
neplatí, pokud tato jiná osoba
onemocněla, utrpěla úraz, po-
rodila nebo jí byla nařízena
karanténa, a proto nemůže
o dítě pečovat.

Rada třetí
Zákon o nemocenskémpo-
jištění vyjmenováváosoby,
které nárok na ošetřovné
nemají.

Podle zákona o nemocen-

ském pojištění nárok na
ošetřovné nemají:

• příslušníci
• zaměstnanci činní na zá-

kladě dohody o pracovní čin-
nosti a zaměstnanci činní na
základě dohody o provedení
práce

• domáčtí zaměstnanci
• dobrovolní pracovníci pe-

čovatelské služby
• odsouzení ve výkonu tres-

tu odnětí svobody zařazení do
práce a osoby ve výkonu za-
bezpečovací detence zařazené
do práce

• pojištěnci, kteří jsou žáky
nebo studenty, ze zaměstnání,
které spadá výlučně do období
školních prázdnin nebo
prázdnin

• zaměstnanci účastní po-
jištění z důvodu výkonu za-
městnání malého rozsahu

• zahraniční zaměstnanci
• členové kolektivních or-

gánů právnické osoby

Nárok na výplatu ošetřov-
ného nemá také zaměstnanec
v době prvních 14 kalendář-
ních dní dočasné pracovní
neschopnosti nebo nařízené
karantény.

Rada čtvrtá
Ošetřovné se poskytuje
pouze v podpůrčí době.

Podpůrčí doba u ošetřovné-
ho činí nejdéle devět kalen-
dářních dnů a 16 kalendář-
ních dnů, jde-li o osamělého
zaměstnance, který má v tr-
valé péči aspoň jedno dítě ve
věku do 16 let, které neukon-
čilo povinnou školní docház-
ku. Podpůrčí doba u ošetřov-
ného počíná od prvého dne
potřeby ošetřování nebo péče.
Vznikla-li potřeba ošetřování
dnem, v němž má zaměstna-
nec směnu již odpracovanou,
počíná podpůrčí doba násle-

dujícím kalendářním dnem.
Běh podpůrčí doby u ošetřov-
ného se staví po dobu posky-
tování zdravotních služeb
ošetřované osobě u poskyto-
vatele lůžkové péče.

Rada pátá
Ošetřovné nenahrazujece-
lou ušlou mzdu zaměstnan-
ce.

Výše ošetřovného za kalen-
dářní den činí 60 procent den-
ního vyměřovacího základu.
Ošetřovné se nevyplácí za-
městnanci za dobu, po kterou
mělo trvat pracovní volno bez
náhrady příjmu, pokud po-
třeba ošetřování vznikla
nejdříve dnem, který násle-
duje po dni nástupu na takové
volno. Ošetřovné se dále ne-
vyplácí za dny pracovního
klidu, pokud zaměstnanci ne-
vznikl nárok na výplatu ošet-
řovného alespoň za jeden ka-
lendářní den, který měl být
pro něho pracovním dnem
a v němž potřeba ošetřování
nebo péče trvala.

V tomto článku jsme čerpali z níže uve-
dených právních předpisů účinných ke

dni 1. 10. 2014:
Zákon č. 187/2006Sb., o nemocenském

pojištění
Rubrika 5 rad zdarma je společným

projektemDeníku a internetové
právní poradnyPrávní linka –

www.pravnilinka.cz.

NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA

Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani neuvě-
domujeme, že konkrétní zále-
žitost v sobě skrývá mnohem
více právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze vrací
k oblíbené rubrice Pět rad.
V pondělí se v právní poradně
dozvíte, jak postupovat
v konkrétních situacích a čeho
se naopak vyvarovat.
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Příští téma: Povinné zdravotní
prohlídky

ŽIVOT V PASIVNÍCH DOMECH
ODPÁTKUDOVČE-
REJŠKA si lidémohli
v rámci Dne pasivních
domůprohlédnout ad-
ministrativní budovy
i rodinné domky po celé
republice.Mohli se přijít
podívat i do pasivního
rodinného domu, který
stojí už několik let
v Ostravě-Plesné (na
snímku). Další rodinný
pasivní domek simohli
prohlédnout ve Pstruží
na Frýdecko-Místecku.
(lap)
Snímky: Deník/Lukáš Kaboň

můžete se stát fanouškem Deníku
www.facebook.com/msdenik.cz

Díky šťastné náhodě
se zrodila láska jako trám
P rvní listopadový týden

speciální pošťáci Radia
Čas potěšili dalších pět poslu-
chačů, kterým odeslali vzkazy
na záznamník jejich blízcí. V
Radiu Čas posíláme radost dál
po celé Moravě a Slezsku, a při
další cestě můžou pošťáci pře-
dat právě vaši zprávu!

Důvodů, proč někomu po-
slat milé překvapení, je plno.
Příležitost využil i Honza a ne-
chal vzkaz své přítelkyni. Do-
hromady je dalo náhodné se-
tkání a je z toho láska jako
trám.

„Na náš záznamník už po-
sluchači nahráli stovky vzka-
zů a je velice těžké každý den
vybrat jeden. Tentokrát jsme
se rozhodli předat Honzův.
Ten byl tak plný lásky, že jsme
prostě museli poznat tu úžas-
nou slečnu, které byl adreso-
vaný,“ řekla Barbora Šindel-
ková, která má pošťáky Radia
Čas na starosti.

Svou možná osudovou lás-
ku potkala Hanka při jedné z
procházek v parku. Tam ji
oslovil tehdy ještě úplně cizí
klukHonza.Procházelkolema
usměvavá Hanička ho zauja-
la. Dali se do řeči a zjistili, že
mají hodně společného. Kro-
mě milovaných procházek v
parku taky třeba zvířata a
dobrou hudbu. A pak už byl od
nového přátelství jen krůček k
velké lásce. Přestože jsou to te-

prve dva měsíce, kdy se se-
známili, nadevše se milují.
Proto se Honza rozhodl pro ro-
mantické gesto a své přítelky-
ni poslal zprávu na záznam-
ník Radia Čas a v ní se vyznal
ze své lásky.

Jsou si vzácní už jen proto,
že nemůžou být spolu pořád.
Hanka je totiž nevidomá a žije
v centru pro zrakově postiže-
né. O to více si váží každé chví-
le, kdy jsou spolu. A společný
víkend právě Hanku a Honzu
čeká. To jsme se dozvěděli už
ze vzkazu, který Hance pošťá-
ci předali. Oba dny si chce za-
milovaná dvojice užít na ma-
ximum a čeká je nabitý pro-

gram. Ten začne návštěvou ki-
na a výbornou večeří. A co se
bude dít dál? To už si Honza s
Hankou nechali pro sebe.

Udělejte i vy radost vašim
blízkým. Přidejte se, zavolejte
na 596 969 159 a nechejte na zá-
znamníku vzkaz tomu, koho
máte rádi – manželovi, přítel-
kyni, rodičům, sestře, kama-
rádovi... Vše je možné! Čím
originálnější vzkaz pošlete,
tím máte větší šanci, že pošťá-
ci osobně předají právě ten váš
a k němu připojí dárečky.

Poslouchejte každé všední
ráno mezi 8. a 9. hodinou v Ra-
diu Čas pořad Dobré ráno, mi-
láčku! (red)

SLEČNAHANKAbyla adresátkou vzkazu odHonzy. Foto: Radio Čas

Správné odpovědi zasílejte na číslo 900 11 07 ve tvaru SMS: 

DEN KETT AneboBneboC JMENOaPRIJMENI ADRESA PSC. 

Ze všech odpovědí zaslaných od 10. 11. 2014 do 13. 11. 2014 

vybereme 99. a 199. správnou SMS. Cena SMS je 7 Kč. 

Technicky zajišťuje ATS, www.platmobilem.cz (infolinka 296 363 199).

E-shop plný hraček pro děti

Přemýšlíte nad tím, co nadělit vašim dětem pod stromeček? 

Chcete-li jim udělat opravdovou radost, obdaruje je 

stylovým šlapacím autíčkem nebo odrážedlem 

s veselým pestrobarevným designem. Na e-shopu 

www.kettlerprodeti.cz 

kromě dětských vozítek na ven naleznete také zahradní 

houpačky a prolézačky nebo rostoucí nábytek pro malé 

školáky. Veškeré zboží pro děti značky KETTLER splňuje ty 

nejvyšší nároky na kvalitu. 

Právě teď můžete navíc vyhrát i koloběžku FOX 

značky KETTLER.

Soutěžní otázka:

V nabídce e-shopu 

www.kettlerprodeti.cz 

najdete:

a) angličáky

b) dětská odrážedla

c) panenky

Zapojte se s regionálním Deníkem do soutěže

 o skvělé dárky pro nejmenší

Stačí jen 

odpovědět 

na otázku 

a dva soutěžící 

vyhrávají 

koloběžku 

FOX 

od značky 

KETTLER
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