
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany 
Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
(sněmovní tisk č. 854) 

 

 

 Vláda na své schůzi dne 8. června 2020 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

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

a zaujala k tomuto návrhu nesouhlasné stanovisko především z následujících důvodů: 

 

1. Vláda upozorňuje, že nelze vycházet z předpokladu, že u každého dítěte v předškolním 

věku nebo ve věku povinné školní docházky jsou „automaticky“ splněny podmínky 

nároku na ošetřovné při plošném uzavření školských (dětských) zařízení nebo škol. 

Předkladatelé návrhu zákona pominuli skutečnost, že potvrzením o uzavření školského 

(dětského) zařízení nebo školy vydaným konkrétnímu rodiči zařízení nebo škola nejen 

potvrzuje své uzavření, ale fakticky též skutečnost, že konkrétní dítě toto školské 

(dětské) zařízení skutečně navštěvuje nebo žák právě do této školy dochází. Okresní 

správa sociálního zabezpečení takovými informacemi nedisponuje; bez potvrzení by 

tedy nebylo možné určit, zda v konkrétním případě vznikla potřeba péče o toto dítě 

z důvodu uzavření školského (dětského) zařízení, či nikoliv (např. v případě povoleného 

individuálního vzdělávání žáka se toto uskutečňuje bez jeho pravidelné účasti ve škole). 

Rovněž je třeba upozornit, že ne všechny děti zahajují povinnou školní docházku v šesti 

letech věku, řada dětí má povolen odklad začátku školní docházky.  

 

2. V případě, že je konkrétní školské (dětské) zařízení nebo škola uzavřeno na základě 

plošného opatření příslušného orgánu s působností na území celé České republiky, 

neznamená to nutně, že byla uzavřena všechna existující školská a obdobná zařízení, 

nebo že neexistují z uvedeného opatření výjimky. Uzavření nebo znovuotevření zařízení 

může být například podmíněno počtem žáků ve třídě či škole, možnostmi zařízení zajistit 

dostatečnou ochranu dětí i pracovníků, složením dětského kolektivu (zda například 

zařízení navštěvuje vysoké procento dětí, které jsou vystaveny vyššímu riziku nebo 

vyžadují speciální péči) a podobně. Přestože by došlo k situaci, že opravdu byla 

uzavřena všechna zařízení příslušného typu v České republice, k uvolňování tohoto 
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nařízení už opět nemusí docházet u všech těchto zařízení naráz, nýbrž například 

v návaznosti na situaci v jednotlivých krajích či konkrétním školském zařízení. Okresní 

správa sociálního zabezpečení by musela pokaždé zjišťovat, zda to které školské 

zařízení skutečně nadále zůstává uzavřeno, což by bylo administrativně velmi náročné. 

 

3. Potvrzení školy nebo zařízení pro péči o děti vydané školským (dětským) zařízením 

nebo školou slouží nejen pro uplatnění nároku na ošetřovné podle zákona 

o nemocenském pojištění, které provádějí okresní správy sociálního zabezpečení, ale 

případně i k prokázání nároku na služební volno s poskytnutím služebního příjmu podle 

zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo předpisů 

upravujících nároky vojáků z povolání (provádějí příslušné služební orgány). Proto i při 

plošném uzavření školských (dětských) zařízení nebo škol by tato zařízení i nadále 

vydávala potvrzení pro potřeby prokázání nároků podle jiných zákonů.  

 

4. Zákon o nemocenském pojištění vychází z předpokladu, že běžně dochází k uzavření 

školského (dětského) zařízení nebo školy jen v jednotlivých případech, popřípadě 

k uzavření několika těchto zařízení najednou, nikoliv však k plošnému uzavření všech 

školských (dětských) zařízení nebo škol na celém území České republiky, jak k tomu 

došlo poprvé za současného stavu z důvodu mimořádných opatření přijatých 

v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/. Proto 

také byly nároky na ošetřovné podle zákona o nemocenském pojištění částečně 

modifikovány zvláštním zákonem č.133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním 

zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění 

zákona č. 230/2020 Sb.  
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