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O d ů v o d n ě n í 

 

 

OBECNÁ ČÁST 

 

 

V souladu s Obecnými zásadami hodnocení dopadů regulace (RIA) nebyla k návrhu 

vyhlášky zpracována RIA, neboť se v tomto případě jedná o návrh na vydání vyhlášky            

v návaznosti na novelizované znění zákona č. 435/2004 Sb.,  o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, který nejde nad jeho rámec.  

Dopady návrhu uvedené vyhlášky byly již zhodnoceny v rámci RIA zpracované               

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, ze kterého byla 

předmětná úprava problematiky vzniku a prokazování nemoci nebo úrazu uchazeče o 

zaměstnání, resp. jeho ošetření či vyšetření ve zdravotnickém zařízení, vypuštěna, jelikož 

požadovaná změna právní úpravy této oblasti byla již provedena   v rámci poslaneckého 

pozměňovacího návrhu, který je součástí zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon  č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

a) Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy 

 

Stanovení závazného vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání 

plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazného vzoru 

potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení souvisí 

s legislativní úpravou provedenou zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Smyslem legislativní úpravy zákona o zaměstnanosti je zavedení režimu dočasné 

neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci 

nebo úrazu včetně jeho definice a zakotvení právní úpravy závazného vzoru potvrzení             

o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z 

důvodu nemoci nebo úrazu a dále závazného vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření 

uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. Účelem návrhu vyhlášky je v návaznosti 

na změnu právní úpravy obsaženou v zákoně o zaměstnanosti stanovit závazné vzory 

příslušných potvrzení. 

Navrhovaná vyhláška je v souladu se zmocněním v zákoně o zaměstnanosti a je 

zpracována v mezích tohoto zákona, a to ve znění po úpravách provedených jeho příslušnou 

novelou. Předchozí právní úprava takové zmocnění neobsahovala. 

 

b) Zhodnocení souladu návrhu vyhlášky se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Vyhláška je vydávána oprávněným subjektem na základě zmocnění uvedeného v § 21 

odst. 9 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 206/2017 Sb. 
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c) Zhodnocení souladu návrhu nařízení vlády s mezinárodními smlouvami 

a slučitelnost s právními akty Evropské unie 

 

Návrh vyhlášky neimplementuje  právo Evropské unie a není s ním v rozporu. Z hlediska 

principů rovnosti mužů a žen je návrh vyhlášky neutrální (návrh respektuje směrnici Rady 

79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro 

muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení a směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného 

zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání) a vztahuje se stejně na obě 

pohlaví. 

Návrh vyhlášky není v rozporu se žádnými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 

republika vázána, a je plně slučitelný s právem Evropské unie. 

 

d) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy  

 

V důsledku zavedení potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 

povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a potvrzení o ošetření nebo 

vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení se předpokládají následující 

náklady: 

 

 úhrady pro poskytovatele zdravotních služeb 85 Kč za vydání potvrzení o dočasné 

neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu 

nemoci nebo úrazu 

 úhrady pro poskytovatele zdravotních služeb 85 Kč za vydání potvrzení o ošetření 

nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. 

 

Počet uchazečů o zaměstnání uznaných nemocnými v roce 2016 činil 110 000 s tím, že 

v tomto počtu jsou nyní zahrnuti i dlouhodobě nemocní uchazeči o zaměstnání, protože 

doposud nebyla potřeba tento údaj podrobněji statisticky sledovat.  

Výše uvedené úhrady budou součástí Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 

zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Jednotlivá potvrzení budou 

poskytovateli zdravotních služeb uchazečům o zaměstnání vydávána pouze v případě, že by 

v souvislosti s nemocí/úrazem nebo ošetřením/vyšetřením uchazeče o zaměstnání z důvodu 

nemoci nebo úrazu nebo z důvodu ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve 

zdravotnickém zařízení, byla dána překážka pro plnění součinnosti s krajskou pobočkou 

Úřadu práce České republiky. Nejedná se tedy o paušální vydávání potvrzení všem 

uchazečům o zaměstnání.  

 

 V souvislosti se zavedením potvrzení vzniknou dále výdaje na jejich tisk. Pro ilustraci 

uvádíme výdaje na tisk potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 

povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu při nákladu 110 000 kusů za 

rok a na tisk potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém 

zařízení při nákladu 60 000 kusů za rok ve dvou variantách. Všechny níže uvedené ceny jsou 

bez DPH. 

 

Specifikace výdajů na tisk potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 

povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu: 

náklad 110 000 ks 

formát A5  
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rozsah 3 listy 

papír 60 g samopropisovací 

barevnost - žlutý podtisk + černý potisk 

 

Varianta I 

cena za tisk potvrzení do bloku 1,04 Kč/1 ks = 114 400 Kč/110 000 ks 

(3 listy budou slepeny do bločku 50 x 3 listy)  

 

Varianta II 

cena za tisk potvrzení jednotlivě 1,32 Kč/1 ks = 145 200 Kč/110 000 ks 

(3 listy budou lepeny jednotlivě) 

 

Cena za distribuci je odhadována na 20 000 Kč. 

 

Specifikace výdajů na tisk potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve 

zdravotnickém zařízení: 

náklad 60 000 ks  

formát A5 

rozsah 2 listy 

papír 60 g samopropisovací 

barevnost - zelený podtisk + černý potisk 

 

Varianta I 

cena za tisk potvrzení do bloku 0,83 Kč/1 ks = 49 800Kč/60 000 ks 

(2 listy budou slepeny do bločku 50 x 2 listy)  

 

Varianta II 

cena za tisk potvrzení jednotlivě 1,20 Kč/1 ks = 72 000 Kč/60 000 ks 

 

Cena za distribuci je odhadována na 19 500 Kč. 

 

 Výdaje vynaložené na tisk a případnou distribuci potvrzení, jakož i náklady související 

s úhradami za vydání potvrzení poskytovateli zdravotních služeb, budou financovány Úřadem 

práce České republiky z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.   

 

e) Dopad navrhované právní úpravy na životní prostředí, dopady ve vztahu k rovnosti 

mužů a žen, sociální dopady a dopad na podnikatelské prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný přímý dopad na životní prostředí, ani na rovné 

postavení mužů a žen, stejně tak nemá negativní dopady do sociální oblasti ani na 

podnikatelské prostředí.  

 

f) Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 

 

Návrh vyhlášky nemění existující zpracování osobních údajů a ani nezakládá žádné nové 

způsoby jejich zpracování. Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly 

identifikovány žádné negativní dopady.  
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g) Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaná právní úprava neznamená žádná korupční rizika, neboť systém regulace 

a kontroly zůstává zachován, nepředpokládají se korupční rizika v důsledku navrhovaných 

změn.  

 

h)   Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
 

K § 1 a 2 

 

Stanovení závazného vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 

povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu souvisí s legislativní úpravou 

zákona o zaměstnanosti v oblasti zprostředkování zaměstnání, která spočívá v zavedení 

režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání 

z důvodu nemoci nebo úrazu včetně jeho definice. V důsledku uvedené legislativní úpravy 

dále dochází k zakotvení závazného vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče 

o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. Jedná se o komplexní právní úpravu týkající se 

prokazování zdravotního stavu, respektive nemocnosti ze strany uchazeče o zaměstnání Úřadu 

práce České republiky. 

 

K § 3 

 

Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. října 2017, protože se jedná o právní 

úpravu, která navazuje na změnu zákona o zaměstnanosti v oblasti zprostředkování 

zaměstnání Úřadem práce České republiky, která rovněž nabyde účinnosti tímto dnem. 

 

K příloze č. 1 

 

V této příloze je upraven závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče 

o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. 

 

K příloze č. 2 

 

V této příloze je upraven závazný vzor potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče 

o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. 
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