
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

 

k návrhu poslanců Jeronýma Tejce, Romana Sklenáka a dalších, na vydání zákona, 

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 1008) 

 

 
Vláda na své schůzi dne 20. února 2017 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a 

vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas, a to zejména z těchto důvodů: 

1. Vláda upozorňuje, že v legislativním procesu se v Poslanecké sněmovně ve druhém 

čtení nachází návrh koncepční novely zákoníku práce a dalších souvisejících zákonů 

(sněmovní tisk č. 903), který zásadním způsobem mění některé instituty, do nichž 

zasahuje též posuzovaný návrh zákona, např. dovolenou. Stejně tak vláda považuje       

za potřebné upozornit na vládní návrh novely zákona o nemocenském pojištění 

(sněmovní tisk č. 1029) postoupený vládou Poslanecké sněmovně dne 8. února 2017, 

kterým se mimo jiné navrhuje zavedení nové dávky nemocenského pojištění „dlouhodobé 

ošetřovné“, přičemž má vláda za to, že předložený návrh fakticky sleduje stejný cíl jako 

uvedený vládní návrh.     

2. Vláda je nucena konstatovat, že po věcné stránce předložený návrh zákona 

nezohledňuje dostatečně reálně všechny situace péče o osoby závislé na péči jiné 

fyzické osoby ve třetím a čtvrtém stupni.  Potřeba ošetřovatelské dovolené se týká 

například i rodičů, kteří pečují o zletilé dítě nebo, a to velice často, manželů pečujících  

o druhého manžela (registrovaného partnera) anebo i osob v jiném příbuzenském 

poměru. Vláda zastává názor, že institut ošetřovatelské dovolené by měl být rozšířen          

na okruh osob blízkých analogicky s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, resp. s ustanovením § 4 odst. 1 

tohoto zákona. Podle názoru vlády by také bylo vhodné, aby byla upravena možnost 

rozdělení maximální délky ošetřovatelské dovolené do více částí, a bylo tak umožněno 

její postupné čerpání, ať už v případě péče o jednu osobu nebo postupně o více osob.  

3. Vláda dále upozorňuje na to, že předložený návrh zákona řeší problém zajištění péče  

o osoby závislé na péči jiné fyzické osoby zaměstnanci, jejichž pracovněprávní vztahy  

se řídí zákoníkem práce. Návrh tedy zcela rezignuje na obdobnou úpravu v jiných 

právních předpisech týkajících se služebních poměrů například vojáků z povolání, 
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příslušníků bezpečnostních sborů, státních zaměstnanců, a zakládá tak určitou 

nežádoucí nerovnost.   

4. Navrhovaný rozsah pečovatelské dovolené v délce 2 let považuje vláda za velmi 

zatěžující pro zaměstnavatele, který musí pečujícího zaměstnance nahradit na poměrně 

dlouhou dobu.  

5. Vláda nesouhlasí s tvrzením uvedeným v důvodové zprávě k předloženému návrhu 

zákona, že tento návrh „nemá rozpočtový dopad na veřejné ani jiné rozpočty“. Tomu 

ovšem nesvědčí skutečnost, že za zaměstnance, kteří budou (až v rozsahu 2 let) čerpat 

ošetřovatelskou dovolenou, bude plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát.  

6. Z dikce ustanovení § 198a vkládaného návrhem nově do zákoníku práce není zřejmé, zda 

zaměstnanec může u jednoho zaměstnavatele čerpat ošetřovatelské volno skutečně jen 

 jednou bez ohledu na vyčerpanou dobu, tedy například jen na 14 dní na péči o jednoho 

rodiče a v případě potřeby péče o druhého rodiče již tento nárok nezíská po celou dobu, po 

níž zůstane zaměstnán u stejného zaměstnavatele. 

7. Navrhovaným zákonem mají být vložena do § 47 zákoníku práce slova „nebo 

ošetřovatelské“ za slovo „rodičovské“, což působí podle názoru vlády zmatečně, 

neboť rodičovská dovolená se v tomto ustanovení uvádí jen pro případ zaměstnance 

čerpajícího tuto dovolenou po dobu, kdy je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou 

dovolenou a jinak se zde rodičovská dovolená obecně neuvádí. Tatáž zmatečnost nastává 

u ustanovení § 235 odst. 1, v jehož textu je navíc obsažen odkaz na § 196, který 

předloženým návrhem zavádějícím ošetřovatelskou dovolenou není upraven vůbec. 
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