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Dlouhodobé ošetřovné

• Zavedeno od 1.6.2018

• Dávka nemocenského pojištění (?)

• Nahrazuje ušlý příjem

• Střednědobá dávka

• Nutná součinnost zaměstnavatele

• Nevíme, zda nastane a nevíme kdy

• Podpůrčí doba – navrhovalo se 180 dní, dnes 90 dní



Pracovněprávní aspekty

• § 191a ZP

• Zaměstnavatel není povinen udělit písemně souhlas s 
nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé 
péče v případech podle § 41a až 41c zákona o nemocenském 
pojištění, jen v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní 
důvody.



Návrh na změnu

• Poslanecký návrh tisk 695
• předložen 2019, 

• vláda zaujala neutrální stanovisko v lednu 2020



• § 41a (1) Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, který pečuje o osobu 
potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí, a nevykonává v 
zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném zaměstnání práci, jde-li 
o zaměstnance, ani osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, jde-li o osobu 
samostatně výdělečně činnou. 

• (2) Ošetřovanou osobou se pro účely dlouhodobého ošetřovného rozumí fyzická osoba, u 
které 

• a) došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována 
léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích 4 kalendářní dny po sobě 
jdoucí, nejde-li o akutní lůžkovou péči standardní poskytovanou ošetřované osobě za 
účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně85) ; za den 
hospitalizace se považuje též den přijetí ošetřované osoby do zdravotnického zařízení 
poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a den propuštění z takového zařízení, a 

• b) je předpoklad, že její zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího 
prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 
kalendářních dnů. 



• (3) Ošetřovanou osobou se pro účely dlouhodobého ošetřovného 
dále rozumí fyzická osoba v inkurabilním stavu, který vyžaduje 
poskytování paliativní péče a dlouhodobé péče v domácím prostředí; 
v tomto případě se podmínka hospitalizace nevyžaduje. 



• Bylo by možné uvažovat i o:

• Prodloužení podpůrčí doby

• Rozšíření okruhu oprávněných osob i na ty, které nejsou v 
příbuzenském či jiném poměru k ošetřovanému (?)


