
 

 

Platné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn: 

§ 109 

[Žádost pojištěnce] 

(1) Dávka se vyplácí, 

a) jde-li o nemocenské, na základě žádosti pojištěnce, za kterou se považuje rozhodnutí 

o vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo potvrzení o nařízení karantény, vydané 

ošetřujícím lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví na předepsaném tiskopise, a to u 

1. pojištěnců, s výjimkou příslušníků, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa déle 

než 14 kalendářních dnů,  

2. příslušníků, s výjimkou vojáků z povolání a vojáků v záloze ve výkonu vojenské činné 

služby, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa déle než doba, po kterou se při 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě poskytuje příslušníkovi služební příjem, 

3. vojáků z povolání, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa déle než doba, po 

kterou při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě náleží vojáku z povolání služební 

plat, 

4. vojáků v záloze ve výkonu vojenské činné služby, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo 

karanténa déle než doba, po kterou při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě náleží 

vojáku v záloze služné; podpis osoby, která uplatňuje nárok na nemocenské, se nevyžaduje; 

odesláním rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem nebo 

potvrzení o nařízení karantény orgánem ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícím lékařem se 

má za to, že pojištěnec o výplatu nemocenského požádal, 

b) jde-li o dávku podle § 4, s výjimkou nemocenského, na základě písemné žádosti podepsané 

fyzickou osobou, která uplatňuje nárok na dávku a její výplatu; žádost o ošetřovné v případě 

převzetí ošetřování (péče) musí být podepsána též zaměstnancem, od něhož se ošetřování (péče) 

přebírá. Je-li předepsán pro žádost tiskopis, musí být žádost podána na tomto tiskopisu. 

(2) Žádost o výplatu dávky se podává,  

a) jde-li o nemocenské, u orgánu nemocenského pojištění, 

b) jde-li o dávky podle § 4, s výjimkou nemocenského, 

1. u zaměstnavatele, jde-li o zaměstnané osoby, s výjimkou zahraničních zaměstnanců, 
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2. u okresní správy sociálního zabezpečení, jde-li o osoby samostatně výdělečně činné, o osoby, 

které byly zaměstnanými osobami, pokud jim vznikl nárok na dávku v ochranné lhůtě a jejich 

bývalý zaměstnavatel zanikl, a o zahraniční zaměstnance, 

3. u služebního útvaru, jde-li o příslušníky, 

4. u věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o odsouzené osoby, 

5. podle bodů 1 až 4, vznikl-li nárok na dávku v ochranné lhůtě nebo uplatňují-li nárok na 

výplatu dávky v případě úmrtí pojištěnce osoby uvedené v § 51 odst. 1. 

(3) Nárok na výplatu nemocenského se uplatňuje 

a) při dočasné pracovní neschopnosti na předepsaném tiskopise rozhodnutím ošetřujícího lékaře 

o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Pro výplatu nemocenského za určité období je třeba 

osvědčit trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to potvrzením ošetřujícího lékaře na 

předepsaném tiskopise o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo rozhodnutím ošetřujícího 

lékaře nebo orgánu nemocenského pojištění o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, 

b) při karanténě potvrzením příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího 

lékaře na předepsaném tiskopise o nařízení karantény. Pro výplatu nemocenského za určité 

období je třeba osvědčit trvání karantény, a to potvrzením příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví nebo ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o trvání nebo ukončení 

karantény, 

c) při stanovení výše nemocenského podle § 29 odst. 2 též potvrzením operačního 

a informačního střediska integrovaného záchranného systému, že pojištěnec je členem jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce nebo členem ostatní složky integrovaného záchranného 

systému a že k dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo v souvislosti se 

skutečnostmi uvedenými v § 29 odst. 2. 

(4) Nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství uplatňuje 

a) těhotná pojištěnka nebo pojištěnka, která porodila dítě, potvrzením ošetřujícího lékaře 

o očekávaném nebo skutečném dni porodu na předepsaném tiskopise, 

b) pojištěnec v případech uvedených v § 32 odst. 1 písm. b) až e) na předepsaném tiskopise. 

Pro výplatu peněžité pomoci v mateřství v těchto případech je dále třeba osvědčit potřebné 

skutečnosti, a to 

1. rozhodnutím příslušného orgánu (§ 38) o svěření dítěte pojištěnci do péče nahrazující péči 

rodičů, 
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2. písemnou dohodou podle § 32 odst. 1 písm. e), nebo 

3. lékařským posudkem52 ošetřujícího lékaře matky dítěte na předepsaném tiskopise o tom, že 

matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění; to 

neplatí, pokud jí bylo vystaveno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti z důvodů 

uvedených v § 57 odst. 1 písm. e). 

 

(5) Nárok na výplatu ošetřovného se uplatňuje 

a) v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. a) a v případě uvedeném v § 39 odst. 1 písm. b) 

bodě 3 z důvodu, že osoba, která o dítě jinak pečuje, onemocněla nebo porodila, rozhodnutím 

ošetřujícího lékaře o vzniku potřeby ošetřování na předepsaném tiskopise. Pro výplatu 

ošetřovného je třeba osvědčit trvání potřeby ošetřování, a to potvrzením ošetřujícího lékaře na 

předepsaném tiskopise o trvání potřeby ošetřování nebo rozhodnutím ošetřujícího lékaře 

o ukončení potřeby ošetřování na předepsaném tiskopise. Stavění běhu podpůrčí doby podle 

§ 40 odst. 3 se prokazuje potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o přijetí k poskytování 

lůžkové péče a o ukončení hospitalizace, 

b) v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 1 na předepsaném tiskopise potvrzením 

školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, jiného obdobného zařízení pro děti, 

v jehož péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, o jejich uzavření na základě nařízení 

příslušných orgánů. Pro výplatu ošetřovného je třeba osvědčit na předepsaném tiskopise trvání 

nebo ukončení tohoto uzavření; potvrzení o uzavření a o trvání nebo ukončení uzavření se 

nevyžaduje v případech, kdy jsou školská zařízení nebo zvláštní dětská zařízení, jiná 

obdobná zařízení pro děti, v jejichž péči dítě jinak je, nebo školy, jejíchž je žákem, 

uzavřeny na základě plošného mimořádného opatření příslušného orgánu, které má 

působnost na území celé České republiky, 

c) v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 2 a v případě uvedeném v § 39 odst. 1 

písm. b) bodu 3 z důvodu, že osobě, která o dítě pečuje, byla nařízena karanténa, potvrzením 

orgánu ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o nařízení 

karantény. Pro výplatu ošetřovného je třeba osvědčit trvání karantény, a to předložením 

potvrzení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího lékaře na 

předepsaném tiskopise o trvání nebo ukončení karantény, 

d) v případě převzetí ošetřování (péče) podle písmen a) až c) s tím, že na předepsaném tiskopisu 

musí být uvedeno, kdy vznikla potřeba ošetřování (péče), od kterého dne dochází k tomuto 

převzetí, a údaje o zaměstnanci, od něhož se ošetřování (péče) přebírá. 

(6) Nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného se uplatňuje na předepsaném tiskopise 

a doložením souhlasu s poskytováním dlouhodobé péče, a v případech podle § 41a odst. 3 nebo 

4 osvědčením stanovených skutečností. Pro výplatu dlouhodobého ošetřovného za určité 
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období je třeba osvědčit trvání potřeby dlouhodobé péče, a to potvrzením ošetřujícího lékaře 

o trvání potřeby dlouhodobé péče na předepsaném tiskopise, nebo rozhodnutím ošetřujícího 

lékaře anebo orgánu nemocenského pojištění o ukončení potřeby dlouhodobé péče. 

(7) Nárok na výplatu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se uplatňuje 

a) potvrzením zaměstnavatele na předepsaném tiskopise o tom, že pojištěnka byla převedena 

na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů 

zakázána těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám; 

to platí obdobně, jedná-li se o příslušnici, která byla odvolána z dosavadního služebního místa, 

protože při výkonu služby vykonávala činnosti, které jsou zakázány těhotným ženám, ženám 

do konce devátého měsíce po porodu a ženám, které kojí, 

b) rozhodnutím ošetřujícího lékaře na předepsaném tiskopise o potřebě převedení pojištěnky na 

jinou práci z důvodu, že práce, kterou předtím konala, ohrožuje její těhotenství, zdraví, 

mateřství nebo schopnost kojení; to platí obdobně pro příslušnici odvolanou z výkonu služby. 

Pro výplatu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je třeba osvědčit potřebné 

skutečnosti, a to potvrzením zaměstnavatele na předepsaném tiskopisu, v němž je uveden den, 

kdy došlo k převedení pojištěnky na jinou práci nebo na jiné služební místo, dosavadní práce 

(služební místo) a práce (služební místo), na kterou byla pojištěnka převedena, důvod převedení 

a den, kdy bylo převedení ukončeno. Pro výplatu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství 

a mateřství za jednotlivé kalendářní měsíce je dále třeba osvědčit výši započitatelného příjmu 

a počet dnů uvedený v § 43 odst. 2, a to potvrzením zaměstnavatele (§ 97 odst. 1 a odst. 4). 

(8) Nárok na výplatu otcovské se uplatňuje na předepsaném tiskopise. Pro výplatu otcovské 

v případě uvedeném v § 38a odst. 1 písm. b) je třeba dále osvědčit skutečnost, že žadatel převzal 

dítě do péče, rozhodnutím příslušného orgánu (§ 38d). 

(9) Pro účely uplatňování nároků na dávky se za předepsané tiskopisy považují též tiskopisy 

vydané na základě mezinárodních smluv a tiskopisy využívané pro koordinaci sociálního 

zabezpečení v rámci Evropské unie. 
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