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ZÁKON

ze dne 29. dubna 2020,

kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách
v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii v roce 2020, se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňují slova
„ , nejdéle však do 30. června 2020“.

2. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

„§ 4a

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

3. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který zní:

„§ 4b

(1) Po dobu platnosti mimořádného opatření
při epidemii se neuplatní § 39 odst. 5 písm. b) zá-
kona o nemocenském pojištění, jde-li o nárok na
ošetřovné podle § 39 odst. 1 písm. b) bodů 1 a 2
zákona o nemocenském pojištění nebo o nárok na
ošetřovné podle tohoto zákona a potřeba péče
vznikla v období od 11. března 2020 do 30. června
2020, byla-li dohoda o pracovní činnosti nebo do-
hoda o provedení práce uzavřena před 11. březnem
2020. Ošetřovné podle věty první náleží též, jestliže
tito zaměstnanci byli na základě této dohody účastni
nemocenského pojištění v únoru 2020 a potřeba oše-
třování vznikla za trvání této dohody v bezpro-
středně následujícím kalendářním měsíci, v němž
tento zaměstnanec není účasten nemocenského po-
jištění.

(2) Zaměstnavatel je povinen na předepsaném
tiskopisu vydaném Českou správou sociálního za-
bezpečení potvrdit všechny rozhodné skutečnosti
potřebné pro posouzení nároku na ošetřovné podle
odstavce 1.

(3) Nárok na ošetřovné a podpůrčí doba pro
ošetřovné zaměstnanců činných na základě dohody
o pracovní činnosti a na základě dohody o provedení
práce trvá jen po dobu trvání těchto dohod.“.

4. V § 5 odst. 3 se za slova „při epidemii“ vklá-
dají slova „ , nejdéle však do 30. června 2020“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ošetřovné vyplacené za kalendářní dny v ob-
dobí ode dne 1. dubna 2020 do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona v nižší výši, než je výše ošetřovného
stanovená podle § 4a zákona č. 133/2020 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se bez žádosti doplatí do 30 dnů ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

2. Výše ošetřovného podle § 4b zákona č. 133/
/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, za kalendářní den činí do dne
31. března 2020 60 % denního vyměřovacího zá-
kladu.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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