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IV. 

 

 

Vypořádání připomínkového řízení k  návrhu vyhlášky o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče 

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

o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení 

 

 
 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 15. srpna 2017, s termínem sdělení stanovisek do 22. srpna 2017, a to celkem 

na 91 připomínkových míst. Stanovisko zaslalo celkem 55 připomínkových míst. Stanovisko nezaslalo 36 připomínkových míst. Stanovisko bez 

připomínek zaslalo 47 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 8 připomínkových míst, z toho 5 připomínkových míst vzneslo 

připomínky označené jako zásadní a 3 připomínková místa pouze připomínky doporučující. Vypořádání zásadních připomínek je uvedeno 

v následující tabulce:  

 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

 

MZ 

 

 

Úvod 

Ministerstvo zdravotnictví požaduje zohlednit níže uvedené 

připomínky, které považuje za podstatné (zásadní). 

 

K příloze č. 1 

1. Požadujeme ke kolonce "Trvání dočasné neschopnosti do: 

doplnit vysvětlivku v podobě poznámky č. 2 např. ve znění: 

 

„2) Poskytovatel zdravotních služeb vyplní při ukončení 

dočasné neschopnosti.“. 

 

Odůvodnění: 

Toto doplnění by přispělo k přehlednosti vzoru potvrzení. 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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Resort Připomínky Vypořádání 

 

2. Doporučujeme z kolonky „Přesná adresa místa pobytu  

v době dočasné neschopnosti“ vypustit pro nadbytečnost slovo 

„přesná“. 

 

Odůvodnění: 

Ze slova „adresa místa pobytu …“ již vyplývá, že adresa musí 

být přesná. Právní řád nezná pojem „přesná adresa“ nebo 

„nepřesná adresa“. 

 

K příloze 1 a 2  

Požadujeme požadavek na otisk razítka v obou vzorech upravit 

tak, aby byl v souladu se zákonem, to je slova „zdravotnického 

zařízení“ nahradit slovy „poskytovatele zdravotních služeb, 

který potvrzení vydal“.  Viz § 21 odst. 4 a 8 zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

Vedle toho upozorňujeme, že zdravotnické zařízení je prostorem 

určeným pro poskytování zdravotních služeb (§ 4 odst. 1 zákona 

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

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 

pozdějších předpisů). 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

MF  

 

 

Úvod: 

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  
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Resort Připomínky Vypořádání 

v zákoně o zaměstnanosti stanovit závazné vzory příslušných 

potvrzení.  

 

Zásadní připomínky: 

 

 Požadujeme doplnění materiálu alespoň o orientační vyčíslení 

celkových ročních nákladů na státní rozpočet, které vzniknou 

vydáním závazných vzorů příslušných potvrzení (v materiálu je 

uvedena pouze částka 85 Kč za vydání jednoho potvrzení). 

 

 Požadujeme v materiálu uvést, že příslušné výdaje budou 

pokryty v rámci výdajových limitů rozpočtové kapitoly 313. 

 

Závěr 

S materiálem „Návrh vyhlášky o závazném vzoru potvrzení  

o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti 

uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném 

vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání 

ve zdravotnickém zařízení“ vyslovujeme souhlas za předpokladu 

akceptování zásadních připomínek. 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

Karlovarský  

kraj 

 

Zásadní připomínka: 

 

§ 1 písm. a) návrhu změnit tak, aby se potvrzení týkalo všech 

klientů úřadu práce  

 

Odůvodnění: 

 

Návrh považujeme za přínosný a ve vztahu k uchazečům  

o zaměstnání bez připomínek. Existují však další osoby, které jsou 

také pod úřadem práce (pěstouni, pečující osoby, osoby se 

zdravotním postižením) a jsou vypláceny z prostředků ÚP  

 

Neakceptováno, vysvětleno 

  

Připomínkám nelze vyhovět, neboť úprava by byla nad 

rámec zákonného zmocnění, protože podle § 21 odst. 9 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona 

č. 206/2017 Sb., ministerstvo stanoví vyhláškou pouze 

„závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče 

o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání  

z důvodu nemoci nebo úrazu“ a „závazný vzor potvrzení  

o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve 

zdravotnickém zařízení“. 
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Resort Připomínky Vypořádání 

a mohou se dostat do stejné situace, tj. nebudou schopny 

vykonávat své povolání, funkci atd. Proto navrhujeme uvedená 

potvrzení rozšířit obecně na všechny osoby uvedené v zákoně  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 206/2017 Sb. 

nejen na uchazeče o zaměstnání. Důvodem je i skutečnost, že se 

úřady práce pak obracejí na krajský úřad, odbory zdravotnictví  

s připomínkou, že forma potvrzení, kterou zvolil ošetřující lékař je 

nevyhovující (výměnný list atd.) a že není nikde upravena.   

 

Návrh nového znění: 

§ 1 písm. a) závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti 

klienta úřadu práce plnit povinnosti stanovené zákonem  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti z důvodu nemoci nebo úrazu, 

 

Zásadní připomínka: 

 

§ 1 písm. b) návrhu změnit tak, aby se potvrzení týkalo všech 

klientů úřadu práce 

 

Odůvodnění: 

 

Viz odůvodnění výše 

 

Návrh nového znění: 

§ 1 písm. b) závazný vzor potvrzení o ošetření nebo vyšetření 

klienta úřadu práce ve zdravotnickém zařízení.   

 

Zásadní připomínka: 

 

§ 2 písm. a) návrhu změnit tak, aby se potvrzení týkalo všech 

klientů úřadu práce 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Resort Připomínky Vypořádání 

Odůvodnění:  

 

Viz odůvodnění výše 

 

Návrh nového znění: 

§ 2 odst. 1 Závazný vzor potvrzení klienta úřadu práce plnit 

povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti z důvodu nemoci nebo úrazu se stanoví  

v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

 

Zásadní připomínka: 

 

§ 2 písm. b) návrhu změnit tak, aby se potvrzení týkalo všech 

klientů úřadu práce 

 

Odůvodnění: 

 

Viz odůvodnění výše 

 

Návrh nového znění: 

§ 2 odst. 2 Závazný vzor potvrzení o ošetření nebo vyšetření 

klienta úřadu práce ve zdravotnickém zařízení se stanoví  

v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

 

Zásadní připomínka: 

 

Přílohu č. 1 a 2 upravit v souladu s výše uvedeným 

 

Odůvodnění: 

 

Viz odůvodnění výše 
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Resort Připomínky Vypořádání 

Návrh nového znění: 

Upravit přílohu č. 1 a 2 v souladu s výše uvedeným. 

Moravskoslezský 

kraj 

 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

 

K příloze č. 1  

 

Závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče  

o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu 

nemoci nebo úrazu  

 

V textu „Poučení“ je uvedeno: „Lékař vydá tři vyhotovení 

potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 

povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.  

Uchazeč o zaměstnání je povinen nejpozději do 8 kalendářních 

dnů ode dne vydání tohoto potvrzení doložit jedno vyhotovení 

potvrzení Úřadu práce České republiky; druhé si ponechá do doby 

ukončení jeho dočasné neschopnosti. Uchazeč o zaměstnání je 

povinen nejpozději do 8 kalendářní dnů ode dne ukončení dočasné 

neschopnosti doložit Úřadu práce České republiky potvrzení  

s datem ukončení dočasné neschopnosti. Třetí vyhotovení 

potvrzení si ponechává lékař.“ 

 

Navrhujeme v souladu s novelizovaným zněním § 27 odst. 3 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, za první větu „Poučení“ doplnit: „Uchazeč  

o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti 

uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu je povinen 

tyto důvody oznámit krajské pobočce Úřadu práce nejpozději 

v den, kdy mu bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti 

uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání 

z důvodu nemoci nebo úrazu.“ 

Neakceptováno 

 

Oznamovací povinnost uchazeče o zaměstnání může být 

splněna dříve, než je mu vydáno předmětné potvrzení. Den 

vydání potvrzení je posledním dnem lhůty pro to, aby 

uchazeč o zaměstnání oznámil krajské pobočce Úřadu 

práce České republiky důvody, které mu brání v plnění 

jeho povinností. Poučení na jednotlivých potvrzeních tedy 

informuje uchazeče o zaměstnání o tom, jak má postupovat 

v případě, kdy je mu vydáno příslušné potvrzení. V této 

souvislosti je třeba uvést, že se jedná o povinnost, kterou 

mají uchazeči o zaměstnání i v současné době, přičemž  

o svých právech a povinnostech jsou řádně a dostatečně 

poučeni při zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 

formou „Základního poučení uchazeče o zaměstnání“, ke 

kterému byl v souvislosti se změnou právní úpravy pro 

účely zajištění prokazatelného poučení vypracován 

„Dodatek k základnímu poučení uchazeče o zaměstnání“. 

Jeden výtisk poučení obdrží uchazeč o zaměstnání a druhý 

bude založen ve spisové dokumentaci uchazeče  

o zaměstnání. Informace o oznamovací povinnosti na 

příslušném potvrzení by tedy byla nadbytečná. 

 

Připomínkové místo změnilo připomínku zásadní na 

připomínku doporučující. 
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Resort Připomínky Vypořádání 

 

Odůvodnění: 

Z textu ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 10. 

2017 vyplývá v souvislosti s vydáním tohoto potvrzení ze strany 

poskytovatelů zdravotních služeb další povinnost pro uchazeče  

o zaměstnání, a to: „„Uchazeč o zaměstnání je povinen tyto 

důvody oznámit krajské pobočce Úřadu práce nejpozději  

v den, kdy mu bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti 

uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání 

z důvodu nemoci nebo úrazu nebo v den uskutečnění vyšetření 

nebo ošetření.“ 

 

Z textu ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů je tak zřejmé, že 

oznamovací povinnost uchazeči o zaměstnání, který je uznán 

dočasně neschopným plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání nebo 

byl vyšetřen poskytovatelem zdravotních služeb, je stanovena 

dvojí, a to:  

- v den, kdy k vyšetření nebo k uznání dočasné neschopnosti 

došlo, má tuto skutečnost oznámit úřadu práce,  

- do 8 kalendářních dnů ode dne vydání potvrzení jej doložit 

úřadu práce.  

 

V poučení na uvedeném formuláři je však uvedeno pouze poučení 

odpovídající druhé povinnosti. V případě, že nebude text 

navrhovaného poučení doplněn o další část poučení uchazeče  

o zaměstnání i v tomto směru, bude postavení uchazeče  

o zaměstnání ohroženo, neboť nesplní povinnost stanovenou 

zákonem, aniž byl řádně poučen. Porušení této povinnosti má za 

následek dle § 30 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, vyřazení z evidence uchazečů  
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Resort Připomínky Vypořádání 

o zaměstnání. Je tak velmi reálné nebezpečí, že uchazeč  

o zaměstnání nesplní svou povinnost v důsledku neúplného 

poučení, nikoliv z možných závažných důvodů. 

 

Na základě výše uvedeného je zcela nezbytné doplnit poučení na 

předloženém vzoru formuláře o text uvedený v novém ustanovení 

§ 27 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

 

K příloze č. 2 

Závazný vzor potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče  

o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení 

 

V textu „Poučení“ je uvedeno: „Lékař vydá dvě vyhotovení 

potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání ve 

zdravotnickém zařízení. Uchazeč o zaměstnání je povinen jedno 

vyhotovení potvrzení doložit Úřadu práce České republiky 

nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne vydání tohoto potvrzení; 

druhé vyhotovení potvrzení si ponechává lékař.“ 

 

Navrhujeme v souladu s novelizovaným zněním § 27 odst. 3 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, za první větu doplnit: „Uchazeč o zaměstnání, který 

dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z 

důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, je 

povinen tyto důvody oznámit krajské pobočce Úřadu práce 

nejpozději v den uskutečnění vyšetření nebo ošetření.“ 
 

Odůvodnění: 

Z textu ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno 

 

viz vyjádření k předchozí připomínce 

 

Připomínkové místo změnilo připomínku zásadní na 

připomínku doporučující. 
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Resort Připomínky Vypořádání 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 10. 

2017 vyplývá v souvislosti s vydáním tohoto potvrzení ze strany 

poskytovatelů zdravotních služeb další povinnost pro uchazeče  

o zaměstnání, a to: „„Uchazeč o zaměstnání je povinen tyto 

důvody oznámit krajské pobočce Úřadu práce nejpozději  

v den, kdy mu bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti 

uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání 

z důvodu nemoci nebo úrazu nebo v den uskutečnění vyšetření 

nebo ošetření.“ 

 

Z textu ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů je tak zřejmé, že 

oznamovací povinnost uchazeči o zaměstnání, který je uznán 

dočasně neschopným plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání nebo 

byl vyšetřen poskytovatelem zdravotních služeb, je stanovena 

dvojí, a to:  

- v den, kdy k vyšetření nebo k uznání dočasné neschopnosti 

došlo, má tuto skutečnost oznámit úřadu práce,  

- do 8 kalendářních dnů ode dne vydání potvrzení jej doložit 

úřadu práce.  

 

V poučení na uvedeném formuláři je však uvedeno pouze poučení 

odpovídající druhé povinnosti. V případě, že nebude text 

navrhovaného poučení doplněn o další část poučení uchazeče  

o zaměstnání i v tomto směru, bude postavení uchazeče  

o zaměstnání ohroženo, neboť nesplní povinnost stanovenou 

zákonem, aniž byl řádně poučen. Porušení této povinnosti má za 

následek dle § 30 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, vyřazení z evidence uchazečů  

o zaměstnání. Je tak velmi reálné nebezpečí, že uchazeč 

o zaměstnání nesplní svou povinnost v důsledku neúplného 

poučení, nikoliv z možných závažných důvodů. 
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Resort Připomínky Vypořádání 

 

Na základě výše uvedeného je zcela nezbytné doplnit poučení na 

předloženém vzoru formuláře o text uvedený v novém ustanovení 

§ 27 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů.  

ÚOOÚ 

 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

 

1. Odůvodnění osnovy postrádá vyhodnocení zhodnocení 

dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů (dále jen „DPIA“), které je do obecné části 

důvodové zprávy nezbytné dopracovat. Tato připomínka je 

zásadní. 

 

Odůvodnění: 

 

Na základě článku 16 odst. 4 legislativních pravidel vlády se pro 

odůvodnění vyhlášky použije článek 14 LPV obdobně. Podle 

článku 14 odst. 1 písm. f) LPV je DPIA integrální součástí obecné 

části odůvodnění. 

 

K jednotlivým ustanovením 

 

 

 

 

 

 

 

3. V příloze č. 1 a 2 se rodné číslo zrušuje. Tato připomínka 

je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

Akceptováno 

 

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. 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. Odůvodnění bylo doplněno. 

 

Neakceptováno 

 

Nemožnost použití rodného čísla nelze vázat na právní stav 

de lege ferenda. Podle § 64 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., 
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Resort Připomínky Vypořádání 

 

Byť si je ÚOOÚ vědom nezbytnosti identifikace uchazeče  

o zaměstnání, není možné k tomu používat rodné číslo, protože 

podle § 64 odst. 2 zákona o základních registrech má jeho 

využívání zaniknout do roku 2026. 

ÚOOÚ předkladateli doporučuje, aby navázal spolupráci  

s odborem hlavního architekta MV k přípravě alternativního 

řešení. Mělo by vycházet z toho, že zdravotnictví a podpora  

v nezaměstnanosti jsou 2 oddělené agendy, které by měly být 

propojeny přes registr práv a povinností. 

Odůvodnění zcela mlčí. 

 

 

 

 

 

 

4. V příloze č. 1 a 2 se slova „Příjmení a jméno“ nahrazují 

slovem „Jméno“. Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění: 

 

Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení součástí jména. Uvádění této 

kategorie osobního údaje je tedy nadbytečné. 

Odůvodnění zcela mlčí. 

 

 

 

 

 

 

 

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, lze 

při vytváření registru obyvatel pro jednoznačnou identifikaci 

fyzické osoby využívat rodné číslo, nejdéle však do  

31. prosince 2025. Možnost využití rodného čísla tedy není 

v současné době explicitně vyloučena. Nadto je třeba dále 

uvést, že tento jednoznačný identifikátor obsahuje např.  

i žádost o zprostředkování zaměstnání, žádost o podporu 

v nezaměstnanosti, a proto je vhodné, aby z důvodu 

zachování jednotnosti byl tento údaj obsažen i na příslušném 

potvrzení. Použití rodného čísla pro potřeby Úřadu práce 

České republiky ve vztahu k uchazečům o zaměstnání, a to 

nejen v uvedených případech, má právní oporu  

i v samotném zákoně o zaměstnanosti. 

 

Připomínkové místo od zásadní připomínky ustoupilo.  

 

 

Neakceptováno  

 

Zákon o zaměstnanosti obsahuje obě kategorie osobních 

údajů, a to např. právě v souvislosti s pojmovým vymezením 

identifikačních údajů nebo poskytováním informací jiným 

orgánům veřejné správy. Jméno a příjmení obsahují např.  

i žádost o zprostředkování zaměstnání či žádost  

o podporu v nezaměstnanosti. Je proto vhodné tento osobní 

údaj zachovat i na předmětných potvrzeních. V opačném 

případě by v důsledku nejednotnosti formulářů či potvrzení 

Úřadu práce České republiky mohlo v aplikační praxi 

docházet k výkladovým nejasnostem a jako jméno by 

v konečném důsledku mohlo být uvedeno pouze „křestní“ 

jméno. V neposlední řadě nelze opominout ani tu zásadní 

skutečnost, že by takováto úprava potvrzení byla v rozporu 
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6. V příloze č. 1 se věty: „Uchazeč o zaměstnání je povinen 

nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne vydání tohoto potvrzení 

doložit jedno vyhotovení potvrzení Úřadu práce České republiky; 

druhé si ponechá do doby ukončení jeho dočasné neschopnosti. 

Uchazeč o zaměstnání je povinen nejpozději do 8 kalendářní dnů 

ode dne ukončení dočasné neschopnosti doložit Úřadu práce 

České republiky potvrzení s datem ukončení dočasné 

neschopnosti.“ nahrazují větami: „Lékař nejpozději do týdne ode 

dne vydání tohoto potvrzení elektronicky zašle potvrzení Úřadu 

práce České republiky; druhé si ponechá uchazeč o zaměstnání do 

doby ukončení jeho dočasné neschopnosti. Lékař nejpozději do 

týdne ode dne ukončení dočasné neschopnosti elektronicky zašle 

Úřadu práce České republiky potvrzení s datem ukončení dočasné 

neschopnosti.“ Obdobně změnit přílohu č. 2. Tato připomínka je 

zásadní. 

 

Odůvodnění: 

 

Na základě principu dobré správy a eGovernmentu mají kolovat 

dokumenty, ne lidé. Potvrzení by měl tedy zaslat delegovaný 

orgán veřejné moci – lékař – správnímu úřadu – ÚP. Odůvodnění 

zcela mlčí. 

s pojmovým vymezením identifikačních údajů podle zákona 

o zaměstnanosti.  V této souvislosti je třeba dále uvést, že 

jméno a příjmení se nevyskytují pouze v zákoně  

o zaměstnanosti, ale také např. v § 18 odst. 1 písm. a) a b) 

zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 

pozdějších předpisů, podle kterého se v registru obyvatel 

vedou referenční údaje - příjmení, jméno, popřípadě jména.  

 

Připomínkové místo od zásadní připomínky ustoupilo.  

 

Neakceptováno  

Jedná o povinnost, kterou mají uchazeči o zaměstnání i v 

současné době; předmětná potvrzení zajišťují toliko 

jednotnou formu prokazování nemocnosti, resp. zdravotního 

stavu ze strany uchazečů o zaměstnání. Zařazení fyzické 

osoby do evidence uchazečů o zaměstnání je dobrovolné. Je 

tedy na zvážení každého, zda se rozhodne požádat o 

zprostředkování zaměstnání prostřednictvím Úřadu práce 

České republiky či nikoli. V souvislosti  

s případným zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání 

je rovněž třeba uvést, že zařazením do zmíněné evidence 

vznikají uchazeči o zaměstnání povinnosti vyplývající ze 

zákona o zaměstnanosti, které je třeba plnit (např. povinnost 

poskytnout součinnost krajské pobočce Úřadu práce České 

republiky). Povinnosti uchazeče o zaměstnání, které jsou 

stanoveny zákonem o zaměstnanosti, tedy nelze přenášet na 

lékaře. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou právní 

úpravu, která zavádí prokazování „nemocnosti“ ze strany 

uchazečů o zaměstnání na jednotných potvrzeních, nejeví se 

jako účelné již nyní realizovat zavedení příslušného 

elektronického systému, a to i s ohledem na další 

vynaložené náklady. Uvedené lze zvážit až na základě 
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poznatků z aplikační praxe. 

 

Připomínkové místo od zásadní připomínky ustoupilo.  
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