
Počty přijatých žádostí o OČR z důvodu uzavření školských zařízení:  

K 8. 6. 2020 ČSSZ eviduje ČSSZ celkem 272 148 žádostí o ošetřovné z důvodu 

uzavření škol. 

Z toho 0,20 % tvoří žádosti DPP a DPČ. 

Zpracování a lhůty pro OČR (všechny typy) 

• leden 2020 - zpracováno 48 007 dávek ošetřovného, z toho 56,6 % do 10 dnů. 

• únor 2020 - zpracováno 64 185 dávek ošetřovného, z toho 65,1 % do 10 dnů. 

• březen 2020 - zpracováno 76 208 dávek ošetřovného, z toho 59,1 % do 10 dnů. 

• duben 2020 – zpracováno 151 168 dávek ošetřovného, z toho 59,9 % do 10 dnů. 

• květen 2020 – zpracováno 102 949 dávek ošetřovného, z toho 53,6 % do 10 dnů. 
Dále bylo zpracováno 128 816 dávek ošetřovného formou doplatku, přičemž 
z toho naprostá většina případů jsou běžné výplaty ošetřovného. Celkem tedy 
bylo v květnu zpracováno 231 765 dávek ošetřovného. 

• červen 2020 - dosud (k 8. 6. 2020) zpracováno 18 357 dávek ošetřovného, 
z toho 62,3 % do 10 dnů. Dále bylo zpracováno 45 539 dávek ošetřovného 
formou doplatku, přičemž z toho naprostá většina případů jsou běžné výplaty 
ošetřovného. Celkem tedy bylo v červnu zpracováno 63 896 dávek ošetřovného. 

Objem vyplaceného OČR (všechny typy): 

• leden 2020 -  na ošetřovném vyplaceno celkem 149,82 mil. Kč 

• únor 2020 - na ošetřovném vyplaceno celkem 191,77 mil. Kč 

• březen 2020 - na ošetřovném vyplaceno celkem 283,00 mil. Kč 

• duben 2020 - na ošetřovném vyplaceno celkem 690,63 mil. Kč 

• květen 2020 - na ošetřovném vyplaceno 2 435,84 mil. Kč 

• červen 2020 - (k datu splatnosti 9. 6. 2020) na ošetřovném vyplaceno 

1 266,51 mil. Kč 

 

Příklady výše ošetřovného: 

Hrubá mzda Čistá mzda 

(neuplatňuje 

slevu na dítě) 

Ošetřovné 60 % DVZ 

(dnes) 

Ošetřovné 80 % DVZ 

(nově) 

20 000 Kč 15 856 Kč 10 680 Kč 14 220 Kč 

25 000 Kč 19 303 Kč 13 320 Kč 17 760 Kč 

28 000 Kč 21 370 Kč 14 940 Kč 19 920 Kč 

 


