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IV. 

 

D ů v o d o v á     z p r á v a 

 

Obecná část 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2018, 

v návaznosti na usnesení vlády č. 377 ze dne 13. června 2018, kterým bylo uloženo 

zabezpečit realizaci 1. etapy elektronické neschopenky v oblasti nemocenského pojištění. 

 

Návrh zákona se týká problematiky provádění nemocenského pojištění a obsahuje 

v sobě tři hlavní opatření: 

 zavedení povinné elektronické formy hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a skončení 

dočasné pracovní neschopnosti, 

 změna podmínek, za kterých může ošetřující lékař rozhodnout o vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti i přede dnem, kdy ji zjistil, 

 zkrácení lhůty pro oznamování nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího 

účast na nemocenském pojištění. 

 

Návrh zákona obsahuje i další opatření, která nelze přímo pořadit pod některé ze tří 

uvedených (ustanovení umožňující sdělování informací o dočasné pracovní neschopnosti  

zaměstnavatelům nebo ustanovení umožňující orgánům nemocenského pojištění provést 

opravu písařských chyb v tiskopisech o dočasné pracovní neschopnosti namísto ošetřujícího 

lékaře), toto opatření jsou však spíše doplňujícího a dílčího rázu. 

 

A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení 

nezbytnosti navrhované úpravy 

 

Zavedení povinné elektronické formy hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a skončení 

dočasné pracovní neschopnosti. 

 

Současný stav 

Podle ustanovení § 61 písm. e) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP“), mj. platí, že ošetřující lékař je povinen 

odeslat příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu hlášení 

o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti 

(dále také „DPN“), a to nejpozději v třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno 

rozhodnutí o vzniku nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti; tato povinnost je přitom 

splněna i předáním těchto hlášení v uvedených lhůtách tomuto orgánu. Dosavadní text zákona 

dává ošetřujícímu lékaři na výběr, zda pro toto hlášení použije formu písemnou (listinnou) 

nebo formu elektronickou. To je dáno ustanovením § 162 odst. 2 ZNP, podle něhož platí, že 

je-li podle zákona o nemocenském pojištění pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze 

podání nebo jiný úkon učinit pouze 

a) v elektronické podobě zasláním na určenou elektronickou adresu podatelny orgánu 

nemocenského pojištění nebo do určené datové schránky orgánu nemocenského 

pojištění; podání nebo jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě 

datové zprávy, a to ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem 

nemocenského pojištění. Nesplňuje-li podání nebo jiný úkon tyto podmínky, 
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nepřihlíží se k němu; orgán nemocenského pojištění je povinen upozornit toho, kdo 

učinil podání nebo jiný úkon v elektronické podobě, které nesplňuje tyto podmínky, 

na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání nebo jinému úkonu nepřihlíží, nebo 

b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je 

co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li fyzickou nebo 

právnickou osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu. 

V současné době je situace taková, že naprostá většina ošetřujících lékařů podává 

hlášení o vzniku nebo ukončení DPN příslušnému orgánu nemocenského pojištění v písemné 

podobě, v elektronické podobě tak činí pouze cca 3 – 4 % ošetřujících lékařů. Použití písemné 

formy napomáhá rovněž struktura tiskopisů „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“. 

Vznik DPN hlásí ošetřující lékař zasláním zvlášť k tomu určeného dílu příslušnému orgánu 

nemocenského pojištění (v „civilní sféře“ zasílá hlášení o vzniku nebo ukončení DPN místně 

příslušné okresní správě sociálního zabezpečení). Pokud jde o hlášení skončení DPN, pak 

druhý díl tohoto tiskopisu, který v průběhu DPN slouží jako Průkaz dočasně práce 

neschopného pojištěnce, pojištěnec při ukončení DPN odevzdává svému ošetřujícímu lékaři, 

který jej pak používá pro hlášení o ukončení DPN příslušnému orgánu nemocenského 

pojištění. Použití písemné formy těchto hlášení je navíc podpořeno ustanovením § 84 odst. 2 

písm. n) ZNP, podle něhož mj. platí, že okresní správy sociálního zabezpečení poskytují 

ošetřujícím lékařům bezplatně obálky určené pro zasílání stanovených hlášení a oznámení 

podle § 61 okresním správám sociálního zabezpečení v případech, kdy cenu dodání těchto 

zásilek uhrazuje Česká správa sociálního zabezpečení (ta uhrazuje poštovné držiteli poštovní 

licence podle § 167b ZNP).  

 

V důsledku toho obdrží okresní správa sociálního zabezpčení (dále jen „OSSZ“) 

hlášení o vzniku DPN od ošetřujícího lékaře zpravidla s určitým zpožděním. Využije-li 

ošetřující lékař v maximální míře lhůtu pro odeslání tiskopisu rozhodnutí o vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti příslušné OSSZ stanovenou v § 61 písm. e) ZNP („nejpozději v třetí 

pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku nebo ukončení dočasné 

pracovní neschopnosti“), pak např. v případě, kdy o vzniku DPN rozhodl v pátek, může 

tiskopis odeslat až ve středu následujícího týdne. Připočítáme-li čas na nutnou poštovní 

přepravu, má OSSZ k dispozici hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku DPN cca za 1 týden ode 

dne, kdy ošetřující lékař o vzniku DPN rozhodl.  

 

Je samozřejmé, že tato prodleva ztěžuje orgánům nemocenského pojištění (v civilní 

sféře OSSZ) kontrolu důvodnosti dočasné pracovní neschopnosti. Zatímco kontrolu toho, zda 

pojištěnec dodržuje své základní povinnosti dočasně práce neschopného pojištěnce (např. 

povinnost zdržovat se v době DPN na udané adrese nebo dodržovat dobu vycházek), může 

v období prvních 14 dnů DPN provádět i zaměstnavatel, kontrolu ošetřujícího lékaře v otázce 

správnosti posuzování DPN může provádět pouze příslušná OSSZ, a to výhradně svým 

lékařem (§ 84 odst. 3 písm. b) ZNP); zaměstnavatel však může dát ke kontrole důvodnosti 

trvání DPN podnět (§ 65 odst. 2 písm. a) ZNP).  

 

 Zhodnocení platného právního stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen v rozsahu podle čl. 4 odst. 1 písm. f) Legislativních pravidel vlády ČR: 

 

Současný právní stav nezakládá v popisované otázce žádnou diskriminaci ve smyslu 

§ 2 a § 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a neporušuje zásady rovnosti mužů a žen. Pravidla pro podávání hlášení o vzniku 

a skončení DPN jsou stejná bez ohledu na to,  
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 zda posuzovaným pojištěncem je muž či žena a bez ohledu na ostatní kritéria chráněná 

antidiskriminačním zákonem na straně posuzovaného pojištěnce, a  

 zda ošetřujícím lékařem podávajícím hlášení o vzniku či skončení DPN je muž či žena 

a bez ohledu na ostatní kritéria chráněná antidiskriminačním zákonem na straně 

posuzujícího ošetřujícího lékaře.    

 

Navrhovaný stav 

V souvislosti s připravovaným zrušením tzv. karenční doby, tj. období 3 prvních 

pracovních dnů, resp. prvních 24 pracovních hodin, po které po vzniku DPN nenáleží 

zaměstnanci podle § 192 zákoníku práce náhrada mzdy při DPN, je nutno očekávat možný 

nárůst krátkodobých pracovních neschopností, daný jednak tím, že pojištěnci budou 

vyžadovat vystavení rozhodnutí o vzniku DPN i v případě krátkodobějších poruch 

zdravotního stavu, které v současnosti řešili jiným způsobem, jednak tím, že pojištěnci se 

budou v některých případech pokoušet o spekulativní uznání biologicky neodůvodněné DPN, 

neboť při „vhodném“ použití obecných symptomů poruchy zdravotního stavu (např. 

deklarovaná bolest hlavy kombinovaná s horečkou a průjmem) je vždy věcí určitého času, než 

ošetřující lékař dojde k odbornému závěru, neboť biologické syndromy některých chorob 

potřebují určitý časový úsek ke svému diagnostikovatelnému rozvinutí. Zaměstnavatelé, 

na které zrušení karenční doby fakticky dopadá (náhradu mzdy při DPN vyplácejí 

zaměstnanci ze svých prostředků), proto trvají na posílení kontrolní činnosti OSSZ v tomto 

směru.  

 

Předkládaným návrhem se proto podstatně zkracuje interval mezi rozhodnutím lékaře 

o vzniku nebo ukončení DPN a okamžikem, kdy je tato skutečnost sdělena příslušné OSSZ.  

 

K tomu slouží dvě opatření:  

 Zkracuje se lhůta, v níž ošetřující lékař zasílá rozhodnutí o vzniku nebo ukončení DPN 

příslušnému orgánu nemocenského pojištění tak, že nově tak bude povinen učinit 

nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku 

nebo o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Tím dojde ke zrychlení minimálně 

o dva kalendářní dny, někdy však i více, neboť např. v případě DPN, o jejímž vzniku 

rozhodl ošetřující lékař ve čtvrtek, může v současné době odeslat rozhodnutí o vzniku 

DPN až v úterý následujícího týdne, zatímco podle navžené právní úpravy tak bude 

muset učinit nejpozději v pátek, rozdíl tedy činí 4 kalendářní dny. 

 Zavádí se povinnost poslat hlášení o vzniku a skončení DPN výlučně elektronickou 

formou. Tím dojde ke zrychlení o čas věnovaný poštovní přepravě, současně dojde 

i k úspoře času při vlastním zpracování těchto hlášení v rámci ČSSZ/OSSZ, neboť 

povinně elektronická forma umožní automatické „překlápění“ takto zaslaných hlášení 

do evidencí vedených orgány nemocenského pojištění.  

 

Dopady navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 

mužů a žen v rozsahu podle čl. 4 odst. 1 písm. f) Legislativních pravidel vlády ČR: 

 

Navrhovaný právní stav nezakládá v popisované otázce žádnou diskriminaci ve 

smyslu § 2 a § 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a neporušuje zásady rovnosti mužů a žen. Pravidla pro podávání hlášení 

o vzniku a skončení DPN budou i při přijetí navrhované právní úpravy stejná bez ohledu na 

to,  
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 zda posuzovaným pojištěncem je muž či žena a bez ohledu na ostatní kritéria chráněná 

antidiskriminačním zákonem na straně posuzovaného pojištěnce, a  

 zda ošetřujícím lékařem podávajícím hlášení o vzniku či skončení DPN je muž či žena 

a bez ohledu na ostatní kritéria chráněná antidiskriminačním zákonem na straně 

posuzujícího ošetřujícího lékaře.    

 

 

Změna podmínek, za kterých může ošetřující lékař rozhodnout o vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti i přede dnem, kdy ji zjistil 

 

Současný stav 

Jednu ze základních zásad pro uznávání DPN obsahuje ustanovení § 57 odst. 2 ZNP, 

podle něhož platí, že dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař 

zjistil. Výjimky z tohoto ustanovení upravuje § 57 odst. 3 ZNP, podle něhož mj. platí, že  

 ošetřující lékař může v případě, že pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře 

nebo v jiných odůvodněných případech rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost 

pojištěnce vznikla i přede dnem, kdy ji zjistil, avšak nejvíce za období 3 kalendářních 

dnů přede dnem, kdy ji zjistil.  

 ošetřující lékař může v případě, že pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře 

nebo v jiných odůvodněných případech rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost 

pojištěnce vznikla i přede dnem, kdy ji zjistil, i za období delší než 3 kalendářní dny 

přede dnem, v němž ji zjistil, však může tak učinit jen po předchozím písemném 

souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti 

ošetřujícího lékaře.  

 

Pokud ošetřující lékař rozhodl o tom, že dočasná pracovní neschopnost vznikla 

v období delším než 3 kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost 

zjistil, bez souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění, má se za to, že dočasná 

pracovní neschopnost trvá pouze 3 kalendářní dny přede dnem, v němž ji zjistil. 

 

Zhodnocení platného právního stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen v rozsahu podle čl. 4 odst. 1 písm. f) Legislativních pravidel vlády ČR: 

 

Současný právní stav nezakládá v popisované otázce žádnou diskriminaci ve smyslu 

§ 2 a § 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a neporušuje zásady rovnosti mužů a žen. Pravidla pro zpětné uznávání vzniku DPN 

jsou stejná bez ohledu na to,  

 zda posuzovaným pojištěncem je muž či žena a bez ohledu na ostatní kritéria chráněná 

antidiskriminačním zákonem na straně posuzovaného pojištěnce, a  

 zda ošetřujícím lékařem rozhodujícím o zpětném uznání DPN je muž či žena 

a bez ohledu na ostatní kritéria chráněná antidiskriminačním zákonem na straně 

ošetřujícího lékaře.    

 

Navrhovaný stav 

Toto opatření, jež umožňuje ošetřujícímu lékaři rozhodnout o vzniku DPN v období 

3 kalendářních dnů přede dnem, kdy DPN zjistil, bez jakékoli kontroly orgánu NP, je terčem 

kritiky upozorňující na možnost vytváření korupčního prostředí na straně ošetřujících lékařů. 

S připravovaným zrušením karenční doby lze očekávat nárůst tlaku zaměstnanců na zpětné 

vystavování „krátkých“ DPN, neboť čtyřdenní DPN vystavená určitého dne tak, že den jejího 
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vzniku by byl 3 kalendářní dny přede dnem jejího zjištění a její konec v den jejího zjištění, je 

z hlediska orgánů NP prakticky nekontrolovatelná.  

 

 Z okolností, za kterých může ošetřující lékař rozhodnout o vzniku DPN i přede dnem, 

kdy ji zjistil, je zřejmé, že není možné institut zpětného uznávání DPN bez dalšího zrušit, 

neboť by to přineslo negativní důsledky především pro samotné pojištěnce (např. při vzniku 

DPN ve státě, se kterým nemá ČR smlouvu o sociálním zabezpečení, typicky třeba v rámci 

dovolené, uznává DPN ošetřující lékař zpětně). Navrhuje se proto posílit kontrolní pravomoci 

orgánů nemocenského pojištění tak, že jejich souhlasu bude podléhat zpětné uznání DPN 

ve všech případech bez ohledu na délku období předcházejícího dni zjištění DPN, na které 

bude DPN zpětně uznána.  

 

Dopady navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 

mužů a žen v rozsahu podle čl. 4 odst. 1 písm. f) Legislativních pravidel vlády ČR: 

Navrhovaný právní stav nezakládá v popisované otázce žádnou diskriminaci ve smyslu § 2 a 

§ 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a neporušuje zásady rovnosti mužů a žen. Pravidla pro zpětné uznávání vzniku DPN 

budou i po přijetí navrhované právní úpravy stejná bez ohledu na to,  

 zda posuzovaným pojištěncem je muž či žena a bez ohledu na ostatní kritéria chráněná 

antidiskriminačním zákonem na straně posuzovaného pojištěnce, a  

 zda ošetřujícím lékařem rozhodujícím o zpětném uznání DPN je muž či žena 

a bez ohledu na ostatní kritéria chráněná antidiskriminačním zákonem na straně 

ošetřujícího lékaře.    

 

Zkrácení lhůty pro oznamování nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast 

na nemocenském pojištění 

 

Současný stav 

Podle současné právní úpravy (§ 94 odst. 1 ZNP) mj. platí, že zaměstnavatel je 

povinen oznámit OSSZ na předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání, 

které mu založilo účast na nemocenském pojištění. V oznámení o dni nástupu zaměstnance 

do zaměstnání je zaměstnavatel povinen uvést též údaje o zaměstnanci potřebné pro zanesení 

do registru pojištěnců (§ 94 odst. 4 ZNP). 

 

Pro podání hlášení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast 

na nemocenském pojištění, stanoví ustanovení § 94 odst. 1 ZNP dva odlišné režimy závislé 

na průběhu účasti zaměstnance na nemocenském pojištění: 

 

Zaměstnanci v obecném zaměstnání, tj. takovém, v němž sjednaná výška započitatelného 

příjmu v kalendářním měsíci dosahuje alespoň částky tzv. rozhodného příjmu (pro rok 2018 je 

to částka 2 500 Kč). Účast takového zaměstnance na nemocenském pojištění vzniká dnem 

jeho nástupu do zaměstnání, a jakmile jednou vznikne, trvá po celou dobu trvání zaměstnání 

až do jeho skončení bez ohledu na výši příjmu dosahovanému v jednotlivých kalendářních 

měsících.  

Nástup takového zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 

pojištění hlásí zaměstnavatel do 8 kalendářních dnů ode dne jeho nástupu do zaměstnání, 

které účast na nemocenském pojištění založilo.  
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Zaměstnanci činní v zaměstnání malého rozsahu, kterým se podle § 7 odst. 1 ZNP rozumí 

zaměstnání, v němž je sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání nižší než 

rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. Při výkonu zaměstnání 

malého rozsahu není účast na nemocenském pojištění automatická, zaměstnanec je pojištěn 

jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky 

započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání aspoň ve výši rozhodného příjmu, tj. v roce 2018 

ve výši 2 500 Kč v kalendářním měsíci; pokud této částky nedosáhne, účasten nemocenského 

pojištění není, a to bez ohledu na důvody, proč uvedené částky nedosáhl.  

Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce. U těchto zaměstnanců se výška 

případně sjednaného příjmu vůbec nezjišťuje, účastni nemocenského pojištění jsou jen v těch 

kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován 

zaměstnavatelem započitatelný příjem z dohody o provedení práce v částce vyšší než 

10 000 Kč. I zde platí, že pokud zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce této 

částky nedosáhne, účasten nemocenského pojištění není, a to bez ohledu na důvody, proč 

uvedené částky nedosáhl. Průběh účasti zaměstnanců činných na základě dohody o provedení 

práce na nemocenském pojištění je tedy stejný, jako u zaměstnanců v zaměstnání malého 

rozsahu, liší se ovšem částka započitatelného příjmu potřebná pro vznik účasti 

na nemocenském pojištění v příslušném kalendářním měsíci.    

 

Den nástupu zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, 

a zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce do zaměstnání zakládajícího 

účast na nemocenském pojištění oznamuje zaměstnavatel do 20. kalendářního dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci 

poprvé vznikla účast na nemocenském pojištění. Jestliže zaměstnanec v této lhůtě uplatnil 

nárok na výplatu dávky nemocenského pojištění a zaměstnavatel ještě den nástupu tohoto 

zaměstnance do zaměstnání neoznámil, učiní zaměstnavatel toto oznámení současně 

s předáním žádosti tohoto zaměstnance o dávku.  

 

 Uvedené postupy jsou pro současné provádění nemocenského pojištění vyhovující 

a nepřinášejí v praxi žádné významnější problémy.   

 

 Zhodnocení platného právního stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen v rozsahu podle čl. 4 odst. 1 písm. f) Legislativních pravidel vlády ČR: 

 

Současný právní stav nezakládá v popisované otázce žádnou diskriminaci ve smyslu 

§ 2 a § 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a neporušuje zásady rovnosti mužů a žen. Pravidla pro oznamování nástupu 

zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění jsou stejná 

bez ohledu na to,  

 zda zaměstnancem, jehož nástup do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 

pojištění je zaměstnavatelem oznamován, je muž či žena, a bez ohledu na ostatní 

kritéria chráněná antidiskriminačním zákonem na straně přihlašovaného zaměstnance, 

a  

 zda zaměstnavatelem, který je fyzickou osobou a oznamuje nástup zaměstnance 

do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, je muž či žena 

a bez ohledu na ostatní kritéria chráněná antidiskriminačním zákonem na straně 

zaměstnavatele.    

 

Navrhovaný stav 
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Jedním z opatření, které má posílit jistotu zaměstnavatelů v souvislosti se zrušením 

karenční doby pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, je to, že 

orgány nemocenského pojištění (v „civilní sféře“ OSSZ) budou sdělovat zaměstnavatelům na 

jejich žádost, zda obdržely hlášení ošetřujícího lékaře o tom, že u konkrétního zaměstnance 

tohoto zaměstnavatele došlo ke vzniku nebo skončení dočasné pracovní neschopnosti. 

K tomu, aby tak mohly učinit, je ovšem třeba, aby bylo u konkrétního zaměstnance zřejmé, že 

je účasten nemocenského pojištění a kdo je jeho zaměstnavatelem; zásady ochrany osobních 

údajů totiž nedovolují sdělovat údaje o zaměstnanci, a to včetně údajů o jeho DPN, subjektu, 

který se za zaměstnavatele při podání žádosti o sdělení údajů pouze prohlašuje. Pokud by tedy 

DPN zaměstnance vznikla bezprostředně po jeho nástupu do zaměstnání zakládajícího účast 

na nemocenském pojištění a zaměstnavatel by nástup takového zaměstnance do zaměstnání 

dosud neoznámil, nemohla by mu OSSZ informace o existenci DPN takového zaměstnance 

poskytnout, neboť by neměla jistotu, zda je skutečně jeho zaměstnavatelem.  

 

Navrhuje se proto zkrácení lhůt, v nichž je zaměstnavatel povinen oznámit nástup 

zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění tak, že 

zaměstnavatel bude povinen oznámit tento nástup 

 u zaměstnance v obecném zaměstnání nejpozději v pracovní den následující po dni 

jeho nástupu do zaměstnání, 

 u zaměstnance v zaměstnání malého rozsahu či u zaměstnance činného na základě 

dohody o provedení práce nejpozději ve třetím pracovním dni kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci poprvé vznikla 

účast na nemocenském pojištění.  

 

Zkrácení oznamovací lhůty pro sdělení o nástupu zaměstnance do zaměstnání 

zakládajícího účast na nemocenském pojištění může mít v konkrétních případech vliv 

i na kontrolní činnost orgánů nemocenského pojištění vůči ošetřujícím lékařům. Největší 

množství případů dočasných pracovních neschopností totiž vzniká podle ustanovení § 57 

odst. 1 písm. a) ZNP, podle něhož mj. platí, že ošetřující lékař rozhodne o vzniku DPN 

pojištěnce, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz 

nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost. Pokud by tedy měl orgán nemocenského 

pojištění, který by prováděl kontrolu správnosti posuzování DPN v konkrétním případě 

u pojištěnce, jehož DPN vznikla bezprostředně po jeho nástupu do zaměstnání, pochybnost 

o tom, zda DPN byla vystavena důvodně vzhledem ke konkrétnímu charakteru činnosti 

zaměstnance (příkladem může být vznik DPN u učitele, kdy v určitých případech zhoršení 

zdravotního stavu může dojít ke vzniku DPN u učitele tělocviku, zatímco u učitelky zpěvu 

nikoli), bylo by nezbytné, aby u zaměstnavatele ověřil konkrétní náplň činnosti jeho 

zaměstnance, k tomu je však třeba, aby byl zaměstnavatel orgánu NP znám co nejdříve.  

 

Opodstatněnost navrhované právní úpravy lze doložit mj. i tím, že zákon 

o nemocenském pojištění stanoví v obecném zaměstnání, kterých je v systému NP většina, 

v současné době stejné lhůty pro oznamování nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání 

zakládajících účast na nemocenském pojištění. Zkrácení lhůty pro oznamování skončení 

zaměstnání se však nenavrhuje, neboť to není pro plnění výše uvedených záměrů potřebné.   

 

 Dopady navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 

mužů a žen v rozsahu podle čl. 4 odst. 1 písm. f) Legislativních pravidel vlády ČR: 

 

Navrhovaný právní stav nezakládá v popisované otázce žádnou diskriminaci 

ve smyslu § 2 a § 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 
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ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a neporušuje zásady rovnosti mužů a žen. Pravidla pro oznamování 

nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění budou 

i po přijetí navrhované právní úpravy stejná bez ohledu na to,  

 zda zaměstnancem, jehož nástup do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 

pojištění je zaměstnavatelem oznamován, je muž či žena, a bez ohledu na ostatní 

kritéria chráněná antidiskriminačním zákonem na straně přihlašovaného zaměstnance, 

a  

 zda zaměstnavatelem, který je fyzickou osobou a oznamuje nástup zaměstnance 

do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, je muž či žena 

a bez ohledu na ostatní kritéria chráněná antidiskriminačním zákonem na straně 

zaměstnavatele.    

 

B. Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem České republiky 

 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, především s ohledem  

 na čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ústavně zaručující, že státní moc lze 

uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který 

zákon stanoví; to se týká především navrhovaného rozšíření oprávnění orgánů 

nemocenského pojištění k udílení souhlasu ke zpětnému uznání dočasné pracovní 

neschopnosti, neboť změna tohoto rozsahu je součástí předkládaného zákona, 

 na čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod ústavně zaručující mj. to, že nikdo 

nesmí být nucen činit, co zákon neukládá; to se týká především založení nové 

povinnosti ošetřujícího lékaře podávat hlášení o vzniku a skončení DPN výlučně 

elektronickou formou a navrhovaného zkrácení oznamovacích lhůt pro ošetřující 

lékaře (lhůta pro oznamování vzniku a skončení DPN) a pro zaměstnavatele (lhůta 

pro oznamování nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast 

na nemocenském pojištění).   

 

C. Zhodnocení slučitelnosti s předpisy Evropské unie a judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie 

 

Návrh není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, zejména pak s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení 

a prováděcím předpisem k tomuto nařízení, tj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 987/09, a se směrnicí Rady EHS 79/7 o postupném zavedení zásady rovného zacházení 

pro muže a ženy v otázkách sociálního zabezpečení. Návrhem zákona není do právního řádu 

České republiky implementováno právo EU a návrh zákona není s právem EU v rozporu. 

Relevantní judikatura vztahující se k předmětné problematice není. 

 

D. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

Česká republika je v oblasti nemocenského pojištění vázána dvoustrannými 

a mnohostrannými úmluvami. Mezi mnohostranné úmluvy patří Úmluva MOP č. 102 

o minimálních standardech sociálního zabezpečení, či Evropský zákoník sociálního 

zabezpečení. Navrhovaná opatření jsou opatřeními technicko-prováděcího charakteru, a proto 

nejsou s dvoustrannými a mnohostrannými úmluvami, které Česká republika ratifikovala, 

v rozporu a tyto úmluvy plně respektují. 

 

E. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a další dopady 
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Dopad na státní rozpočet 

Uložení povinnosti ošetřujícím lékařům hlásit vznik a ukončení DPN pouze elektronicky. 

Pokud jde o provádění nemocenského pojištění v civilní sféře, má Česká správa 

sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) v současnosti zavedenu službu elektronického 

podání Hlášení pracovní neschopnosti, která umožňuje zasílání hlášení o vzniku, ukončení a 

změnách v průběhu DPN. Princip fungování této služby je však založen výhradně na 

elektronické komunikaci lékařského softwaru se systémy ČSSZ, tj. pro její využívání si lékař 

musí na své náklady pořídit lékařský software, který tuto službu podporuje.  

 

 Pokud by se ČSSZ, jako orgán odpovídající za vydávání tiskopisů (§ 85 odst. 1 

písm. f) ZNP), rozhodla již od 1. července 2019 zavést a provozovat na ePortálu ČSSZ novou 

službu (elektronický tiskopis), jehož existence byla předpokládána rovněž v původní koncepci 

elektronické neschopenky, poskytla by lékařům zdarma nástroj na zasílání těchto hlášení tak, 

aby pro plnění této právní povinnosti nemuseli lékaři investovat vlastní prostředky 

na pořizování softwaru, resp. aby byla pro lékaře možnost volby, zda využijí svůj SW nebo 

službu poskytovanou ČSSZ. Odhadované náklady na zavedení této nové služby činí cca 

3 miliony Kč. (Pokud tak ČSSZ v této etapě neučiní, bude zavedení elektronického tiskopisu 

pro rozhodování o DPN provedeno v souvislosti s realizací právní úpravy upravující tzv. 

elektronickou neschopenku.  

 

 Pokud jde o hlášení o DPN zasílané ošetřujícími lékař vůči služebním orgánům NP 

provádějícím nemocenské pojištění  

 příslušníků, tj. vojáků z povolání, vojáků v záloze ve výkonu vojenské činné služby, 

příslušníků Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, 

Vězeňské služby České republiky, Celní správy České republiky, Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky 

a informace, a 

 odsouzených osob, tj. odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených 

do práce, osob ve výkonu zabezpečovací detence zařazených do práce a pojištěnců 

vykonávajících pojištěnou činnost ve vazbě, 

pak platí, že tato hlášení ošetřující lékaři zasílají přímo příslušným služebním orgánům.  

 

 Pokud by hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a skončení DPN směřovala přímo 

na služební orgány, náklady na straně ČSSZ nevzniknou. Náklady na straně služebních 

orgánů nelze jednoznačně vyčíslit, neboť by u konkrétních orgánů byly závislé na existujících 

nastaveních jejich informačních systémů.  

 

Pokud by při realizaci právní úpravy bylo zvoleno technické řešení, kdy by ČSSZ 

plnila pro tento účel jakoukoliv roli nad rámec výkonu vlastní agendy, např. roli příjemce 

všech podání týkajících se rozhodnutí o vzniku a ukončení DPN bez ohledu na to, zda se 

jedná o pojištěnce v „civilní sféře“, příslušníka či odsouzeného, a přijatá rozhodnutí týkající 

se příslušníků či odsouzených by distribuovala jednotlivým služebním orgánům (tato varianta 

byla v přípravě zrušeného projektu eNeschopenky již rozpracovávána), plnila by v zásadě 

servisní roli vůči ostatním orgánům sociálního zabezpečení. Výše nákladů by byla zásadně 

ovlivněna zvoleným technickým řešením a uplatněním oprávněných nároků ostatních 

služebních orgánů na zajištění dostatečné míry bezpečnosti (evidenční ochrana údajů atd.). 

Náklady na vybudování takového systému předávání informací lze proto odhadovat pouze 

zcela rámcově, a to v řádu milionů korun.  
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Zrušení oprávnění ošetřujícího lékaře rozhodovat bez předchozího souhlasu orgánu 

nemocenského pojištění o vzniku DPN i přede dnem, kdy DPN zjistil. 

Toto opatření bude mít v civilní sféře dopady do aplikační podpory pro agendu 

nemocenského pojištění (úpravy příslušných počítačových aplikací) a aplikační podpory pro 

příjem ePodání (jde zejména o úpravy kontrol). Odhadované náklady v civilní sféře jsou cca 

0,3 milionu Kč.  

 Náklady na straně služebních orgánů nelze jednoznačně vyčíslit, neboť by 

u konkrétních orgánů byly závislé na existujících nastaveních jejich informačních systémů.  

  

Zkrácení lhůty pro oznamování dne nástupu do zaměstnání tak, že zaměstnavatel bude 

povinen tuto skutečnost oznámit následující pracovní den. 

 V civilní sféře se jedná se o opatření bez finančních dopadů na aplikační podporu 

ČSSZ, tj. na státní rozpočet. Totéž se předpokládá u služebních orgánů.  

 

Dopad na ostatní veřejné rozpočty 

Na ostatní veřejné rozpočty nemá návrh zákona žádný vliv. 

 

F. Sociální dopady a dopady na rodiny a specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny 

 

Sociální dopady 

 Navrhovaná opatření jsou opatřeními technicko-organizačního charakteru, 

významnější sociální dopady proto mít nebudou.  

 

Dopady na rodiny  

 Navrhovaná opatření jsou opatřeními technicko-organizačního charakteru, nebudou 

mít dopad na rodiny a nejsou v rozporu s žádnou z přijatých politik týkajících se problematiky 

rodin.  

 

Dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny 

 Navrhovaná opatření jsou opatřeními technicko-organizačního charakteru, 

významnější dopady na specifické skupiny obyvatel proto mít nebudou.  

 

G. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí České republiky 

 

Návrh zákona má vliv na podnikatelské prostředí. 

 

Zavedení povinnosti ošetřujících lékařů hlásit rozhodnutí o vzniku a o skončení DPN 

výlučně elektronickou formou bude znamenat nutnost zajistit si příslušnou elektronickou 

podporu. Nejedná se o opatření hardwaru, neboť ošetřující lékaři již v současné době plní 

řadu svých úkolů v elektronické podobě (např. elektronický recept), ale o nutnou úpravu 

lékařského softwaru tak, aby umožňoval komunikaci se systémy ČSSZ/OSSZ, popř. 

příslušných služebních orgánů.  

 

Zavedení povinnosti ošetřujících lékařů žádat o souhlas orgánu NP ve všech případech 

zpětného uznávání DPN se projeví zvýšením administrativní náročnosti u ošetřujících lékařů, 

neboť značná část jimi vydávaných rozhodnutí o vzniku DPN v den, který předcházel dni 

zjištění DPN se týká velmi krátkých období (do tří kalendářních dnů přede dnem zjištění 

DPN), které v současnosti udílení souhlasu orgánem NP nepodléhají.   
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 Zkrácení lhůt pro oznamování vzniku a skončení DPN pro ošetřující lékaře a lhůty 

pro oznamování o nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na NP 

pro zaměstnavatele nepřináší přímo žádné náklady ani přímé zvýšení administrativní 

náročnosti, neboť tyto povinnosti plní oba subjekty již v současnosti.  

 

H. Zhodnocení dopadů na životní prostředí 

 

 Navrhovaná opatření nemají významný vliv na životní prostředí. Jediným a navíc 

vedlejším efektem je úspora papíru používaného na tiskopisy, jimiž ošetřující lékař oznamuje 

orgánu NP vznik či skončení DPN související se zavedením povinně elektronické formy 

uvedených hlášení.  

 

I. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 

Zavedení povinnosti ošetřujících lékařů hlásit rozhodnutí o vzniku a o skončení DPN 

výlučně elektronickou formou nebude znamenat rozšíření okruhu předávaných údajů, mění se 

však forma jejich předávání. Úprava lékařského softwaru bude muset být provedena tak, aby 

při komunikaci se systémy nemocenského pojištění zajišťovala potřebnou míru ochrany 

osobních údajů. Vzhledem k tomu, že se jedná o ochranu údajů o zdravotním stavu 

jednotlivých pojištěnců, což jsou zvlášť chráněné údaje, bude možno využít zkušeností 

s ochranou osobních údajů sdělovaných ošetřujícími lékaři zdravotním pojišťovnám, kde je 

tento problém v současnosti již úspěšně řešen.  

 

Pokud jde o vlastní informační systémy ČSSZ/OSSZ, evidují tyto údaje již 

v současnosti, míra ochrany je dostatečná.   

 

Pokud by při realizaci právní úpravy bylo zvoleno řešení, kdy by ČSSZ plnila 

pro tento účel roli příjemce všech podání týkajících se rozhodnutí o vzniku a ukončení DPN 

bez ohledu na to, zda se jedná o pojištěnce v „civilní sféře“, příslušníka či odsouzeného, a 

přijatá rozhodnutí týkající se příslušníků či odsouzených by distribuovala jednotlivým 

služebním orgánům, bylo by nutno zajistit ochranu osobních údajů jednak v rámci 

ČSSZ/OSSZ, pokud jde o osobní údaje příslušníků a odsouzených osob, jejichž nemocenské 

pojištění ČSSZ a OSSZ neprovádí, jednak ochranu osobních údajů při jejich přenosu z ČSSZ 

na příslušný služební orgán (např. v tom směru, aby rozhodnutí o vzniku či skončení DPN 

bylo vždy předáno příslušnému služebnímu orgánu, apod.).   

 

Zavedení povinnosti ošetřujících lékařů žádat o souhlas orgánu NP ve všech případech 

zpětného uznávání DPN se projeví zvýšením počtu žádostí ošetřujících lékařů, vlastní obsah 

této povinnosti však zůstává stejný, bude tedy možno využít ochranných prvků používaných 

již v současné době; úroveň ochrany osobních údajů při povolování možnosti zpětného uznání 

DPN je dostatečná.    

 

 Zkrácení lhůt pro oznamování vzniku a skončení DPN pro ošetřující lékaře a lhůty 

pro oznamování o nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 

pojištění pro zaměstnavatele nepřináší přímo žádné změny v okruhu sdělovaných údajů, 

v souvislosti se zkrácením lhůt není proto třeba vytvářet nová opatření pro ochranu osobních 

údajů.  

 

K. Zhodnocení korupčních rizik 
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Návrh zákona nepřináší žádná významnější korupční rizika. 

 

Zavedení povinnosti ošetřujících lékařů hlásit rozhodnutí o vzniku a o skončení DPN 

výlučně elektronickou formou nebude znamenat zvýšení korupčních rizik ani na straně 

ošetřujících lékařů, ani na straně orgánů NP, neboť se nemění ani rozsah předávaných údajů 

ani věcný obsah povinností a oprávnění příslušných subjektů, mění se pouze forma jejich 

předávání.  

 

Zavedení povinnosti ošetřujících lékařů žádat o souhlas orgánu NP ve všech případech 

zpětného uznávání DPN se projeví teoretickým zvýšením míry korupčního rizika u lékařů 

orgánů NP rozhodujících o udělení souhlasu se zpětným uznáním DPN, neboť rozšíření 

okruhu případů s sebou logicky přináší rozšíření možnosti, že se ošetřující lékař bude 

pokoušet dosáhnout kladného verdiktu nežádoucími postupy. Toto riziko je však pouze 

teoretické, neboť jeho korupčnímu jednání v této otázce brání celá řada opatření. Základními 

z nich jsou nedostatek motivace na straně ošetřujících lékařů, neboť ošetřující lékař není 

na výsledku své žádosti o udělení souhlasu ke zpětnému uznání DPN nijak zainteresován, 

metodická opatření ČSSZ závazná pro OSSZ a organizační opatření v rámci jednotlivých 

OSSZ. O efektivitě těchto opatření svědčí to, že se v otázce povolování zpětného uznávání 

DPN korupční jednání v současné době nevyskytuje, není proto důvod, proč by tomu tak mělo 

být při provádění stejné činnosti v budoucnu.     

 

 Zkrácení lhůt pro oznamování vzniku a skončení DPN pro ošetřující lékaře a lhůty 

pro oznamování o nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 

pojištění pro zaměstnavatele je technicko-organizačním opatřením, které ze své podstaty 

žádná korupční rizika nepřináší.  

 

L. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

 Navrhovaná opatření jsou opatřeními technicko-organizačního charakteru, z hlediska 

bezpečnosti a ochrany státu zasahují pohyb informací v poměrně okrajovém segmentu státní 

správy. Návrh zákona proto nemá měřitelný vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Zvláštní část  

 

K čl. I 

 

K bodu 1 

Navrhuje se dílčí změna liberalizace postupu v oblasti režimu dočasně práce 

neschopného pojištěnce. Reaguje se na potřeby pojištěnců dočasně práce neschopných se 

závažnými zdravotními stavy (mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, 

nepříznivé vedlejší účinky léčby, celkový závažný zdravotní stav), aby nemuseli opakovaně 

žádat  o  tzv. volný režim vycházek během trvání dočasné pracovní neschopnosti. Současně se 

tím sníží administrativní zatížení ošetřujících lékařů, které je spojené s potřebou opakovaných 

žádostí o povolení tzv. volného režimu vycházek. Bude výlučně v kompetenci ošetřujícího 

lékaře stanovit na jakou dobu tzv. volný režim vycházek povolí. Ošetřující lékař bude i nadále 

zodpovědný za to, aby tzv. volný režim vycházek odpovídal zdravotnímu stavu pojištěnce 

a v případě potřeby byl nahrazen jiným režimem vycházek. Také dojde ke snížení zatížení 

lékařské posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) tím, že nebude 

třeba opakovaných souhlasů. 

 

K bodům 2 a 3 

Zrušuje se možnost ošetřujícího lékaře rozhodnout o vzniku DPN zpětně i bez 

souhlasu lékaře OSSZ/ČSSZ (popř. lékaře služebního orgánu nemocenského pojištění). 

Možnost zpětného uznání DPN se sice obecně zachovává, avšak za podmínky souhlasu lékaře 

OSSZ/ČSSZ (popř. lékaře služebního orgánu nemocenského pojištění). Vychází se přitom 

z toho, že zavedením obligatorní kontroly zpětného uznávání DPN bude zamezeno případným 

věcně nepřesným rozhodnutím ošetřujícího lékaře i při krátkých obdobích zpětného uznání.  

Z ustanovení § 57 odst. 3 se současně vypouští oprávnění ošetřujícího lékaře 

rozhodnout o vzniku DPN za dobu delší než 3 kalendářní dny přede dnem, kdy ji zjistil, bez 

souhlasu orgánu nemocenského pojištění v případě pojištěnce, který byl uznán invalidním 

v prvním nebo druhém stupni, pokud u tohoto pojištěnce v den, který bezprostředně následuje 

po dni, jímž byla ukončena DPN podle § 59 odst. 2 ZNP, nastala nebo trvá jiná porucha 

zdraví, než která byla důvodem uznání DPN, anebo nastaly nebo trvají jiné důvody, které by 

odůvodňovaly uznání DPN, a tato porucha nebo tyto důvody neumožňují pojištěnci 

vykonávat pojištěnou činnost. Vychází se přitom z toho, že udělení souhlasu orgánu 

nemocenského pojištění ke zpětnému uznání DPN by mělo být všeobecným prostředkem 

kontroly správnosti postupu ošetřujícího lékaře při zpětném stanovení data vzniku DPN a jako 

takové by se mělo vztahovat bez výjimky na všechny případy, kdy ke zpětnému vzniku DPN 

dochází.  

 

K bodům 4 a 5 

Jedním z nutných předpokladů možnosti orgánů nemocenského pojištění účinně 

kontrolovat správnost posuzování DPN ošetřujícími lékaři je rychlost, s níž jsou tyto orgány 

informovány o vzniku a ukončení DPN. Navrhuje se proto zavedení povinné elektronické 

formy sdělování rozhodnutí o vzniku a uknčení DPN, což podstatně zkrátí interval mezi 

okamžikem rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku DPN/ o ukončení DPN a okamžikem, kdy 

je tato skutečnost oznámena orgánu nemocenského pojištění, o dobu poštovní přepravy 

listovní zásilky; tato doba přitom v současnosti tvoří největší část uvedeného intervalu. Oproti 

současnému stavu se ze stejného věcného důvodu zkracuje i lhůta, v níž ošetřující lékař svou 

oznamovací povinnost plní [§ 61 e)], čímž se rovněž posiluje operativnost orgánu 

nemocenského pojištění.    
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Zároveň se rozšiřuje elektronická forma sdělování údajů o DPN též na další fáze DPN, tedy 

nejen na vznik DPN, ale i na její skončení.  

 

K bodu 6 

Ošetřujícímu lékaři se nově ukládá povinnost ochrany své identity při přístupu na 

elektronickou adresu určenou příslušným orgánem nemocenského pojištění, tj. OSSZ nebo 

služebním orgánem. K tomu, aby byla komunikace mezi ošetřujícím lékařem a OSSZ nebo 

příslušným služebním orgánem nemocenského pojištění věrohodná, je třeba, aby měl tento 

orgán jistotu, že hlášení o vzniku DPN a skončení DPN učinil skutečně ošetřující lékař. 

 

K bodům 7 a 15 
Legislativně technická úprava reagující na zrušení ustanovení § 64 odst. 1 písm. l) 

a následné přeznačení dosavadních písmen.  

 

K bodu 8 

Druhý díl tiskopisu „Rozhodnutí o DPN“, který slouží jako průkaz dočasně práce 

neschopného pojištěnce, vystaví ošetřující lékař pojištěnci vždy v listinné podobě, pojištěnec 

při skončení DPN odevzdává tiskopis ošetřujícímu lékaři a ten jej zasílá příslušnému orgnánu 

nemocenského pojištění jako hlášení o skončení DPN. Bude-li ošetřující lékař hlásit 

příslušnému orgánu nemocenského pojištění skončení DPN povinně pouze elektronickou 

formou, ztrácí povinnost vracení tiskopisu ošetřujícímu lékaři fakticky jakékoli opodstatnění. 

Pojištěnec si tedy doklad s vyznačeným rozhodnutím o ukončení DPN ponechá. 

 

K bodům 9 až 11  

Navrhovanou právní úpravou dochází ke zkrácení oznamovací lhůty zaměstnavatele 

pro oznamování nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 

pojištění z dosavadních 8 kalendářních dnů ode dne nástupu tohoto zaměstnance tak, že 

zaměstnavatel bude povinen hlásit jeho nástup do zaměstnání již v bezprostředně následujícím 

pracovním dnu po dni jeho nástupu. Navrženou úpravou se sleduje především usnadnění 

činnosti ČSSZ/OSSZ, která bude moci efektivně „přiřazovat“ rozhodnutí o vzniku DPN ke 

konkrétním zaměstnancům (při zachování stávajících oznamovacích lhůt pro podání hlášení o 

nástupu zaměstnance do zaměstnání by u zaměstnavatelů, kteří by svou oznamovací 

povinnost splnili až v poslední den v současnosti stanovené lhůty (a navíc ještě případně 

i písemnou formou), by na jednotlivých OSSZ byla evidována celá řada „nepřiřaditelných“ 

rozhodnutí o vzniku DPN. Nemožnost tohoto přiřazení by potom bránila (po dobu trvání 

tohoto stavu) vyhovět žádosti zaměstnavatele o provedení kontroly dodržování DPN režimu 

u konkrétního zaměstnance, neboť žádosti zaměstnavatele, jehož zaměstnanec dosud není 

(právě na základě oznámení zaměstnavatele) evidován v registru pojištěnců, samozřejmě 

nemůže být vyhověno. 

 

K bodu 12 

V souvislosti s připravovaným zrušením karenční doby je nutno též posílit oprávnění 

zaměstnavatele související s jeho postavením v oblasti nemocenského pojištění. K tomu se 

výslovně stanovuje okruh údajů, které budou orgány nemocenského pojištění zaměstnavateli 

povinny poskytnout. 

 Okruh údajů je stanoven tak, aby především umožnil zaměstnavateli ověřit si samotný 

fakt existence dočasné pracovní neschopnosti či karantény, tj. jejího vzniku, trvání či 

skončení. To pomůže zaměstnavateli při prokazování existence dočasné pracovní 

neschopnosti, popř. karantény, jako překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je 

zaměstnavatel povinen omluvit, jejíž existenci však má v řadě případů – především v prvním 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB2UHZ3KN)



 -19-  

 

období této překážky – deklarovánu od zaměstnance pouze neprokázanými způsoby (např. 

telefonicky, elektronickým sdělením či neformálním sdělením některého z rodinných 

příslušníků).  

 Současně je možno, aby zaměstnavatel získal údaje, které případně potřebuje pro to, 

aby mohl provádět v období prvých 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, popř. v období, za 

které vyplácí náhradu mzdy či platu, kontrolu plnění povinností dočasně práce neschopného 

pojištěnce, popřípadě, aby mohl podle § 65 odst. 2 písm. a) ZNP v tomto období nebo po jeho 

skončení iniciovat provedení kontroly plnění povinností dočasně práce neschopného 

pojištěnce, popř. i kontroly důvodnosti dalšího trvání DPN, orgánem nemocenského pojištění. 

Sdělení o ošetřujícím lékaři současně zaměstnavateli usnadňuje realizaci jeho oprávnění 

uvedených v § 65 odst. 2 písm. b) ZNP umožňujícího zaměstnavateli získat přímo od 

ošetřujícího lékaře údaje potřebné pro provádění jeho kontroly dočasně práce neschopného 

pojištěnce nebo pro iniciaci této kontroly provedené orgánem nemocenského pojištění.  

Sdělení skutečnosti, zda ošetřující lékař na tiskopise rozhodnutí o vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti vyznačil, že pojištěnec uvádí či že je podezření, že došlo k pracovnímu 

úrazu, úrazu zaviněnému jinou osobou či k požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo 

psychotropních látek, může být pro zaměstnavatele významným signálem především 

v případě, kdy tuto informaci získá dříve, než mu zaměstnanec předá příslušný díl tiskopisu 

„Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ („Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti“), jímž žádá zaměstnavatele o poskytnutí náhrady mzdy při dočasné 

pracovní neschopnosti (karanténě), který uvedené údaje rovněž obsahuje.    

Rozsah údajů poskytovaných zaměstnavateli o DPN jeho zaměstnance musí být vždy 

přiměřený účelu, pro který se poskytují. Protože zaměstnavatelé budou vyžadovat informace 

související s DPN jeho zaměstnanců pro účely ověření DPN jako překážky k práci na straně 

zaměstnance, pro účely provedení kontroly dočasně práce neschopného pojištěnce, popř. pro 

iniciaci provedení této kontroly (či kontroly důvodnosti trvání DPN) orgánem nemocenského 

pojištění, popř. pro posouzení okolností rozhodných pro poskytování náhrady mzdy při DPN 

(karanténě), není důvodné, aby byly zaměstnavateli poskytovány informace o trvání DPN 

jeho bývalého zaměstnance za dobu po skončení jeho zaměstnání, či o DPN vzniklé 

v ochranné lhůtě. Informace o trvání DPN či karantény připadající na dobu trvání zaměstnání 

je ovšem nutno poskytnout zaměstnavateli i v době po skončení zaměstnání zaměstnance. 

Z hlediska přiměřenosti účelu poskytování informací je rovněž třeba vymezit časový 

rámec, do kdy mohou být informace o již skončených DPN současného zaměstnance 

zaměstnavatele, popř. o DPN bývalého zaměstnance zaměstnavatele poskytovány. Navrhuje 

se, aby tato doba odpovídala potřebám zaměstnavatele podle zákoníku práce a byla stanovena 

tak, že toto období bude rovno délce promlčecí doby pro náhradu mzdy při DPN (karanténě). 

 

K bodu 13 

Legislativně technická úprava reagující na vložení nového odstavce 7 do § 116 a 

posun následujících odstavců.  

 

K bodu 14  

Legislativně technické úpravy reagující na zrušení povinnosti odevzdat při ukončení 

DPN ošetřujícímu lékaři příslušné rozhodnutí podle § 64 odst. 1 písm. 1).  

 

K bodům 16 až 19 

V souvislosti se zavedením povinnosti ošetřujícího lékaře zasílat orgánům 

nemocenského pojištění rozhodnutí o vzniku a ukončení DPN výlučně elektronicky se 

umožňuje orgánům nemocenského pojištění, aby v případě svého zájmu určily společnou 

elektronickou adresu, na níž bude ošetřující lékař i rozhodnutí o vzniku a ukončení DPN 
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zasílat.  Možnost vytvoření tzv. portálu bude ovšem výlučně věcí dohody orgánů 

nemocenského pojištění, lze tedy předpokládat, že všechny OSSZ stanoví pro příjem 

rozhodnutí o vzniku DPN jednu společnou elektronickou adresu, zatímco např. GŘVS by 

mohla mít doručovací adresu“ jinou.     

 

K bodu 20 

V těch případech, kdy je z kontextu zřejmé že se u rozhodnutí ošetřujícího lékaře jedná 

o drobnou chybu písařského charakteru, není nutné vracet rozhodnutí (byť elektronicky) 

ošetřujícímu lékaři k doplnění. Navrhuje se proto, aby takovéto opravy mohl provádět přímo 

příslušný orgán nemocenského pojištění, tj. OSSZ nebo služební orgán. 

 

K čl. II (Přechodná ustanovení) 

 

K bodu 1 

Navrhuje se postupovat tak, že pokud ošetřující lékař rozhodl o vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti před 1. červencem 2019, bude se v rámci administrativní 

jednoduchosti, postupovat podle právních předpisů platných do 30.  června 2019. To se týká 

především formy rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, které bude moci být 

vydáno v písemné podobě i tehdy, pokud k ukončení dočasné pracovní neschopnosti dojde až 

po 1. červenci 2019. 

Naproti tomu bude-li ošetřující lékař rozhodovat o vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti  dne 1. července 2019 a později, bude vždy vázán navrhovanou právní úpravou. 

Pokud tedy bude ošetřující lékař 1. července 2019 chtít rozhodnout o vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti pojištěnce např. od 29. června 2019, bude bude k tomuto rozhodnutí již potřeba 

souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění. 

 

K bodu 2 

Dochází ke zkrácení lhůty, kterou zákon ukládá zaměstnavatelům pro oznámení 

nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění. 

Vzhledem k tomu, že rozhodnou skutečností je zde nástup zaměstnance do takového 

zaměstnání (resp. u zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce vznik účasti 

na nemocenském pojištění), navrhuje se, aby právě toto kritérium, kdy tato skutečnost nastala, 

bylo rozhodující pro to, zda bude použita předchozí, nebo nová, pro zaměstnavatele méně 

výhodná právní úprava.   

 

K bodu 3 

Údaje uvedené v § 116 odst. 7 ZNP za období před nabytím účinnosti tohoto zákona 

(např. rozsahu a doby povolených vycházek ke dni předcházejícímu o pět dnů den nabytí 

účinnosti zákona) potřebuje zaměstnavatel v zásadě pouze pro posouzení správnosti výkonu 

své kontrolní činnosti realizované v době před nabytím účinnosti zákona, popř. pro posouzení 

správnosti poskytování náhrady mzdy při DPN nebo karanténě za období přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. Proto údaje vztahující se k období přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona budou sdělovány pouze u těch DPN nebo karantén, které vznikly v takovém 

časovém úseku přede dnem nabytí účinnosti zákona, aby k tomuto dni byla náhrady mzdy 

(platu) zaměstnavatelem ještě poskytována. Ve většině případů proto půjde o údaje týkající se 

dočasné pracovní neschopnosti / karantény vzniklé v době do 14 dnů přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona vztahující se k období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

Zaměstnavatel tak má právo na poskytnutí „kompletních“ informací za období ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. Pokud tedy požádá o sdělení informací týkajících se tohoto období, 

je orgán nemocenského pojištění povinen mu tyto informace poskytnout, i kdyby původ 
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těchto informací připadal na dobu přede dnem nabytí účinnosti zákona. Příkladem může být 

situace, kdy se zaměstnavatel dotáže orgánu NP, zda ke konkrétnímu dni (např. třetímu dni po 

nabytí účinnosti zákona) dosud trvá DPN jeho zaměstnance. V takovém případě orgán NP 

bude muset zaměstnavateli sdělit, že (např.) před třemi týdny obdržel potvrzení o trvání DPN 

jeho zaměstnance a od té doby nemá od ošetřujícího lékaře žádná další hlášení o průběhu 

nebo skončení této DPN.   

Orgánu NP  se zakládá povinnost sdělit údaj o vzniku DPN / karantény i za období 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to ve všech případech, kdy DPN / karanténa ke 

dni nabytí účinnosti tohoto zákona dosud trvá. Tímto způsobem bude umožněno 

zaměstnavateli u trvajících případů DPN / karantény ověřit den vzniku těchto sociálních 

událostí jako překážek v práci, z jejichž důvodu je zaměstnavatel povinen omluvit 

nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. 

 

K čl. III (Účinnost) 

Účinnost zákona se navrhuje od 1.července 2019, neboť provedení navrhovaných 

opatření by mělo být spojeno se zrušením karenční doby pro poskytování náhrady mzdy při 

DPN, které se rovněž připravuje k 1. červenci 2019. Možnost poskytovat náhradu mzdy již od 

prvého dne trvání DPN totiž musí být vyvážena posílením kontrolní činnosti okresních správ 

sociálního zabezpečení ve věci správnosti posuzování DPN, k čemuž vytváří navržená právní 

úprava potřebné předpoklady. 
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