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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb.,
o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii
a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů

Lhůta pro projednání Senátem
uplyne 6. května 2021
(Navazuje na sněmovní tisk č. 1177
z 8. volebního období PS PČR)

2021

ZÁKON
ze dne

2021,

kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, se mění takto:
1.

V § 2 odst. 3 se slova „bodu 1“ nahrazují slovy „bodů 1 a 2“.

2.

V § 3 odst. 1 se na konci písmene b) středník nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno
c), které včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

„c) nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li
o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami
nebo autismem4), kterému bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení za
účelem stanovení podpůrných opatření pro jeho vzdělávání5) (dále jen „dítě se speciálními
vzdělávacími potřebami“), jestliže nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného
opatření při epidemii;
____________________
4
)
§ 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
5
)
§ 15 odst. 2 a 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.“.
3.

V § 3 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „a b)“ nahrazují slovy „až c)“.

4.

V § 4 odst. 4 se číslo „70“ nahrazuje číslem „80“.

5.

V § 5 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „Nárok na výplatu ošetřovného v případě
uvedeném v § 3 odst. 1 písm. c) se dále osvědčuje potvrzením školy s uvedením, že jde
o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 3 odst. 1 písm. c).“.

6.

V § 5 odst. 2 větě poslední se za slovo „pojištění,“ vkládají slova „jde-li o potvrzení
o uzavření zařízení podle věty první,“.

-27.

V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Škola je povinna na žádost zaměstnance potvrdit pro účely ošetřovného, že se jedná
o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 3 odst. 1 písm. c). Porušení povinnosti
podle věty první a podle § 6 věty první se považuje za porušení povinnosti podle § 106 zákona
o nemocenském pojištění.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ošetřovné náleží za kalendářní dny v období ode dne 1. března 2021 do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona ve výši podle § 4 odst. 4 zákona č. 438/2020 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Ošetřovné vyplacené za kalendářní dny v období ode dne 1. března 2021 do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona v nižší výši, než je výše ošetřovného stanovená podle § 4 odst. 4 zákona
č. 438/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se doplatí bez
žádosti nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
za které ošetřovné náleží.
3. Nárok na ošetřovné z důvodu péče o dítě podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 438/2020
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká ode dne 1. března 2021.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

