Praha, 21. dubna 2020

Ošetřovné se zřejmě zvýší na 80 %, nárok budou mít i
DPP a DPČ. Návrh ministryně Maláčové podpořila
Sněmovna
Poslanci podpořili návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové
(ČSSD) na zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu. Jeho
výše se změní automaticky a bude platit zpětně od 1. dubna do 30. června. Nárok
na ošetřovné budou mít i ti, kteří nebudou moct dát dítě do školy, i když bude
částečně obnovená výuka. A ošetřovné dostanou i takzvaní „dohodáři“. Změny
ještě musí schválit Senát a podepsat prezident republiky.
„Slibovala jsem, že rodiny nenecháme na holičkách a pokud bude mimořádná situace
trvat déle než měsíc, ošetřovné zvýšíme. Rodiny teď dostávají asi 70 procent jejich čisté
mzdy. Takto znatelný propad příjmů na skoro 4 měsíce by vyvolal u řady rodin s dětmi
velké problémy. Proto jsem přišla s navýšením na 80 procent denního vyměřovacího
základu,“ říká ministryně.
Rodiny tak nově za duben dostanou ošetřovné, které odpovídá zhruba 90 % čisté mzdy.
Novela zákona tak dokáže zabránit výraznému propadu příjmů rodičů, kteří se doma
starají o své děti.
Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy:
Hrubá mzda

20 000 Kč
25 000 Kč
28 000 Kč

Čistá mzda
(neuplatňuje slevu
na dítě)
15 856 Kč
19 303 Kč
21 370 Kč

Ošetřovné 60 % DVZ
(dnes)

Ošetřovné 80 % DVZ
(nově)

10 680 Kč
13 320 Kč
14 940 Kč

14 220 Kč
17 760 Kč
19 920 Kč

Nárok na ošetřovné zůstane i rodinám, které nebudou moci dát své dítě do školy, i když
v ní bude částečně obnovená výuka.
DPP a DPČ

Poslanci také podpořili pozměňovací návrh Romana Sklenáka (ČSSD) a Jany
Pastuchové (ANO). Lidé pracující na dohodu tak nově budou mít v době
mimořádných opatření při epidemii nárok na ošetřovné. Podmínkou bude účast
na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo také
v únoru 2020 (pro ty, kdo nedosáhli v březnu limit výdělku pro účast na pojištění),
dohody musí být aktivní, tzn. neukončené. Nárok budou mít zpětně od doby
vyhlášení nouzového stavu (11. 3. 2020), přičemž do konce března bude
náhrada 60 % předchozích pojištěných příjmů a za období duben – červen budou
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mít rovněž nárok na navýšené ošetřovné ve výši 80 %. Takzvaní dohodáři tedy
dosáhnou na stejnou výši ošetřovného jako zaměstnanci.
Změny ještě musí schválit Horní komora Parlamentu ČR a podepsat prezident republiky.
Navýšení dávky zajistí Česká správa sociálního zabezpečení okamžitě po schválení
zákona. Proto může být výplata ošetřovného za duben, o kterou si požádají rodiče
předložením měsíčního výkazu počátkem května, provedena automaticky již ve zvýšené
částce.
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