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Změny v otcovské a dlouhodobém ošetřovném od 1. 1. 2022
Zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
účinný od 1. 1. 2022, přináší změny u dvou dávek nemocenského pojištění, a to u
otcovské a dlouhodobého ošetřovného.

Otcovská
U dávky otcovské poporodní péče, otcovské, se od 1. 1. 2022 prodlužuje podpůrčí doba, po kterou
náleží otcovská, z dosavadního jednoho týdne na dva týdny, (tj. na 14 kalendářních dnů). Nadále
však platí, že otcovskou nelze přerušovat, je nutné ji vyčerpat v celé délce.
V některých případech se také prodlužuje období, po které lze na otcovskou nastoupit. Doposud bylo
možné nastoupit pouze do 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nově se v případě hospitalizace dítěte ze
zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky toto období prodlužuje o dny pobytu
v nemocnici, které spadají do šestinedělí. Pokud by doba šestinedělí uplynula v průběhu
hospitalizace dítěte, lze nastoupit na otcovskou po skončení hospitalizace, a to v období, které trvá
tolik dnů, kolik trvala hospitalizace v období šestinedělí (nejdéle však do jednoho roku věku dítěte). Za
„hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte“, o kterou se období
pro nástup na otcovskou prodlužuje, se však nepovažuje pobyt matky s dítětem v porodnici po
porodu, při kterém je poskytována standardní péče (tj. obvykle 3-5 dnů).
Prodloužení podpůrčí doby o týden (včetně možnosti prodlouženého nástupu z důvodu hospitalizace)
se uplatní i v případě dítěte, které se narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona
(tj. 21. 11. 2021 a později). I pokud pojištěnec u takového dítěte již do konce roku 2021 týden
otcovské vyčerpal, může si ještě o další týden standardním způsobem požádat a na dávku po novém
roce nastoupit za podmínek novelizované právní úpravy (nástup nejdéle do konce šestinedělí,
případně později, pokud doloží potvrzením hospitalizaci matky nebo dítěte). Zaměstnavatel již k této
dodatečné žádosti nepřikládá tiskopis „Příloha k žádosti o dávku“, při výplatě zbývajícího týdne se
použijí parametry již vyplacené dávky.
Stejně jako doposud platí, že na otcovskou lze bez dalšího nastoupit během šestinedělí i v situaci, kdy
je matka nebo dítě v nemocnici, zde k žádné změně nedošlo. Smyslem úpravy je však nabídnout
pojištěnci, který chce otcovskou čerpat, aby tak mohl učinit v časovém období šesti týdnů
nezkrácených pobytem v nemocnici.
Vyzkoušejte naši novou Informativní důchodovou aplikaci (IDA) a zjistěte,
zda a odkdy máte nárok na starobní důchod a jak vysoký by mohl být.
Službu naleznete na ePortálu ČSSZ:
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace

Pokud pojištěnec využije možnosti dle nové úpravy a nastupuje na otcovskou v období po uplynutí 6
týdnů ode dne narození dítěte, musí doložit potvrzení lékaře o době hospitalizace dítěte ze
zdravotních důvodů dítěte nebo matky, o které se toto období prodlužuje. K tomu slouží tiskopis
„Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky“, který bude od 1.
1. 2022 přístupný na ePortálu ČSSZ.

Dlouhodobé ošetřovné
U dávky dlouhodobého ošetřovného dochází od 1. 1. 2022 k úpravě podmínek a postupu pro
vystavování rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče při hospitalizaci ošetřované osoby a dále se nově
bude moci čerpat dlouhodobé ošetřovné při poskytování dlouhodobé péče u osob v inkurabilním
(nevyléčitelném) stavu, bez předchozí hospitalizace ošetřované osoby.
V případě nároku na dávku dlouhodobého ošetřovného při péči po propuštění z hospitalizace se
podmínka spočívající v potřebné době hospitalizace, při níž je poskytována léčebná péče, upravuje tak,
že se tato doba zkracuje z původních 7 kalendářních dnů na 4 kalendářní dny po sobě jdoucí.
Dále bude možnost požádat o vystavení rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče zpětně, pokud
nebylo vydáno v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. O vystavení lze požádat do 8
kalendářních dnů ode dne propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. Ošetřující lékař na základě
této žádosti vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče do 3 pracovních dnů.
Zpětné vystavení rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče je umožněno také u případů, kdy propuštění
z hospitalizace do domácího prostředí spadá do období 15 kalendářních dnů přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona (musí však být splněna podmínka ještě 7 dnů hospitalizace). Žádost o
vystavení rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, tj. do 15. 1. 2022.
Jak bylo uvedeno výše, je nově zavedena možnost čerpat dávku dlouhodobého ošetřovného v případě
péče o osobu v inkurabilním stavu, který vyžaduje poskytování paliativní péče a dlouhodobé péče
v domácím prostředí. Podmínka předchozí hospitalizace se v tomto případě nevyžaduje.
Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče u osoby v inkurabilním stavu vystavuje ošetřující lékař, který
poskytuje pro inkurabilní stav zdravotní služby. O potřebě dlouhodobé péče rozhodne ošetřující lékař
ode dne, v němž tuto potřebu zjistil, a to na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce,
opatrovníka nebo jiné osoby určené ošetřovanou osobou.
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