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Žádost  

     V souladu s ustanovením § 117 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,                 

ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o sdělení přesných termínů, kdy Vaše výchovné 
zařízení bude v měsíci červnu roku 2020 uzavřeno, a to v souvislosti s ředitelským volnem 

/zpravidla 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020/, nebo plánovanou rekonstrukcí případně jinou provozní 
akcí, jejichž termín zasahuje do měsíce června roku 2020. 

     Dále Vás žádáme o sdělení, od kdy bylo Vaše výchovné zařízení otevřeno po uvolnění 
mimořádných opaření vlády v oblasti školství. 

     Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov informace potřebuje k výplatě ošetřovného za měsíc 

červen roku 2020, neboť plánovaná rekonstrukce školy (příp. jiné plánované provozní akce) ani 
ředitelské volno nejsou důvody uvedené v ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona                         

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tj. havárie, mimořádné 
opatření při epidemii, jiná nepředvídaná událost), s nimiž je spojen nárok na ošetřovné. 

V tomto případě nejde o situaci nepředvídanou. Právní úprava zákonem č. 133/2020 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, tento rámec nepřekračuje. Doplňuje a konkretizuje výslovně podmínky nároku, 
ale vždy je váže k ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 (a 2) zákona č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

     Okresní správa sociálního zabezpečení dále uvádí, že v případě, že i nadále bude pečující osoba 

/rodič, popř. osoba žijící v domácnosti/ pečovat o nezletilé dítě do 13 let věku dítěte, avšak odpadnou 

důvody pro tuto péči v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2, v tomto případě 
z důvodu plánované rekonstrukce nebo z důvodu ředitelského volna, nenáleží za tyto dny ošetřovné.  

     Současně Vám předáváme informaci, že pokud dítě v konkrétní den navštíví školu, byť se jedná             
o školní akci, která není vzděláváním (vyhlášení ministerstva školství k uvolnění opatření                        

ode dne 22. 6. 2020), nárok na výplatu ošetřovného za tento den zaniká, neboť jakmile rodič dítě             
do školy pošle, ztrácí za tento den nárok na ošetřovné a nevykazuje ho na Výkazu péče jako den, kdy 

o dítě pečoval. Je povinností zaměstnance, aby skutečnost, že dítě v konkrétní den 

navštívilo školu, oznámil. Jinak se dopouští přestupku neoznámení rozhodné skutečnosti 
dle ustanovení § 128 odst. 1 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů. 

     V případě, že máte e-mailový kontakt na rodiče Vašich žáků, žádáme Vás o spolupráci 
a předání výše uvedených informací, popř. zveřejnění informací, co se týká nároku                  
na ošetřovné, na webových stránkách Vaší školy. 
 

     Vaši odpověď očekáváme ve lhůtě 8 kalendářních dnů od doručení této žádosti. 
 

Děkujeme za spolupráci. 
 

S pozdravem 
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