
Péče o dítě době nouzového stavu 
třetí aktualizovaná verze 

I. 
 Podle ustanovení § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostního sboru, má příslušník nárok na služební volno s nárokem na 
služební příjem při péči o dítě mladší 10 let z důvodu, že dětské výchovné zařízení, v jehož péči 
dítě jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny z nařízení příslušných orgánů. Podle § 
71 odst. 2 citovaného zákona se služební volno v tomto případě poskytuje v nezbytně nutném 
rozsahu, v rámci prvních 9 kalendářních dnů, a jde-li o osamělého příslušníka, v rámci prvních 
16 kalendářních dnů, jestliže doba potřeby ošetřování nebo péče trvá. 
 

II. 
 Usnesením vlády č. 194/2020 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 
Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení 
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na 
území České republiky nouzový stav.  
 V souvislosti s tímto opatřením byl přijat zákon č.133/2020 Sb., o některých úpravách 
v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. 
Ustanovením § 5 tohoto zákona byla s účinností po dobu nouzového stavu provedena změna 
v poskytování služebního volna s poskytnutím služebního volna při péči o dítě.  
 Nárok na služební volno s poskytnutím služebního volna má příslušník bezpečnostního 
sboru, který nemůže vykonávat službu z důvodu péče o dítě, a to nejen o dítě do 10 let věku, 
ale také o dítě ve věku od 10 let, které nedovršilo 13 let věku, pokud bylo uzavřeno zařízení 
nebo škola na základě mimořádného opatření při epidemii.  

Nárok na služební volno s poskytnutím služebního příjmu má též příslušník 
bezpečnostního sboru, který nemůže vykonávat službu z důvodu péče o osobu ve věku nad 10 
let, která je umístěna v zařízení určeném pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné 
osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách. 

Zásadně se změnila doba poskytování předmětného služebního volna. Poskytování 
služebního volna s poskytnutím služebního příjmu se prodlužuje o dobu, po kterou trvá 
uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii.  

 
IIa. 

(1) Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského 
zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě 
jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, se pro účely poskytování služebního volna z důvodu péče 
o dítě, považuje v období do 30. června 2020 za splněnou i v případě, že příslušník dítě do 
tohoto zařízení nebo do školy neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví 
jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru označovaného 
jako SARS CoV-2 nebo z jiných vážných důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména 
výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení 
omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s výskytem 
koronaviru. Důvod pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole podle věty první je příslušník 
povinen uvést v žádosti o udělení služebního volna. Uvedené platí obdobně v případě péče 
v zařízeních určených pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni 
I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, a péče o osobu ve věku nad 10 let, která 
je umístěna v uvedených zařízeních, pokud toto zařízení bylo uzavřeno na základě 
mimořádného opatření při epidemii.  

 
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dne 27. května 2020 



 
(3) Pokud příslušník pečoval o dítě za podmínek odst. 1 v období od 25. května 2020 

například čerpáním dovolené nebo služebního volna bez poskytnutí služebního příjmu, 
považuje se tato péče do nabytí účinnosti tohoto opatření za služební volno s poskytnutím 
služebního příjmu podle § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru. 
 

III. 
 Podle § 70 odst. 2 zákona o služebním poměru je vyloučeno souběžné poskytnutí 
služebního volna při péči o dítě více oprávněným příslušníkům nebo souběžné poskytnutí 
služebního volna s poskytnutím služebního příjmu a ošetřovného poskytovaného zaměstnanci 
podle zákona o nemocenském pojištění. 
 Oprávnění příslušníci se mohou při péči o dítě střídat, stejně jako oprávněný příslušník 
s osobou, která má nárok na ošetřovné. 
 Nárok na služební volno nemá příslušník, jestliže o dané dítě, anebo o jiné dítě 
v domácnosti do věku 13 let, pečuje osoba, která má nárok na peněžitou pomoc v mateřství 
nebo na rodičovský příspěvek, na ošetřovné nebo čerpá služební volno z důvodu péče o dítě. 
Uvedené neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, byla přijata k poskytnutí 
lůžkové péče nebo jí byla na základě veřejného zdravotního pojištění 
poskytnuta komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče, porodila nebo jí byla nařízena 
karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. 
 

IV. 
 Příslušník, který čerpá služební volno z důvodu péče o dítě, je za předpokladu, že dítě 
může být dočasně v péči jiné osoby, s výjimkou osoby čerpající služební volno nebo ošetřovné, 
a po předchozí domluvě s vedoucím příslušníkem, oprávněn, nikoli však povinen, vykonat 
službu.  
 

V. 
 Při služebním volnu z důvodu péče o dítě se, podle § 124 odst. 7 zákona o služebním 
poměru, poskytuje  ve výši odpovídající průměrnému služebnímu příjmu.  
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