
„Ošetřovné“ pro OSVČ 

 

 

Vracení žádosti k doplnění -nejčastější problémy 

Řádně nepodepsaná žádost / řádně nepodepsané čestné prohlášení 

- Žádost byla odeslána z datové schránky jiné osoby (osoby odlišné od žadatele), ať již fyzické 

nebo právnické. K odeslání žádosti je vždy třeba používat vlastní datovou schránku. 

- Datovou schránku jiné osoby lze využít pouze na základě plné noci, která by musela být řádně 

podepsána (buď uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele, nebo by šlo výstup 

autorizované konverze dokumentů).   

- Žádost byla odeslána bez uznávaného elektronického podpisu. 

- Uznávaným elektronickým podpisem je zaručený podpis založený na kvalifikovaném 

certifikátu, nelze použít komerční certifikát.  

Nečitelná žádost /nečitelné čestné prohlášení 

- Žádost byla ofocena, naskenována, apod. a zaslaný podklad ztratil svou čitelnost. 

Nedoložený nebo nečitelný doklad / potvrzení o uzavření školy či jiného zařízení 

- Potvrzení nebylo doloženo, přestože jde podle výzvy o povinnou přílohu. Pozn.: krátce po 

vyhlášení výzvy obsahoval formulář žádosti text konstatující, že potvrzení je třeba, „vyjma 

škol, které jsou uzavřeny na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy – 

originál/prostá kopie“. Jednalo se o technický problém. Vzhledem k tomu, že je třeba 

respektovat vyhlášenou výzvu, je nutné potvrzení doložit. 

- Z potvrzení nevyplývalo, jakou školu/zařízení konkrétní dítě/osoba navštěvuje, a od kdy bylo 

uzavřeno.  

- Potvrzení bylo ofoceno, naskenováno, apod. a zaslaný podklad ztratil svou čitelnost. 

Nesprávné IČ 

- Uvedené IČ není IČ žadatele. Zpravidla jde o problém, kdy spolupracující osoba uvede IČ 

osoby, s níž spolupracuje.  

- Vždy je třeba uvést vlastní IČ. IČ se uvádí, pouze bylo-li přiděleno. 

- Nemá-li OSVČ nebo spolupracující osoba IČ, políčko se nevyplňuje (nejde o povinné políčko). 

Nesprávné DIČ 

- Uvedené DIČ je DIČ jiné osoby. Zpravidla jde o problém, kdy spolupracující osoba uvede DIČ 

osoby, s níž spolupracuje.  

- Vždy je třeba uvést vlastní DIČ. 

- DIČ je špatně vytvořeno, např. CZ + IČ. V případě fyzických osob se obvykle tvoří CZ + rodné 

číslo.  

Opakované podávání žádosti jedním žadatelem 

- Ve výzvě za stanovené časové období je možné podat jen jednu žádost za žadatele. 

Nesprávné číslo bankovního účtu (špatný formát) 

- Zkontrolujte číslo a formát bankovního účtu a opravte. 

 


