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V. 

 

Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 133/2020 Sb., o některých 

úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

při epidemii v roce 2020, s vyznačením navrhovaných změn 
 

 

§ 4 

 

 (1) Podpůrčí doba u ošetřovného se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření 

zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 30. června 

2020.  

  

 (2) Podle odstavce 1 se postupuje i v případě, že podpůrčí doba uplynula přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona.  

  

 (3) V rámci podpůrčí doby stanovené podle odstavce 1 je možné vystřídání podle § 39 

odst. 4 věty první zákona o nemocenském pojištění i vícekrát, přičemž vystřídání není možné 

v jednom kalendářním dnu; podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se přitom u 

každého oprávněného posuzují ke dni prvního převzetí péče. V případě vystřídání podle věty 

první se ošetřovné vyplácí každému oprávněnému za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny 

jeho péče vykázané na předepsaném tiskopisu; na tomto tiskopisu se uvádějí též dny, v nichž o 

dítě (osobu) pečoval druhý oprávněný.  

  

 (4) Při výplatě ošetřovného za dobu podpůrčí doby prodloužené podle odstavce 1 se 

postupuje obdobně podle § 110 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění, pokud se nestanoví 

jinak v odstavci 3. 

 

§ 4a 

 

     Výše ošetřovného za kalendářní den činí od 1. dubna 2020  do 30. června 2020 80 % 

denního vyměřovacího základu, s výjimkou ošetřovného, na které vznikl nárok podle § 39 

odst. 1 písm. a) a  písm.  b) bodu 3 zákona o nemocenském pojištění před 1. dubnem 2020. 

 

* * * * * 
§ 5 

 

 (1) Nárok na služební volno s poskytnutím služebního příjmu podle § 71 odst. 2 zákona 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů má též příslušník bezpečnostního sboru, 

který nemůže vykonávat službu z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let 

věku, pokud bylo uzavřeno zařízení nebo škola na základě mimořádného opatření při epidemii.  

  

 (2) Nárok na služební volno s poskytnutím služebního příjmu podle § 71 odst. 2 zákona 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů má též příslušník bezpečnostního sboru, 

který nemůže vykonávat službu z důvodu péče o osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v 

zařízení uvedeném v § 2 odst. 2, pokud toto zařízení bylo uzavřeno na základě mimořádného 

opatření při epidemii.  
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 (3) Doba služebního volna s poskytnutím služebního příjmu podle § 71 odst. 2 zákona 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo 

uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 

30. června 2020; stejně se postupuje i v případě, že služební volno bylo již ze stejného důvodu 

vyčerpáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

* * * * * 
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