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                   VII. 
Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:                                      
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 29. září 2016 s termínem sdělení 
stanovisek do 26. října 2016. Vyhodnocení zásadních připomínek je uvedeno v následující tabulce: 
 
Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
Obecně Ministerstvo 

financí 
Obecně 
S předloženým návrhem zákona vyslovujeme zásadní 
nesouhlas. Z hlediska kompetencí Ministerstva financí 
nepodporujeme navrhované opatření, a to zejména 
z důvodu prohloubení deficitu státního rozpočtu a 
výpadku příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a 
daně z příjmu fyzických osob a zároveň zvýšení výdajů 
z titulu výplaty nové dávky. A to vše s výrazným 
rizikem nenaplnění předpokládaných efektů. 

Neakceptováno – ROZPOR 
 
Vzhledem k demografickému stárnutí se bude dále zvyšovat 
počet osob, které budou vyžadovat péči. Zvyšování kapacit LDN 
nebo domovů pro seniory tak, aby pokryly potřeby celé 
stárnoucí populace, není organizačně, finančně, ani 
environmentálně možné, a ani žádoucí. Trend směřuje 
především k co nejdelšímu setrvání závislých seniorů nebo 
dalších osob v jejich přirozeném, domácím prostředí. Proto je 
nezbytné veřejné finance investovat zejména do podpory 
terénních sociálních služeb a zlepšení postavení neformálních 
pečovatelů. Dlouhodobé ošetřovné představuje dílčí krok v této 
podpoře. Dopady na státní rozpočet nepředstavují jen 
bezprostřední dopady negativní, ale i pozitivní – domácí péče je 
levnější, než péče institucionální, takže se právě na té ušetří a to 
podle našich odhadů asi 1300 Kč na osobu na den, což 
představuje cca 900 mil. Kč, předpokládáme-li, že přibližně 1/4 
z celkového počtu pojištěnců si v současnosti nemůže péči 
dovolit. Bude-li dávka zavedena, lze předpokládat, že právě oni 
využijí této možnosti a ošetřovaná osoba nebude umístěna do 
institucionální péče. 

Obecně Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
Návrh novely zákona považujeme za nesystémový. 
Nejedná se ze strany MPSV o jediné navrhované 
opatření v nemocenském systému a systémů s tím 
souvisejících (další je např. zrušení horní hranice čerpání 

Neakceptováno – ROZPOR 

Návrh novely zákona nelze považovat za nesystémový, neboť 
opatření reagující na demografické stárnutí populace, mezi něž 
spadá i tento návrh, jsou součástí národní strategie přípravy na 
stárnutí, kterou schválila vláda, a všechny resorty se zavázaly k 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
rodičovského příspěvku, otcovská poporodní péče, 
zvýšení dávek nemocenského při déle trvající dočasné 
pracovní neschopnosti). 

jejímu naplňování.  Jedná se o Usnesení vlády ČR ze dne 13. 
února 2013  č. 108 o Národním akčním plánu podporující 
pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, dále Usnesení 
vlády ČR ze dne 30. března 2015 č. 218 o Národním akčním 
plánu podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 
(aktualizovaná verze ke dni 31. prosince 2014).   

Návrh zákona se zpracovává v souladu Plánem legislativních 
prací vlády pro rok 2016 schváleným vládou. 

Obecně Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
Doba poskytování ošetřovného je stanovena na 90 
kalendářních dnů. Nerozumíme tomu, co by měla 
tříměsíční dávka řešit. Pokud jde o stav přechodný daný 
zdravotními důvody, patří příbuzný do péče 
zdravotnictví, ne do péče příbuzných. Pokud jde o stav 
trvalý a příbuzný potřebuje péči sociální, ani tady není 
řešením další dávka, ale významné zrychlení 
rozhodování o příspěvku na péči a efektivní využívání 
sociálních služeb. 

Neakceptováno – ROZPOR 
 
Až tříměsíční dávka by měla řešit závažné zdravotní stavy, kdy 
poskytování lůžkové péče odvrátí ohrožení zdraví, selhávání 
životních funkcí, zajistí zvládnutí nemoci, úrazu nebo zhoršení 
chronické nemoci, stabilizaci stavu, a kdy nemocní vyžadují  
doléčení s nutností několikatýdenní až tříměsíční péče. Řešení 
má umožnit péči o nemocného v domácím prostředí. 
Předpokládá se, že část případů neskončí přiznáním příspěvku na 
péči. Zejména u dětí nebo po úrazech bude po několika měsících 
léčení docházet i k úplnému uzdravení. V ostatních případech 
pak příbuzní získají čas k zajištění  dlouhodobých opatření (ve 
smyslu příspěvku na péči). 

Obecně Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
Doporučujeme návrh řádně formulovat ve spolupráci 
s MZČR. Debatě nad textací zákona jistě pomůže, když 
zákonodárce formuluje příklady konkrétních životních 
situací, při nichž vznikne nárok na „ošetřovné“ a při 
nichž nevznikne nárok na ošetřovné. 

MF bere na vědomí 
 Dlouhodobé ošetřovné nebude náležet při částečném zhoršení 
chronické nemoci bez potřeby hospitalizace např. zhoršení 
dechových potíží při chronickém kardiovaskulárním nebo 
plicním onemocnění, při zhoršení bolestí páteře nebo kloubů u 
postižení pohybového nebo nosného systému, zhoršení 
depresivního stavu, kdy postačuje léčba ambulantní. Návrh je 
projednáván s MZd. 

Obecně Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
MPSV tímto návrhem supluje neexistenci věcného 
řešení problematiky dlouhodobé péče. O tomto 
problému má jednat MPSV a MZČR, existuje pracovní 

Vysvětleno 
Cílem dlouhodobého ošetřovného není suplovat systém 
dlouhodobé péče (ve smyslu trvající řadu měsíců i let), ale 
překlenutí pro rodinu krizové situace spojené s nenadálou 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
skupina (možná dvě), která se problémem má zabývat. nutností pečovat o některého jejího člena do jeho uzdravení nebo 

do vyřešení situace v rodině, např. zajištěním vhodné terénní 
nebo pobytové sociální služby, vyřízení příspěvku na péči, 
rozhodnutí širší rodiny, kteří rodinní příslušníci budou v delším 
horizontu o osobu blízkou pečovat. Může se rovněž jednat o 
úrazy, kde je potřeba péče o osobu blízkou pouze přechodná 
v řádu týdnů. 

Obecně Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
Přínosy uvedené v předloženém návrhu MPSV jako 
např.  stmelování rodinných vazeb nejen mezi ošetřující 
a ošetřovanou osobou, ale i mezi ostatními členy širší 
rodiny a větší spokojenost v zaměstnání považujeme za 
umělý argument k zavedení této dávky. Tam, kde 
rodinné vazby fungují, nalézají rodiny řešení i dnes. 
Tam, kde nefungují, je nová dávka určitě nevytvoří. A 
jak souvisí spokojenost v zaměstnání s tříměsíčním 
přerušením práce, není jasné. 

Vysvětleno 

Cílem opatření, jako je dlouhodobé ošetřovné, je odstraňování 
bariér pro poskytování neformální péče. Větší podpora 
neformálních pečující a to i na přechodnou dobu ze strany státu, 
zejména v oblasti kompenzace příjmu, může přispívat k tomu, že 
se pro péči rozhodnou i ti členové a členky rodiny, které by se 
pro to za současných podmínek minimální podpory nerozhodly. 
V tomto ohledu se tedy skutečně jedná o posilování rodinných 
vazeb, protože se na péči může podílet více lidí. Je třeba 
zdůraznit, že v současné době nejsou možnosti řešení péče 
uspokojivé ani pro ty rodiny, kde rodinné vazby fungují. Náhlá 
nutnost pečovat je sama o sobě zátěžovou situací, výpadek 
příjmu pak výrazně komplikuje nejen finanční situaci pečující 
rodiny, ale potenciálně i možnosti umístění osoby, která 
potřebuje péči, do zařízení formální péče.  Tím, že by vzniklo 
období s částečně kompenzovaným výpadkem příjmu, se pro 
tyto rodiny situace značně ulehčuje.  
Spokojenost v zaměstnání do značné míry souvisí s možnostmi 
slaďování rodinného a pracovního života, což je něco, co 
navrhované opatření podporuje. Dnes není pravidlem, že většina 
zaměstnavatelů vychází při řešení náhlých situací v rodině svým 
zaměstnancům vstříc, což potvrzují praktické zkušenosti Unie 
pečujících. Pokud by tomu tak bylo, nebylo by třeba zavedení 
tohoto opatření.  

Obecně Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
Argument zavádění opatření ve smyslu „zlepšení kvality 

Vysvětleno 
Poptávka po neformální péči vzrůstá především v důsledku 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
života pečujících osob (fyzické i psychické vyčerpání, 
obava ze ztráty zaměstnání)…a k řešení situace osob 
zvláště ohrožených na pracovním trhu (osoby 50+).“ 
Tento argument je nutné mnohem více zdůvodnit. I když 
zaměstnavatel bude mít povinnost uvolnit zaměstnance k 
ošetřování, rozhodně to takového zaměstnance nechrání, 
aby byl minimálně nepřímo znevýhodněn na trhu práce 
a více ohrožen propouštěním, pokud k němu daná firma 
přistoupí. 

demografického stárnutí populace. Více než 80 % péče o seniory 
v ČR poskytují rodinní příslušníci; v 8 z 10 případů jsou 
primárními pečovatelkami ženy. Poskytování péče vede často 
k přerušení jejich pracovní kariéry, výpadku příjmu a zvýšení 
rizika chudoby. Podpora neformálních pečovatelů v kontextu 
rodinné politiky a politiky zaměstnanosti proto patří k prioritám 
MPSV. 
Předpokládaný počet případů absence zaměstnanců v práci 
z důvodu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče je 
v porovnání s počtem případů absence z důvodu jiných 
sociálních událostí nízký - předpokládá se, že nebude více než 
30 000 žádostí o dlouhodobé ošetřovné. Přitom v kalendářním 
roce je poskytováno téměř 800 tis. nemocenského, cca 430 tis. 
ošetřovného a téměř 80 tis. peněžitých pomocí v mateřství. Nedá 
se tedy jednoznačně říci, že by osoby potenciálně čerpající 
dlouhodobé ošetřovné byly jako celek významně více ohroženy 
na trhu práce jen v souvislosti s čerpáním této dávky.  

Pro osoby 50+ je v případě ztráty zaměstnání komplikované 
hledat nové uplatnění na pracovním trhu. Vzhledem k tomu, že 
právě osoby 50+  jsou dle současných výzkumů nejčastější 
skupinou neformálních pečovatelů, představuje pracovně- právní 
ochrana v době pobírání dávky i garanci návratu do zaměstnání 
významný prvek v rozhodování rodin. Z tohoto řešení bude 
profitovat jak daná osoba, tak stát, protože tato osoba bude po 
návratu do zaměstnání platit daně a pojistné, namísto toho, aby 
si hledala práci a pobírala podporu v nezaměstnanosti. Navíc 
připomínáme, že neformální domácí péče je z hlediska 
nákladovosti výrazně levnější než poskytování formální sociální 
služby. Zatímco náklady na lůžko na den v těchto službách, 
případně LDN se pohybují kolem 1000-1300 Kč/osobu, náklady 
na dávku v rámci dlouhodobého ošetřovného na osobu na den 
jsou kolem 350 Kč. 

Obecně Ministerstvo Zásadní připomínka Vysvětleno 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
financí Realizace tohoto návrhu přináší velké problémy v oblasti 

zaměstnanosti. Zaměstnavatelé budou v souvislosti 
s výpadky pracovní síly řešit celou řadu problémů, 
budou muset práci přerozdělit, případně najít nového 
zaměstnance, zapracovat ho apod. Návrh bude tedy 
výraznou zátěží pro zaměstnavatele. 

Není sporu o tom, že s výpadkem pracovní síly, a to bez ohledu 
a důvod absence zaměstnance, má zaměstnavatel problém, 
pokud má pro něho zajištěnu práci. U konkrétních 
zaměstnavatelů, zejména malých a středních, se problémy 
mohou vyskytnout. 
S ohledem na cca 1,3 mil. nových případů dočasné pracovní 
neschopnosti, potřeby ošetřování a přiznaných peněžitých 
pomocí v mateřství v kalendářním roce, u nichž musí 
zaměstnavatelé řešit výpadky pracovní síly, se jeví výpadek 
pracovní síly v odhadovaných 30 tis. případů z důvodu nároku 
na dlouhodobé ošetřovné jako malý. 
V současné době jsou takové situace v řadě případů řešeny 
v rámci dovolené, neplaceného volna nebo potřeby ošetřování. 

Obecně Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
Opatření se navrhuje mj. v důsledku možnosti, že je pro 
řadu rodin neakceptovatelné umístění rodinného 
příslušníka do zařízení formální péče (v lepším případě) 
a zároveň je pro rodinu neakceptovatelné, aby 
ošetřováním ošetřující osoba opustila svoji pracovní 
pozici a přišla o příjem z výdělečné činnosti. Jeden i 
druhý důvod lze chápat zvlášť, ale oba současně nemůže 
řešit žádný institut státu, tohle je volba (mnohdy těžká), 
kterou si musí každá rodina řešit sama. Navíc ošetřovné 
toto dilema rozhodně neřeší. 

Vysvětleno 
Opatření je navrženo jako podpora a odstraňování bariér pro ty 
rodiny, které se ať už dobrovolně nebo pod tlakem okolností 
rozhodnou pečovat o osobu blízkou, u níž náhle vznikla potřeba 
celodenní péče. Poskytuje také podmínky pro další rozhodování 
v případě nezbytnosti dlouhodobé péče bez nutnosti opouštět 
zaměstnání.  

Obecně Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
Opatření se navrhuje jako podporující prorodinnou 
politiku. Bez ohledu na spornost takového argumentu 
(budou se pečující ochotně střídat, pokud ne, nebudou 
pak spory např. v dědických řízeních, že jeden se staral 
víc a přišel o příjem apod.?) je zarážející, že jedna z 
navržených variant rozšiřuje okruh oprávněných osob 
„bez ohledu na příbuzenské vztahy“ (varianta II). 
Taková varianta zřejmě umožňuje pouze navržení 

Neakceptováno – ROZPOR 
 
V současné české společnosti existují velmi rozdílné modely 
rodiny i jejich soužití, je žádoucí proto nechat rozhodnutí o tom, 
kdo bude zajišťovat v tomto přechodném období péči a případný 
další postup, na konkrétních rodinách bez toho, aby byly 
zákonem výrazně limitovány jejich možnosti. I tak se ale může 
stát, že například závislý osaměle žijící senior nebude mít ve své 
rodině nikoho, kdo by byl schopen nebo ochoten se postarat, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHGBJBFT)



 

6 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
„kompromisní“ varianty (varianta III), jinak si její 
navržení vysvětlit jen těžko. Pokud budeme však volit 
jen a pouze mezi variantou III a stávajícím stavem, tak 
varianta III je pro státní rozpočet drahá (minimálně přes 
2 mld. Kč ročně) a pro zaměstnavatele administrativně 
náročná. O přínosech takto navržené varianty tak 
rozhodně nejsme přesvědčeni. 

varianta II proto představuje možnost, jak by se do péče o něj 
mohl zapojit například blízký přítel nebo soused, který ale 
nesplňuje podmínky navrhované ve variantě III, protože nemá 
žádnou formální vazbu s opečovávaným a nežije s ním 
v domácnosti. Podle výzkumu FDV se jedná o cca 5% 
pečujících, kteří pečují o někoho mimo okruh vymezený 
příbuzenskými vazbami.  
Nelze tvrdit, že by zavedení nové dávky nemocenského pojištění 
nějakým způsobem ovlivnilo četnost sporů v dědickém řízení, 
protože se spory v dědickém řízení vyvolanými rozdílným 
rozsahem péče se můžeme setkat už dnes.  

Obecně Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
Zásadně nesouhlasíme s navrženým zabezpečením 
dopadů v personální a platové oblasti, vyplývajících z 
úpravy předpisu. Veškeré dopady v personální oblasti je 
bezpodmínečně nutné pokrýt v rámci dosavadních 
parametrů (počtu míst i objemu prostředků na platy) 
rozpočtu a limitů kapitoly MPSV. Dovolujeme si 
poukázat, že v případě MPSV je téměř každá navržená 
úprava doprovázena požadavky na nárůst 
administrativních kapacit kapitoly, a to aniž by 
předkladatel v materiálech hodnotil využitelnost 
stávajících každoročně narůstajících kapacit, například 
na vrub agend přirozeně utlumujících se či 
generovaných optimalizací personálních procesů uvnitř 
kapitoly. V případě schválení a spuštění realizace 
opatření je nezbytné využít stávající zkušené a 
zapracované státní zaměstnance, zvyšovat jejich 
výkonnost, rozšiřovat jejich kvalifikaci a zabezpečit 
celkovou profesionalizaci, což by měl být jeden ze 
základních smyslů přijetí zákona o státní službě, který 
oproti pracovně-právní úpravě na druhou stranu 
poskytuje zaměstnancům řadu benefitů. Dále je třeba 
zmínit, že LPS ČSSZ se dlouhodobě potýká spíše 

Neakceptováno – ROZPOR 
 
Odmítáme krytí výdajů z existujících zdrojů kapitoly MPSV.  
Návrh zákona se zpracovává v souladu Plánem legislativních 
prací vlády pro rok 2016. 
Opatření reagující na demografické stárnutí populace, mezi něž 
spadá i tento návrh, jsou součástí národní strategie přípravy na 
stárnutí, kterou schválila vláda a jednotlivé resorty se zavázaly 
k jejímu naplňování, a to konkrétně Usnesením vlády ČR ze dne 
13. února 2013 č. 108 o Národním akčním plánu podporující 
pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, dále Usnesením 
vlády ČR ze dne 30. března 2015 č. 218 o Národním akčním 
plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 
2017 (aktualizovaná verze ke dni 31. prosince 2014).   
 
Bude-li návrh zákona schválen a nabude účinnosti, musí být 
zajištěny i výdaje na realizaci příslušného opatření. Vláda jistě 
posoudí priority mezi účelností nového opatření a výdaji na jeho 
realizaci. 
 
K připomínce o LPS:  
Nová dávka a podmínky nároku na ní počítají s kontrolní 
činnosti LPS OSSZ zejména za situace, kdy lze chování 
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s nedostatkem zájmu z řad potenciálních uchazečů o 
zaměstnání, nežli s nedostatkem tabulkových míst, což 
dokládá i zaměření na zatraktivnění oboru státní služby 
specifikací tohoto oboru v Příloze č. 1 novelizovaného 
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (schváleno 
UV 827/2016). Klíčovým argumentem je však 
skutečnost, že během rozpočtových prací a vyjednávání 
v rámci sestavování parametrů státního rozpočtu na rok 
2017 bylo v září 2016 schváleno trvalé navýšení 
personálních limitů u ČSSZ o 104 míst a 33 338 648 Kč 
bez příslušenství na zabezpečení klíčových priorit, mezi 
nimiž byla i oblast nemocenského pojištění, tudíž 
stávající limity již potřebnou kapacitu obsahují. Do 
návrhu usnesení vlády tedy požadujeme doplnit úkol: 
„ministryni práce a sociálních věcí zabezpečit 
navrhované změny vyplývající z přijetí právní úpravy 
podle tohoto usnesení v rámci stávajících personálních 
kapacit a objemu prostředků na platy kapitoly 
Ministerstvo práce a sociálních věcí“.  

V návaznosti na to požadujeme upravit ostatní relevantní 
části materiálu tak, aby bylo zřejmé, že veškeré 
personální dopady vyplývající z návrhu novely budou 
zabezpečeny v rámci kapitoly MPSV. 

jednotlivých aktérů systému jen obtížně predikovat.  Rozšíření 
agendy LPS proto vyžaduje i personální posílení LPS, i když 
v současné době LPS ČSSZ nemá obsazena všechna 
systemizovaná lékařská místa.  Lze očekávat, že v důsledku 
připravených a postupně realizovaných opatření dojde ke 
zlepšení situace. 
 
 
 
 
 

Obecně Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
Nelze opomenout ani prohloubení deficitu veřejných 
rozpočtů, výpadek příjmů z pojistného na sociální 
zabezpečení a příjmů z pojistného na zdravotní pojištění 
a daní z příjmu fyzických osob a zároveň zvýšení výdajů 
z titulu výplaty nové dávky. A to vše s výrazným 
rizikem nenaplnění předpokládaných efektů. 

 Neakceptováno – ROZPOR 
Zavedení nové dávky nemocenského pojištění se musí 
samozřejmě dotknout výdajové stránky veřejných rozpočtů, 
a pokud je poskytování této dávky spojeno s povinností 
zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci pracovní volno, bude to 
mít dopady do veřejných rozpočtů (důvodová zpráva, obecná, 
část). 
Zároveň se však očekávají i úspory zdravotních pojišťoven. 
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Ke všem dopadům do státního rozpočtu musí být při schvalování 
návrhu zákona ve vládě přihlédnuto v kontextu celého státního 
rozpočtu. 

Obecně Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
Nesouhlasíme též s navyšováním rozpočtu kapitol MV, 
MF, BIS, MO a GIBS nad rámec schválených 
rozpočtových limitů v souvislosti se zavedením 
navrhované dávky dlouhodobého ošetřovného s ohledem 
na předpokládaný nízký výskyt případů u příslušníků. 

Neakceptováno – ROZPOR 
 
Při přípravě rozpočtu budou v případě schválení navrhovaného 
opatření konkrétní dopady na jednotlivé resorty posuzovány a 
řešeny. 

Obecně Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
Je zcela nepřijatelné, aby náklady navýšily výdajové 
rámce, které jsou založené na vládou přijaté strategii 
snižování deficitu státního rozpočtu 60 mld. Kč v roce 
2017, 50 mld. Kč v roce 2018 a 30 mld. Kč v roce 2019. 

Neakceptováno _ ROZPOR 
 
Návrhem zákona se plní jeden z úkolů vlády stanovený Plánem 
legislativních prací vlády pro rok 2016 a bude na rozhldnutí 
vlády, jaké priority bude prosazovat.  

Obecně Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
Není zřejmé, zda zavedením této dávky nevznikne 
požadavek na vznik další kategorie státního pojištěnce - 
§ 7 z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
nebo nebude pro tento účel využito a doplněno stávající 
písm. g)  § 7 z. č. 48/1997 Sb. Pokud by tomu tak bylo, 
měl by návrh dopad do státního rozpočtu (platba 
za státní pojištěnce), který je třeba vyčíslit nebo zcela 
vyloučit.  

Vysvětleno  
MPSV nepředpokládá zavedení nové kategorie státního 
pojištěnce podle § 7 zák. č. 48/1997 Sb. a ani MZd v rámci 
připomínkového řízení neuplatnilo požadavek na zařazení 
ošetřující osoby do kategorie osob, za níž je plátcem pojistného 
stát. 
Podle § 3 odst. 9 písm. b) zákona o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění neplatí minimální vyměřovací základ u 
zaměstnance za dobu důležité osobní překážky v práci; 
poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče bude považováno 
za důležitou osobní překážku. 
Není důvod, aby se u poskytování dlouhodobé ošetřovatelské 
péče postupovalo jinak než u ostatních sociálních událostí, za 
které jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění. 

Obecně Konfederace 
zaměstnavatel. a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Zásadní připomínka 
Obecně: 
Nesouhlasíme se zavedením dávky nemocenského 
pojištění „dlouhodobé ošetřovné“ a navrhujeme, aby byl 
místo ní zaveden nějaký nový druh dávky v rámci 
systému státní sociální podpory na základě zákona 

Neakceptováno – ROZPOR 
Zařazení dlouhodobého ošetřovného do nemocenského pojištění 
je dáno zvolenou koncepcí.  
Účelem navrhovaného opatření je jednak zajistit ošetřující osobě 
náhradu ztráty příjmu z výdělečné činnosti, a dále zajistit, aby 
tato osoba byla uvolněna z práce pro tuto péči. Systém státní 
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č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. sociální podpory takovou funkci plnit nemůže. 

Obecně Unie 
zaměstnavatel. 
svazů ČR 

Zásadní připomínka 
Obecné připomínky 
Nesouhlasíme se zavedením dávky nemocenského 
pojištění „dlouhodobé ošetřovné“ a navrhujeme, aby byl 
místo ní zaveden nějaký nový druh dávky v rámci 
systému státní sociální podpory na základě zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 

Vysvětleno 
Zařazení dlouhodobého ošetřovného do nemocenského pojištění 
je dáno zvolenou koncepcí.  
Účelem navrhovaného opatření je jednak zajistit ošetřující osobě 
náhradu ztráty příjmu z výdělečné činnosti, a dále zajistit, aby 
tato osoba byla uvolněna z práce pro tuto péči. Systém státní 
sociální podpory takovou funkci plnit nemůže. 

Obecně 
k návrhu  

Ministerstvo  
zdravotnictví  

Zásadní připomínka 
 
Obecně k návrhu 
Z hlediska vysokého nárůstu administrativní zátěže pro 
lékaře a poskytovatele zdravotních služeb požadujeme 
upřednostnit úpravu stávající dávky ošetřovného namísto 
vytvoření dávky nové. 
Odůvodnění: 
Předložená závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace pracuje s variantou zachování současného stavu 
a variantou zavedení nové dávky „dlouhodobého 
ošetřovného“. 
 
Souhlasíme s tím, že stávající stav je žádoucí řešit 
změnou právní úpravy v zákoně o nemocenském 
pojištění; není však dostatečně vysvětleno, proč se 
předkladatel rozhodl pro zavedení zcela nové dávky 
namísto úpravy stávající dávky ošetřovného 
(prodloužením délky pobírání této dávky, rozšířením 
okruhu pečujících osob atd.). 
 
Podle našeho názoru je však žádoucí vycházet ze 
současného systému, se kterým jsou lékaři, 
poskytovatelé, úředníci i pojištěnci dobře obeznámeni 
a jeho úpravy by jim přinesly co nejmenší zátěž. 

Vysvětleno 
Změna parametrů u stávající dávky ošetřovné tak, aby nárok na 
toto ošetřovné za dobu delší než 9 (16) dnů byl za stejných 
podmínek, které jsou navrhovány u dlouhodobého ošetřovného, 
by nemělo žádný vliv na administrativní zátěž ošetřujících 
lékařů oproti navrhované úpravě. 
 
Případné úpravy podmínek pro poskytování dlouhodobého 
ošetřovného v rámci stávajícího ošetřovného by byly značně 
složité a s jistotou lze konstatovat, že i nepřehledné. Parametry 
stávající dávky „ošetřovné“ nemají žádnou souvislost s novou 
dávkou „dlouhodobé ošetřovné“. Z tohoto důvodu k dosažení 
požadovaného cíle bylo zvoleno zavedení nové dávky a nikoliv 
jen úprava podmínek nároku u dávky „ošetřovné“.  
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Z hlediska poskytování zdravotních služeb se jeví u 
navrhovaného řešení jako velký problém zvýšená 
administrativní zátěž pro lékaře a poskytovatele, neboť 
dle RIA „změna jim přinese cca 30 tisíc nových osob, 
u nichž budou muset plnit povinnosti vyplývající ze 
zákona o nemocenském pojištění, tj. zejména rozhodovat 
o vzniku a ukončení potřeby dlouhodobé ošetřovatelské 
péče a vykonávat s tím spojenou administrativu, a to bez 
úhrady“ (str. 18).  
 
Bude-li předkladatel trvat na nové dávce „dlouhodobého 
ošetřovného“, požadujeme dopracovat variantu 
spočívající ve změně parametrů stávající dávky a v 
materiálu uvést co možná nejpřesnější vyčíslení 
jejích nákladů a přínosů, aby bylo možné všechny 
zvažované varianty řádně vyhodnotit. 

Obecně k 
pojmům 

Ministerstvo 
financí  

Zásadní připomínka 
Dále upozorňujeme na určité matení pojmů – 
ošetřovatelská péče je podle zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 
jeden z druhů zdravotní péče a jako takovou ji mohou 
poskytovat jen registrovaní poskytovatelé s příslušnou 
kvalifikací (v tomto případě zdravotní sestry). Ve 
vlastním sociálním prostředí pacienta má ošetřovatelská 
péče podobu tzv. domácí péče. Stále se však jedná o 
zdravotní péči, kterou nemůže poskytovat rodinný 
příslušník. 

Akceptováno - vysvětleno  
 
Po dohodě s MZd byl zvolen pojem „dlouhodobá péče“. 
V tomto směru bude upravena terminologie návrhu zákona. 

Obecně 
k pojmům: 
 „ošetřovatelská 
péče“, případně 
„dlouhodobá 
ošetřovatelská 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Zásadní připomínka 
K pojmům „ošetřovatelská péče“, případně 
„dlouhodobá ošetřovatelská péče“: 
 
Požadujeme nahrazení pojmů „ošetřovatelská péče“, 

Akceptováno 
 
Po dohodě s MZd byl zvolen pojem „dlouhodobá péče“. 
V tomto směru bude upravena terminologie návrhu zákona.  
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péče“ 
 

případně „dlouhodobá ošetřovatelská péče“ například 
pojmem „dlouhodobé ošetřování člena rodiny“. 
 
Odůvodnění: 
Pojem „ošetřovatelská péče“ je již definován v § 5 odst. 
1 písm. g) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Jde 
tedy o zdravotní péči, resp. zdravotní službu, kterou lze 
poskytovat jen za podmínek stanovených zákonem o 
zdravotních službách a dalšími předpisy z oblasti 
zdravotnictví. Proto by neměla být poskytována 
nezdravotníky.  
 
Uvedený pojem zákon o nemocenském pojištění 
nedefinuje, přitom zmíněný zákon o zdravotních 
službách, jakož i vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků, předpokládá, že „ošetřovatelská péče“ 
představuje „soubor odborných činností“, tedy činností 
vykonávaných zdravotnickým pracovníkem. Z toho 
důvodu považujeme užití daného pojmu v kontextu nové 
dávky nemocenského pojištění, kdy není tato dávka 
vázána na péči poskytovanou zdravotnickými 
pracovníky, za zavádějící. 
 
Pokud chce předkladatel skutečně zavádět zcela novou 
dávku, měla být nést název, který by lépe vystihoval její 
podstatu, nekolidoval s úpravou v zákoně o zdravotních 
službách a ani by v běžné komunikaci nedocházelo k 
záměně se stávajícím „ošetřovným“. 

K materiálu 
jako celku 

Ministerstvo 
obrany 

Zásadní připomínka 
K materiálu jako celku: 

Vysvětleno:  
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Požadujeme doplnit informaci, na základě jaké analýzy 
předkladatel stanoví maximální dobu výplaty 
dlouhodobého ošetřovného na 90 dnů. 
 
Odůvodnění: Lze se domnívat, že 90 dnů je příliš dlouhá 
doba, bez relevantních údajů nelze uvedenou délku 
podpůrčí doby podpořit. 

Trvání poskytování dávky až po dobu 90 dnů bylo odvozeno od 
doby pobytu pacientů v zařízení následné nebo dlouhodobé péče, 
kdy dlouhodobá péče v domácím prostředí bude v řadě případů 
„nahrazovat“ hospitalizaci v zařízeních poskytující uvedené 
zdravotní služby. Zvolených 90 dnů je tedy minimální dobou, v 
rámci které je možné do určité míry predikovat další vývoj a 
podle toho zvolit další postup. 
Původně byly zvažovány varianty s podpůrčí dobou 6-12 
měsíců, od níž bylo především z důvodu vyšších nákladů na 
nový typ dávky upuštěno. Zvolených 90 dnů by mělo mít menší 
dopady na zaměstnavatele co do nutnosti nahrazovat pečujícího 
zaměstnance, než dříve preferovaná delší varianta. 
Zaměstnavatel může rovněž na přechodnou dobu zvolit některou 
z flexibilních forem práce, pokud je to možné.  

Obecně Ministerstvo 
obrany 

Zásadní připomínka 
Požadujeme v materiálu rozpracovat analýzu k navýšení 
tabulkových míst. 
 
 Odůvodnění: Odůvodnění navýšení tabulkových 
míst nepovažujeme za dostatečné, zejména s ohledem na 
skutečnost, že ve veřejné správě dochází k elektronizaci 
toku informací. Požadavek na navýšení počtu 
zaměstnanců požadujeme jasně prokázat a zdůvodnit. 

 
Akceptováno 
Bude doplněna důvodová zpráva. 

Obecná 
připomínka 

Hospodářská 
komora 

Zásadní připomínky 
 

A. Obecná připomínka k předkládanému 
materiálu 

Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) 
nesouhlasí se zaváděním nových sociálních dávek 
v dnes již tak nepřehledném a administrativně 
komplikovaném systému české státní sociální podpory. 
Předložená úprava je nesystémová a ze své podstaty 
pouze dočasná, navíc s účinky, které mohou být zcela 

Neakceptováno 
Zařazení dlouhodobého ošetřovného do systému nemocenského 
pojištění je dáno zvolenou koncepcí.  
Účelem navrhovaného opatření je jednak zajistit ošetřující osobě 
náhradu ztráty příjmu z výdělečné činnosti, a dále zajistit, aby 
tato osoba byla uvolněna z práce pro tuto péči. Systém státní 
sociální podpory takovou funkci plnit nemůže.  
Potřeba zajištění péče na odpovídající úrovni při dlouhodobějším 
trvání potřeby ošetřování v této době převažuje nad negativními 
dopady.  
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opačné než zamýšlené. Navrženou úpravu je třeba 
zasadit do kontextu aktuálně navrhovaných změn 
nemocenského pojištění, např. otcovská poporodní péče 
či zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní 
neschopnosti. Změny by měly být provedeny především 
v systému sociální péče, který se do budoucna vzhledem 
k nezadržitelnému stárnutí populace musí nutně 
transformovat. 

V současné době, kdy zaměstnavatelé čelí každoročnímu 
razantnímu navyšování minimální mzdy, hrozbě zrušení 
tzv. karenční doby a zavedení povinných „sick days“ či 
probíhající novelizaci zákoníku práce, patří toto opatření 
mezi jedno z nejvíce zatěžujících. Nejedná se přitom jen 
o zvyšování administrativní zátěže (formuláře, úprava 
účetních systému, výdaje na kontroly atd.), které 
rozhodně není zanedbatelné, ale především o zajištění 
náhrady za pečujícího zaměstnance, a to ze své podstaty 
vlastně ze dne na den. Doba, za kterou náhrada bude 
potřeba, přitom není předem určena a může být až tři 
měsíce. U většiny profesí to znamená jen těžko 
vyčíslitelné komplikace a ochromení celého provozu, ve 
většině případů ani taková náhrada není vůbec 
realizovatelná.  

Mimoto se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným 
navrhuje novelizovat zákoník práce, který řeší souběh 
této dávky s náhradou mzdy (platu) poskytované 
zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným 
a dále se zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování 
dlouhodobé ošetřovatelské péče a povinnost zařadit 
zaměstnance po skončení poskytování této péče na jeho 
původní práci a pracoviště. V době poskytování 
dlouhodobé ošetřovatelské péče zaměstnanci nesmí být 

Návrh zákona se zpracovává v souladu Plánem legislativních 
prací vlády pro rok 2016. 
 
K novelizaci zákoníku práce 
Bude-li v zákoně o nemocenském pojištění upravena 
dlouhodobá ošetřovatelská péče, je nezbytné, aby zaměstnanec 
mohl volno k zajištění této péče čerpat. Potřeba dlouhodobé 
ošetřovatelské péče může trvat nejdéle 90 kalendářních dnů 
(§ 72d zákona o nemocenském pojištění). Zaměstnavatel bude 
povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci v případech 
uvedených v § 41a zákona o nemocenském pojištění. Protože 
zaměstnanec je podle § 206 odst. 2 zákoníku práce překážku 
v práci povinen zaměstnavateli prokázat, bude muset prokázat, 
že je zde osoba, která vyžaduje poskytování dlouhodobé 
ošetřovatelské péče (rozhodnutí příslušného lékaře), která 
zaměstnanci udělila písemný souhlas s poskytováním 
dlouhodobé ošetřovatelské péče a že zaměstnanec je  
a) manželem (manželkou) ošetřované osoby, nebo 

registrovaným partnerem (partnerkou) ošetřované osoby,  
b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou, nebo je její 

sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta 
nebo strýc, 

 
c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem 

(partnerkou), nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené 
v písmenu b), nebo 

d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo další fyzickou 
osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. 

Ustanovení § 192 řeší vzájemný vztah nové dávky 
nemocenského pojištění – dlouhodobého ošetřovného a náhrady 
mzdy poskytované zaměstnanci v době pracovní neschopnosti. 
V případě, že zaměstnanci bude poskytováno dlouhodobé 
ošetřovné, nebude mu poskytována náhrada mzdy v době 
pracovní neschopnosti. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
dána výpověď a doba poskytování dlouhodobého 
ošetřovného se pro účely dovolené posuzuje jako výkon 
práce. 

S hledem na incidenci odvodového břemene, které je 
zdrojem financování sociálních transferů a které 
efektivně doléhá na řádné daňové poplatníky a plátce 
pojistného, jakož i vzhledem k aktuálnímu nedostatku 
ekonomicky aktivních osob, poptávaných firmami, má 
HK ČR rovněž významné obavy ze zneužívání dávky, 
která má nově náležet i OSVČ, a kde kontrola ze strany 
státu bude významně obtížnější a často zcela nemožná i 
vzhledem k charakteru práce OSVČ. V případě skutečně 
dlouhodobých zdravotně komplikovaných případů je 
přitom velice pravděpodobné, že zaměstnanec bude 
dávku čerpat opakovaně, a to i v rámci jednoho roku, 
přičemž zaměstnanci mohou snadno hřešit na zvýšenou 
ochranu, kterou návrh nabízí. Krom dávky 
dlouhodobého ošetřovného navíc zaměstnanci či OSVČ 
mohou pobírat od nemocných osob peníze v podobě 
příspěvků na péči, což by navíc v kombinaci s nárokem 
na ostatní dávky mohlo být pro pobíratele velmi 
výhodnou alternativou k práci. 

V neposlední řadě musíme zmínit dopady na státní 
rozpočet. Předkladatel odhaduje v současnosti přes 2 
mld. Kč, přičemž sám připouští, že nedokáže dobře 
odhadnout počet lidí, kteří budou dávku čerpat i kvůli 
uvolnění 

 pravidel s ní spojených (větší ochrana, definice okruhu 
osob atd.). Opatření si vyžádá 65 úřednických pozic jen 
na straně státu. Vláda tak hřeší na současnou 
konjunkturu a sází na to, že se podnikatelský sektor při 
současné dobré kondici se změnami snadněji vypořádá. 
Nicméně v delším horizontu představuje navržená 

 
Připomínkové místo na připomínce trvá.  
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úprava zhoršení podnikatelského prostředí v ČR a 
významnou překážku podnikání, což se nevyhnutelně 
projeví i v konkurenceschopnosti českých firem. 

Obecně Svaz 
průmyslu a 
dopravy 

Zásadní připomínky 
Obecně:  
SP ČR navazuje na připomínky, které vznášel k návrhu 
hodnocení dopadů regulace (RIA) k myšlence zavedení 
dlouhodobého ošetřovného téměř přesně před rokem.  
SP ČR chápe cíl návrhu, tj. snahu řešit situaci osob, 
které pro svůj zdravotní stav potřebují celodenní péči 
jiné osoby a které není možné, případně vhodné, umístit 
v odpovídajícím formálním zařízení (např. LDN). Podle 
návrhu by v takových případech měla mít pojištěná 
osoba, zejména blízký rodinný příslušník, pečující 
dočasně (nicméně nikoliv krátkodobě) o nemocného 
nárok na dlouhodobé ošetřovné jako dávku 
nemocenského pojištění kompenzující ztrátu příjmu 
z výdělečné činnosti. SP ČR oceňuje, že při přípravě 
návrhu byly zohledněny některé z jeho připomínek 
k návrhu RIA (např. zkrácení původně zvažované 
maximální podpůrčí doby z 6 měsíců na 3 resp. na 90 
kalendářních dnů nebo prodloužení relevantní doby 
hospitalizace ze 3 na 7 kalendářních dnů). Přesto se SP 
ČR nadále obává, že v případě zavedení této nové 
dávky negativa převáží nad pozitivy. 
 
Má-li se jednat o další dávku nemocenského pojištění, 
zejména v kontextu ostatních již navržených nebo 
uvažovaných změn (např. otcovská poporodní péče, 
zvýšení nemocenského v případě dlouhodobé nemoci, 
zrušení karenční doby, povinné zavedení „sick days“) 
musí podle názoru SP ČR takový návrh nutně vést ke 
zvýšení pojistného na nemocenské pojištění, např. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
K negativním dopadům: 
Potřeba zajištění péče na odpovídající úrovni při dlouhodobějším 
trvání potřeby ošetřování v této době převažuje nad negativními 
dopady.  

K argumentu o zvýšení pojistného: 
V sociálním pojištění není bezprostřední vazba mezi vybraným 
pojistným a výdaji na dávky nemocenského a důchodového 
pojištění. Nelze předjímat způsob financování nemocenského 
pojištění po přijetí navrhovaných úprav, to je možné až na 
základě vyhodnocení zákona. 
 
K doplnění RIA  - negativní dopady na zaměstnavatele:  
Neakceptováno - ROZPOR 
  
K možností nahrazení výpadku zaměstnance čerpajícího 
dlouhodobé ošetřovatelské volno:  
Problém výpadku zaměstnance je u všech sociálních událostí, u 
nichž se nahrazuje ztráta příjmu dávkou nemocenského 
pojištění. Předpokládá se, že nebude více než 30 000 žádostí o 
dlouhodobé ošetřovné. Přitom v kalendářním roce je 
poskytováno téměř 800 tis. nemocenského, cca 430 tis. 
ošetřovného a téměř 80 tis. peněžitých pomocí v mateřství.  
 
Ke zvýšení administrativy: 
Souhlasíme, že u zaměstnavatelů se zvýší administrativa. 
Domníváme se, že v případě akutní potřeby zaměstnance 
pečovat o člena rodiny, s nímž nesdílí společnou domácnost, již 
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znovuzavedením pojistného na straně zaměstnance 
(což však ve výsledku však povede ke zvýšení 
mzdových nákladů zaměstnavatele). 
 
Návrh bude mít výrazné negativní dopady na 
zaměstnavatele, které ale předkladatel v Závěrečné 
zprávě RIA pomíjí jednou či dvěma větami a SP ČR 
požaduje v tomto ohledu Závěrečnou zprávu RIA 
doplnit. Pro zaměstnavatele představuje dlouhodobé 
ošetřovatelské volno zaměstnance zásadní nejistotu – 
případný výpadek zaměstnance až na tři měsíce velmi 
často nebude možné vykrýt přesčasy dalších 
zaměstnanců, zejména u menších zaměstnavatelů. 
Pomineme-li zákonné limity přesčasové práce, dalším 
negativem tohoto řešení jsou vyšší mzdové náklady na 
přesčasovou práci ve srovnání s prací v rámci stanovené 
týdenní pracovní doby zaměstnance.  
 
Další možností nahrazení výpadku zaměstnance 
čerpajícího dlouhodobé ošetřovatelské volno by mohlo 
být zajištění krátkodobé náhrady jiným nově přijatým 
zaměstnancem. K tomu SP ČR připomíná skutečnost 
aktuálně opakovaně projednávanou mj. v rámci jednání 
RHSD, a to akutní nedostatek zaměstnanců zejména 
v technických profesích, se střední až nižší kvalifikací. 
S ohledem na výši dávky lze předpokládat, že míra 
zájmu o její čerpání bude nepřímo úměrná výši příjmu, o 
který zaměstnanec v důsledku dlouhodobého ošetřování 
příbuzného přichází. Půjde tedy velmi pravděpodobně 
právě o takové zaměstnance, kterých je na současném 
trhu práce v ČR zásadní nedostatek. Možnosti sehnat 
krátkodobou náhradu za konkrétního zaměstnance jsou 
tedy aktuálně omezené a v mnoha případech dokonce za 
hranicí možného. Chybí-li navíc v podstatě jakékoliv 

v současné době řeší tuto situaci zaměstnanec se svým 
zaměstnavatelem – obdrží souhlas s čerpáním dovolené nebo 
pracovní volna. 
Počet případů absence zaměstnanců v práci z důvodu 
poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče je v porovnání 
s počtem případů absence z důvodu jiných sociálních událostí 
nízký. Neočekává se, že zavedení povinnosti poskytovat 
zaměstnancům pracovní volno z důvodu této nové sociální 
události bude mít plošně výrazně nepříznivý dopad na 
zaměstnavatele na rozdíl např. jaký má dopad na zaměstnavatele 
chřipková epidemie. 
 
K obavám ze zneužívání:  
Zákon by měl ponechat způsob péče v co největší možné míře na 
konkrétní rodině a jejím uspořádání. Riziko manipulace závislou 
osobou nutně nesouvisí s vymezením šířky okruhu příbuzných. 
Potřebu celodenní péče bude indikovat lékař lůžkového zařízení 
při propouštění do domácího ošetřování u osoby, u které došlo 
k náhlému a závažnému zhoršení zdravotního stavu, který si 
vyžádal léčebnou hospitalizaci. Zdravotní stav ošetřované osoby 
bude lékařem opakovaně posuzován každých 30 dní. Riziko 
zneužitelnosti je podle našeho názoru zanedbatelné ve srovnání 
s domácím léčením běžných nemocí, které nevyžadují předchozí 
hospitalizaci pacienta a jsou diagnostikovány praktickým 
lékařem. 
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omezení střídání čerpání dlouhodobého ošetřovatelského 
volna mezi jednotlivými pojištěnci v průběhu podpůrčí 
doby, blíží se pravděpodobnost úspěchu téměř nule. 
 
Potřebnou flexibilitu teoreticky poskytuje využití 
dočasně přidělených agenturních zaměstnanců. Dočasné 
přidělení není vždy vhodné s ohledem na povahu 
vykonávané práce, agenturních zaměstnanců je aktuálně 
také nedostatek a daní za požadovanou flexibilitu jsou i 
v tomto případě vyšší náklady než mzdové náklady na 
nahrazovaného zaměstnance. Aktuální snahy odborů 
směřují spíše k omezování než podpoře agenturního 
zaměstnávání, předkladatel by tedy měl zvážit i tento 
„vedlejší efekt“.  
 
Zvýšení administrativy pro zaměstnavatele může být 
také značné (např. evidence a hlášení čerpaného 
ošetřovatelského volna, úpravy pracovních 
harmonogramů včetně dodržování časových limitů pro 
seznámení zaměstnanců se změnami), zejména 
umožňuje-li návrh téměř libovolné střídání čerpání 
ošetřovatelského volna mezi jednotlivými oprávněnými 
pojištěnci. 
 
Zcela liché je pak tvrzení předkladatele v Závěrečné 
zprávě RIA o tom, jak poskytnutí dlouhodobého 
ošetřovatelského volna může posílit loajalitu 
zaměstnance vůči zaměstnavateli. Právo na poskytnutí 
tohoto volna návrh váže na splnění zákonných 
podmínek, nikoliv na uvážení zaměstnavatele. Nejde 
tedy o žádný benefit, za jehož poskytnutí by se měl 
zaměstnanec vůči zaměstnavateli cítit jakkoliv 
„zavázán“ nebo ho pociťovat jako něco, co by u jiného 
zaměstnavatele nezískal.  
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SP ČR požaduje nejen doplnění/úpravu Závěrečné 
zprávy RIA ve smyslu výše uvedeného, ale také návrh 
takových úlev, které by výše zmíněné negativní dopady 
pro zaměstnavatele kompenzovaly. 
 
SP ČR dále připomíná již dříve vyslovené obavy, že 
v praxi nebude možné zabránit zneužívání, zejména 
pokud má být okruh oprávněných ošetřujících osob 
nastaven široce (strýcové, tety apod.) a pokud mají být 
příjemci dávky kromě zaměstnanců i OSVČ, které již 
dnes do systému nemocenského pojištění přispívají 
méně, než z něho čerpají a jen obtížně lze u nich 
prokázat a vyloučit souběh výkonu činnosti a pobírání 
dlouhodobého ošetřovného. 

Obecně k 
návrhu 

ČMKOS Zásadní připomínky 
 
Obecně k návrhu 
Českomoravská konfederace odborových svazů k 
předloženému návrhu nemá připomínky a návrh 
podporuje.  

Nad rámec návrhu zákona však ČMKOS opakovaně 
požaduje zvýšení nemocenského jako dávky 
nemocenského pojištění. ČMKOS se přitom dovolává 
příslibu vlády, že dojde k nápravě důsledků úsporných 
opatření provedených předchozími pravicovými 
vládami. Aniž bychom jakkoli snižovali snahu 
předkladatele o zavedení nové dávky „dlouhodobé 
ošetřovné“, zdůrazňujeme, že primární a základní funkcí 
nemocenského pojištění je zajistit zaměstnance v době 
jeho nemoci. Snížením nemocenského a zavedením 
karenční doby přestal systém nemocenského 
pojištění plnit tuto svoji základní funkci, tj. zajišťovat 

Neakceptováno 
 
Připomínka týkající se zvýšení nemocenského jde nad rámec 
předkládaného návrhu novely zákona. Navržené úpravy 
v návrhu zákona jsou v souladu s Plánem legislativních prací 
vlády pro rok 2016 zaměřeny pouze na prorodinná opatření. 
 
Otázka zvýšení nemocenského je souběžně diskutována na půdě 
tripartity (RHSD), kdy je k diskusi předloženo několik variant 
řešení. V době zpracování návrhu zákona není znám výsledek 
probíhajících jednání, a proto ani z tohoto důvodu není možné 
zvýšení nemocenského do uvedeného návrhu zapracovat.  
 
ČMKOS na připomínce trvá. 
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dostatečné hmotné zabezpečení dočasně práce 
neschopných zaměstnanců v době jejich nemoci.  
Degradace principu dostatečné náhrady mzdy/platu 
v době nemoci generuje současně degradaci 
pracovněprávního institutu dovolené, která přestává 
fungovat jako volno určené k regeneraci pracovní síly a 
je zaměstnanci „vybírána“ ve dnech, nikoli v týdnech, a 
to z důvodu nemoci, dnes již též z důvodu např. 
operačního výkonu ve zdravotnickém zařízení. 
Multiplikační efekt degradace nemocenské jako dávky 
nemocenského pojištění dostatečně hmotně 
zabezpečující zaměstnance v době nemoci se projevuje i 
v tom, že je v řadě kolektivních smluv sjednáváno 
„nemocenské pracovní volno“ tzv. „sick days“, a to na 
úkor možnosti sjednat „další“ týden (týdny) dovolené, 
přitom z praxe sílí požadavek na uzákonění takového 
volna. Zavedení „důvodné“ důležité osobní překážky 
v práci, jejíž důvod se přitom nebude prokazovat, není 
v souladu s dosavadními principy důležitých osobních 
překážek v práci, jak je upravuje zákoník práce. 

 Výběr pojistného je dlouhodobě přebytkový, 
přitom je vybrané „pojistné“ stále příjmem státního 
rozpočtu, takže nefunguje a ani nemůže fungovat řádný 
vztah mezi výší dávky a vybraným pojistným, protože 
„přebytky“ vybraného pojistného „mizí“ v příjmech 
státního rozpočtu bez dalšího.  

ČMKOS připomíná, že na posledním jednání 
Pléna RHSD dospěli sociální partneři ke shodnému 
postoji řešit hmotné zabezpečení zaměstnanců zejména 
při jejich dlouhodobé pracovní neschopnosti. 
Na základě výše uvedeného proto ČMKOS požaduje, 
aby MPSV zařadilo do přeloženého návrhu rovněž 
zvýšení nemocenského. Ve shodné výši pak upravit i 
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novou dávku „dlouhodobé ošetřovné“. 

Obecně Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínka 
1. OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Obecně je potřeba přijmout pravidlo u existence 
možného souběhu dávek z několika systémů sociálního 
zabezpečení z téhož důvodu u téhož dítěte nebo dětí, a to 
především u institutu pěstounské péče na přechodnou 
dobu (a u pěstounů bez ohledu na to, zda jde o pěstouny 
oba manžely či jen u jednoho z nich),  jako úpravu jedné 
z forem náhradní rodinné péče dle ustanovení § 27a a 
násl. dle zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 
359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že 
je nutné nastavit výslovné pravidlo (nikoliv mnohdy 
např. dovozované) pro omezení možného souběhu u 
dávek, které náleží pečující osobě (tj. osobě, která 
převzala dítě na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu do péče nahrazující péči rodičů): 

- rodičovského příspěvku dle zákona č. 117/1995 
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů,  

- odměny pěstouna dle zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů,  § 47j ve spojení s § 47n, 
kde už je úprava výše nároku ve vztahu k péči o 
postižené dítě,  

- peněžité pomoci v mateřství  dle zákona č. 
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů,   

- a nově uvažované dávky dlouhodobého 
ošetřovného v témže zákoně č. 187/2006 Sb. 

Vysvětleno.  
Z povahy nové dávky nemocenského pojištění má dlouhodobé 
ošetřovné fungovat jako náhrada příjmu z výdělečné činnosti 
(při jejím přerušení) asoučasně má být řešena ochrana 
pracovního místa neformálního pečovatele. V situaci, kdy jeden 
člen rodiny pobírá odměnu pěstouna (u pěstounské péče na 
přechodnou dobu), může dávku dlouhodobého ošetřovného 
čerpat pouze ten člen domácnosti, který přeruší svou výdělečnou 
činnost a začne pečovat o závislou osobu v rodině. Souběh 
pobírání odměny pěstouna v rámci rodiny možný je, ale u 
různých členů domácnosti.  
 
Poskytování dlouhodobého ošetřovného z nemocenského 
pojištění pěstouna namísto odměny pěstouna nebude přicházet 
v úvahu. Pokud pěstoun má nárok na odměnu pěstouna, má se za 
to, že vykonává pěstounskou péči. V této době nesplňuje 
podmínky pro poskytování dlouhodobé péče, protože vykonává 
zaměstnání. Skončením poskytování odměny pěstouna končí 
jeho účast na nemocenském pojištění. Po skončení účasti na 
nemocenském pojištění nelze dlouhodobé ošetřovné přiznat, 
protože u této dávky neběží ochranná lhůta. Podmínky pro nárok 
na dlouhodobé ošetřovné musí být splněny v době trvání účasti 
na nemocenském pojištění, což pěstoun splnit nemůže. 
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tak, aby nedocházelo k nedůvodnému duplicitnímu 
poskytování dávek ze shodného důvodu téže osobě.  
 
Při těchto změnách a úpravách by tedy mělo být vždy 
výsledkem pravidlo, které se projeví ve všech těchto 
systémech provázaně, kdy pokud má docházet 
k souběhu dávek z téhož důvodu téže osobě (nebo popř. 
manželům), pak v případě, že náleží dávky ze systému 
nemocenského pojištění, popř. i státní sociální podpory 
a též ze sociálně právní ochrany dětí, pak by měla být 
poskytována dávka max. z jiných systémů jen ve výši 
rozdílu, ale prioritně dávka odměny pěstouna, která se 
považuje za příjem z výkonu výdělečné činnosti, dávky 
z jiných systémů by byly poskytovány  jen max.  ve výši 
rozdílu. Jinými slovy, aby vždy příjem osoby byl ve výši 
té nárokové dávky s nejvyšším rozsahem, aby souběh 
dávek při  určení jejich vzájemných předností u téže 
osoby jí ve výsledku nepoškodil, ale naopak není důvod 
čerpat několik dávek z různých systémů. Pokud však 
dávka znamená nejen finanční dopad, ale také je její 
poskytování resp. nárok na ni spojen s určitou právní 
ochranou, např. v rámci umožnění péče a ochrany (dle 
pracovněprávních předpisů v pracovněprávním vztahu, u 
náhradní doby pojištění zdravotního, sociálního, 
důchodového, popř. pro účely dávek v nezaměstnanosti 
apod.), pak je možné toto upravit obdobně jako je to 
v celé řadě jiných ustanovení sociálního zabezpečení, 
např. i v ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 
48/1997 Sb., kde se uvádí: Za poživatele důchodu se pro 
účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí 
věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém 
pojištění výplata důchodu nenáleží. Obdobně lze upravit 
tedy i ochranu osoby, která by měla nárok na dávku, ale 
z důvodu souběhu s jinou dávkou jí výplata nenáleží, ale 
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ochrana osoby pro jiný systém soc. zabezpečení zůstává 
zachována. 

Bod 4  
§ 16 odst. 2 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

Zásadní připomínka 
K části první, čl. I., bodu 4 – 16 odst. 2 
 
Návrh zakazuje pobírat peněžitou pomoc v mateřství 
v případě, že manžel pojištěnky je pěstounem a náleží 
mu proto odměna pěstounů. Důvodem je podle 
předkladatele, že takto pěstounka přenese svůj statut a 
tímto svůj nárok na odměnu na manžela, čímž získá 
nárok na peněžitou pomoc v mateřství, u které je souběh 
s odměnou pěstouna jinak vyloučen.  
 
Považuji především za poněkud problematické tuto 
situaci charakterizovat jako zneužití. O zneužití se dle 
mého názoru jedná především v situaci, kdy jedna osoba 
zneužívá systém tak, že by v tomto případě sama 
pobírala obě dávky, tj. jak peněžitou pomoc v mateřství, 
tak odměnu pěstouna. O tom ostatně mluví důvodová 
zpráva jako o již dnes vyloučené situaci. S tím však 
poněkud kontrastuje ustanovení § 32 odst. 1 písm. b) a § 
38 písm. f) a g), podle nichž pěstouni při převzetí dítěte 
do péče získávají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, 
ačkoliv zároveň získávají i nárok na odměnu pěstouna, a 
to z titulu toho samého dítěte. Pokud však zneužívání 
začneme vztahovat na širší okruh osob než samotného 
jednotlivce, jednoduše se pak můžeme dostávat ke stále 
širšímu okruhu osob, kde se nám bude střetávat stále 
vícero možných typů dávek (důchody, státní sociální 
podpora apod.). Budeme pak i tyto situace považovat za 
zneužívání systému? Je pak cílem, aby v rámci šetření 
prostředků státního rozpočtu byly široké společenské 
celky závislé pouze na 1 dávce ze státního rozpočtu? 
S tímto cílem se rozhodně neztotožňuji. 

Vysvětleno 
V nemocenském pojištění platí stejné podmínky pro všechny 
osoby, jimž je vyplácena odměna pěstouna, jak pro účast na 
nemocenském pojištění, tak pro nárok na dávky, jejich výši a pro 
jejich poskytování. V nemocenském pojištění není tedy žádný 
rozdíl mezi osobami pečujícími a osobami v evidenci.  
 
Souhlasíme, že se nejedná o zneužití odměny pěstouna, neboť je 
jen využívána možnost daná právní úpravou. Podle současné 
právní úpravy jsou neodůvodněně zvýhodňovány rodiny 
pěstounů, v nichž je dítě svěřeno do péče dvěma osobám. Ve 
všech rodinách, vyjma pěstounských rodin, v nichž jeden člen 
pobírá peněžitou pomoc v mateřství, dochází ke ztrátě jeho 
příjmu z výdělečné činnosti, z níž byla tato dávka přiznána. 
Účelem peněžité pomoci je ztrátu tohoto příjmu nahradit, proto 
tato dávka nenáleží, pokud nadále plyne příjem ze zaměstnání, 
z něhož se dávka přiznává. Příjem ze zaměstnání je nepřenosný 
na jiného člena rodiny. V rodině pěstounů, v níž dvě osoby mají 
týž dítě svěřeno do společné pěstounské péče, ke ztrátě příjmu ze 
„zaměstnání“ nedochází, když jedné osobě je přiznána peněžitá 
pomoc v mateřství z odměny pěstouna a odměna pěstouna, 
kterou dosud pobírala, převádí na druhou osobu. Odměna 
pěstouna je postavena na roveň příjmu ze zaměstnání. Příjem 
v takové rodině je tedy vyšší o peněžitou pomoc v mateřství, 
protože k žádné ztrátě příjmu z odměny pěstouna nedošlo. Proto 
je navrženo takové neodůvodněné zvýhodnění odstranit. 
 
Poznámka: z hlediska systematiky zákona o nemocenském 
pojištění bylo navrhované ust. § 16 odst. 2 začleněno do § 32. 
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Pokud předkladatel srovnává situaci manželů, z nichž 
jeden je pěstounem, se situací, kdy manželé jsou 
pěstouny společně či kde je pěstounem samožijící osoba, 
dochází sice k popsanému znevýhodnění, ale to je dáno 
samotným faktem, že se osoba rozhodla pro daný model 
života a daný model pěstounské péče. Mohla si vždy 
zvolit takový model, který jí z ekonomických a dalších 
hledisek vyhovuje. Volba řešení je tedy plně závislá na 
svobodné vůli osob. I společní pěstouni manželé mohou 
přejít na model jeden pěstoun, druhý na mateřské. 
Princip rovnosti přitom předpokládá, že nebudou 
odstraněny všechny rozdíly, ale pouze rozdíly 
nedůvodné a nelegitimní, a navíc ve srovnatelných 
situacích. Rozhodně nepředpokládá unifikaci pravidel 
napříč celým právním řádem. 
 
Návrh navíc v rozporu s tvrzeními důvodové zprávy 
vytváří nové nerovnosti. Pokud bychom vzali klasickou 
rodinu, ve které dojde k narození dítěte, pak jednomu 
z rodičů náleží peněžitá pomoc v mateřství a druhý má 
většinou jiný, další příjem. Pokud je v rodině dítě 
v pěstounské péči, náleží jednomu z rodičů odměna 
pěstouna jako tento další příjem z výdělečné činnosti, 
což návrh plně potvrzuje. V  řešené situaci v rodině 
přitom zůstává dítě v pěstounské péči a přibývá dítě, na 
které vznikl nárok na peněžitou podporu v mateřství. 
V rodině se tedy nachází minimálně 2 děti, o které je 
nutno se postarat a které je nutno zabezpečit. Pojištěnec 
při pobírání peněžité pomoci v mateřství žádnou 
výdělečnou činnost nevykonává a plně splňuje nároky na 
peněžitou pomoc v mateřství podle § 32 a násl. zákona, 
neboť se nachází v dané sociální situaci. V rodině budou 
dvě děti – jedno vytvářející nárok na peněžitou pomoc 
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v mateřství, druhé vytvářející nárok na odměnu 
pěstouna. Pokud rodině, resp. jednomu z rodičů 
odebereme peněžitou pomoc v mateřství, tak péče o toto 
dítě nebude nijak finančně zabezpečena. Tím tedy 
naopak rodina s dítětem v pěstounské péči bude 
znevýhodněna a poškozeny děti v této rodině. 
 
Požaduji proto uvedený bod vypustit. 

K bodu 4 
§ 16 odst. 2 

Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínka 
K Čl. I -  změna zákona o nemocenském 
pojištění 
K bodu 4 (§ 16) 
Návrh zákona se zde snaží řešit situaci, která nesouvisí s 
dávkou dlouhodobé ošetřovatelské péče. Přitom 
nepřihlíží k významnému a neodůvodněnému rozdílu 
mezi osobami v evidenci, tedy pěstouny na přechodnou 
dobu, kdy odměna pěstouna činí 20.000 Kč měsíčně 
(pokud je na jedno dítě), a osobami pečujícími - tedy 
dlouhodobými pěstouny, kdy odměna je výrazně nižší, 
což patrně může být i jednou z příčin jejich nedostatku. 
Požadujeme proto buď vztáhnout příslušné navrhované 
omezení pouze na osoby v evidenci (tj. pěstouny na 
přechodnou dobu, kde je odměna dostatečně vysoká) a 
nevztahovat na osoby pečující (dlouhodobé pěstouny, 
kde je tato odměna nízká) nebo případně požadujeme 
toto opatření do návrhu zákona nezařazovat a řešit 
komplexně a systémově samostatnou novelou. 
 
Poznámka: Zároveň nelze souhlasit se zdůvodněním 
uvedeným v návrhu zákona o nerovném postavení v 
příjmech mezi rodinami, kterým bylo svěřeno dítě do 
pěstounské péče jen jednomu z manželů, a rodinami, 
kterým bylo dítě svěřeno oběma manželům. K tomu totiž 

Po vysvětlení od zásadní připomínky ustoupeno 
V nemocenském pojištění platí stejné podmínky pro všechny 
osoby, jimž je vyplácena odměna pěstouna, jak pro účast na 
nemocenském pojištění, tak pro nárok na dávky, jejich výši a pro 
jejich poskytování. V nemocenském pojištění není tedy žádný 
rozdíl mezi osobami pečujícími a osobami v evidenci.  
 
Souhlasíme, že se nejedná o zneužití odměny pěstouna, neboť je 
jen využívána možnost daná právní úpravou. Podle současné 
právní úpravy jsou neodůvodněně zvýhodňovány rodiny 
pěstounů, v nichž je dítě svěřeno do péče dvěma osobám. Ve 
všech rodinách, vyjma pěstounských rodin, v nichž jeden člen 
pobírá peněžitou pomoc v mateřství, dochází ke ztrátě jeho 
příjmu z výdělečné činnosti, z níž byla tato dávka přiznána. 
Účelem peněžité pomoci je ztrátu tohoto příjmu nahradit, proto 
tato dávka nenáleží, pokud nadále plyne příjem ze zaměstnání, 
z něhož se dávka přiznává. Příjem ze zaměstnání je nepřenosný 
na jiného člena rodiny. V rodině pěstounů, v níž dvě osoby mají 
týž dítě svěřeno do společné pěstounské péče, ke ztrátě příjmu ze 
„zaměstnání“ nedochází, když jedné osobě je přiznána peněžitá 
pomoc v mateřství z odměny pěstouna a odměna pěstouna, 
kterou dosud pobírala, převádí na druhou osobu. Odměna 
pěstouna je postavena na roveň příjmu ze zaměstnání. Příjem 
v takové rodině je tedy vyšší o peněžitou pomoc v mateřství, 
protože k žádné ztrátě příjmu z odměny pěstouna nedošlo. Proto 
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nemůže z podstaty věci docházet, neboť nejsou ve 
srovnatelném postavení. V jednom případě povinnosti 
pečujícího příslušný manžel či manželka neplní a v 
druhém plní. Nejde tedy o požadavek stejného zacházení 
osob ve stejném postavení, protože se jedná o osoby v 
různém postavení. 

je navrženo takové neodůvodněné zvýhodnění odstranit. 
 
K důvodové zprávě: Bude upravena 

K bodu 10 Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínka 
 
K § 39 odst. 3 
Toto ustanovení zní: 
„(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu 
ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická 
osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu 
peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na 
rodičovský příspěvek podle zvláštního právního 
předpisu31); to neplatí, pokud tato jiná osoba 
onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v 
§ 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla 
nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. 
Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu 
péče o dítě nebo ošetřování osoby uvedené v odstavci 
1 písm. a), jestliže jiný pojištěnec má z důvodu 
poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče této 
osobě nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.“ 
 
Navrhujeme, aby ve vložené větě byla za slova 
„dlouhodobé ošetřovatelské péče této osobě“ 
doplněn text v závorce „(dítěti)“.  
 
Odůvodnění:  
Z důvodu právní jistoty a odstranění pochybností je 
potřeba doplnit alespoň tímto způsobem, že jde jak 
o ošetřovanou osobu, tak o ošetřované dítě, neboť 

Vysvětleno 
V první části těty se mluví o „péči o dítě“ , což váže na § 39 
odst. 1 písm. b), podle něhož je nárok na ošetřovné pouze 
z důvodu péče o dítě mladší 10 let. V druhé části věty se mluví o 
„ošetřované osobě“, což může být podle § 39 odst. 1 písm. a) jak 
dítě – viz bod 1, tak jiný člen domácnosti bez ohledu na věk – 
viz bod 2 cit. ustanovení.  
Na základě připomínky bylo ustanovení formulačně upřesněno.  
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v první části věty se mluví o ošetřované osobě nebo 
dítěti, ale v další části věty upravující nárok už je jen 
zmíněna ošetřovaná osoba. Mohly by tak vznikat 
pochybnosti při výkladu tohoto ustanovení. 

K bodu 11 
§ 41a odst. 2 
písm. a) 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví  

Zásadní připomínka 
K § 41a odst. 2 písm. a) 
 
Požadujeme sladit pojmy uvedené v dotčeném 
ustanovení s pojmy používanými zákonem o zdravotních 
službách. 
 
Konkrétně požadujeme nahradit slova „u které došlo k 
závažné poruše zdraví, která si vyžádala bezprostřední 
poskytování lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení 
poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče (dále jen 
„hospitalizace“), při níž byla poskytována léčebná 
péče“ slovy „která byla hospitalizována“ s tím, že se 
v poznámce pod čarou uvede odkaz na § 3 odst. 4 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách). 
 
Dále požadujeme nahradit slova „standartní akutní 
lůžková péče“ slovy „akutní lůžková péče standardní“. 
 
Odůvodnění: 
Pojem „hospitalizace“ je definován v § 3 odst. 4 zákona 
o zdravotních službách, nelze jej tedy využít jako 
legislativní zkratku obsahově odlišné situace. 
Zákon o zdravotních službách zavádí pojem 
„hospitalizace“ pro účely celého právního řádu, nejen 
pro účely zmíněného zákona. Využití daného pojmu pro 
účely zákona o nemocenském pojištění s tím, že bude 

Akceptováno 
 
Text bude upraven …„která si vyžádala hospitalizaci, při níž 
byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů“… 
 

- Odkaz v poznámce pod čarou na § 3 odst. 4 zák. č. 372/2011 
Sb. není potřebný s ohledem na to, že pojem „hospitalizace“ se 
běžně používá i v jiných zákonech.  

Terminologická připomínka „akutní lůžková péče standardní“ se 
akceptuje.   
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mít obsahově jiný význam, považujeme za zmatečné. 
Pokud má být z této „hospitalizace“ vyňata péče 
uvedená v § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o 
zdravotních službách, je třeba používat její přesný 
termín „akutní lůžková péče standardní“, nikoliv 
„standartní akutní lůžková péče“. 

§41a odst. 2, 
písm. a) 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
§41a, odst. 2, písm. a) - operuje se zde s pojmy, které 
nejsou definované, případně jsou obtížně 
interpretovatelné (například „standardní lůžková péče“). 
Dále se zde operuje s pojmy, které definované jsou, 
avšak jinak (ošetřovatelská péče“). Aktuálně 
zákonodárce říká, že za osobu potřebující ošetřování je 
považovaná taková osoba, která byla hospitalizovaná 
alespoň sedm dní, avšak nikoli na běžném lůžku akutní 
lůžkové péče. Jedná se tedy jen o osoby hospitalizované 
na JIP? Na lůžkách následné péče? V lázních? 
Upozorňujeme, že „lůžková péče, poskytovaná osobě 
za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze 
provést ambulantně“, je veškerá lůžková péče. Při 
jakékoli lůžkové péči se neprovádí nic jiného, než 
zdravotní výkony, které nelze provést ambulantně. 

Vysvětleno 

Připomínkovaný text „nejde-li o standardní akutní lůžkovou 
péči“ je uveden ve vztahu k péči poskytovanou osobě za účelem 
provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně.  
Tím se nevylučují ostatní druhy lůžkové péče uvedené v § 9 
odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb.  – akutní lůžková péče intenzivní, 
akutní lůžková péče standardní, následná lůžková péče, 
dlouhodobá lůžková péče,  ale jen ta, která je poskytována k 
provedení určitého zdravotního výkonu. 

Připomínka k § 41a odst. 2 písm. a) – text bude  terminologicky 
opraven na  „akutní lůžková péče standardní“, jak žádá 
v připomínkách MZd ( s odkazem na § 9 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 372/2011 Sb.)   
 
  

§ 41a odst. 2 
písm. a) 

Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínka 
K § 41a odst. 2 písm. a) 
Toto ustanovení zní: 
„(2) Osobou vyžadující poskytování dlouhodobé 
ošetřovatelské péče podle odstavce 1 (dále jen 
„ošetřovaná osoba“) je fyzická osoba,  
a) u které došlo k  závažné poruše zdraví, která si 
vyžádala bezprostřední poskytování lůžkové péče ve 
zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních 
služeb lůžkové péče (dále jen „hospitalizace“), při 
níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 

Vysvětleno 
V případě, že by po zdravotním výkonu (vyšetření, ošetření) 
došlo ke komplikacím a hospitalizace by se změnila v léčebnou 
péči trvající alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, pak 
by nárok na dávku vznikl.   
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kalendářních dnů po sobě jdoucích, nejde-li o standartní 
akutní lůžkovou péči poskytovanou ošetřované osobě za 
účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze 
provést ambulantně84); za den hospitalizace se považuje 
též den přijetí ošetřované osoby do zdravotnického 
zařízení poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče 
a den propuštění z takového zařízení, a“. 
 
Navrhujeme, aby bylo přeformulováno pravidlo uvedené 
v textu níže jiným způsobem.  
„…při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 
kalendářních dnů po sobě jdoucích, nejde-li o standartní 
akutní lůžkovou péči poskytovanou ošetřované osobě za 
účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze 
provést ambulantně84)“. 
 
Odůvodnění:  
Výše uvedená formulace nebude reagovat na situace, 
kdy sice osoba bude hospitalizována z důvodu 
standardního výkonu (ačkoliv je ještě otázkou, do jaké 
míry tato použitá formulace dává jistotu správného 
posouzení a definování zdravotního úkonu), ale nastalé 
komplikace nebo odlišný vývoj zdravotního stavu bude 
mít dopad do celkové délky a rozsahu potřebné péče. 
Tato formulace neumožňuje reagovat na různorodost 
situací spojených se zdravotnickými výkony. 

§ 41a odst. 2 
písm. b) 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
§41, odst. 2, písm. b) - „u které je předpoklad, že její 
zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do 
domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat celodenní 
poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče po dobu 
alespoň 30 kalendářních dnů“ Kdo tento předpoklad 
stanoví? Bude „opatrování“ členem rodiny vázáno na to, 
zda za pojištěncem dochází po dobu 30 dní také 

Vysvětleno 
Předpoklad nutnosti ošetřovatelské péče po dobu alespoň 30 
kalendářních dnů stanoví poskytovatel zdravotních služeb - 
zdravotnické zařízení, kde je osoba hospitalizována, na základě 
znalostí vývoje zdravotního stavu a potřeb nemocného v oblasti 
ošetřování a péče o vlastní osobu.   
Co se rozumí dlouhodobou ošetřovatelskou péčí, je uvedeno v  § 
72a návrhu zákona. 
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zdravotní sestra v domácí péči? Jak se bude hodnotit 
celodenní poskytování péče – 24 hodin denně? Člověk, 
jehož zdravotní stav vyžaduje celodenní péči, 
pravděpodobně nebude propuštěn z nemocnice domů. 
Zaměňuje se zde zřejmě potřeba určité starosti o 
dotyčného (uvařit jídlo, pomoc dojít do koupelny, podat 
knížku) a potřeba ošetřovatelské péče (píchnout injekci, 
vyměnit obvaz) a pečovatelských služeb. 

K § 41a odst. 
3 obecně 
k okruhu 
osob 
 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
V zásadě nemůžeme souhlasit s tím, jak je stanoven 
okruh osob, které by měly nárok na novou dávku. 
V rámci rodinných vazeb je to skoro každý, na koho si 
lze vzpomenout. 

Z navrženého okruhu osob se dá předpokládat vysoké 
riziko zneužitelnosti. Právě proto, že se předpokládá 
velká míra závislosti pečovaného na rodinných 
příslušnících žijících odděleně a v širokém spektru 
příbuzenských vztahů (a to doslova kdekoli, jakkoli 
daleko), hrozí reálné nebezpečí, že osoba, o kterou má 
být pečováno, bude náchylná k manipulaci ze strany 
příbuzných, kteří si pouze budou potřebovat obstarat 
legální státem hrazené volno. Určitě není v možnostech 
systému (a určitě to ani není správné) budovat rozsáhlý 
administrativně kontrolní aparát. 

Neakceptováno - ROZPOR  
 
V současné české společnosti existují různé modely rodiny i 
jejich soužití, je proto žádoucí nechat rozhodnutí o tom, kdo 
bude zajišťovat v tomto přechodném období péči a případný 
další postup, na konkrétních rodinách bez toho, aby byly 
zákonem výrazně limitovány jejich možnosti.  
 
Podle kvantitativního šetření FDV z roku 2015 probíhá většina 
neformální péče mezi rodiči a dětmi (67%) a manželi nebo 
partnery (11%), nicméně tu stále existuje 22% případů, které 
pokrývají další vztahy v rodině – nejčastěji pečují vnoučata o 
své prarodiče (7%) nebo zeťové a snachy o rodiče svých 
partnerů (5%).  Předkladatel návrhem na možnost střídání osob 
v roli neformálních pečovatelů rovněž reaguje na skutečnost, že 
2/3 rodinných pečujících v ČR tvoří ženy. Poskytování péče 
často vede k přerušení jejich pracovní kariéry, výpadku příjmu a 
zvýšení rizika chudoby. Střídání rodinných příslušníků v péči po 
dnech by mělo rovněž příznivější dopad na zaměstnavatele. 

K bodu 11 
§ 41a odst. 4 

Odbor 
kompatibility 

Zásadní připomínka 
K čl. I bodu 11 (§ 41a odst. 4): 
 
Předkladatel sám na str. 20 závěrečné zprávy RIA 
správně uvádí, že na dávku dlouhodobého ošetřovného 
bude nutné na základě koordinačních nařízení aplikovat 

Akceptováno 
 
Ustanovení § 41a dost. 4 bude formulačně upraveno:  
„(4) Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) 
podle odstavce 3 písm. c), je další podmínkou nároku na 
dlouhodobé ošetřovné, že tento pojištěnec má s fyzickou osobou 
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ve vztahu přístupu k dávce rovnost v zacházení s občany 
ostatních členských států EU, EHP a Švýcarska, a že 
bude nutné dávku exportovat i osobám bydlícím v jiných 
členských státech. S uvedeným ovšem není v souladu 
podmínka trvalého pobytu uložená v § 41a odst. 4 u 
druhů nebo družek (jak osoby ošetřované, tak dalších 
osob příbuzných, které jsou podle návrhu oprávněny 
ošetřovat dotčenou osobu při zachování nároku na 
dlouhodobé ošetřovné).  

uvedenou v odstavci 3 písm. b) shodné místo trvalého pobytu5), 
a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného pobytu6)v České 
republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 
3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby 
dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče. Uplatňuje-
li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) nebo jiná 
fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti podle 
odstavce 3 písm. d), je další podmínkou nároku na dlouhodobé 
ošetřovné že tento pojištěnec má s ošetřovanou osobou shodné 
místo trvalého pobytu5), a jde-li o cizince, shodné místo 
hlášeného pobytu6)v České republice nebo obdobného pobytu v 
cizině, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně 
předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni 
prvního převzetí této péče.“ 

K bodu 11 
§ 41a odst. 4 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. I bodu 11 – k § 41a odst. 4: 
 Především je třeba upozornit, že evidovaný údaj 
o trvalém pobytu nezahrnuje údaj o konkrétním bytě (viz 
§ 10 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel“, a proto z něj 
nelze vůbec doložit, že osoby žijí „v témže bytě“.  
 Požadavek na tříměsíční trvalý pobyt ve stejném 
bytě považujeme za problematický i z toho hlediska, že 
může klást obtížně splnitelnou podmínku i na osoby 
dlouhodobě fakticky spolu žijící. Stejný evidenční trvalý 
pobyt o dlouhodobosti a intenzitě vzájemného pouta 
dvou lidí nic nevypovídá. Zároveň u dalších osob 
žijících s ošetřovaným v domácnosti – odst. 3 písm. d) 
zavádí kumulaci dvou podmínek – domácnost i trvalý 
pobyt. 
 Požadujeme proto ustanovení přepracovat.   

Akceptováno 
 
Ustanovení § 41a dost. 4 bude formulačně upraveno – viz 
znění u připomínky odboru kompatibility.  
 
- Podmínka žití v „témže bytě“ se vypouští. 
- Požadavek na vedení společné domácnosti zůstává zachován, 
jde o osoby, které nemají k ošetřované osobě žádnou 
příbuzenskou vazbu, proto bylo třeba najít jiné kritérium.    
 

K bodu 11 
§ 41a odst. 4 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 

Zásadní připomínka 
K části první, čl. I., bodu 11 - § 41a odst. 4 
 

Akceptováno 
Ustanovení § 41a dost. 4 bude formulačně upraveno – viz 
znění u připomínky odboru kompatibility.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHGBJBFT)



 

31 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
příležitosti a 
legislativu 
 

Rozumím snaze hodnotit reálné sociální vztahy a vazby 
mezi osobami, které nežijí ve formálním svazku. 
Nicméně nepřijde mi při současné úpravě trvalého 
pobytu vhodné užívání tohoto kritéria. Návrh chce 
ověřovat, zda ošetřující osoba žije s osobou ošetřovanou 
v 1 bytě a tudíž se o ní bude starat právě pomocí 
společného trvalého pobytu. Pokud nicméně 
v současnosti většina osob nežije v místě svého trvalého 
pobytu, bude toto kritérium velmi těžko naplnitelné. 
Velmi časté situace totiž budou, že v bytě nebude mít 
trvalý pobyt ani osoba ošetřující, ale ani osoba 
ošetřovaná. Pak by nárok na dávku nevznikl. Považuji 
proto za vhodnější posuzovat faktické bydliště osoby 
např. ve smyslu zákona o pomoci v hmotné nouzi, které 
lépe zachycuje skutečný stav a vztahy mezi lidmi. 
 
Požaduji proto kritérium trvalého pobytu nahradit 
kritériem bydliště. 

 

K bodu 11 
§ 41a odst. 4 

Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínka 
K § 41a odst. 4 
Navrhujeme stanovit jiný určovací mechanismus pro 
existenci vztahu druh a družka, než trvalý pobyt v bytě. 
V té souvislosti je potřeba též upravit, že toto pravidlo se 
týká nejen odstavce 3 písmene c), ale také písmene d).  
 
Odůvodnění:  
Institut trvalého pobytu má evidenční charakter, nadto u 
cizinců, kteří jsou pojištěnci, může jít nikoliv o trvalý 
pobyt, ale hlášený pobyt dle příslušných právních 
předpisů (zejména dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo při 
koordinaci sociálního zabezpečení dle předpisů EU - 

Vysvětleno  
 
Ustanovení bylo formulačně upraveno:“…  další podmínkou 
nároku na dlouhodobé ošetřovné je, že tento pojištěnec má 
s fyzickou osobou uvedenou v odstavci 3 písm. b) shodné místo 
trvalého pobytu5), a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného 
pobytu6) v České republice nebo obdobného pobytu v cizině,…“ 
 
- Podmínka žití v „témže bytě“ se vypouští. 
- Požadavek na vedení společné domácnosti zůstává zachován, 
jde o osoby, které nemají k ošetřované osobě žádnou 
příbuzenskou vazbu, proto bylo třeba zvolit jiné určovací 
kritérium.   
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zejména Nařízení Rady a EP č. 883/2004 EU).  
 
Rovněž je potřeba zohlednit, že často ani sama 
ošetřovaná osoba nemá v bytě hlášen trvalý pobyt. 
Nárok na dlouhodobé ošetřovné svazovat s existenci 
trvalého pobytu v bytě s ošetřovanou osobou u vztahu 
druh a družka není adekvátní. Vhodnější je úprava 
vztahující se k vedení společné domácnosti. 

K bodu 11 
§ 41a odst. 5 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

Zásadní připomínka 
K části první, čl. I., bodu 11 - § 41a odst. 5 
 
Není jasné, jaký význam má mít podpis pojištěnce na 
odvolání souhlasu s poskytováním jeho péče ošetřované 
osobě. Podpis má tradiční úlohu v právu potvrzovat 
souhlas osoby s danou skutečností a platnost daného 
právního jednání v písemné formě (viz § 561 
občanského zákoníku). Předpokládám, že cílem 
předkladatele není podmínit odvolání souhlasu 
s poskytováním péče souhlasem osoby, které je tento 
souhlas odnímán, neboť tento výsledek by odvolání 
souhlasu často de facto znemožnil a osobě by tak byla 
vnucována péče osoby, kterou by si nemohla svobodně 
vybrat. Pokud má podpis pouze potvrdit určitou 
skutečnost, tj. informování pojištěnce o odebrání 
souhlasu s péčí, mělo by to být v zákoně přímo 
specifikováno. Na druhou stranu nelze opomenout, že 
pravidla jednání osob, včetně případů, kdy osoba sama 
jednat není schopna, dnes poměrně detailně upravuje 
občanský zákoník (§38 a násl., § 457 a násl., § 563). 
Právní řád by tedy v těchto otázkách měl být jednotný: 
 
Požaduji proto dané ustanovení upravit následovně:  
 

Vysvětleno  
 
K podpisu pojištěnce na odvolání souhlasu: Pojištěnci musí 
být známo, že mu byl souhlas ošetřovanou osobou odejmut, 
protože má povinnost hlásit OSSZ změny ve skutečnostech 
rozhodných pro nárok na dávku. Pokud již nebude poskytovat 
dlouhodobou péči, pak by měl nastoupit zpět do zaměstnání. 
Tím, že se vyžaduje uvedení podpisu na odejmutí souhlasu, se 
rovněž předejde sporům o tom, zda pojištěnec o nastalé situaci 
věděl či nikoliv.  
 
Na základě připomínky bude odstavec 5 přeformulován do 
samostatného ustanovení, a budou odstraněny duplicity 
s občanským zákoníkem.  
Nové znění: 

„§  
 

(1) Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné podle § 
41a odst. 1 je, že ošetřovaná osoba udělila pojištěnci na 
předepsaném tiskopise písemný souhlas s poskytováním 
dlouhodobé péče.  

 
(2) Na jeden kalendářní den potřeby poskytování 

dlouhodobé péče lze udělit souhlas jen jednomu pojištěnci.  
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(5) Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné 
podle odstavce 1 je, že ošetřovaná osoba udělila 
pojištěnci písemný souhlas s poskytováním 
dlouhodobé ošetřovatelské péče na předepsaném 
tiskopise. Na jeden kalendářní den potřeby 
poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče lze 
udělit souhlas jen jednomu pojištěnci. V odvolání 
souhlasu je třeba uvést den skončení poskytování 
dlouhodobé ošetřovatelské péče. Odvolání souhlasu 
se bezodkladně zasílá tomu orgánu nemocenského 
pojištění, který dlouhodobě ošetřovné vyplácí. 

(3) U nezletilých, kteří nenabyli plné svéprávnosti, se 
souhlas s poskytováním dlouhodobé péče nevyžaduje. Stane-
li se v průběhu poskytování dlouhodobé péče nezletilá 
ošetřovaná osoba plně svéprávnou, považuje se souhlas za 
udělený podle věty první tomu pojištěnci, který poskytuje 
ošetřované osobě dlouhodobou péči ke dni nabytí plné 
svéprávnosti.  

 
(4) Souhlas s poskytováním dlouhodobé péče lze 

odvolat pouze písemně. V tomto odvolání musí být uveden 
den skončení poskytování dlouhodobé péče a den, kdy byl 
pojištěnec poskytující dlouhodobou péči o odvolání souhlasu 
informován. Dále musí být uveden podpis tohoto pojištěnce, 
kterým potvrzuje, že byl o odvolání souhlasu informován, 
nebo podpis dvou svědků, kteří potvrdí, že tento pojištěnec 
byl o odvolání souhlasu informován. Odvolání souhlasu je 
účinné nejdříve ode dne následujícího po dni, v němž byl 
pojištěnec poskytující dlouhodobou péči o odvolání tohoto 
souhlasu informován. O osobách svědků platí § 39 
občanského zákoníku obdobně.  

 
(5) Odvolání souhlasu pojištěnec bezodkladně zasílá 

tomu orgánu nemocenského pojištění, který dlouhodobé 
ošetřovné vyplácí.  

 
(6) Nemůže-li ošetřovaná osoba psát, postupuje se při 

udělení a odvolání souhlasu podle ustanovení § 563 
občanského zákoníku.“.   

§ 41a odst. 5 Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínka 
K § 41a odst. 5 a § 72b odst. 2 
Navrhujeme, aby skutečnost, že osoba nemůže udělit 
písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče 
ošetřující osobě sama, osvědčil navíc ošetřující lékař.  
 

Neakceptováno 
Osvědčení lékařem není vhodné právně řešit, protože posouzení 
případné „způsobilosti“ osoby k vydání souhlasu není 
předmětem činnosti ošetřujících lékařů v nemocenském 
pojištění. 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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Odůvodnění:  

Navrhovaný postup je upraven v mnohých jiných 
oblastech sociálního zabezpečení tak, aby byla zajištěna 
ochrana zranitelných osob (např. § 112 zákona č. 
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů; § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; 
§ 10, § 82, a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů). 

K bodu 11 
§ 41a odst. 5 

Ministerstvo 
obrany 

K bodu 11  Zásadní připomínka 
 
V navrhovaném § 41 a odst. 5 požadujeme v poslední 
větě tečku nahradit čárkou a doplnit slova „je-li 
pojištěnec příslušník, služebnímu útvaru, který 
dlouhodobé ošetřovné vyplácí.“ 
 
 Odůvodnění: Podle § 108 zákona o 
nemocenském pojištění vyplácejí dávky nemocenského 
pojištění služební útvary. Pokud by odvolání souhlasu 
s poskytováním dlouhodobé péče bylo zasláno orgánu 
nemocenského pojištění (služebnímu orgánu), 
znamenalo by to jen prodlení v účinnosti odvolání 
souhlasu. 

Neakceptováno 
 
Povinností zaměstnance, a tedy i příslušníka, je podle § 103 
odst. 1 písm. b) zákona o nemocenském pojištění včas 
informovat orgán nemocenského pojištění o skutečnostech 
majících vliv na změnu nároku na dávku, jejího poskytování a 
výši a to do 8 dnů, kdy se o těchto skutečnostech dozvěděl. 
Příslušník je povinen informovat služební útvar o odvolání 
souhlasu, není třeba čekat na doručení odvolání souhlasu od 
ošetřované osoby.  
Z důvodu utajení některých příslušníků není ani žádoucí, aby 
příslušník, který ošetřuje, byl povinen sdělit ošetřující osobě, 
který orgán nemocenského pojištění je pro něho příslušný. 

K bodu 11 
§ 41a odst. 6  

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

Zásadní připomínka 
K části první, čl. I., bodu 11 - § 41a odst. 6  
Odstavec 6 se zrušuje. 
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 
až 8. 
 
Odůvodnění 
Nepovažuji za vhodné podmiňovat u pojištěné činnosti, 
která je zaměstnáním, nárok na dlouhodobé ošetřovné 

Neakceptováno - vysvětleno 
Čekací doba je v zákoně o nemocenském pojištění  zavedena u 
peněžité pomoci v mateřství a u nemocenského i peněžité 
pomoci v mateřství z nemocenského pojištění osob samostatně 
výdělečně činných. 
Nárok na dlouhodobé ošetřovné vzniká až po uplynutí stanovené 
doby hospitalizace, lze jej tedy do určité míry předvídat. 
Zavedení čekací doby má eliminovat případné spekulativní 
pojištěnce, kdy by jeden den nastouil do zaměstnání a druhý den 
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čekací lhůtou v délce 3 měsíce. Je třeba upozornit, že 
takováto omezující podmínka není nikde jinde v tomto 
zákoně u pojištěné činnosti, kterou je zaměstnání, 
stanovena, a to ani u nemocenské či ošetřovného. 
Domnívám se, že ani v tomto případě není důvodné tuto 
skupinu pečujících osob omezovat v nároku na 
dlouhodobé ošetřovné tříměsíční čekací lhůtou. 
Vzhledem k tomu, že potřeba dlouhodobější péče se v 
naprosté většině případů nedá dlouhodobě předvídat, 
je velmi nepravděpodobné, že by tato dávka byla nějak 
masivně zneužívána. Je zřejmé, že pokud by osoba 
vyžadující poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče 
musela být předána do péče některého z ústavních 
zařízení, budou se měsíční náklady bezesporu pohybovat 
v mnohem vyšších částkách, než kolik činí dlouhodobé 
ošetřovné. Náklady na ošetřování této osoby v ústavním 
zařízení samozřejmě též nese z největší části některý 
z veřejných rozpočtů. Navrhované dlouhodobé 
ošetřovné bude vždy pro státní rozpočet tou levnější 
variantou. 

začal pobírat dlouhodobé ošetřovné. Při velmi širokém okruhu 
pojištěnců oprávněných k uplatnění nároku na dlouhodobé 
ošetřovné je ochrana před jeho využíváním opodstatněná. 
 

K bodu 11 
§ 41a odst. 6  

Národní rada 
osob se 
zdravotním 
postižením 

Zásadní připomínka 
K bodu 11 – § 41a odst. 6 
V § 41a se odstavce 6 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 
až 8. 
 
Odůvodnění 
Navrhujeme, aby čekací doba stanovená pro nárok na 
dlouhodobé ošetřovné neplatila, neboť stejná podmínka 
není nikde jinde v zákoně stanovena. A to, ať už jde o 
výplatu nemocenských dávek v případě nemoci, nebo 
ošetřovného. Není tudíž jediným důvodem, aby byla 
skupina pečujících osob se vznikem nároku na 

Neakceptováno   
Čekací doba je v zákoně o nemocenském pojištění  zavedena u 
peněžité pomoci v mateřství a u nemocenského i peněžité 
pomoci v mateřství z nemocenského pojištění osob samostatně 
výdělečně činných. 
Nárok na dlouhodobé ošetřovné vzniká až po uplynutí stanovené 
doby hospitalizace, lze jej tedy do určité míry předvídat. 
Zavedení čekací doby má eliminovat případné spekulativní 
pojištěnce, kdy by jeden den nastouil do zaměstnání a druhý den 
začal pobírat dlouhodobé ošetřovné. Při velmi širokém okruhu 
pojištěnců oprávněných k uplatnění nároku na dlouhodobé 
ošetřovné je ochrana před jeho využíváním opodstatněná. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHGBJBFT)



 

36 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
dlouhodobé ošetřovné diskriminována vytvářením umělé 
bariéry tří měsíců trvání zaměstnání. Touto výjimkou, 
která organicky do zákona nepatří, by byla vytvořena 
nerovnost mezi pečujícími osobami. Je velmi 
nepravděpodobné, že by tato situace byla nějak masivně 
zneužívána. V případě, že by pečující osoba nepečovala 
o osobu vyžadující poskytování dlouhodobé 
ošetřovatelské péče a nepobírala tudíž z toho důvodu 
dlouhodobé ošetřovné, musela by být tato osoba předána 
do péče některého z ústavních zařízení, kde se měsíční 
náklady budou nepochybně pohybovat na mnohem 
vyšších částkách, než kolik činí dlouhodobé ošetřovné. 
Náklady na ošetřování této osoby v takovémto zařízení 
samozřejmě též nese z největší části některý z veřejných 
rozpočtů, příp. částečně i zdravotní pojišťovny. 
Navrhovaná dlouhodobá péče je proto pro státní 
rozpočet tou levnější variantou. 

Po vysvětlení připomínkové místo setrvává na připomínce. 

K bodu 11 
§ 41a odst. 6  

Národní rada 
osob se 
zdravotním 
postižením 

Zásadní připomínka 
K bodu 11 – § 41a nově označený odst. 6 
V § 41a se nově označený odstavec 6 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 
7. 

Pozn: jde o čekací dobu u OSVČ 
 
Neakceptováno - vysvětleno 
Odůvodnění k zavedení čekací doby je uvedeno výše u 
předchozí připomínky. 

K bodu 11 
§ 41a odst. 9 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

Zásadní připomínka 
K části první, čl. I., bodu 11 - § 41a odst. 9 
 
Rozumím sice snaze, aby se ošetřování pokryté 
ošetřovným nestalo dlouhodobou činností v rámci 
pracovního poměru. Nicméně lhůta 12 měsíců pro další 
nárok na ošetřování téže osoby po uplynutí podpůrčí 
doby je přece jen poměrně dlouhá. Dlouhodobá domácí 
péče by si tak s nastavením podpůrčí doby v délce 3 
měsíců vyžádala střídání až 5 různých osob, které se by 
musely střídat po 3 měsících a vždy rok čekat, než na ně 

Neakceptováno - vysvětleno 
Dlouhodobé ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění má 
ve výjimečném případě řešit situaci, kdy z důvodu onemocnění 
takové osoby je její rodina postavena před problém „co dál“. 
V žádném případě nemá tato dávka zajistit trvalý příjem 
z ošetřování téže osoby v domácím prostředí tak, že ošetřovaná 
osoba bude po uplynutí 3 měsíců vždy znovu hospitalizována a 
opět bude na ni nárok na dlouhodobé ošetřovné další 3 měsíce. 
Pravděpodobnost, že v téže rodině bude postupně v průběhu 12 
měsíců několik jejích příslušníků splňovat podmínky pro 
poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče a bude ji potřeba 
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zase dojde řada. Obávám se, že tolik ochotných osob ve 
svém okolí najde skutečně málokdo. Pokud by se 
omezení zkrátilo na půl roku a zároveň se na stejnou 
dobu prodloužila podpůrčí doba, šlo by o střídání již jen 
3 osob, což je přece jen realističtější. 
 
Požaduji proto lhůtu pro nárok na další ošetřovné za 
péči o týž osobu zkrátit z 12 na 6 měsíců. Navrhuji 
následující znění: 
(9) Pojištěnci, který poskytoval dlouhodobou 
ošetřovatelskou péči s nárokem na dlouhodobé 
ošetřovné, může vzniknout nárok na další 
dlouhodobé ošetřovné nejdříve po uplynutí 12 6 
měsíců ode dne, za který měl v témže případě 
poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče 
naposledy nárok na výplatu dlouhodobého 
ošetřovného. 

zajistit týmž pojištěncem, je velmi malá. Je třeba mít na paměti, 
že v současné době musí být řešeno zajištění dlouhodobé 
ošetřovatelské péče bez nároku na dávku z nemocenského 
pojištění. 
 

§ 41b Svaz 
průmyslu a 
dopravy 

Zásadní připomínka 
K čl. I bod 11. - § 41b  
Kromě osob pracujících na DPP požaduje SP ČR 
vyloučení osob pracujících na DPČ.  

 
Odůvodnění: 
Obdobně jako u DPP je potřeba vyloučit z nároku 
zaměstnance vykonávající činnost na základě dohod o 
pracovní činnosti z důvodů provázanosti na zákoník 
práce, resp. základní pracovněprávní vztahy a ochranu 
zaměstnanců, která z nich zaměstnancům plyne (návrh 
mj. uvažuje rozšíření zákazu výpovědi na dobu 
pečovatelského volna podle §53 ZP, nicméně § 53 ZP se 
na zaměstnance pracující na základě DPČ nevztahuje). 
Práce zaměstnance pracujícího na DPČ navíc může být 
v rámci vyrovnávacího období rozvržena tak, že by 

Vysvětleno  
Nárok na dlouhodobé ošetřovné nebudou mít také osoby, jejichž 
zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu. U většiny 
uzavřených dohod o pracovní činnosti se jedná o zaměstnání 
malého rozsahu. Není důvod pro rozlišování nároku na dávku 
z nemocenského pojištění podle druhu uzavřeného pracovního 
vztahu. 
Ochrana před výpovědí se týká pouze zaměstnanců v pracovním 
poměru. Na zaměstnance činné na základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr se nevztahuje úprava skončení 
pracovního poměru. Pro zrušení těchto dohod platí zvláštní 
právní úprava uvedená v § 77 odst. 4 zákoníku práce. V tomto 
směru bude doplněna důvodová zpráva. Po vysvětlení na této 
připomínce SPD netrvá. 
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v době dlouhodobého ošetřování stejně nepracoval a o 
žádný příjem by nepřišel. 

§ 41c Svaz 
průmyslu a 

dopravy 

Zásadní připomínka 
K čl. I bod 11. - § 41c  
SP ČR požaduje, aby byla podstatně omezena možnost 
střídání jednotlivých pojištěnců v průběhu čerpání 
dlouhodobého ošetřovatelského volna.  
 
Odůvodnění:  
Vizte obecné připomínky (navrhovaná neomezená 
možnost střídání – kromě střídání v rámci jednoho dne - 
představuje pro zaměstnavatele zásadní bariéru řešení 
nastalého výpadku zaměstnance zejména formou přijetí 
nového zaměstnance). Zásadní je i související 
administrativní zátěž. 

Vysvětleno  
Na základě připomínky do návrhu zákona doplněno, že 
pojištěnec se může opakovaně střídat v poskytování dlouhodobé 
péče jen se souhlasem svého zaměstnavatele.  
 

K bodu 11 
§ 41d odst. 1  

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

Zásadní připomínka 
 
K části první, čl. I., bodu 11 – § 41d odst. 1  
V druhé větě tohoto odstavce se číslovka „90“ nahrazuje 
číslovkou „180“. 
Odůvodnění 
Navrhovanou podpůrčí dobu u dlouhodobého 
ošetřovného v délce 90 dnů považuji za příliš krátkou. 
Takto nastavená podpůrčí doba postačí k vyřešení péče u 
krátkodobějších rekonvalescencí, ve většině případů 
však nepostačí k vyřešení situace u osob s dlouhodobým 
či trvalým těžkým poškozením zdravotního stavu. V této 
souvislosti je třeba upozornit, že délka vyřízení žádosti o 
příspěvek na péči trvá v praxi zpravidla mnohem delší 
dobu než tři měsíce, často i více než půl roku, obdobné 
je to při vyřizování žádostí o přiznání speciálních 
pomůcek. Časově náročné je také zajistit trvalou 
dlouhodobou péči v domácnosti či v pobytovém zařízení 

Neakceptováno - vysvětleno 
Délka řízení o žádosti o přiznání příspěvku na péči nemůže mít 
vliv na stanovení podpůrčí doby u dlouhodobého ošetřovného. 
Účelem poskytování dlouhodobého ošetřovného jako dávky 
nemocenského pojištění není řešit problematiku financování 
potřeby dlouhodobé péče. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHGBJBFT)



 

39 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
pro osobu, která ji potřebuje. S odkazem na výše 
uvedené, navrhuji stanovit podpůrčí dobu v délce 
maximálně 180 dnů a tuto skutečnost promítnout do 
všech navrhovaných relevantních ustanovení.   

K bodu 11 
§ 41d odst. 1 

Národní rada 
osob se 
zdravotním 
postižením 

Zásadní připomínka 
K bodu 11 – § 41d odst. 1 
V § 41d odst. 1 se číslo „90“ nahrazuje číslem „180“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna reaguje na skutečnost, že délka 
řízení na základě žádosti o příspěvek na péči trvá v praxi 
zpravidla mnohem delší dobu než uvedené tři měsíce, 
často i více než půl roku. Navrhovaná podpůrčí doba 90 
kalendářních dnů, kdy může být poskytováno 
dlouhodobé ošetřovné, je tedy absolutně nedostačující i 
z toho pohledu, že i všechny žádosti o příspěvek na 
zvláštní pomůcku nejsou v současné době vyřizovány ve 
lhůtě kratší než tři měsíce. Zvláštní pomůcky jsou pak 
dalším z důležitých předpokladů toho, jak těžký 
zdravotní stav a péči o osobu, která se v takovémto stavu 
nachází, v domácím prostředí zvládat. 

Neakceptováno 
Délka řízení o žádosti o přiznání příspěvku na péči nemůže mít 
vliv na stanovení podpůrčí doby u dlouhodobého ošetřovného. 
Účelem poskytování dlouhodobého ošetřovného jako dávky 
nemocenského pojištění není řešit problematiku financování 
potřeby dlouhodobé péče. 
 
Po vysvětlení připomínkové místo setrvává na připomínce.  
 

K § 72a a 
násl. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví  

Zásadní připomínka 
 
K § 72a a násl. 
Zásadně nesouhlasíme s terminologií „provádění 
léčebných a ošetřovatelských opatření“. Tyto pojmy 
požadujeme nahradit takovými, které nebudou v kolizi s 
pojmoslovím zákona o zdravotních službách, vypustit je 
nebo dotčenou péči jinak charakterizovat. Blíže viz také 
zásadní připomínka č. 2. 
 
Odůvodnění: 
Je zapotřebí používat výrazy, které nebudou kolidovat s 

Akceptováno 
Text se nahrazuje textem …… „provádění opatření spojených se 
zajištěním léčebného režimu stanoveného poskytovatelem 
zdravotních služeb, nebo v pomoci“… 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHGBJBFT)



 

40 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
úpravou poskytování zdravotních služeb podle zákona o 
zdravotních službách. „Provádění léčebných a 
ošetřovatelských opatření“ přísluší z hlediska zákona o 
zdravotních službách pouze lékaři nebo zdravotní sestře. 

K bodu 21 - § 
72b odst. 4 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

Zásadní připomínka 
K části první, čl. I., bodu 21 - § 72b odst. 4 
 
Podle důvodové zprávy při propuštění ošetřované osoby 
z hospitalizace nevzniká nová potřeba dlouhodobě 
ošetřovatelské péče, neboť trvá potřeba stávající. 
Ustanovení však naopak navozuje dojem, že stávající 
potřeba při hospitalizaci zaniká a potřeba nová pak již 
nevzniká. Považuji proto za nutné ustanovení 
přeformulovat, aby bylo jasnější. 
 
Požaduji ustanovení formulovat následovně: 
 
(4) Došlo-li v průběhu trvání poskytování 
dlouhodobé ošetřovatelské péče k hospitalizaci 
ošetřované osoby, nevzniká trvá při po jejím 
propuštění z hospitalizace nová stávající potřeba 
dlouhodobé ošetřovatelské péče. 

 
Neakceptováno - vysvětleno 
Předložené řešení umožňuje postihnout různé situace při 
propuštění z další hospitalizace: pokračování potřeby 
dlouhodobé péče, zlepšení zdravotního stavu vlivem další 
hospitalizace tak, že nebude  již dále existovat potřeba 
dlouhodobé ošetřovatelské péče  nebo  pokud by další 
hospitalizace byla dlouhodobá a  uplyne podpůrčí doba (90 dnů).  
 
Formulačně upraveno: .. „ošetřované osoby, nezakládá tato 
hospitalizace novou potřebu dlouhodbé péče.“ 
 

K § 72c a 
násl. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Zásadní připomínka 
 
K § 72c a násl. 
Požadujeme nahradit slova „ošetřující lékař 
poskytovatele primární ambulantní péče“ slovy 
„registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické 
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost“.  
 
Odůvodnění: 
Primární ambulantní péči poskytuje pacientovi podle 
zákona o zdravotních službách registrující poskytovatel 

Částečně akceptováno 
 
Z pojmu „ošetřující lékař poskytovatele primární ambulantní 
péče“ uvedeném v odst. 1 a 2 se vypouští slovo „primární“.  
 
Dále bude doplněna důvodová zpráva: „Vymezují se postupy 
ošetřujícího lékaře poskytovatele ambulantní péče v průběhu 
trvání poskytování dlouhodobé péče. Vzhledem k charakteru 
„zdravotní situace“ a potřeby dlouhodobé péče lze očekávat, že 
ve většině případů to bude registrující poskytovatel (§ 7 odst. 2 
písm. a) zákona č. 372/2011 Sb.).  
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(viz § 7 odst. 2 písm. a) a § 3 odst. 5 zákona o 
zdravotních službách). 

Po propuštění z hospitalizace je ošetřovaná osoba předána do 
ambulantní péče podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách, kdy další průběh jejího zdravotního 
stavu a potřebu poskytování dlouhodobé péče v domácím 
prostředí bude sledovat a vyhodnocovat ošetřující lékař 
poskytovatele ambulantní péče; za tím účelem stanovuje termín 
příští lékařské kontroly, který vyznačuje na příslušném tiskopise 
rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče a v odůvodněných 
případech, kdy osoba s potřebou dlouhodobé péče nebude 
schopna dostavit se ke kontrole zdravotního stavu, zajistit 
 návštěvní službu (§ 7 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb.).“  
 

K bodu 21 – 
 § 72d odst. 1 
 

Národní rada 
osob se 
zdravotním 
postižením 

Zásadní připomínka 
K bodu 21 – § 72d odst. 1 
V § 72d odst. 1 se číslo „90.“ nahrazuje číslem „180.“. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna reaguje na skutečnost, že délka 
řízení na základě žádosti o příspěvek na péči trvá v praxi 
zpravidla mnohem delší dobu než uvedené tři měsíce, 
často i více než půl roku. Navrhovaná podpůrčí doba 90 
kalendářních dnů, kdy může být poskytováno 
dlouhodobé ošetřovné, je tedy absolutně nedostačující i 
z toho pohledu, že i všechny žádosti o příspěvek na 
zvláštní pomůcku nejsou v současné době vyřizovány ve 
lhůtě kratší než tři měsíce. Zvláštní pomůcky jsou pak 
dalším z důležitých předpokladů toho, jak těžký 
zdravotní stav a péči o osobu, která se v takovémto stavu 
nachází, v domácím prostředí zvládat. 

Neakceptováno 
Délka řízení o žádosti o přiznání příspěvku na péči nemůže mít 
vliv na stanovení podpůrčí doby u dlouhodobého ošetřovného. 
Účelem poskytování dlouhodobého ošetřovného jako dávky 
nemocenského pojištění není řešit problematiku financování 
potřeby dlouhodobé péče. 
 
 
Po vysvětlení připomínkové místo setrvává na připomínce. 
 

§ 72f písm. 
a) 
 

Odbor 
kompatibility 

Zásadní připomínka 
K čl. I bodu 21 (§ 72f písm. a)): 
 
Rovněž v navrhovaném § 72f písm. a) je požadováno 
uvést v rozhodnutí o vzniku dlouhodobé ošetřovatelské 

Akceptováno 
Ustanovení § 72f písm. a)  bude formulačně upřesněno: 

„a) na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, 
opatrovníka nebo osoby určené ošetřovanou osobou 
rozhodnout o vzniku potřeby dlouhodobé ošetřovatelské 
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péče místo trvalého pobytu ošetřované osoby. Trvalý 
pobyt je ovšem pouze jedním z druhů oprávnění občana 
EU vstupovat a pobývat na území ČR, které mu uděluje 
přímo SFEU. Právo vstupovat na území ČR a pohybovat 
se po něm je zaručeno čl. 21 SFEU obecně, a omezení 
tohoto práva je tedy nutno posuzovat s ohledem na zákaz 
diskriminace (čl. 18 SFEU).  
Předkládané ustanovení ovšem budí dojem, že 
ošetřovaná osoba  musí mít trvalý pobyt na území ČR, 
což by byla z hlediska občanů EU diskriminační 
podmínka, která ve svém důsledku omezuje volný pohyb 
osob (totéž platí také pro jejich rodinné příslušníky a 
občany EHP nebo Švýcarska, na které se vztahují stejná 
kritéria z hlediska volného pohybu osob). Ustanovení je 
nutné přeformulovat.   

péče v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace, 
potvrdit předpoklad trvání potřeby ošetřovatelské péče po 
dobu alespoň 30 kalendářních dnů ode dne propuštění 
ošetřované osoby z hospitalizace a na rozhodnutí o vzniku 
potřeby dlouhodobé ošetřovatelské péče vyznačit den 
přijetí a den propuštění z hospitalizace, statistickou 
značku diagnózy, která je příčinou potřeby dlouhodobé 
ošetřovatelské péče, místo trvalého pobytu5), ošetřované 
osoby a jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu6) v České 
republice nebo obdobného pobytu v cizině, termín, do 
kterého je ošetřovaná osoba povinna dostavit se ke 
kontrole zdravotního stavu a potřeby dlouhodobé 
ošetřovatelské péče u ošetřujícího lékaře poskytovatele 
ambulantní péče, a to nejdéle do 15 dnů ode dne 
propuštění z hospitalizace,“. 

§ 72f písm. 
c) 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví  

Zásadní připomínka 
K § 72f písm. c) 
Namísto stanovení termínu, do kterého je osoba povinna 
dostavit se ke kontrole zdravotního stavu, požadujeme 
stanovit povinnost vyrozumět registrujícího 
poskytovatele. 
 
Odůvodnění: 
Pokud je daná osoba zcela nemohoucí, nelze po ní 
požadovat, aby se dostavila na kontrolu. Ošetřující lékař 
má možnost situaci řešit v rámci návštěvní služby (§ 7 
odst. 3, § 10 zákona o zdravotních službách). 

Vysvětleno 
 
Ani z dnešního pohledu není důvod ke změně, předmětné 
ustanovení ukládá poskytovateli lůžkové péče povinnost uložit 
termín první kontroly nejdéle do 15 ti dnů. 
Návrh novely ZNP neukládá ošetřované osobě  přímo žádné 
povinnosti.  
Vzhledem k tomu, že klienti dlouhodobého ošetřovného budou 
propouštěni z hospitalizace ve vážnějším stavu vyžadujícím 
dlouhodobé ošetřování, je zcela logické, že po propuštění 
z nemocnice musí následovat nezbytná kontrola zdravotního 
stavu ambulantním poskytovatelem zdravotních služeb 
k zajištění kontinuity poskytování zdravotních služeb. Lhůta 15ti 
dnů se stanoví s ohledem na dosavadní praxi poskytovatelů 
zdravotní péče, kdy při propuštění z hospitalizace je pacientovi 
poskytnuta nová medikace jen na 3 dny, maximálně na 7 dní a je 
mu uložena kontrola zdravotního stavu do týdne po propuštění. 
Při stanovení lhůty do 15 ti dnů bylo  přihlédnuto k tomu, aby 
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jak ošetřovaný tak i pečující osoba nebyli v časové tísni, pokud 
by byla stanovena lhůta kratší.  

K bodu 21  
§ 72f – 72g: 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K čl. I bodu 21 – k § 72f – 72g: 

Požadujeme, aby byly mezi orgány, vůči nimž 
plní své povinnosti ošetřující lékaři podle § 72f písm. d) 
a § 72g písm. i), kromě okresních správ sociálního 
zabezpečení doplněny též služební orgány  - např. v § 
72g písm. c) se správně píše o „příslušném orgánu 
nemocenského pojištění“). Obdobně je třeba upravit i § 
84 a doplnit povinnosti služebních orgánů, nejen okresní 
správy sociálního zabezpečení, zejména pak ve vztahu 
k povinnosti v § 84 odst. 2 písm. u). 
V současném znění by byl zákon v případě příslušníků 
zpravodajských služeb a dalších bezpečnostních sborů 
České republiky obtížně aplikovatelný, neboť předmětné 
dokumenty by byly odesílány nepříslušnému orgánu. 

K § 72f písm. d): Neakceptováno 
 Na rozdíl od ČSSZ jsou služební orgány jak zaměstnavatelem, 
tak orgánem nemocenského pojištění. Zaměstnanec předkládá 
zaměstnavateli nejen žádost o dlouhodobé ošetřovné, ale 
k nahlédnutí i další díl rozhodnutí o trvání potřeby dlouhodobé 
ošetřovatelské péče. Služební orgány nepotřebují, aby jim 
nemocnice zasílala tiskopis, neboť budou mít k dispozici díl, 
který jim předloží pojištěnec. ČSSZ nebude mít k dispozici díl, 
který předkládá pojištěnec zaměstnavateli, proto potřebuje, aby 
obdržela rozhodnutí od nemocnice. U příslušníků pracujících 
v utajení nelze požadovat, aby oznamovali, který orgán 
nemocenského pojištění je pro ně příslušný. 
 
K § 72g písm. c) a i) - akceptováno 
Na základě připomínky MV, BIS, UZSI bude ust. formulačně 
sjednoceno na „příslušný orgán nemocenského pojištění“.  
 
K § 84 odst. 2 písm. u): Vysvětleno - neakceptováno 
Služební orgán je zároveň zaměstnavatelem a orgánem 
nemocenského pojištění. Předávání informací uvnitř tohoto 
orgánu se nebude řídit tímto ustanovením, bude tak činěno na 
základě vnitřního předpisu. Toto ustanovení se příslušníků 
netýká.  

K bodu 21  
§ 72f – 72g 
 

GIBS Zásadní připomínka 
K § 72f písm. d) a k § 72g písm. c) 
 
Požadujeme, aby mezi orgány, vůči nimž plní své 
povinnosti ošetřující lékaři podle § 72f písm. d) a § 72g 
písm. i), byly kromě okresních správ sociálního 
zabezpečení doplněny též služební orgány (např. v § 72g 
písm. c) se správně hovoří o "příslušném orgánu 
nemocenského pojištění"). V navrhovaném znění je 

K § 72f písm. d): Neakceptováno 
 Na rozdíl od ČSSZ jsou služební orgány jak zaměstnavatelem, 
tak orgánem nemocenského pojištění. Zaměstnanec předkládá 
zaměstnavateli nejen žádost o dlouhodobé ošetřovné, ale 
k nahlédnutí i další díl rozhodnutí o trvání potřeby dlouhodobé 
ošetřovatelské péče. Služební orgány nepotřebují, aby jim 
nemocnice zasílala tiskopis, neboť budou mít k dispozici díl, 
který jim předloží pojištěnec. ČSSZ nebude mít k dispozici díl, 
který předkládá pojištěnec zaměstnavateli, proto potřebuje, aby 
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zákon aktuálně v případě příslušníků zpravodajských 
služeb a bezpečnostních sborů obtížně aplikovatelný, 
neboť předmětné dokumenty by byly odesílány 
nepříslušnému orgánu. Obdobně je třeba upravit i § 84 a 
doplnit povinnosti služebních orgánů, nejen okresní 
správy sociálního zabezpečení, zejména pak ve vztahu 
k povinnosti uvedené v § 84 odst. 2 písm. u). 

obdržela rozhodnutí od nemocnice. U příslušníků pracujících 
v utajení nelze požadovat, aby oznamovali, který orgán 
nemocenského pojištění je pro ně příslušný. 
 
K § 72g písm. c) a i) - akceptováno 
Na základě připomínky MV, BIS, UZSI bude ust. formulačně 
sjednoceno na „příslušný orgán nemocenského pojištění“.  
 
K § 84 odst. 2 písm. u): Vysvětleno - neakceptováno 
Služební orgán je zároveň zaměstnavatelem a orgánem 
nemocenského pojištění. Předávání informací uvnitř tohoto 
orgánu se nebude řídit tímto ustanovením, bude tak činěno na 
základě vnitřního předpisu. Toto ustanovení se příslušníků 
netýká. 

K bodu 21  
§ 72f – 72g 
 

Bezpečnostní 
informační 
služba 

Zásadní připomínka 
 K § 72f písm. d),  § 72g písm. c) a § 84 

 
Navrhujeme, aby mezi orgány, vůči nimž plní své 
povinnosti ošetřující lékaři podle § 72f písm. d) a § 72g 
písm. i), byly kromě okresních správ sociálního 
zabezpečení doplněny též služební orgány (např. v § 72g 
písm. c) se správně hovoří o „příslušném orgánu 
nemocenského pojištění"). V navrhovaném znění je 
zákon aktuálně v případě příslušníků zpravodajských 
služeb a bezpečnostních sborů obtížně aplikovatelný, 
neboť předmětné dokumenty by byly odesílány 
nepříslušnému orgánu. Obdobně je třeba upravit i § 84 a 
doplnit povinnosti služebních orgánů, nejen okresní 
správy sociálního zabezpečení, zejména pak ve vztahu 
k povinnosti uvedené v § 84 odst. 2 písm. u). 

 K § 72f písm. d): Neakceptováno 
 Na rozdíl od ČSSZ jsou služební orgány jak zaměstnavatelem, 
tak orgánem nemocenského pojištění. Zaměstnanec předkládá 
zaměstnavateli nejen žádost o dlouhodobé ošetřovné, ale 
k nahlédnutí i další díl rozhodnutí o trvání potřeby dlouhodobé 
ošetřovatelské péče. Služební orgány nepotřebují, aby jim 
nemocnice zasílala tiskopis, neboť budou mít k dispozici díl, 
který jim předloží pojištěnec. ČSSZ nebude mít k dispozici díl, 
který předkládá pojištěnec zaměstnavateli, proto potřebuje, aby 
obdržela rozhodnutí od nemocnice. U příslušníků pracujících 
v utajení nelze požadovat, aby oznamovali, který orgán 
nemocenského pojištění je pro ně příslušný. 
 
K § 72g písm. c) a i) - akceptováno 
Na základě připomínky MV, BIS, UZSI bude ust. formulačně 
sjednoceno na „příslušný orgán nemocenského pojištění“.  
 
K § 84 odst. 2 písm. u): Vysvětleno - neakceptováno 
Služební orgán je zároveň zaměstnavatelem a orgánem 
nemocenského pojištění. Předávání informací uvnitř tohoto 
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orgánu se nebude řídit tímto ustanovením, bude tak činěno na 
základě vnitřního předpisu. Toto ustanovení se příslušníků 
netýká. 

K bodu 21  
§ 72f – 72g 
 

Úřad pro 
zahraniční 
styky a 
informace 

Zásadní připomínka 
1. K § 72f písm. d) a k § 72g písm. c) 

 
Požadujeme, aby mezi orgány, vůči nimž plní své 
povinnosti ošetřující lékaři podle § 72f písm. d) a § 72g 
písm. i), byly kromě okresních správ sociálního 
zabezpečení doplněny též služební orgány (např. v § 72g 
písm. c) se správně hovoří o "příslušném orgánu 
nemocenského pojištění"). V navrhovaném znění je 
zákon aktuálně v případě příslušníků zpravodajských 
služeb a ostatních bezpečnostních sborů obtížně 
aplikovatelný, neboť předmětné dokumenty by byly 
odesílány nepříslušnému orgánu. Obdobně je třeba 
upravit i § 84 a doplnit povinnosti služebních orgánů, 
nejen okresní správy sociálního zabezpečení, zejména 
pak ve vztahu k povinnosti uvedené v § 84 odst. 2 písm. 
u). 

K § 72f písm. d): Neakceptováno 
 Na rozdíl od ČSSZ jsou služební orgány jak zaměstnavatelem, 
tak orgánem nemocenského pojištění. Zaměstnanec předkládá 
zaměstnavateli nejen žádost o dlouhodobé ošetřovné, ale 
k nahlédnutí i další díl rozhodnutí o trvání potřeby dlouhodobé 
ošetřovatelské péče. Služební orgány nepotřebují, aby jim 
nemocnice zasílala tiskopis, neboť budou mít k dispozici díl, 
který jim předloží pojištěnec. ČSSZ nebude mít k dispozici díl, 
který předkládá pojištěnec zaměstnavateli, proto potřebuje, aby 
obdržela rozhodnutí od nemocnice. U příslušníků pracujících 
v utajení nelze požadovat, aby oznamovali, který orgán 
nemocenského pojištění je pro ně příslušný. 
 
K § 72g písm. c) a i) - akceptováno 
Na základě připomínky MV, BIS, UZSI bude ust. formulačně 
sjednoceno na „příslušný orgán nemocenského pojištění“.  
 
K § 84 odst. 2 písm. u): Vysvětleno - neakceptováno 
Služební orgán je zároveň zaměstnavatelem a orgánem 
nemocenského pojištění. Předávání informací uvnitř tohoto 
orgánu se nebude řídit tímto ustanovením, bude tak činěno na 
základě vnitřního předpisu. Toto ustanovení se příslušníků 
netýká. 

Vložit nový 
bod 35 

Ministerstvo 
obrany 

Zásadní připomínka 
K Části první 

Požadujeme vložit nový bod 35, který zní: 
„35.  V § 101 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, 
který zní: 
„(4) Služební útvar je oprávněn vyžadovat od okresní 
správy sociálního zabezpečení podklady potřebné pro 
stanovení nároku na dávku a její výplatu.““. 

Akceptováno jinak 
 
Novelizační bod 35 se vypustí.  
Nebude se zjišťovat denní vyměřovací základ odchylně od 
obecné úpravy. 
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Odůvodnění: V bodě 8 se v § 19 vkládá nový odstavec 
13, který předpokládá zjišťování dvou denních 
vyměřovacích základů. Podle důvodové zprávy má 
předchozí denní vyměřovací základ zjišťovat okresní 
správa sociálního zabezpečení. V případě, že příjemcem 
dávky bude voják z povolání, podklady pro výplatu 
dávky bude připravovat služební útvar, který však není 
oprávněn požadovat od předchozích zaměstnavatelů 
údaje o denním vyměřovacím základu. 

K bodu 35 Ministerstvo 
obrany 

Zásadní připomínka 
K bodu 35 
Bod 35 formulovat takto: 
„35. V § 103 odst. 1 se na konci písmene e) tečka 
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f), g) a h), která 
znějí:  
„f) oznámit bezodkladně příslušnému orgánu 
nemocenského pojištění, a je-li příslušníkem, 
služebnímu útvaru, odvolání souhlasu s poskytováním 
dlouhodobé ošetřovatelské péče ošetřovanou osobou 
podle § 41a odst. 5, 
g) předat pojištěnci, s nímž se střídá v poskytování 
dlouhodobé ošetřovatelské péče, příslušný díl rozhodnutí 
o vzniku potřeby dlouhodobé ošetřovatelské péče, 
h) oznámit bezodkladně příslušnému orgánu 
nemocenského pojištění, a je-li příslušníkem, 
služebnímu útvaru, dobu hospitalizace ošetřované 
osoby.“. 
 

Odůvodnění k písmenu f): Pokud by odvolání 
souhlasu s poskytováním dlouhodobé péče bylo zasláno 
orgánu nemocenského pojištění (služebnímu orgánu), 
znamenalo by to jen prodlení v účinnosti odvolání 

Akceptováno doplnění písm. f) – doplnění slov „a je-li 
příslušníkem, služebnímu útvaru“ 
 
(Písmeno g) je shodné s předloženým návrhem). 
 
Neakceptováno doplnění písm. h), neboť tato povinnost 
vyplývá z § 103 zákona o nemocenském pojištění, podle něhož 
je pojištěnec povinen hlásit orgánu nemocenského pojištění, 
služebnímu útvaru…všechny skutečnosti, které mohou být 
důvodem pro změnu nároku na dávku… 
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souhlasu. 
Odůvodnění k písmenu h): Je třeba upravit, jak se orgán 
nemocenského pojištění nebo služební útvar dozví o 
hospitalizaci ošetřované osoby, neboť podle § 41d odst. 
3 se dlouhodobé ošetřovné nevyplácí za kalendářní dny, 
kdy trvala hospitalizace ošetřované osoby. 

K § 128 až 
140 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K § 128 až 140: 

V rámci nové právní úpravy přestupkového 
práva by mělo dojít i ke sjednocení formulací 
používaných v jednotlivých právních předpisech, 
navrhujeme s uvedenými předpisy uvést do souladu také 
dikci příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb.  

Je-li skutková podstata přestupku formulována 
s odkazem na jiné ustanovení téhož zákona s použitím 
slov „podle §“, umístí se tato formulace na konec textu 
skutkové podstaty přestupku.  

Z výše uvedených důvodů v § 128 odst. 1 písm. 
c) navrhujeme slova „podle § 103 odst. 1 písm. f)“ 
přesunout na konec textu písmene c).  
Analogicky požadujeme upravit také § 128 odst. 2 písm. 
d) a e), § 131 odst. 1 písm. f), i) a r), § 133 odst. 1, § 136 
odst. 1 písm. f), i) a r), § 137a odst. 1, § 138 odst. 1 
písm. d) až g), m) až o) a q), § 138 odst. 2 písm. d), § 
138a odst. 1 písm. d), g) až m), p) až t) a w) a § 140 
odst. 1. 

Akceptováno  
 

K bodu 38 Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K § 128 odst. 1 písm. d): 

Protože skutkové podstaty přestupků by měly 
být vymezeny přesně a určitě, navrhujeme písmeno d) 
uvést ve znění:  
„d) nepředá pojištěnci, s nímž se střídá v poskytování 
dlouhodobé ošetřovatelské péče, příslušný díl rozhodnutí 

Akceptováno 
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o vzniku potřeby dlouhodobé ošetřovatelské péče podle § 
103 odst. 1 písm. g).“. 

K bodům 41 
a 49 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K § 138 odst. 1 písm. c) a § 138a odst. 1 písm. r) a v): 
V uvedených ustanoveních je duplicitně sankcionováno 
porušení téže povinnosti nestanovení termínu kontroly 
podle § 72f písm. c) a § 72g písm. e) Požadujeme proto 
odstranění duplicitní úpravy. 

Akceptováno – duplicity budou odstraněny. 
 
 

K § 128, 138, 
138a 

Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínka 
K § 128, § 138 a § 138a 
Navrhujeme alespoň sjednotit maximální výši pokuty za 
přestupek v určení hranic 10.000,- a 20.000,- Kč, tak, 
aby pojištěnec neměl stanovenu vyšší pokutu než 
poskytovatel zdravotních služeb. 
 
Odůvodnění:  
V § 128 má pojištěnec stanovenu pokutu do 20.000,- Kč, 
zatímco poskytovatel zdravotních služeb v § 138 a 
§ 138a má stanoveno (mimo závažnějších přestupků) 
max. hranici do 10.000,-. V těchto případech se jedná 
minimálně o nerovný přístup a intenzivnější 
sankcionování pojištěnců oproti poskytovatelům 
zdravotních služeb. 

Připomínka jde nad rámec novely - neakceptováno 
Pokuty pojištěnci jsou stanoveny v zákoně pro všechny delikty 
do 20 000 Kč, u poskytovatele zdravotních služeb jsou pokuty 
podle závažnosti deliktu ve výši do 10 000 Kč až do 100 000 Kč.  
Výše pokut odpovídá závažnosti přestupku.   
 

Bodům 54, 55 
K § 158 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

Zásadní připomínka 
 
K § 158 – vyloučení soudního přezkumu některých 
rozhodnutí v nemocenském pojištění 
 
§ 158 zákona o nemocenském pojištění stanovuje 
rozhodnutí, která jsou vyloučena ze soudního přezkumu 
ve správním soudnictví. Jde konkrétně o rozhodnutí o 
a) zrušeno,   

Vysvětleno 

K písm. b) Pokud jde o ukončování dočasné pracovní 
neschopnosti (DPN) nebo potřeby ošetřování, jedná se o krajní 
případy uvedené v § 75 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění 
(ZNP), kdy orgán nemocenského pojištění vlastně rozhoduje 
„namísto“ ošetřujícího lékaře v situaci, kdy tento ošetřující lékař 
DPN nebo potřebu ošetřování sám neukončil, ač tak podle 
odborného názoru orgánu nemocenského pojištění učinit měl.  
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b) ukončení nebo neuznání dočasné pracovní 

neschopnosti nebo potřeby , potřeby ošetřování 
člena domácnosti nebo potřeby dlouhodobé 
ošetřovatelské péče orgánem nemocenského 
pojištění,   

c) odnětí nemocenského z důvodu ukončení dočasné 
pracovní neschopnosti nebo karantény anebo odnětí 
ošetřovného, odnětí ošetřovného z důvodu ukončení 
potřeby ošetřování anebo odnětí dlouhodobého 
ošetřovného z důvodu ukončení potřeby 
dlouhodobé ošetřovatelské péče,   

d) povolení placení přeplatku na dávce nebo regresní 
náhrady ve splátkách a o zrušení tohoto povolení,   

e) prominutí neuhrazeného přeplatku na dávce nebo 
zaplacení neuhrazené regresní náhrady,   

f) odstranění tvrdosti. 
 
Vyloučení soudního přezkumu má samozřejmě dopad do 

práva na soudní ochranu podle čl. 36 Listiny 
základních práv a svobod. Podle čl. 36 odst. 2 nesmí 
být ze soudního přezkumu vyloučena rozhodnutí 
týkající se základních práv a svobod. Toto ostatně 
potvrzuje judikatura Ústavního soudu, která se mj. 
zabývala i právě rozhodnutími v systému 
nemocenského pojištění (zejm. nálezy sp. zn. Pl. ÚS 
15/12 a Pl. ÚS 9/14). Tyto nálezy potvrzují, že i 
rozhodnutí závisející na posouzení zdravotního stavu 
osob ve smyslu § 70 písm. d) soudního řádu 
správního nemohou být ze soudního rozhodování 
vyloučena, pokud se dotýkají základních práv a 
svobod. Proto ostatně Ústavní soud ve svém nálezu 
sp. zn. 9/14 zrušil výluku u rozhodnutí o výplatě 
nemocenského po uplynutí podpůrčí doby, neboť se 
dotýkalo práva na přiměřené hmotné zabezpečení při 

Zákon o nemocenském pojištění v ustanovení § 59 odst. 
3 stanoví, že na postup při nesouhlasu pojištěnce s rozhodnutím 
ošetřujícího lékaře o ukončení DPN se použije zákon č. 
373/2011 Sb., o poskytování specifických zdravotních služeb. 
Při prvostupňovém rozhodování o ukončení DPN či potřeby 
ošetřování vydává ošetřující lékař rozhodnutí a odvolacím 
orgánem je krajský úřad (který je zřizovatelem).  Tento odvolací 
správní orgán rozhodnutí ošetřujícího lékaře podle § 47 odst. 2 
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,  

• může zrušit a vrátit věc poskytovateli k vydání nového 
posudku (v uvedených věcech k novému rozhodnutí), 
činí tak formou rozhodnutí,  

• návrh na přezkoumání lékařského posudku zamítne a 
napadený lékařský posudek (zde rozhodnutí) potvrdí. 
V předmětné oblasti není zaveden soudní přezkum. 
Pokud rozhoduje o ukončení DPN či potřeby ošetřování 
člena domácnosti orgán nemocenského pojištění 
(prvostupňově OSSZ), lze se proti jejímu rozhodnutí lze 
odvolat, přičemž o odvolání rozhoduje ČSSZ (§ 85 odst. 
1 písm. b) ZNP).  

Z uvedeného vyplývá, že se jak v případě, kdy o 
ukončení DPN či potřeby ošetřování rozhodne ošetřující lékař, 
tak v případě, kdy tak (jako „náhradník“) rozhodne orgán 
nemocenského pojištění „svým lékařem“, se jedná o správní 
rozhodnutí o téže věcné otázce, byť procesně vydané podle 
rozdílných právních předpisů.  

Pokud je tedy soudní přezkum rozhodnutí ošetřujícího 
lékaře o ukončení DPN či potřeby ošetřování člena domácnosti 
právními předpisy vyloučen (zákonem č. 737/2011 Sb.), není 
věcného důvodu, aby soudnímu přezkumu podléhala věcně 
obdobná rozhodnutí orgánů nemocenského pojištění (vydaná 
podle zákona o nemocenském pojištění).  
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nezpůsobilosti k práci podle čl. 30 odst. 1 Listiny 
základních práv a svobod, kterého se ostatně týká 
celý zákon o nemocenském pojištění jako takový. 

 
Z uvedeného plyne, že všechna rozhodnutí uvedená v § 
158 zákona o nemocenském pojištění se nesmí týkat 
základních práv a svobod, jinak u nich musí být soudní 
přezkum umožněn. Dle mého názoru je to případ 
minimálně rozhodnutí o ukončení či neuznání sociální 
události podle písm. b) a odebrání dávky podle písm. c), 
která mají dopad na to, zda je osobě dávka poskytnuta či 
nikoliv a tudíž zda může své právo na hmotné 
zabezpečení realizovat či nikoliv. Tyto výluky by tudíž 
měly být zrušeny. 
 
Požaduji proto písm. b) a c) z § 158 vypustit. 

Navrhovaným řešením připomínkového místa by naopak 
došlo k tomu, že by ve věcně obdobných případech byla 
zakotvena rozdílná míra soudní ochrany, což považujeme za 
nepřijatelné.  

K písm. c) Podle současného právního stavu jsou ze soudního 
přezkumu vyloučena též rozhodnutí o odnětí nemocenského z 
důvodu ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 
anebo odnětí ošetřovného z důvodu ukončení potřeby 
ošetřování.  

Podmínka existence dočasné pracovní neschopnosti, 
karantény či potřeby ošetřování člena domácnosti je základní 
podmínkou pro možnost poskytování nemocenského 
(ošetřovného). Pokud tato podmínka „odpadá“, tj. přestává být 
splněna proto, že ošetřující lékař rozhodl o ukončení DPN či 
potřeby ošetřování či orgán ochrany veřejného zdraví rozhodl o 
ukončení karantény, pak není pochyby o tom, že nárok na 
nemocenské či ošetřovné zaniká pro nesplnění této podmínky. 
V takovém případě orgán nemocenského pojištění tuto 
skutečnost konstatuje a o zániku nároku na dávku rozhodne ve 
zkráceném řízení (§ 153 odst. 1 písm. c) ZNP), neboť je 
nepochybné, že podmínky nároku na dávku již nejsou splněny. 
Orgán nemocenského pojištění je přitom rozhodnutím 
ošetřujícího lékaře vázán. Pokud tedy ošetřující lékař rozhodne 
o ukončení DPN či potřeby ošetřování a pojištěnec tento verdikt 
nezpochybňuje, musí ho respektovat i orgán nemocenského 
pojištění. Toto rozhodnutí má vůči orgánu nemocenského 
charakter rozhodnutí o předběžné otázce.  
Možnost zavedení soudního přezkumu vlastního rozhodnutí o 
dávce nemá žádný smysl, neboť i správní soud by byl vázán již 
dříve vydaným správním rozhodnutím ošetřujícího lékaře. 

Doplnění do 
ZNP  - § 167e 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
K § 167e: 

Vysvětleno 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
Praktickou realizaci navrhovaných nových 

institutů sociálního zabezpečení v tomto zákoně je pro 
zpravodajské služby a další bezpečnostní sbory České 
republiky možné zabezpečit pouze prostřednictvím 
požadovaných zvláštních postupů, a to s ohledem na to, 
že pro zpravodajské služby jsou orgány nemocenského 
pojištění služební orgány, tedy např. Úřad pro zahraniční 
styky a informace nebo Bezpečnostní informační služba. 
Vzhledem k tomu, že příslušnost ke zpravodajské službě 
je chráněna a mnohdy se jedná přímo o utajovanou 
informaci v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., 
kterým se stanoví seznam utajovaných informací, není 
možné uvádět pro všechny zúčastněné ve smyslu 
navrhovaného zákona příslušný orgán nemocenského 
pojištění, protože lze z něj jednoznačně dovodit 
příslušnost ke konkrétní zpravodajské službě.  Jedná se 
např. o sdělení ošetřované osobě (viz vazba na § 41a 
odst. 5 - zasílání odvolání souhlasu s poskytováním 
dlouhodobé ošetřovatelské péče tomu orgánu 
nemocenského pojištění, který vyplácí dlouhodobé 
ošetřovné) nebo potvrzení orgánu nemocenského 
pojištění o přijetí ošetřované osoby k hospitalizaci [§ 72f 
písm. d) a e)], dále povinnost ošetřujícího lékaře 
primární ambulantní péče [viz § 72g písm. c) – 
oznámení příslušnému orgánu nemocenského pojištění 
propuštění ošetřované osoby z péče či převzetí do péče]. 

Rovněž v případě střídání se v poskytování 
dlouhodobé ošetřovatelské péče [viz § 41 c)] je třeba 
ošetřit poskytováním informací mezi orgány 
nemocenského pojištění, potažmo orgány sociálního 
zabezpečení, a to lze zajistit pouze prostřednictvím 
zvláštních postupů.  Za § 167d proto požadujeme vložit 
nový § 167e, který zní: 

MPSV věcně nic nenamítá proti požadavku na doplnění 
novéhého ustanovení § 167e. Navrhovaná právní úprava 
(v uvedeném znění) byla již doplněna do návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který 
řeší diferenciaci pojistného. Tento návrh zákona byl již 
předložen vládě. Z hlediska legislativního zpracování nelze 
totožnou právní úpravu souběžně  vkládat do dalších návrhů 
zákonů. Je proto třeba sledovat legislativní proces uvedeného 
návrhu zákona, a teprve  v případě, že by v tomto legislativním 
procesu nebylo pokračováno, je možné úpravu ust. § 167e vložit 
do tohoto návrhu zákona.  
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 

„§ 167e 

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti 

 (1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských 
služeb České republiky, Policie České republiky a 
Generální inspekce bezpečnostních sborů a zajištění 
bezpečnosti jejich příslušníků lze použít zvláštní postupy 
při plnění úkolů stanovených tímto zákonem. 

  (2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou 
použít 
 a) příslušníci 
1. zpravodajské služby České republiky, 
2. Policie České republiky, 
3. Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
4. Hasičského záchranného sboru České republiky, 
 b) zpravodajské služby České republiky, Policie České 
republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
Armáda České republiky a Hasičský záchranný sbor 
České republiky, 
 c) orgány nemocenského pojištění. 

  (3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví 
vláda.“. 

Doplnění do 
ZNP  - § 167e 

GIBS Zásadní připomínka 
K ČÁSTI ŠESTÉ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 
Za stávající § 167d požadujeme vložit nový § 167e 
v tomto znění: 
 
 „§ 167e 
Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti 
 (1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských 
služeb České republiky, Policie České republiky a 
Generální inspekce bezpečnostních sborů a zajištění 

 Vysvětleno 
 
MPSV věcně nic nenamítá proti požadavku na doplnění 
novéhého ustanovení § 167e. Navrhovaná právní úprava 
(v uvedeném znění) byla již doplněna do návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který 
řeší diferenciaci pojistného. Tento návrh zákona byl již 
předložen vládě. Z hlediska legislativního zpracování nelze 
totožnou právní úpravu souběžně  vkládat do dalších návrhů 
zákonů. Je proto třeba sledovat legislativní proces uvedeného 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
bezpečnosti jejich příslušníků lze použít zvláštní postupy 
při plnění úkolů stanovených tímto zákonem. 
  (2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou 
použít 
 a) příslušníci 
1. zpravodajské služby České republiky, 
2. Policie České republiky, 
3. Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
4. Hasičského záchranného sboru České republiky, 
 b) zpravodajské služby České republiky, Policie České 
republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
Armáda České republiky a Hasičský záchranný sbor 
České republiky, 
 c) orgány nemocenského pojištění. 
  (3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví 
vláda.“. 
 
Odůvodnění: 
Praktickou realizaci navrhovaných nových institutů 
sociálního zabezpečení v tomto zákoně je pro 
zpravodajské služby a bezpečnostní sbory možné 
uskutečnit pouze prostřednictvím navrhovaných 
zvláštních postupů, a to s ohledem skutečnost, že pro 
příslušníky zpravodajských služeb a bezpečnostních 
sborů jsou orgány nemocenského pojištění služební 
orgány. Vzhledem k tomu, že příslušnost ke 
zpravodajské službě je chráněna, taktéž je chráněna i 
příslušnost určitého okruhu určených příslušníků 
bezpečnostních sborů (potažmo Generální inspekce 
bezpečnostních sborů), přičemž mnohdy se jedná přímo 
i o utajovanou informaci v souladu s Nařízením vlády č. 
522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných 
informací, není možné uvádět pro všechny zúčastněné 
ve smyslu navrhovaného zákona příslušný orgán 

návrhu zákona, a teprve  v případě, že by v tomto legislativním 
procesu nebylo pokračováno, je možné úpravu ust. § 167e vložit 
do tohoto návrhu zákona.  
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
nemocenského pojištění, protože lze z něj jednoznačně 
dovodit příslušnost ke konkrétní zpravodajské službě či 
bezpečnostnímu sboru.  Jedná se např. o sdělení 
ošetřované osobě (viz vazba na § 41a odst. 5 -  zasílání 
odvolání souhlasu s poskytováním dlouhodobé 
ošetřovatelské péče tomu orgánu nemocenského 
pojištění, který vyplácí dlouhodobé ošetřovné) nebo 
potvrzení orgánu nemocenského pojištění o přijetí 
ošetřované osoby k hospitalizaci (§ 72f písm. d) a e)), 
dále povinnost ošetřujícího lékaře primární ambulantní 
péče (v § 72g písm. c) – oznámení příslušnému orgánu 
nemocenského pojištění propuštění ošetřované osoby 
z péče či převzetí do péče). 
 
Rovněž v případě střídání se v poskytování dlouhodobé 
ošetřovatelské péče (viz § 41c) je třeba ošetřit 
poskytování informací mezi orgány nemocenského 
pojištění, potažmo orgány sociálního zabezpečení, a to 
lze zajistit pouze prostřednictvím navrhovaných 
zvláštních postupů.   

Doplnění do 
ZNP  - § 167e 

Bezpečnostní 
informační 
služba 

Zásadní připomínka 
 K části šesté zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

 Za § 167d navrhujeme vložit nový § 167e, který zní: 

 
 „§ 167e 
Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti 

 (1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských 
služeb České republiky, Policie České republiky a 
Generální inspekce bezpečnostních sborů a zajištění 
bezpečnosti jejich příslušníků lze použít zvláštní 
postupy při plnění úkolů stanovených tímto 

Vysvětleno 
 
MPSV věcně nic nenamítá proti požadavku na doplnění 
novéhého ustanovení § 167e. Navrhovaná právní úprava 
(v uvedeném znění) byla již doplněna do návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který 
řeší diferenciaci pojistného. Tento návrh zákona byl již 
předložen vládě. Z hlediska legislativního zpracování nelze 
totožnou právní úpravu souběžně  vkládat do dalších návrhů 
zákonů. Je proto třeba sledovat legislativní proces uvedeného 
návrhu zákona, a teprve  v případě, že by v tomto legislativním 
procesu nebylo pokračováno, je možné úpravu ust. § 167e vložit 
do tohoto návrhu zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHGBJBFT)



 

55 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
zákonem. 

  (2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou 
použít 

 a) příslušníci 

1. zpravodajské služby České republiky, 

2. Policie České republiky, 

3. Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

4. Hasičského záchranného sboru České republiky, 

 b) zpravodajské služby České republiky, Policie 
České republiky, Generální inspekce bezpečnostních 
sborů, Armáda České republiky a Hasičský 
záchranný sbor České republiky, 

 c) orgány nemocenského pojištění. 

  (3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví 
vláda.“. 

 
Alternativně navrhujeme upravit výše uvedené zvláštní 
postupy v § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o 
zpravodajských službách České republiky, a v 
příslušných ustanoveních zákona o Policii České 
republiky a zákona o Generální inspekci bezpečnostních 
sborů, přičemž novely těchto zákonů by byly do návrhu 
novely zákona o nemocenském pojištění začleněny jako 
změny dalších souvisejících zákonů.   
 
Odůvodnění: 
Praktickou realizaci navrhovaných nových institutů 
sociálního zabezpečení v tomto zákoně je pro 
zpravodajské služby a bezpečnostní sbory možné 
uskutečnit pouze prostřednictvím navrhovaných 
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zvláštních postupů, a to s ohledem skutečnost, že pro 
příslušníky zpravodajských služeb jsou orgány 
nemocenského pojištění služební orgány, tedy např. 
Bezpečnostní informační služba.  
Vzhledem k tomu, že příslušnost ke zpravodajské službě 
je chráněna a mnohdy se jedná přímo o utajovanou 
informaci v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., 
kterým se stanoví seznam utajovaných informací, není 
možné uvádět pro všechny zúčastněné ve smyslu 
navrhovaného zákona příslušný orgán nemocenského 
pojištění, protože z něj lze jednoznačně dovodit 
příslušnost ke konkrétní zpravodajské službě. Jedná se 
např. o sdělení ošetřované osoby (viz vazba na § 41a 
odst. 5 -zasílání odvolání souhlasu s poskytováním 
dlouhodobé ošetřovatelské péče tomu orgánu 
nemocenského pojištění, který vyplácí dlouhodobé 
ošetřovné) nebo potvrzení orgánu nemocenského 
pojištění o přijetí ošetřované osoby k hospitalizaci (§ 72f 
písm. d) a e), dále povinnost ošetřujícího lékaře primární 
ambulantní péče (v § 72g písm. c) - oznámení 
příslušnému orgánu nemocenského pojištění o 
propuštění ošetřované osoby z péče či převzetí do péče). 

 
Rovněž v případě střídání se v poskytování dlouhodobé 
ošetřovatelské péče (viz § 41c) je třeba ošetřit 
poskytování informací mezi orgány nemocenského 
pojištění, potažmo orgány sociálního zabezpečení, a to 
lze zajistit pouze prostřednictvím navrhovaných 
zvláštních postupů.   

Doplnění do 
ZNP  - § 167e 

Úřad pro 
zahraniční 
styky a 
informace 

Zásadní připomínka 
1. K ČÁSTI ŠESTÉ - SPOLEČNÁ 

USTANOVENÍ 

Za stávající § 167c požadujeme vložit nový § 

Vysvětleno 
 
MPSV věcně nic nenamítá proti požadavku na doplnění 
novéhého ustanovení § 167e. Navrhovaná právní úprava 
(v uvedeném znění) byla již doplněna do návrhu zákona, kterým 
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167d v tomto znění: 

 
 „§ 167d 

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti 

 (1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských 
služeb České republiky, Policie České republiky a 
Generální inspekce bezpečnostních sborů a 
zajištění bezpečnosti jejich příslušníků lze použít 
zvláštní postupy při plnění úkolů stanovených tímto 
zákonem. 

  (2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou 
použít 

 a) příslušníci 

1. zpravodajské služby České republiky, 

2. Policie České republiky, 

3. Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

4. Hasičského záchranného sboru České republiky, 

 b) zpravodajské služby České republiky, Policie 
České republiky, Generální inspekce 
bezpečnostních sborů, Armáda České republiky a 
Hasičský záchranný sbor České republiky, 

 c) orgány nemocenského pojištění. 

  (3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví 
vláda.“. 
 

Odůvodnění: 
Praktickou realizaci navrhovaných nových institutů sociálního 
zabezpečení v tomto zákoně je pro zpravodajské služby a 
ostatní bezpečnostní sbory možné uskutečnit pouze 

se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který 
řeší diferenciaci pojistného. Tento návrh zákona byl již 
předložen vládě. Z hlediska legislativního zpracování nelze 
totožnou právní úpravu souběžně  vkládat do dalších návrhů 
zákonů. Je proto třeba sledovat legislativní proces uvedeného 
návrhu zákona, a teprve  v případě, že by v tomto legislativním 
procesu nebylo pokračováno, je možné úpravu ust. § 167e vložit 
do tohoto návrhu zákona. 
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prostřednictvím navrhovaných zvláštních postupů, a to 
s ohledem skutečnost, že pro příslušníky zpravodajských 
služeb jsou orgány nemocenského pojištění služební orgány, 
tedy např. Úřad pro zahraniční styky a informace pro své 
příslušníky. Vzhledem k tomu, že příslušnost ke zpravodajské 
službě je chráněna a mnohdy se jedná přímo o utajovanou 
informaci v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., 
kterým se stanoví seznam utajovaných informací, není možné 
uvádět pro všechny zúčastněné ve smyslu navrhovaného 
zákona příslušný orgán nemocenského pojištění, protože lze 
z něj jednoznačně dovodit příslušnost ke konkrétní 
zpravodajské službě.  Jedná se např. o sdělení ošetřované 
osobě (viz vazba na § 41a odst. 5 -  zasílání odvolání souhlasu 
s poskytováním dlouhodobé ošetřovatelské péče tomu orgánu 
nemocenského pojištění, který vyplácí dlouhodobé ošetřovné) 
nebo potvrzení orgánu nemocenského pojištění o přijetí 
ošetřované osoby k hospitalizaci (§ 72f písm. d) a e)), dále 
povinnost ošetřujícího lékaře primární ambulantní péče (v § 
72g písm. c) – oznámení příslušnému orgánu nemocenského 
pojištění propuštění ošetřované osoby z péče či převzetí do 
péče). 

 
Rovněž v případě střídání se v poskytování dlouhodobé 
ošetřovatelské péče (viz § 41c) je třeba ošetřit poskytování 
informací mezi orgány nemocenského pojištění, potažmo 
orgány sociálního zabezpečení, a to lze zajistit pouze 
prostřednictvím navrhovaných zvláštních postupů.   

 
Jako alternativu navrhujeme mezi novely souvisejících zákonů 
vložit novelu § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky (opatření k utajení činnosti), a to 
tak, aby bylo toto ustanovení rozšířeno o možnost vlády 
stanovit zvláštní postupy pro zpravodajské služby za účelem 
vykazování údajů týkajících se nemocenského pojištění. 

výkon 
rozhodnutí  

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 

Zásadní připomínka 
 
K postihu dlouhodobého ošetřovného při výkonu 

Neakceptováno - vysvětleno 
Jedná se o věcnou otázku, kterou předkladatel rozhodl tak, že 
dlouhodobé ošetřovné nemá být předmětem výkonu rozhodnutí 
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příležitosti a 
legislativu 
 

rozhodnutí 
 
Návrh pomíjí otázku, jak bude k nové dávce 
dlouhodobého ošetřovného přistupováno v případě 
výkonu rozhodnutí na majetek jejího příjemce. Při úplné 
absenci by nebylo jasné, zda vůbec a do jaké míry by 
dlouhodobé ošetřovné výkonu rozhodnutí mělo 
podléhat. Za naprosto nepřijatelný důsledek tohoto stavu 
bych přitom považoval, pokud by dlouhodobé ošetřovné 
podléhalo výkonu rozhodnutí v plné výši. Jako 
nejvhodnější řešení vidím zavést u dlouhodobého 
ošetřovného stejný režim jako u nemocenské a peněžité 
pomoci v mateřství, kde probíhají srážky ze mzdy podle 
§ 299 odst. 1 občanského soudního řádu. Stejný problém 
ostatně existuje i u běžného dosavadního ošetřovného, u 
vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství i u 
nově zaváděné dávky otcovské poporodní péče. 
 
Požaduji proto dlouhodobé ošetřovné spolu s 
ošetřovným, vyrovnávacím příspěvkem v těhotenství 
a mateřství dávkou otcovské poporodní péče doplnit 
mezi příjmy, u kterých je prováděn výkon 
rozhodnutí podobně jako srážky ze mzdy. 

podle OSŘ, proto nebude ani uveden ve výčtu příjmů v § 299 
OSŘ.  
Vzhledem k tomu, že se umožňuje v podstatě neomezené 
střídání pojištěnců v péči o osobu vyžadující potřebu 
dlouhodobé ošetřovatelské péče i v krátkých časových 
intervalech, bylo by náročné administrativně zajišťovat výkon 
rozhodnutí srážkami z této dávky. 
 
Důvody, pro které jsou vyloučeny z výkonu rozhodnutí některé 
další dávky nemocenského pojištění, byly uvedeny při jejich 
zavádění. 

K čl. V 
k novele 
zákoníku 
práce 

Svaz 
průmyslu a 

dopravy 

Zásadní připomínka 
K čl. V – novelizace zákoníku práce 

 
SP ČR požaduje vypustit navržené úpravy zákoníku 
práce (s výjimkou změn v § 191, § 192 a § 219 ZP), 
neboť jsou podle názoru SP ČR navrhovány bez 
důkladnějšího rozboru reálné aplikace dotčených 
ustanovení. Zejména pokud návrh aktuálně připouští 
v podstatě neomezené střídání pečujících osob v průběhu 
dlouhodobé ošetřovatelské péče a zahrnuje i 

Neakceptováno -  
ROZPOR ve věci zápočtu dlouhodobé péče do dovolené - § 
219 odst. 2 ZP. 
 
 
k novelizaci zákoníku práce:  
Bude-li v zákoně o nemocenském pojištění upravena 
dlouhodobá ošetřovatelská péče, je nezbytné, aby zaměstnanec 
mohl volno k zajištění této péče čerpat. Potřeba dlouhodobé 
ošetřovatelské péče může trvat nejdéle 90 kalendářních dnů 
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zaměstnance pracující na DPČ, nedávají některé 
navržené změny vůbec smysl (viz také výše ke vztahu 
DPČ a § 53 ZP). 

(§ 72d zákona o nemocenském pojištění). Zaměstnavatel bude 
povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci v případech 
uvedených v § 41a  a 41c zákona o nemocenském pojištění. 
Protože zaměstnanec je podle § 206 odst. 2 zákoníku práce 
překážku v práci povinen zaměstnavateli prokázat, bude muset 
prokázat, že je zde osoba, která vyžaduje poskytování 
dlouhodobé ošetřovatelské péče (rozhodnutí příslušného lékaře), 
která zaměstnanci udělila písemný souhlas s poskytováním 
dlouhodobé ošetřovatelské péče a že zaměstnanec je  
a) manželem (manželkou) ošetřované osoby, nebo 

registrovaným partnerem (partnerkou) ošetřované osoby,  
b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou, nebo je její 

sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta 
nebo strýc, 

c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem 
(partnerkou), nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené 
v písmenu b), nebo 

d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo další fyzickou 
osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. 

Ustanovení § 192 řeší vzájemný vztah nové dávky 
nemocenského pojištění – dlouhodobého ošetřovného a náhrady 
mzdy poskytované zaměstnanci v době pracovní neschopnosti. 
V případě, že zaměstnanci bude poskytováno dlouhodobé 
ošetřovné, nebude mu poskytována náhrada mzdy v době 
pracovní neschopnosti. 
 
Nepříznivý dopad na zaměstnavatele z hlediska výpadku 
zaměstnanců mají všechny sociální události, na jejichž základě 
se poskytují dávky nemocenského pojištění (s výjimkou 
vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství). S ohledem 
na předpokládaný počet případů poskytování dlouhodobého 
ošetřovného (30 tis. za rok) nemůže mít výpadek zaměstnanců 
pro poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče významný 
dopad na zaměstnavatele, neboť výpadek zaměstnanců je 
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mnohem vyšší následkem uznání dočasné pracovní neschopnost 
(více než 1 mil. případů), těhotenství a mateřství (80 tis. případů) 
a ošetřování člena rodiny (400 tis. případů). Ani u žádné 
z uvedených sociálních událostí nelze předem stanovit, jak 
dlouho bude trvat, u některých dávek je také umožněno střídání 
(ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství). 
 
Po vysvětlení nadále zůstává rozpor ve věci zápočtu 
dlouhodobé péče do dovolené - § 219 odst. 2 ZP. 
 

K čl. V 
k novele 
zákoníku 
práce 

Konfederace 
zaměstnavatel. a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Zásadní připomínka 

K části páté „Změna zákoníku práce“ - Část pátou 
návrhu zákona navrhujeme odstranit. 
A) Navrhujeme odstranění části páté návrhu zákona, 
resp. i části šesté návrhu zákona. Pokud má být 
ošetřujícímu členovi rodiny nebo příbuzenstva vyplácen 
příspěvek související s dlouhodobým ošetřováním, tak 
považujeme za nezbytné, aby se tento příspěvek 
nevyplácel z nemocenského pojištění, jehož zákonná 
úprava zároveň předpokládá existenci překážky v práci 
ve smyslu zákoníku práce na straně ošetřujícího člena 
rodiny, popř. člena příbuzenstva.  

Pokud dojde k zavedení nového druhu dávky v rámci 
systému státní sociální podpory na základě zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak 
navrhujeme, bude více respektována svobodná vůle 
zaměstnanců, zda budou chtít po dobu dlouhodobého 
ošetřování zcela přerušit výkon práce (např. ve formě 
neplaceného volna) nebo zda budou po dohodě se 
zaměstnavatelem preferovat nějakou jinou alternativní 
variantu (např. částečné snížení pracovního úvazku nebo 
práci z domova spojenou se snížením pracovního 
nasazení a tedy v konečném důsledku i s částečnými 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
k novelizaci zákoníku práce:  
Bude-li v zákoně o nemocenském pojištění upravena 
dlouhodobá ošetřovatelská péče, je nezbytné, aby zaměstnanec 
mohl volno k zajištění této péče čerpat. Potřeba dlouhodobé 
ošetřovatelské péče může trvat nejdéle 90 kalendářních dnů 
(§ 72d zákona o nemocenském pojištění). Zaměstnavatel bude 
povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci v případech 
uvedených v § 41a zákona o nemocenském pojištění. Protože 
zaměstnanec je podle § 206 odst. 2 zákoníku práce překážku 
v práci povinen zaměstnavateli prokázat, bude muset prokázat, 
že je zde osoba, která vyžaduje poskytování dlouhodobé 
ošetřovatelské péče (rozhodnutí příslušného lékaře), která 
zaměstnanci udělila písemný souhlas s poskytováním 
dlouhodobé ošetřovatelské péče a že zaměstnanec je  
a) manželem (manželkou) ošetřované osoby, nebo 

registrovaným partnerem (partnerkou) ošetřované osoby,  
b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou, nebo je její 

sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta 
nebo strýc, 

c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem 
(partnerkou), nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené 
v písmenu b), nebo 
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dopady do odměňování zaměstnance apod.) 

Jsme přesvědčeni, že stát by neměl při realizaci své 
záslužné snahy o zlepšení sociální situace osob 
pečujících o dlouhodobě nemocné příbuzné zasahovat 
do autonomní vůle smluvních stran pracovněprávních 
vztahů. 

 
 
B) 
Uvedený návrh na zavedení nové dávky ve formě 
„dlouhodobého ošetřovného“ má negativní dopad na 
zaměstnavatele v potřebě zajistit náhradu za své 
zaměstnance, kteří budou dlouhodobě (max. 90 
kalendářních dnů) pobírat tuto novou dávku ošetřovného 
a s povinností ponechat pracovní zařazení po skončení 
dlouhodobé péče. Navíc po dobu čerpání této dávky je 
zaměstnanci poskytnuta ochrana před výpovědí ze strany 
zaměstnavatele a dále po dobu poskytnutí dlouhodobého 
ošetřovného se přerušuje čerpání dovolené, což může 
zvyšovat možnost zneužití tohoto institutu některými 
zaměstnanci. Zaměstnavateli se i mírně zvýší 
administrativní náročnost ve formě povinnosti evidovat 
dobu výplaty dlouhodobého ošetřovného na evidenčním 
listu. 
 

Negativní dopad má tento návrh dále i na zvýšení 
výdajů státního rozpočtu (viz str. 2 důvodové zprávy) 
a to až 1,8 mld. Kč ročně a na snížení příjmů 
zdravotních pojišťoven ve výši 242 mil. Kč, ale i 
zvýšené provozní výdaje ČSSZ. Toto by mohlo vyvolat 
tlak na zvýšení sazby na nemocenské pojištění. 
Závěr: 
 

d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo další fyzickou 
osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. 

Ustanovení § 192 řeší vzájemný vztah nové dávky 
nemocenského pojištění – dlouhodobého ošetřovného a náhrady 
mzdy poskytované zaměstnanci v době pracovní neschopnosti. 
V případě, že zaměstnanci bude poskytováno dlouhodobé 
ošetřovné, nebude mu poskytována náhrada mzdy v době 
pracovní neschopnosti. 
 
 
Ad B) – Negativní dopad 
Nepříznivý dopad na zaměstnavatele z hlediska výpadku 
zaměstnanců mají všechny sociální události, na jejichž základě 
se poskytují dávky nemocenského pojištění (s výjimkou 
vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství). S ohledem 
na předpokládaný počet případů poskytování dlouhodobého 
ošetřovného (30 tis. za rok) nemůže mít výpadek zaměstnanců 
pro poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče významný 
dopad na zaměstnavatele, neboť výpadek zaměstnanců je 
mnohem vyšší následkem uznání dočasné pracovní neschopnost 
(více než 1 mil. případů), těhotenství a mateřství (80 tis. případů) 
a ošetřování člena rodiny (400 tis. případů). Ani u žádné 
z uvedených sociálních událostí nelze předem stanovit, jak 
dlouho bude trvat, u některých dávek je také umožněno střídání 
(ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství). 
Co se týče nákladů na státní rozpočet, je třeba vzít v potaz, že 
domácí ošetřování je levnější, než využívání pobytové služby, 
která by s nastalé situaci připadala v úvahu. Zatímco náklady na 
lůžko na den v pobytových sociálních službách, případně LDN 
se pohybují kolem 1000-1300 Kč, náklady na dlouhodobé 
ošetřovné na osobu na den jsou kolem 350 Kč. 
 
Vzhledem k systému financování sociálního pojištění není opora 
pro názor na zvýšení sazeb pojistného. 
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Z výše uvedených důvodů je KZPS ČR zásadně proti 
uvedené novelizaci zákona č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění a navrhuje ji zamítnout. 

 
 

K čl. V 
k novele 
zákoníku 
práce 

Unie 
zaměstnavatel
ských svazů 
ČR 

Zásadní připomínka 

Konkrétní připomínky -K části páté „Změna zákoníku 
práce“ - Část pátou návrhu zákona navrhujeme odstranit. 

Odůvodnění: Navrhujeme odstranění části páté návrhu 
zákona, resp. i části šesté návrhu zákona. Pokud má být 
ošetřujícímu členovi rodiny nebo příbuzenstva vyplácen 
příspěvek související s dlouhodobým ošetřováním, tak 
považujeme za nezbytné, aby se tento příspěvek 
nevyplácel z nemocenského pojištění, jehož zákonná 
úprava zároveň předpokládá existenci překážky v práci 
ve smyslu zákoníku práce na straně ošetřujícího člena 
rodiny, popř. člena příbuzenstva.  

Pokud dojde k zavedení nového druhu dávky v rámci 
systému státní sociální podpory na základě zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak 
navrhujeme, bude více respektována svobodná vůle 
zaměstnanců, zda budou chtít po dobu dlouhodobého 
ošetřování zcela přerušit výkon práce (např. ve formě 
neplaceného volna) nebo zda budou po dohodě se 
zaměstnavatelem preferovat nějakou jinou alternativní 
variantu (např. částečné snížení pracovního úvazku nebo 
práci z domova spojenou se snížením pracovního 
nasazení a tedy v konečném důsledku i s částečnými 
dopady do odměňování zaměstnance apod.) 

Jsme přesvědčeni, že stát by neměl při realizaci své 
záslužné snahy o zlepšení sociální situace osob 
pečujících o dlouhodobě nemocné příbuzné zasahovat 
do autonomní vůle smluvních stran pracovněprávních 

Vysvětleno -  k novelizaci zákoníku práce:  
 
Bude-li v zákoně o nemocenském pojištění upravena 
dlouhodobá ošetřovatelská péče, je nezbytné, aby zaměstnanec 
mohl volno k zajištění této péče čerpat. Potřeba dlouhodobé 
ošetřovatelské péče může trvat nejdéle 90 kalendářních dnů 
(§ 72d zákona o nemocenském pojištění). Zaměstnavatel bude 
povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci v případech 
uvedených v § 41a zákona o nemocenském pojištění. Protože 
zaměstnanec je podle § 206 odst. 2 zákoníku práce překážku 
v práci povinen zaměstnavateli prokázat, bude muset prokázat, 
že je zde osoba, která vyžaduje poskytování dlouhodobé 
ošetřovatelské péče (rozhodnutí příslušného lékaře), která 
zaměstnanci udělila písemný souhlas s poskytováním 
dlouhodobé ošetřovatelské péče a že zaměstnanec je  
a) manželem (manželkou) ošetřované osoby, nebo 

registrovaným partnerem (partnerkou) ošetřované osoby,  
b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou, nebo je její 

sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta 
nebo strýc, 

c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem 
(partnerkou), nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené 
v písmenu b), nebo 

d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo další fyzickou 
osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. 

 
K § 192 
Ustanovení řeší vzájemný vztah nové dávky nemocenského 
pojištění – dlouhodobého ošetřovného a náhrady mzdy 
poskytované zaměstnanci v době pracovní neschopnosti. 
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vztahů. V případě, že zaměstnanci bude poskytováno dlouhodobé 

ošetřovné, nebude mu poskytována náhrada mzdy v době 
pracovní neschopnosti. 
 
Nepříznivý dopad na zaměstnavatele z hlediska výpadku 
zaměstnanců mají všechny sociální události, na jejichž základě 
se poskytují dávky nemocenského pojištění (s výjimkou 
vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství). S ohledem 
na předpokládaný počet případů poskytování dlouhodobého 
ošetřovného (30 tis. za rok) nemůže mít výpadek zaměstnanců 
pro poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče významný 
dopad na zaměstnavatele, neboť výpadek zaměstnanců je 
mnohem vyšší následkem uznání dočasné pracovní neschopnost 
(více než 1 mil. případů), těhotenství a mateřství (80 tis. případů) 
a ošetřování člena rodiny (400 tis. případů). Ani u žádné 
z uvedených sociálních událostí nelze předem stanovit, jak 
dlouho bude trvat, u některých dávek je také umožněno střídání 
(ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství). 

RIA Ministerstvo 
zdravotnictví 

Zásadní připomínka 
 
K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
Požadujeme v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace upřesnit podmínky nároku na „dlouhodobé 
ošetřovné“, konkrétně požadujeme vypuštění podmínky 
„náhlého a závažného zhoršení zdravotního stavu“. 
 
Odůvodnění: 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace a 
důvodová zpráva (zvláštní část) pracují s podmínkou, 
že u ošetřované osoby muselo dojít k „náhlému a 
závažnému zhoršení zdravotního stavu“, který si vyžádal 
hospitalizaci. Není jasné, proč by muselo jít pouze o 
náhlé zhoršení (zdravotní stav se mohl zhoršovat 
postupně, což nakonec vedlo k hospitalizaci pacienta). 

 
Akceptováno 
Z důvodové zprávy se vypouští se slovo „náhlému“. 
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Viz definice lůžkové péče v § 9 ve spojení s § 3 odst. 4 
zákona o zdravotních službách. Z textu navrhovaného 
zákona podmínka náhlého zhoršení zdravotního stavu 
nevyplývá. 

RIA  
dopady 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
Obecně k dopadům novely: 
Požadujeme řádně vyhodnotit dopad navrhovaného 
právního předpisu na bezpečnost nebo obranu státu, 
neboť v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
je deklarováno, že žádný takový dopad není.  
Na základě usnesení vlády č. 76 ze dne 3. února 2016, 
kterým byly změněny Obecné zásady pro hodnocení 
dopadů regulace, má předkladatel zhodnotit dopady na 
bezpečnost nebo obranu státu. Uvede se očekávaný 
dopad navrhovaného řešení na ochranu aktiv 
zpravodajských služeb a bezpečnostních sborů České 
republiky, tedy zejména osob, nemovitého a movitého 
majetku a vzájemné provázanosti. Uvedou se dopady na 
příslušníky zpravodajských služeb a bezpečnostních 
sborů České republiky se zřetelem k povinnosti 
předávání individualizovaných osobních údajů do 
informačních systémů veřejné správy a centrálních 
registrů v rámci eGovernmentu, v přímé vazbě na 
zaměstnavatele, orgán sociálního pojištění nebo orgán 
nemocenského pojištění. Rovněž se uvedou dopady 
a možná rizika se zřetelem k uvedení movitého a 
nemovitého majetku zpravodajských služeb a 
bezpečnostních sborů České republiky v systémech 
eGovernmentu. 

Akceptováno částečně 
Vyhodnocení bude doplněno. 
 

RIA  
dopady 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka 
Obecně k dopadům novely: 
Naprosto postrádáme relevantní vyhodnocení dopadů 
zavedení dlouhodobého ošetřovného na zaměstnavatele. 

Neakceptováno  
 
Nepříznivý dopad na zaměstnavatele z hlediska výpadku 
zaměstnanců mají všechny sociální události, na jejichž základě 
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Ve zprávě RIA je totiž pouze letmo zmíněno, že 
zaměstnavatelé budou muset řešit výpadky pracovníků, a 
to přijetím nových zaměstnanců nebo organizačními 
opatřeními. Vzhledem k tomu, že půjde o výpadek na 
nepříliš dlouhou a přitom značně neurčitou dobu 
(ošetřující osoby se ještě k tomu budou moci střídat), 
budou zaměstnavatelé často uvrženi do značné nejistoty 
a jejich skutečné možnosti zajištění náhrady za 
ošetřujícího zaměstnance budou značně limitované. 
Předpokládané využití přesčasů lze též jen stěží 
považovat za dostačující a sociálně citlivý přístup 
k řešení tohoto problému. Úvahu o zvýšení loajality 
zaměstnanců vzhledem k projevenému soucítění ze 
strany zaměstnavatele považujeme za zcela nepřípadnou, 
neboť poskytnutí volna nebude benefitem ze strany 
zaměstnavatele, ale jeho zákonnou povinností. 
Požadujeme proto dopady navrhovaných změn 
vyhodnotit komplexně a důsledně, protože jen na 
základě takové analýzy je možné navrhnout opatření 
efektivní po sociální i ekonomické stránce. Tyto aspekty 
totiž nelze v praxi oddělovat 

se poskytují dávky nemocenského pojištění (s výjimkou 
vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství). S ohledem 
na předpokládaný počet případů poskytování dlouhodobého 
ošetřovného (30 tis. za rok) nemůže mít výpadek zaměstnanců 
pro poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče významný 
dopad na zaměstnavatele, neboť výpadek zaměstnanců je 
mnohem vyšší následkem uznání dočasné pracovní neschopnost 
(více než 1 mil. případů), těhotenství a mateřství (80 tis. případů) 
a ošetřování člena rodiny (400 tis. případů). Ani u žádné 
z uvedených sociálních událostí nelze předem stanovit, jak 
dlouho bude trvat, u některých dávek je také umožněno střídání 
(ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství). 

RIA 
k výběru 
variant 
v závěrečné 
zprávě RIA  

 

Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínka 
OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K výběru variant v závěrečné zprávě RIA  
V závěrečné zprávě RIA se uvádí, že k dalšímu řešení se 
doporučuje varianta III, byť u některých oblastí  se 
nabízí  pouze výběr mezi dvěma variantami, tj. I a II.  
Dále se pak uvádí, že v  případě volby varianty II nebo 
III je finančním přínosem finanční dávka - dlouhodobé 
ošetřovné. I když výše dávky nemocenského pojištění 
nebude odpovídat výši ucházející mzdy (platu), bude 
finančním přínosem pro pečující osoby vlastní výše této 
dávky oproti dnešnímu stavu (absolutní ztrátě příjmu) 
uvedeném ve variantě I. Vedle hmotných přínosů však 

Akceptováno 
RIA bude upravena 
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existují i přínosy nehmotné. Nehmotným přínosem je 
například daleko nižší ohrožení vztahů v rodině a 
soudržnosti rodiny v situaci značné dlouhodobé 
psychické zátěže. S ohledem na uvedené proto 
vycházíme z předpokladu, že tam, kde v nabízených 
možnostech není uvedena varianta III, preferuje se 
varianta II. 

RIA 
k výběru 
variant 
v závěrečné 
zprávě RIA  
 

Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínka 
 
OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K výběru variant v závěrečné zprávě RIA  
K bodu označenému  2.3. :  
Doba, po kterou dlouhodobé ošetřovné náleží, a 
stanovení výše dávky.  
Předkladatel podporuje variantu II, Moravskoslezský 
kraj variantu I, ale s níže uvedenou úpravou: 
Dlouhodobé ošetřovné bude náležet ode dne propuštění 
ošetřované osoby z lůžkového zařízení po dobu nejdéle: 
             
Varianta I - 3 měsíce 
Varianta I předpokládá, že doba tří měsíců je přiměřeně 
dlouhá tomu, aby pojištěnec získal představu o zajištění 
péče o ošetřovanou osobu v dalším období.  
Vzhledem ke skutečnosti, že jde, jak vyplývá 
z předloženého návrhu, o dávku nárokovou, nezávislou 
na ostatních příjmech a majetku, mělo by primárně 
postačit rozsah poskytování dávky - podpůrčí doba 
v délce 3 měsíců. Navrhujeme kompromis - nad rámec 
návrhu, a to možnost (jak se nabízí ve variantě II), aby 
bylo možné fakultativně (za obdobných podmínek, jako 
je tomu v případě prodloužení dávky - nemocenské) 
rozhodnout a prodloužit podpůrčí dobu poskytování 
v odůvodněných případech až na dobu 6 měsíců. 
Možnost prodloužení trvání podpůrčí doby dávky 

Vysvětleno 
Podle varianty vybrané k dalěšímu řešení  byl zpracován 
předkládaný návrh zákona, v této fázi legislativního procesu se 
již k výběru variant nepřihlíží. 
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nemocenského pojištění již jako institut mají upraveno 
u nemocenské dávky - nemocenské (z důvodu pracovní 
neschopnosti či karantény). Nejde tedy o zcela nový 
mechanismus prodloužení poskytování dávky.   
K bodu označenému 2.4.: 
Střídání se v ošetřování osoby vyžadující dlouhodobou 
ošetřovatelskou péči v průběhu kalendářního dne se 
neumožňuje. Střídání se v péči s nárokem na dlouhodobé 
ošetřovné po celých kalendářních dnech se umožňuje.  
Předkladatel podporuje variantu II, Moravskoslezský 
kraj variantu I: 
 
Varianta I - podle volby pečujících osob 
Odůvodnění: 
Není možné ponechat ovlivnění volby na zaměstnavateli, 
neboť jde o nárokové dávky se shodným účelem jako 
u nemocenské dávky krátkodobého charakteru -  
ošetřovného. U dávky dlouhodobého ošetřovného by ve 
vztahu k zaměstnavateli měl být shodný postup. Zároveň 
je potřeba ponechat možnost střídání pečujících osob 
v rámci čerpání jedné podpůrčí doby. 

RIA –  
Zhodnocení 
korupčních 
rizik 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

Zásadní připomínka 
Ke zhodnocení korupčních rizik 
 
Předkladatel v obecné části důvodové zprávy konstatuje, 
že návrh právní úpravy negeneruje korupční rizika, 
zatímco ve shrnutí Závěrečné zprávy RIA uvádí, že 
korupční rizika v návrhu právní úpravy existují 
s odůvodněním: „Posuzování zdravotního stavu pro 
splnění podmínek nároku na dlouhodobé ošetřovné může 
být považováno za korupční riziko.“ V Závěrečné zprávě 
RIA však již žádné další zhodnocení korupčních rizik 
provedeno není. Materiál je tedy v oblasti zhodnocení 
korupčních rizik nekonzistentní a nedostatečný. 

Akceptováno – Zhodnocení korupčních rizik bude doplněno 
 
Rizika jsou minimalizována nastavenými rozhodovacími 
kompetencemi a postupy poskytovatelů zdravotních služeb, 
systémem pracovněprávní odpovědnosti lékařů poskytovatele 
zdravotních služeb, povinností lékařů dodržovat Etický kodex 
ČLK a na straně orgánu nemocenského pojištění nastavenými 
kontrolními mechanismy a kompetencemi.  
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Vzhledem ke skutečnosti, že návrh právní úpravy bude 
mít mimo jiné finanční dopad do státního rozpočtu až 
1,8 mld. Kč, doporučuje se provést důkladné zhodnocení 
korupčních rizik s využitím Metodiky hodnocení 
korupčních rizik 
(http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-
agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-
_CIA_.pdf schválené Radou vlády pro koordinaci boje 
s korupcí dne 1. prosince 2015.   

Obecně k 
důvodové 
zprávě  
 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka – k důvodové zprávě 
Systému veřejného zdravotního pojištění mohou 
vzniknout rovněž úspory, pokud nemocný bude 
v domácí péči a nebude díky tomu čerpat případné 
zdravotní služby. Postrádáme alespoň hrubý odhad 
těchto případných úspor. 

Vysvětleno 
Podle sdělení VZP činí náklady za pobyt v LDN podle smlouvy 
s příslušným zařízením 1 137 Kč až 1 600 Kč za den. Při výši 
ošetřovného 350 Kč za kalendářní den lze předpokládat úsporu 
1 000 Kč za den při ošetřování v domácím prostředí oproti 
ústavnímu ošetřování. 
Ne všechny ošetřované osoby, které budou ošetřovány 
pojištěncem s nárokem na dlouhodobé ošetřovné, by byly 
umístěny po propuštění z hospitalizace do ústavu. I v současné 
době se o ně většinou postarají rodinní příslušníci, kteří se 
střídají v péči, anebo při potřebě péče trvalé využijí k řešení 
finanční situace příspěvek na péči. MPSV odhaduje, že pokud by 
bylo dlouhodobé ošetřovné poskytováno na 30 000 osob ročně, 
že by u jedné čtvrtiny z nich (cca u 7 500 osob) jednalo o situaci, 
kdy za současné právní úpravy si příbuzní nemohou péči dovolit 
z důvodu ztráty příjmu ze zaměstnání, ale při nároku na 
dlouhodobé ošetřovné by ji zajistili. Tato změna chování by 
přinesla úsporu výdajů na lůžko v LDN v objemu téměř 900 mil. 
Kč (7 500 případů a 1 300 Kč výdaje na lůžko). 

Obecně k 
důvodové 
zprávě  
 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka k důvodové zprávě 
Pokud jde o výdaje související s přijetím zákona (102 
mil. Kč, z toho 50 mil. Kč jednorázově, 52 mil. Kč 
opakující se), je třeba, aby si je zabezpečil správce 
příslušné kapitoly státního rozpočtu v rámci přípravy 

Neakceptováno - ROZPOR 

MPSV nemá volné prostředky v rámci kapitoly. 
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příslušných rozpočtových dokumentů. Pokud jde 
o výpadky příjmů, měl by materiál obsahovat to, jak 
budou tyto výpadky nahrazeny. Jinými slovy, materiál 
neuvádí zdroj rozpočtového pokrytí tohoto rozpočtového 
dopadu. Lze předpokládat, že příslušné resorty tyto 
částky nezabezpečí v rámci schválených rozpočtů pro 
jejich kapitoly, v takovém případě by měl být způsob 
finančního krytí uveden i v návrhu usnesení vlády. 

Obecně k 
důvodové 
zprávě  
 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka k důvodové zprávě 
Návrh předpokládá výpadek příjmů zdravotního 
pojištění ve výši 242 mil. Kč. V důvodové zprávě 
k návrhu zákona se uvádí, že návrh nebude mít dopad na 
ostatní veřejné rozpočty, s čímž nelze souhlasit. 

Akceptováno 
Bude doplněn dopad na zdravotní pojišťovny. 

K důvodové 
zprávě 

Odbor 
kompatibility 

Obecně 
Součástí návrhu jsou také ustanovení, která upravují 
povinnost vést osobní údaje (včetně citlivých) o 
zaměstnancích a ošetřovaných osobách. Předkladatel se 
proto musí v důvodové zprávě vypořádat také se 
slučitelností dotčených ustanovení (např. čl. I body 21, 
34, 36, čl. II) se směrnicí 95/46/ES (resp. s nařízením 
(EU) 2016/679). 

Akceptováno 
 
Do důvodové zprávy bude doplněno: 
„Získávána budou pouze data potřebná k dosažení účelu právní 
úpravy. S osobními údaji získanými v nových případech bude 
zacházeno stejně jako  s ostatními  získávanými podle zákona 
o nemocenském pojištění, tzn. způsobem slučitelným s předpisy 
Evropské unie (směrnicí 95/46/ES resp. s nařízením (EU) 
2016/679). Takovým citlivým údajem je i statistická značka 
diagnozy v rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče; toto 
rozhodnutí bude mít k dispozici pouze orgán nemocenského 
pojištění. Požadavek na sdělování tohoto údaje orgánům 
nemocenského pojištění je v souladu s čl. 8 odst. 3 Směrnice 
Evropského parlamentu a rady č. 95/46 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a s čl. 9 odst. 2 písm. b) Nažízení EU č. 
2016/697 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES.  
Orgány nemocenského pojištění již podle stávajícící právní 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
úpravy mají tyto citlivé údaje k dispozici (např. u pojištěnců 
uznaných dočasně práce neschopnými), jejich sdělování těmto 
orgánům je stanoveno vnitrostátním předpisem (zákonem o 
nemocenském pojištění) a všichni, kdo s nimi přicházejí do 
styku, jsou vázáni mlčenlivostí.“   
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