
N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne …………… 2020, 

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

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., 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 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 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., zákona č. 385/2015 Sb., zákona č. 47/2016 

Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 377/2016 Sb., zákona  

č. 440/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., zákona č.93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona 

č. 148/2017 Sb., zákona č.202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č.  206/2017 Sb., 

zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 

Sb., zákona č. 333/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 358/2019 Sb., zákona č. 366/2019 

Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto: 

 

1.  V § 47 se za slova „nasazení nebo“ vkládají slova „po ukončení ošetřovatelského volna“. 

2. V § 191 se za slovo „právního předpisu59)“ vkládají slova „po dobu ošetřovatelského volna,“.  

3. V § 199 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Zaměstnavatel je povinen svému zaměstnanci, který je u něj v pracovním poměru alespoň 

jeden rok, poskytnout ošetřovatelské volno, pokud pečuje o osobu, která je závislá na péči jiné 

osoby ve stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních 

službách nebo se do tohoto stavu závislosti náhle dostala. Zaměstnanec je povinen podat žádost 

o ošetřovatelské volno a toto mu má byt umožněno v případě, že se bude starat o svého rodiče 

či prarodiče nebo rodiče či prarodiče svého manžela/ky/ nebo registrovaného partnera/ky/ 

anebo o zletilé dítě své či svého manžela/ky/ či registrovaného partnera/ky/. Ošetřovatelské 

volno na konkrétního člena rodiny přísluší zaměstnanci u téhož zaměstnavatele jen jednou  

a nejvýše na dobu 1 roku. Náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nepřísluší.“. 
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4. V § 235 odst. 1 se za slovo „doba“ vkládají slova „ošetřovatelského volna“.  

 

Čl. II  

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 

vyhlášení.  
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