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III. 

N á v r h  

 

ZÁKON 

 

ze dne ……………………2016, 

 

 

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ  

 

Změna zákona o nemocenském pojištění  

 

Čl. I 

 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., 

zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 

č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., 

zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., 

zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 

č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 

zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 

č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., 

zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 

č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., 

zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona 

č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., 

se mění takto: 

 

 

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „mateřství“ vkládají slova „, péče otce o dítě po jeho narození“ 

a slova „člena domácnosti nebo péče o něj“ se nahrazují slovy „jiné fyzické osoby nebo 

péče o ni“.  

 

2. V § 3 písm. l) se za slovo „mateřství“ vkládají slova „ , nástup na otcovskou poporodní 

péči“. 

 

3. V § 3 písmeno u) včetně poznámky pod čarou č. 78 zní:  

„u) otcem dítěte muž zapsaný jako otec dítěte do knihy narození78), 

_______________________  
78) § 14 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 
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4. V § 3 se na konci textu písmene v) doplňují slova „; v případě svěření dítěte soudem 

do společné nebo do střídavé péče30) obou rodičů se za domácnost považuje domácnost 

každého z těchto rodičů“.  

 

5. V § 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 

„c) otcovská poporodní péče (dále jen „otcovská“),“. 

 

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e). 

 

6. V § 16 úvodní části ustanovení, § 21 odst. 1 písm. b), § 47 odst. 1 větě první a v § 95 

odst. 1 písm. d) se za slova „pomoci v mateřství“ vkládá slovo „ , otcovské“. 

 

7. V § 18 odst. 7 písm. c) se za slovo „mateřství“ vkládá slovo „ , otcovská“. 

 

8. V § 20 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo na více otcovských“. 

 

9. V § 29 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:  

 

„(2) Výše nemocenského za kalendářní den činí 100 % denního vyměřovacího základu 

v případech, kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena 

karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel ve veřejném zájmu na provádění 

záchranných nebo likvidačních prací při požáru, ekologické nebo průmyslové havárii, při 

povodni, vichřici nebo vyšším stupni větrné pohromy nebo při jiných mimořádných 

událostech jako člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním 

střediskem Hasičského záchranného sboru České republiky.“.  

 

 

10. V části třetí se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která včetně nadpisu zní: 

 

„HLAVA V 

 

OTCOVSKÁ 

 

Díl 1 

Podmínky nároku na otcovskou 

 

§ 38a 

 

(1) Nárok na otcovskou má 

a) pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, 

b) pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě 

rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let 

věku. 

 

(2) Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné je účast 

na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 alespoň po dobu 3 měsíců 

bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou podle § 38b odst. 2. Podmínkou 

nároku na otcovskou zahraničního zaměstnance je účast na pojištění jako zahraničního 

zaměstnance podle § 10 odst. 8 alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni 

nástupu na otcovskou podle § 38b odst. 2.  
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(3) Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne 

narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. 

 

(4) V tomtéž případě péče o totéž dítě náleží otcovská jen jednou a jen jednomu 

z oprávněných. Otcovská náleží jen jednou i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí 

narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče; v tomto případě se 

péče o více těchto dětí považuje za péči o jedno dítě. 

 

 (5) Nárok na otcovskou nemají pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, 

odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu 

zabezpečovací detence zařazené do práce. 

 

 

Díl 2 

Podpůrčí doba u otcovské 

 

§ 38b 

 

(1) Podpůrčí doba u otcovské činí 1 týden. 

 

(2) Podpůrčí doba u otcovské začíná nástupem na otcovskou. Nástup na otcovskou 

nastává dnem, který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne 

převzetí dítěte do péče.  

 

(3) Jestliže je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o tyto děti 

z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, podpůrčí doba u otcovské 

končí dnem umístění dítěte do takového zařízení. Obdobně se postupuje v případě, pokud 

rodiče o dítě přestali pečovat a dítě bylo z tohoto důvodu svěřeno do péče nahrazující péči 

rodičů.  

 

(4) Výplata otcovské se nepřerušuje. Otcovská náleží po celou podpůrčí dobu 

i v případě úmrtí dítěte před uplynutím podpůrčí doby.  

 

 (5) Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se pojištěnci vyplácí otcovská, 

vznikne nárok na další otcovskou z téhož pojištění, nevyplácí se další otcovská po dobu, 

po kterou trvá nárok na předchozí otcovskou; podpůrčí doba u této další otcovské se však 

stanoví ode dne nástupu na otcovskou. Otcovská se dále nevyplácí za dny pracovního 

klidu, pokud pojištěnci nevznikl nárok na výplatu otcovské alespoň za 1 kalendářní den, 

který měl být pro něho pracovním dnem. 

 

 

Díl 3 

Výše otcovské 

 

§ 38c 

 

Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu. 
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Díl 4 

Společné ustanovení o otcovské 

 

§ 38d 

Za rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů 

se považují rozhodnutí podle § 38 písm. a) až e) a g) až i) a rozhodnutí soudu o svěření 

dítěte do pěstounské péče.“. 

 

Dosavadní hlavy V až VII se označují jako hlavy VI až VIII. 

 

11. V § 39 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „jiného člena domácnosti, jehož“ nahrazují slovy 

„jiné fyzické osoby, jejíž“ a slova „členky domácnosti“ se nahrazují slovem „ženy“.  

 

12. V § 39 odst. 2 větě první se slova „dítě mladší 10 let rodičem“ nahrazují slovy „příbuzného 

v linii přímé79)“. 

 

Poznámka pod čarou č. 79 zní:  

„79) § 772 občanského zákoníku.“.  

 

13. V § 39 odst. 2 se věta druhá zrušuje.  

 

14. V § 48 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) nárok na výplatu otcovské přednost před nárokem na výplatu nemocenského 

a ošetřovného,“. 

 

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 

 

15. V § 48 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Je-li však jednou z dávek podle věty první 

otcovská, nesmí být úhrn dávek za kalendářní den vyšší, než by činila výše otcovské 

vypočtené z denního vyměřovacího základu ve výši třetí redukční hranice; je-li úhrn 

dávek vyšší, snižuje se postupně ošetřovné, nemocenské a otcovská tak, aby úhrn dávek 

tuto výši otcovské nepřesáhl.“. 

 

16. V § 97 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Jde-li o žádost o otcovskou, předává 

zaměstnavatel tuto žádost okresní správě sociálního zabezpečení podle věty první 

neprodleně po uplynutí podpůrčí doby podle § 38b.“. 

 

17. V § 109 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které 

zní:  

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

záchranného sboru kraje, jehož operačním střediskem byla jednotka Sboru dobrovolných 

hasičů obce povolána, že pojištěnec je členem této jednotky a že k dočasné pracovní 

neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo v  souvislosti se skutečnostmi uvedenými 

v § 29 odst. 2.“. 

 

18. V § 109 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 

„(7) 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).“. 
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Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. 

 

19. V § 110 odst. 2 větě první se za slovo „Nemocenské“ vkládá slovo „ , otcovská“.  

 

20. V § 145 odst. 2 se slova „až 6“ nahrazují slovy „až 7“. 

 

 

Čl. II 

 

Přechodná ustanovení 

 

1. Narodilo-li se dítě přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nárok na otcovskou 

poporodní péči vzniká, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ještě neuplynulo 6 týdnů 

ode dne jeho narození.  

 

2. Bylo-li převzato dítě do péče nahrazující péči rodičů přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, nárok na otcovskou poporodní péči vzniká, pokud ke dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona ještě neuplynulo 6 týdnů ode dne jeho převzetí do této péče.  

 

3. Vznikne-li potřeba ošetřování přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytuje se 

ošetřovné podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

 

Čl. III 

 

V § 37 odst. 1 písm. e) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona 

č. 241/1994 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 242/2003 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., 

zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 

č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb., se slova „jiného člena 

domácnosti“ nahrazují slovy „jinou fyzickou osobu“ a za slovo „osamělý,“ se vkládají slova 

„dobu, po kterou trvala podpůrčí doba u otcovské poporodní péče podle zákona 

o nemocenském pojištění,“. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o důchodovém pojištění 

 

Čl. IV 

 

       Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona 

č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., 

zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona 

č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., 
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zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona 

č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., 

zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona 

č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., 

zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního 

soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., 

zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 

č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 

zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona 

č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., 

zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 

č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., 

zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona 

č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 183/2014 Sb., 

zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014  Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona 

č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 5 odst. 2 písm. g) se za slovo „ošetřovného“ vkládají slova „a u otcovské poporodní 

péče“.   

 

2.  V § 16 odst. 4 písm. a) se slova „jiného člena domácnosti“ nahrazují slovy „jiné fyzické 

osoby“ a za slovo „docházku,“ se vkládají slova „doby, po kterou trvala podpůrčí doba u 

otcovské poporodní péče podle zvláštního právního předpisu5e),“. 

 

3. V § 52 odst. 1 písm. b) se slovo „výchovy“ nahrazuje slovem „péče“ a slova „nebo 

do společné výchovy manželů37)“ včetně poznámky pod čarou se zrušují. 

 

4. V § 52 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok 

na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou 

též, byl-li získán aspoň 1 rok doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 přede dnem 

smrti v období uvedeném v § 40 odst. 2 větě první anebo, jde-li o pojištěnce staršího 38 let, 

byly-li získány aspoň 2 roky doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 přede dnem smrti 

v období uvedeném v § 40 odst. 2 větě druhé.“. 

 

5. V § 52 odst. 5  se slova „výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů37)“ 

nahrazují slovy „péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte 

do péče jiné osoby“. 

 

Čl. V 

 

Přechodné ustanovení 

 

     Nároky na sirotčí důchod uvedené v § 52 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž podmínky byly splněny přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, ale nezakládaly nárok před tímto dnem, se posuzují podle zákona 

č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; sirotčí důchod 

se v těchto případech přizná nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

 

Čl. VI 

 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona 

č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 

zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., 

zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona 

č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 66 odst. 3 větě první se za slova „čerpání dovolené“ vkládají slova „na dobu, kdy je 

příslušníkovi vyplácena otcovská poporodní péče,“. 

 

2. V § 66 odst. 5 větě první se část věty před středníkem nahrazuje slovy „Byl-li příslušník 

během dovolené uznán neschopným ke službě, ošetřuje-li nemocného člena rodiny nebo 

je-li mu vyplácena otcovská poporodní péče, dovolená se mu přerušuje“. 

 

3. V § 78 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „U příslušníka je neschopnost ke službě, 

nařízení karantény nebo vyplácení otcovské poporodní péče omluvenou překážkou 

ve službě.“. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

 

Změna zákoníku práce 

 

Čl. VII 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona 

č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., 

Nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona 

č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 

zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona 

č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 

zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona 

č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011, zákona č. 375/2011 Sb., zákona 

č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., 

zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 

č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb. zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., 

zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 191 se slova „jiného člena domácnosti“ nahrazují slovy „jiné fyzické osoby“. 
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2. V § 192 odst. 1 větě čtvrté se slova „nebo peněžitá pomoc v mateřství63)“ nahrazují slovy 

„ , peněžitá pomoc v mateřství63) nebo otcovská poporodní péče113)“.  

 

Poznámky pod čarou č. 63 a 113 znějí:  

„63) § 33 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
113) § 38b zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. VIII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem devátého kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNA9TCBH49)


