
Vážení přátelé,  

 

Poslanecká sněmovna schválila v pátek 14. 7. 2017 novelu zákona č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění. Novela zahrnuje mimo jiné také institut dlouhodobého ošetřovného.  

Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době, bezprostředně po propuštění ošetřovaného z 

nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci. V situace, kdy je potřeba celodenně 

pečovat o jiného člena rodiny po dobu alespoň 30 dnů, bude možné požádat o dávku na 

dobu až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace. Pečovat s nárokem na dávku bude 

možné o člena rodiny, u kterého došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, která si 

vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních dnů a pokud zároveň nemocnice 

potvrdila, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat 

celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních dnů. 

Potřebu péče v následujícím období potvrdí ošetřující lékař.  

 

Rodiny získají čas bez obav uvážit, jak zajistit dlouhodobou péči o svého příbuzného, pokud 

by měla být dlouhodobá (více než 3 měsíce). Novelou zákona se odstraňují hlavní překážky, 

které v současné době péči v rodině omezují nebo znemožňují. Jedná se zejména o obavu 

ze ztráty příjmu a obava z výpovědi z práce při žádosti o neplacené volno. Pečujícímu, ať již 

zaměstnanci nebo OSVČ, bude po dobu poskytování dlouhodobé péče náležet z 

nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné činnosti, která musela být 

přerušena, a to ve stejné výši jako v případě krátkodobého ošetřovného, tj. 60 % denního 

vyměřovacího základu. V průběhu péče nemůže zaměstnanec dostat výpověď a po 

ukončení péče mu nová úprava v zákoníku práce dále garantuje původní práci i návrat na 

stejné pracovní místo.  

 

O příbuzného po hospitalizaci bude moci pečovat široký okruh ošetřujících osob. Pokud splní 

ostatní podmínky nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé ošetřovné náležet nejen nejbližším 

příbuzným ošetřované osoby (rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům 

nebo druhům), ale například i strýci nebo neteři ošetřované osoby, manželce nebo družce 

strýce nebo manželovi nebo druhovi neteře. Široký okruh osob dovolí rodinám svobodně se 

rozhodnout, kdo a jak bude dlouhodobou péči zajišťovat.  

 

Poskytnutí pracovního volna pečující osobě nebude však automatické. Bude záležet na 

rozhodnutí zaměstnavatele, zda svého zaměstnance, který žádá o uvolnění pro péči o svého 

rodinného příslušníka, uvolní. Zákon stanoví, že zaměstnavatel může odmítnout udělit 

ošetřovatelské volno zaměstnanci, pokud má pro to vážné provozní důvody a písemně je 

zaměstnanci sdělí. V ostatních případech je povinen volno poskytnout.  

 

Vážení přátelé, tento zákon nyní bude projednávat Senát, a to pravděpodobně na svém 

jednání v srpnu letošního roku. Pokud zákon bude do voleb schválen, což předpokládáme, 

že bude, začal by platit od 1. 7. 2018.  


