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V. 

 

Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, včetně navrhovaných změn a dopnění 

 

§ 56 

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní 

neschopnosti 

 

 (1) Režim dočasně práce neschopného pojištěnce stanoví ošetřující lékař při 

rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Režim dočasně práce neschopného 

pojištěnce může být ošetřujícím lékařem změněn v souladu se změnou zdravotního stavu. 

Režim dočasně práce neschopného pojištěnce se nestanoví v případě dočasné pracovní 

neschopnosti podle § 57 odst. 1 písm. c) a f).  

  

 (2) Režim dočasně práce neschopného pojištěnce zahrnuje  

a) stanovení individuálního léčebného postupu podle zvláštního právního předpisu37),  

b) povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat 

rozsah a dobu povolených vycházek; místem pobytu dočasně práce neschopného 

pojištěnce je místo, které pojištěnec sdělil ošetřujícímu lékaři při vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti, nebo místo, na které změnil pobyt v souladu s odstavcem 3,  

c) povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce 

a stanovený individuální léčebný postup tyto vycházky nevylučuje,  

d) povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 3 věty 

první a třetí, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený individuální léčebný postup tuto 

změnu nevylučuje,  

e) provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje Úřad práce České republiky.  

  

 (3) Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smí pojištěnec pouze 

s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Byla-li pojištěnci podle věty první povolena 

změna místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti v období prvních 14 kalendářních 

dnů dočasné pracovní neschopnosti a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 

v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě náleží-li 

pojištěnci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále 

započitatelný příjem [§ 16 písm. b)] také v období, po které mu v době dočasné pracovní 

neschopnosti náleží tento příjem, je pojištěnec povinen tuto změnu místa pobytu předem 

písemně nebo jinak prokazatelně oznámit zaměstnavateli. Změnu místa pobytu dočasně práce 

neschopného pojištěnce z důvodu pobytu v cizině může ošetřující lékař povolit jen po 

předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění; o souhlas 

orgánu nemocenského pojištění žádá tento orgán pojištěnec.  

  

 (4) O povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby [odstavec 2 písm. c)] a 

o změně místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 3 věty první a 

třetí rozhoduje ošetřující lékař; o změně místa pobytu rozhoduje ošetřující lékař jen na 

základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce. Pokud dočasně práce neschopný 

pojištěnec požádá o povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby nebo o povolení 

změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřující lékař vycházky nebo 

jejich změnu nebo změnu místa pobytu nepovolí, vydá ošetřující lékař rozhodnutí o tomto 

nepovolení, jen pokud pojištěnec vydání tohoto rozhodnutí požaduje. Na rozhodnutí týkající 
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se vycházek a povolení změny místa pobytu ošetřujícím lékařem a na další postup se použije 

zvláštní právní předpis38) o poskytování zdravotních služeb.  

  

 (5) O změnu místa pobytu pojištěnec nežádá a ošetřující lékař o ní nerozhoduje 

v případě, jde-li o změnu místa pobytu v souvislosti s poskytováním lůžkové nebo lázeňské 

léčebně rehabilitační péče; tuto změnu hlásí pojištěnec ošetřujícímu lékaři při propouštění 

z lůžkové nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče.  

  

 (6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, 

který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje 

stanovený individuální léčebný postup. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty 

první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom 

vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek. Výjimečně může 

ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní 

léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují 

pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce 

neschopného pojištěnce a po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu 

nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento 

pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Povolit vycházky 

podle věty třetí lze nejvýše na dobu 3 měsíců; takto lze vycházky povolit i opakovaně.   

 

§ 57 

Vznik dočasné pracovní neschopnosti 

 

  (1) Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti  

a) pojištěnce, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz (dále 

jen "nemoc") nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik 

dočasné pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a 

to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání,  

b) pojištěnce, který byl přijat k poskytnutí lůžkové péče nebo kterému byla na základě 

veřejného zdravotního pojištění poskytnuta komplexní lázeňská léčebně rehabilitační 

péče39),  

c) pojištěnce, který byl přijat do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte 

přijatého k poskytnutí lůžkové péče40), s výjimkou pojištěnce, který má nárok na výplatu 

peněžité pomoci v mateřství,  

d) pojištěnce, který nemůže pro poškození nebo ztrátu ortopedické nebo kompenzační 

pomůcky vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě, jde-li o vznik dočasné 

pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i 

když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání,  

e) pojištěnce v době nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství, jestliže mu závažné 

dlouhodobé onemocnění znemožňuje pečovat o dítě; dlouhodobým onemocněním se pro 

účely tohoto zákona rozumí takové onemocnění, které podle poznatků lékařské vědy má 

trvat déle než jeden měsíc,  

f) pojištěnky, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na 

peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před 

očekávaným dnem porodu,  

g) pojištěnce, který byl uznán invalidním v prvním nebo druhém stupni, pokud u tohoto 

pojištěnce v den, který bezprostředně následuje po dni, jímž byla ukončena dočasná 

pracovní neschopnost podle § 59 odst. 2, nastala nebo trvá jiná porucha zdraví, než která 

byla důvodem uznání dočasné pracovní neschopnosti, anebo nastaly nebo trvají jiné 
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důvody, které by odůvodňovaly uznání dočasné pracovní neschopnosti, a tato porucha 

nebo tyto důvody neumožňují pojištěnci vykonávat pojištěnou činnost.  

  

(2) Dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil, 

pokud se dále nestanoví jinak.  

  

  (3) 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 uvedeným v odstavci 2; za období delší než 3 kalendářní 

dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil, však může ošetřující lékař, 

nejde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 1 písm. g), tak učinit jen po 

předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na 

základě žádosti ošetřujícího lékaře. 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 

uvedeným v odstavci 2; přitom tak může 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 vznikla 

dnem, v němž ji zjistil.  

  

  (4) Nezjistí-li ošetřující lékař po vyšetření důvody k rozhodnutí o vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti, avšak pojištěnec požaduje vydání rozhodnutí o vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti, vydá ošetřující lékař rozhodnutí o tom, že dočasná pracovní 

neschopnost nevznikla; na toto rozhodnutí a na další postup se použije zvláštní právní 

předpis 76) o poskytování specifických zdravotních služeb. Tento zvláštní právní předpis 

platí též pro postup v případě, kdy pojištěnec nesouhlasí s datem vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti nebo s tím, že byla uznána jeho dočasná pracovní neschopnost.  

  

  (5) Ošetřující lékař, který rozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a tato 

neschopnost byla ukončena rozhodnutím orgánu nemocenského pojištění (§ 75), může 

rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti téhož pojištěnce v období 7 dnů po 

ukončení předchozí dočasné pracovní neschopnosti rozhodnutím tohoto orgánu pro stejnou 

nebo obdobnou nemoc, s výjimkou akutního vzplanutí téže nemoci, pouze s předchozím 

písemným souhlasem tohoto orgánu uděleným na základě žádosti ošetřujícího lékaře.  

  

  (6) Dočasná pracovní neschopnost podle odstavce 1 písm. g) se považuje za 

pokračování předchozí dočasné pracovní neschopnosti.  

____________________ 

36) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

37) § 12 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.   

38) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách). 

39) § 33 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 369/2011 Sb.  

40) § 25 zákona č. 48/1997 Sb.  

76) § 49 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

 

* * * * * * 
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§ 60 

Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti 

 

(1) Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, které po dobu dočasné pracovní 

neschopnosti slouží též jako průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, rozhodnutí 

o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí o změně režimu dočasně práce 

neschopného pojištěnce vydává ošetřující lékař na předepsaných tiskopisech. Část těchto 

tiskopisů, která je určena pro zaměstnavatele, nesmí obsahovat statistickou značku diagnózy 
41) nebo jiný údaj, z něhož lze diagnózu dovodit.   

 

(2) Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí o ukončení 

dočasné pracovní neschopnosti, kterými ošetřující lékař oznamuje příslušnému orgánu 

nemocenského pojištění vznik nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti, ošetřující 

lékař vystavuje v elektronické podobě. Toto rozhodnutí ošetřující lékař odesílá na 

elektronickou adresu určenou příslušným orgánem nemocenského pojištění. 
____________________ 

41) Čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů. 

 

* * * * * * 
§ 61 

Povinnosti ošetřujícího lékaře 

 

 Ošetřující lékař je povinen  

a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní neschopnosti v případech uvedených v § 57 v den, 

kdy ji zjistil,  

b) vést evidenci dočasně práce neschopných pojištěnců, u nichž rozhodl o vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti nebo které převzal do své péče; touto evidencí se rozumí písemný 

záznam o každém rozhodnutí o vzniku a o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, který 

obsahuje evidenční číslo předepsaného tiskopisu, jméno, popřípadě jména (dále jen 

"jméno") a příjmení pojištěnce, datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti, diagnostický 

kód nemoci nebo úrazu, den ošetření a datum další kontroly, datum ukončení dočasné 

pracovní neschopnosti a případný údaj o předání nebo převzetí dočasně práce neschopného 

pojištěnce s uvedením data předání nebo převzetí, jména a příjmení lékaře, kterému byl 

tento pojištěnec předán do péče nebo od něhož byl převzat do péče, a adresy pracoviště 

tohoto lékaře, nebo s uvedením data předání nebo převzetí, názvu poskytovatele 

zdravotních služeb včetně příslušné odbornosti, do jehož péče byl tento pojištěnec předán 

nebo od něhož byl převzat do péče, a adresy pracoviště tohoto poskytovatele zdravotních 

služeb,  

c) stanovit režim dočasně práce neschopného pojištěnce a pojištěnce o tomto režimu 

informovat,  

d) předat pojištěnci rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí o 

ukončení dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě rozhodnutí o změně režimu dočasně 

práce neschopného pojištěnce, spolu s příslušnými hlášeními pro zaměstnavatele, a to v 

den, kdy byly vydány, popřípadě v den propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byla 

poskytnuta lůžková péče,   

e) odeslat příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu hlášení o 

vzniku dočasné pracovní neschopnosti a hlášení o ukončení dočasné pracovní 

neschopnosti, a to nejpozději v třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno 
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rozhodnutí o vzniku nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti, a na předepsaném 

tiskopisu hlášení o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v 

pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o změně režimu dočasně 

práce neschopného pojištěnce; tato povinnost je splněna i předáním těchto hlášení v 

uvedených lhůtách tomuto orgánu,  

e) odeslat příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu 

rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, rozhodnutí o ukončení dočasné 

pracovní neschopnosti a hlášení o změně režimu dočasně práce neschopného 

pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno 

rozhodnutí o vzniku nebo o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo kdy bylo 

vydáno hlášení o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Rozhodnutí o 

vzniku dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní 

neschopnosti je ošetřující lékař povinen odeslat na elektronickou adresu určenou 

příslušným orgánem nemocenského pojištění. Povinnost odeslat hlášení o změně 

režimu dočasně práce neschopného pojištěnce je splněna i předáním tohoto hlášení 

v uvedené lhůtě tomuto orgánu, 

f) stanovit podle požadavku lékaře příslušného orgánu nemocenského pojištění termín 

kontroly pro účely provedení kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti a za 

tímto účelem pojištěnce předvolat ke kontrole,  

g) rozhodnout na žádost pojištěnce o povolení vycházek a změně jejich rozsahu nebo doby 

nebo o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti v případech 

uvedených v § 56 odst. 3 větě první a třetí a o tomto rozhodnutí informovat nejpozději v 

následující pracovní den příslušný orgán nemocenského pojištění na předepsaném 

tiskopise; je-li třeba k povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti 

a k povolení vycházek podle § 56 odst. 6 věty třetí předchozího souhlasu orgánu 

nemocenského pojištění, může povolit tuto změnu nebo tyto vycházky jen na základě 

tohoto předchozího souhlasu,  

h) posuzovat v průběhu dočasné pracovní neschopnosti, zda u pojištěnce došlo k obnovení 

pracovní schopnosti, a po uplynutí 180 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti 

spolu s příslušným lékařem orgánu nemocenského pojištění zhodnotit, zda je zdravotní 

stav pojištěnce stabilizovaný,  

i) vyznačit při propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byla poskytnuta lůžková péče, 

pokud pojištěnci jeho zdravotní stav neumožňuje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, 

na rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti den propuštění ze zdravotnického 

zařízení, v němž byla poskytnuta lůžková péče a místo pobytu, kde se bude pojištěnec po 

tomto propuštění zdržovat, a tyto skutečnosti prokazatelně oznámit nejpozději druhý den 

po propuštění pojištěnce příslušnému orgánu nemocenského pojištění,  

j) potvrdit pojištěnci na předepsaném tiskopisu nejméně jednou měsíčně pro účely výplaty 

dávek nebo poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížené 

odměny) v době dočasné pracovní neschopnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to 

ke dni vydání tohoto potvrzení nebo nejvýše 3 kalendářní dny dopředu; trvá-li dočasná 

pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. 

prosince 2013 déle než 21 kalendářních dnů, je povinen potvrdit pojištěnci pro účely 

poskytování náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) její trvání vždy 

ke 14. kalendářnímu dni a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 k 21. 

kalendářnímu dni ode dne jejího vzniku,  

k) zaznamenat v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti den převzetí pojištěnce 

do své péče a den propuštění pojištěnce ze své péče, den nástupu k poskytování lůžkové 

péče a den ukončení poskytování lůžkové péče a den dalšího ošetření nebo kontroly; pokud 

pojištěnci při propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byla poskytována lůžková 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB2UHZ4W6)



6 
 

nebo komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče jeho zdravotní stav neumožňuje 

vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, popřípadě netrvá-li již tato činnost, plnit 

povinnosti uchazeče o zaměstnání, stanovit termín, do kterého je pojištěnec povinen 

dostavit se ke kontrole dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem, a to nejdéle do 

sedmého kalendářního dne ode dne ukončení poskytování lůžkové nebo komplexní 

lázeňské léčebně rehabilitační péče,  

 l) informovat písemně o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, délce jejího trvání a 

diagnóze, pro kterou byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným,lékaře, který 

registruje pojištěnce 42), a to do 7 kalendářních dnů, uzná-li pojištěnce dočasně práce 

neschopným jiný ošetřující lékař než jeho registrující poskytovatel zdravotních služeb v 

oboru všeobecné praktické lékařství (dále jen „registrující lékař“); je-li pojištěnec vojákem 

z povolání nebo vojákem v záloze ve výkonu vojenské činné služby, je povinen informovat 

do 7 kalendářních dnů též o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,  

m) rozhodnout o ukončení dočasné pracovní neschopnosti v případech uvedených v § 59 odst. 

1 písm. a) až j) v den, ve kterém zjistil, že netrvají důvody dočasné pracovní neschopnosti,   

n) oznámit pojištěnci na předepsaném tiskopisu změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje 

dočasnou pracovní neschopnost, a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy o 

této změně rozhodl, a příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném 

tiskopisu zásadní změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje dočasnou pracovní 

neschopnost, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů; zásadní změnou diagnózy se zde 

rozumí změna povahy chorobného procesu nebo změna jeho etiologie,   

o) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a zaměstnavateli porušení režimu 

dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v následující pracovní den po dni, 

kdy se dozvěděl o tomto porušení,  

p) poskytnout potřebnou součinnost příslušnému orgánu nemocenského pojištění při kontrole 

posuzování dočasné pracovní neschopnosti, zejména umožnit provedení této kontroly na 

svém pracovišti nebo se za tím účelem dostavit na příslušný orgán nemocenského 

pojištění, a sdělit zaměstnancům orgánu nemocenského pojištění oprávněným provést 

kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce nebo zaměstnancům 

zaměstnavatele pověřeným k provedení této kontroly na požádání skutečnosti potřebné k 

provedení kontroly, a to včetně stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce 

v rozsahu, ve kterém jsou tito zaměstnanci oprávněni kontrolovat dodržování tohoto 

režimu,   

q) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu propuštění 

dočasně práce neschopného pojištěnce ze své péče a převzetí dočasně práce neschopného 

pojištěnce z péče jiného ošetřujícího lékaře do své péče, a to nejpozději v pracovní den 

následující po dni, kdy k této skutečnosti došlo,   

r) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění změnu sídla poskytovatele 

zdravotních služeb, popřípadě změnu svého pracoviště,   

s) předat poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho vyžádání zprávu o zdravotním 

stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a o průběhu a předpokládané délce trvání 

dočasné pracovní neschopnosti; předat poskytovateli pracovnělékařských služeb zprávu o 

zdravotním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce vždy, kdy je důvodný předpoklad, 

že v souvislosti s nemocí dojde ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti vykonávat 

dosavadní zaměstnání,   

t) zabezpečit příslušné tiskopisy, které používá pro účely provádění pojištění, před zneužitím 

a sdělit , sdělit neprodleně příslušnému orgánu nemocenského pojištění ztrátu, zničení 

nebo poškození předepsaných tiskopisů, neumožnit jiné fyzické nebo právnické osobě 

pod svou identitou přístup na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského 

pojištění, chránit přidělený identifikátor ošetřujícího lékaře před ztrátou, odcizením 
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nebo zneužitím a oznámit neprodleně příslušnému orgánu nemocenského pojištění 

ztrátu, odcizení nebo zneužití přiděleného identifikátoru ošetřujícího lékaře,  

u) vést ve zdravotnické dokumentaci údaje o průběhu dočasné pracovní neschopnosti včetně 

záznamů o výsledku vlastních vyšetření a lékařských zpráv pořízených jinými lékaři a 

vyplňovat potřebné údaje na předepsaných tiskopisech,   

v) sdělit písemně nebo v elektronické podobě zaměstnavateli dočasně práce neschopného 

pojištěnce na jeho žádost informace uvedené v § 65 odst. 2 písm. b), a to nejpozději v 

pracovní den následující po dni obdržení této žádosti, a dále písemně nebo v elektronické 

podobě neprodleně sdělit, že vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pojištěnce je 

stabilizovaný a je předpoklad, že pojištěnec již nebude moci vykonávat dosavadní 

pojištěnou činnost, že jeho dočasná pracovní neschopnost bude ukončena podle § 59 odst. 

1 písm. b) a že tento předpoklad je důvodem pro lékařskou prohlídku poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb ze zdravotních důvodů podle § 62,   

w) vystavit ve stanovených případech doklady nebo tiskopisy v souladu s právem Evropských 

společenství a s mezinárodními smlouvami,   

x) vyznačit v rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti den ukončení dočasné 

pracovní neschopnosti podle § 59 odst. 2,  

y) informovat pojištěnce o jeho povinnosti podrobit se podle § 64 odst. 1 písm. q) písm. p) 

u poskytovatele pracovnělékařských služeb lékařské prohlídce ze zdravotních důvodů, 

neboť jeho dočasná pracovní neschopnost bude ukončena podle § 59 odst. 1 písm. b), a o 

podání této informace učinit záznam ve zdravotnické dokumentaci.  

____________________ 

42) § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 

 

* * * * * * 
 

§ 64 

 

 (1) Pojištěnec, který je dočasně práce neschopný, je povinen  

  

a) dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce,  

b) umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a v rozsahu uvedeném v § 65 odst. 2 

písm. c) též zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného 

pojištěnce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit 

potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné 

tuto kontrolu provést; při této kontrole je dočasně práce neschopný pojištěnec povinen 

prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,  

c) dostavit se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři příslušného orgánu 

nemocenského pojištění ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní 

neschopnosti,  

d) předkládat lékaři příslušného orgánu nemocenského pojištění doklady potřebné ke kontrole 

posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti a za tím účelem též prokázat 

svou totožnost,  

e) podrobit se na výzvu orgánu nemocenského pojištění vyšetření zdravotního stavu lékařem 

orgánu nemocenského pojištění a vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb, kterého 

určí orgán nemocenského pojištění, je-li to potřebné ke kontrole posuzování podle § 74,  

f) oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění, popřípadě zaměstnavateli, pokud 

kontrolu provedl zaměstnavatel, důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly 

dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den 

následující po dni této kontroly, popřípadě po dni, kdy se o ní dozvěděl,  
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g) dostavit se do určeného termínu po ukončení poskytování lůžkové nebo komplexní 

lázeňské léčebně rehabilitační péče k ošetřujícímu lékaři ke kontrole dočasné pracovní 

neschopnosti [§ 61 písm. k)], popřípadě brání-li mu vážné důvody, projednat s ošetřujícím 

lékařem v této lhůtě jiný termín,  

h) sdělit ošetřujícímu lékaři při uznání dočasné pracovní neschopnosti místo pobytu, 

na kterém se bude v době dočasné pracovní neschopnosti zdržovat,  

i) požádat předem ošetřujícího lékaře o povolení změny místa pobytu v době dočasné 

pracovní neschopnosti, pokud chce změnit toto místo v případech uvedených v § 56 odst. 3 

větě první a třetí,  

j) hlásit ošetřujícímu lékaři změny údajů o dosavadní pojištěné činnosti a o zaměstnavateli,  

k) doložit v případě uvedeném v § 57 odst. 1 písm. d) ošetřujícímu lékaři dobu, po kterou 

bude trvat oprava nebo pořízení nové ortopedické nebo kompenzační pomůcky,  

l) odevzdat při ukončení dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři rozhodnutí 

o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,  

m)  l) sdělit ošetřujícímu lékaři, kdo je jeho zaměstnavatelem nebo zda je osobou samostatně 

výdělečně činnou anebo zda je zahraničním zaměstnancem; má-li pojištěnec více 

zaměstnavatelů, sděluje všechny své zaměstnavatele a v případě, že u téhož zaměstnavatele 

vykonává více zaměstnání, sděluje všechna zaměstnání u téhož zaměstnavatele,  

n) m) předat ošetřujícímu lékaři písemné potvrzení orgánu nemocenského pojištění, že nemá 

nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, má-li být uznána dočasná 

pracovní neschopnost podle § 57 odst. 1 písm. f),  

o) n) sdělit ošetřujícímu lékaři registrujícího lékaře a kontakt na něho,  

p) o) předat neprodleně zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti 

a rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (karantény), potvrzení o době 

jejího trvání a rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce 

a informovat zaměstnavatele předem o změně místa pobytu v období prvních 

14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 

2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě 

náleží-li pojištěnci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále 

započitatelný příjem [§ 16 písm. b)], též v období, po které mu v době dočasné pracovní 

neschopnosti náleží tento příjem,  

q) p) dostavit se na základě výzvy zaměstnavatele nebo poskytovatele pracovnělékařských 

služeb do 7 dnů k lékařské prohlídce lékařem, který pro zaměstnavatele zajišťuje 

pracovnělékařské služby, za účelem posouzení zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní 

pojištěnou činnost a poskytnout poskytovateli pracovnělékařských služeb součinnost 

potřebnou k provedení této prohlídky, neboť jeho dočasná pracovní neschopnost bude 

ukončena podle § 59 odst. 1 písm. b).  

  

 (2) Pojištěnec je oprávněn požádat příslušný orgán nemocenského pojištění, a jde-li 

o příslušníka, též příslušný služební útvar, o informaci o čerpání podpůrčí doby pro výplatu 

nemocenského. 

 

* * * * * * 
§ 94 

 

 (1) Zaměstnavatel je povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení na 

předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na 

pojištění, a to do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu nejpozději v pracovní den následující 

po dni nástupu do zaměstnání, a den skončení doby zaměstnání se zaměstnancem, a to do 8 

kalendářních dnů ode dne skončení doby zaměstnání. U smluvního zaměstnance oznamuje 
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zaměstnavatel podle věty první den zahájení výkonu práce na území České republiky 

nejpozději v pracovní den následující po dni zahájení výkonu práce na území České 

republiky a den skončení výkonu této práce do 8 kalendářních dnů ode dne zahájení nebo 

skončení výkonu této práce. U zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého 

rozsahu a zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce, oznamuje 

zaměstnavatel den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání do 20. kalendářního dne do 

zaměstnání nejpozději ve třetím pracovním dni kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění, a vznikla-li 

tomuto zaměstnanci účast na pojištění na základě postupu podle § 7 odst. 3 a § 7a odst. 2 části 

věty za středníkem v kalendářním měsíci, v němž doba zaměstnání skončila, do 20. 

kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl 

zúčtován příjem, který založil účast na pojištění; jestliže tento zaměstnanec uplatnil nárok na 

výplatu dávky ve lhůtě stanovené v části věty před středníkem a zaměstnavatel ještě den 

nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání neoznámil, učiní zaměstnavatel toto oznámení 

současně s předáním žádosti tohoto zaměstnance o dávku podle § 97 odst. 1. Jestliže by lhůta 

pro oznámení skončení doby zaměstnání uplynula dříve, než lhůta pro oznámení dne nástupu 

zaměstnance do zaměstnání, oznamuje zaměstnavatel den skončení doby zaměstnání těchto 

zaměstnanců ve lhůtě stanovené pro oznámení dne nástupu těchto zaměstnanců do 

zaměstnání.  

  

 (2) Zaměstnavatel je povinen písemně ohlásit okresní správě sociálního zabezpečení 

změnu údajů uvedených na oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání, a to do 8 dnů 

ode dne, kdy se o této změně dozvěděl.  

  

 (3) Zaměstnavatel může s okresní správou sociálního zabezpečení písemně dohodnout 

jinou lhůtu pro plnění oznamovacích povinností uvedených v odstavcích 1 a 2. Tuto dohodu 

může písemně vypovědět zaměstnavatel i okresní správa sociálního zabezpečení; platnost 

dohody končí prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla 

vypovězena.  

  

 (4) Zaměstnavatel je povinen v oznámení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání 

(zahájení výkonu práce na území České republiky u smluvního zaměstnance) podle odstavce 

1 uvést též údaje o zaměstnanci potřebné pro zanesení do registru pojištěnců (§ 122). 

 

* * * * * * 
§ 116 

 

 (1) Orgány nemocenského pojištění na žádost sdělují správním úřadům, orgánům 

územních samosprávných celků, soudům, notářům, soudním exekutorům, orgánům činným v 

trestním řízení, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, zpravodajským službám, orgánům 

oprávněným ke kontrole činnosti orgánů nemocenského pojištění, jiným fyzickým nebo 

právnickým osobám, které na základě zákona vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, 

a zahraničním orgánům v souladu s mezinárodními smlouvami údaje nezbytné k plnění úkolů 

v jejich působnosti podle zvláštních zákonů, a to včetně údajů o jednotlivých pojištěncích, s 

výjimkou údajů o zdravotním stavu. Orgán nemocenského pojištění poskytne požadovanou 

informaci, pokud subjekt, který informaci požaduje, v žádosti uvede ustanovení zákona, o 

který svůj požadavek na poskytnutí informace opírá, rozsah údajů, jejichž poskytnutí 

požaduje, a účel, pro který dané informace požaduje.  
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 (2) Orgány nemocenského pojištění sdělují zdravotním pojišťovnám provádějícím 

zdravotní pojištění konkrétního pojištěnce:  

a) upozornění na ošetřující lékaře, u kterých se průměrná doba trvání jedné dočasné pracovní 

neschopnosti pojištěnců výrazně odlišuje od regionálního nebo celostátního průměru, a to v 

intervalech a v rozsahu dohodnutém mezi příslušnou zdravotní pojišťovnou a Českou 

správou sociálního zabezpečení nebo služebními orgány,  

b) případy uložení sankce poskytovateli zdravotních služeb za neplnění povinností vůči 

orgánům nemocenského pojištění,  

c) případy ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhodnutím orgánu nemocenského 

pojištění,  

d) údaje o jménu a příjmení, datu narození, rodném čísle, adrese místa trvalého pobytu nebo 

jiného pobytu na území České republiky, popřípadě bydlišti v cizině, a zaměstnání 

konkrétních pojištěnců,  

e) údaje o názvu a sídle zaměstnavatelů konkrétních pojištěnců;  

 

údaje uvedené v písmenech a) až c) se sdělují bez žádosti, údaje uvedené v písmenech d) a e) 

se sdělují na žádost, a to v rozsahu účelu uvedeného v žádosti, pro který mají být údaje 

použity.  

  

 (3) Orgány nemocenského pojištění sdělují na žádost orgánům poskytujícím dávky 

státní sociální podpory údaje o výši jednotlivých dávek zúčtovaných ve stanoveném období a 

o přeplatcích a nedoplatcích na dávkách.  

  

 (4) Údaje podle odstavců 2 a 3 se sdělují v elektronické podobě způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, písemnou formou nebo předáváním dat na médiích, a to podle 

dohody orgánu nemocenského pojištění se zdravotní pojišťovnou a s orgánem poskytujícím 

dávky státní sociální podpory; nedojde-li k této dohodě, určí způsob předávání údajů orgán 

nemocenského pojištění, který údaje sděluje, a to s přihlédnutím k technickým možnostem 

obou stran.  

  

 (5) Orgány nemocenského pojištění sdělují na žádost řídicím orgánům a 

koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských 

strukturálních a investičních fondů78) údaje získané při provádění pojištění, a to včetně údajů 

o jednotlivých pojištěncích a o jejich zdravotním stavu, jsou-li tyto údaje nezbytné k plnění 

úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropské unie79). Tyto údaje je možno poskytovat v 

elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. V žádosti musí být uvedeno 

ustanovení právního předpisu Evropské unie, o které se žádost opírá, rozsah požadovaných 

údajů a účel, pro který jsou dané údaje požadovány.  

  

 (6) Zaměstnavatelům sdělují orgány nemocenského pojištění bez žádosti  

a) případy, kdy orgán nemocenského pojištění ukončil dočasnou pracovní neschopnost svým 

rozhodnutím,  

b) zjištěná porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce,  

c) že výše nemocenského za kalendářní den se stanoví sazbou 50 % podle § 31, a to do 8 dnů 

ode dne, kdy orgán nemocenského pojištění zjistil skutečnosti, které mají za následek 

stanovení nemocenského v této výši,  

d) údaje potřebné pro provádění výkonu rozhodnutí formou srážek ze mzdy, a to do 8 dnů ode 

dne, kdy orgán nemocenského pojištění tyto údaje zjistil; orgán nemocenského pojištění tyto 

údaje sděluje jen tehdy, pokud sám provádí výkon rozhodnutí srážkou z dávek,  
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e) končí-li výplata dávky nemocenského pojištění, z níž byl prováděn výkon rozhodnutí 

srážkami, prováděná okresní správou sociálního zabezpečení a zaměstnání u plátce mzdy, u 

něhož byl zaměstnanec zaměstnán před výplatou dávky nemocenského pojištění, nadále 

trvá, bez zbytečného odkladu výši dosud provedených srážek a údaj o tom, jaká část 

základní částky73) nemá být zaměstnavatelem srážena74); byl-li nařízen výkon rozhodnutí 

srážkami v době, kdy okresní správa sociálního zabezpečení vyplácela dávku nemocenského 

pojištění, předá po skončení výplaty dávky nemocenského pojištění, z níž byl prováděn 

výkon rozhodnutí srážkami, bez zbytečného odkladu zaměstnavateli též kopii usnesení o 

nařízení výkonu rozhodnutí.  

 

(7) Orgány nemocenského pojištění sdělují zaměstnavatelům na jejich žádost,  

a) že obdržely rozhodnutí o tom, že zaměstnanec, který je evidován v registru 

pojištěnců, byl uznán dočasně práce neschopným k zaměstnání u zaměstnavatele, 

rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti tohoto zaměstnance, potvrzení 

o trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance nebo potvrzení o nařízení, 

trvání nebo ukončení karantény,  

b) zda v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti ošetřující lékař vyznačil, že 

zaměstnanec uvádí, nebo že je podezření, že došlo k pracovnímu úrazu, úrazu 

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

psychotropních látek, 

c) místo pobytu zaměstnance v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, 

popřípadě náleží-li zaměstnanci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní 

neschopnosti nadále započitatelný příjem [§ 16 písm. b)] také v období, po které mu 

v době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem, a rozsah a dobu 

povolených vycházek v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, 

popřípadě náleží-li zaměstnanci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní 

neschopnosti nadále započitatelný příjem [§ 16 písm. b)] také v období, po které mu v 

době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem, 

d) jméno a příjmení ošetřujícího lékaře, který rozhodnutí o vzniku nebo o ukončení 

dočasné pracovní neschopnosti, anebo potvrzení o trvání dočasné pracovní 

neschopnosti vystavil, nebo který zaměstnanci povolil změnu pobytu v době dočasné 

pracovní neschopnosti, povolil vycházky, nebo změnu jejich rozsahu a doby, anebo 

jméno a příjmení ošetřujícího lékaře, který převzal dočasně práce neschopného 

zaměstnance do své péče;  

 

uvedené údaje sdělují orgány nemocenského pojištění zaměstnavateli i po skončení 

zaměstnání jeho zaměstnance, a to pouze v rozsahu, který se vztahuje k době trvání 

zaměstnání, pro které byl tento zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným. 

Povinnost orgánů nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavateli údaje uvedené 

v písmenu a) až d) zaniká uplynutím tří let ode dne, k němuž se požadované údaje 

vztahují. 

 

 (7) (8) Ostatním subjektům sdělují orgány nemocenského pojištění údaje na jejich 

žádost  

a) v případech uvedených v § 113 odst. 4 písm. a) a b),  

b) jde-li o poskytnutí údajů fyzické nebo právnické osobě, které se jí týkají,  

c) v rozsahu vymezeném příslušnými předpisy Evropských společenství2) a mezinárodními 

smlouvami, jde-li o sdělování údajů týkajících se pojištění do ciziny, nebo  
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d) jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která prokáže, že má vůči fyzické osobě podle 

pravomocného vykonatelného rozhodnutí splatnou pohledávku, údaje o tom, zda fyzická 

osoba je poživatelem dávky, jaká je výše dávky a údaj o rodném čísle této osoby,  

e) jde-li o zaměstnavatele, údaje o vyčerpání podpůrčí doby u zaměstnance.  

  

 (8) (9) Ustanovení odstavců 1 až 7 až 8 se nevztahují na zpravodajské služby53); § 114 

odst. 3 věta druhá platí zde obdobně.  

 ____________________ 

2) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 

2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje 

působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky 

třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní 

příslušnosti.  

53) § 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.  

73) § 278 občanského soudního řádu.  

74) § 293 odst. 4 a 5 občanského soudního řádu.  

78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a 

Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.  

79) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006. 

 

* * * * * * 
 

§ 128 

 

 (1) Pojištěnec nebo příjemce dávky, který není pojištěncem, se dopustí přestupku tím, 

že  

a) neosvědčí skutečnosti rozhodné pro jeho účast na pojištění a rozhodování o nároku na 

dávku podle § 103 odst. 1 písm. a) nebo je neosvědčí ve lhůtě stanovené v § 103 odst. 2,  

b) neohlásí orgánu nemocenského pojištění skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku a její 

výplatu podle § 103 odst. 1 písm. b),  

c) neoznámí odvolání souhlasu s poskytováním dlouhodobé péče podle § 103 odst. 1 písm. f), 

nebo  

d) nepředá pojištěnci, s nímž se střídá v poskytování dlouhodobé péče, příslušný díl 

rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče podle § 103 odst. 1 písm. g).  

  

 (2) Pojištěnec se dopustí přestupku tím, že  

a) poruší režim dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 56 odst. 2 písm. a) nebo e), a to 

je-li zaměstnancem, v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti 

a v době od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů 
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dočasné pracovní neschopnosti, a je-li příslušníkem, v období poskytování služebního 

příjmu v době dočasné pracovní neschopnosti,  

b) neodevzdá při ukončení dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři rozhodnutí o 

vzniku dočasné pracovní neschopnosti podle § 64 odst. 1 písm. l),  

c) b) nedostaví se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři příslušného orgánu 

nemocenského pojištění ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní 

neschopnosti podle § 64 odst. 1 písm. c),  

d) c) nesdělí ošetřujícímu lékaři při uznání dočasné pracovní neschopnosti místo pobytu, na 

kterém se bude v době dočasné pracovní neschopnosti zdržovat, nebo uvede neexistující 

adresu tohoto místa podle § 64 odst. 1 písm. h), nebo  

e) d) nedodrží termín, do kterého je povinen se po ukončení poskytování lůžkové nebo 

komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče dostavit k ošetřujícímu lékaři ke kontrole 

dočasné pracovní neschopnosti podle § 64 odst. 1 písm. g).  

  

 (3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 20 000 Kč. 

 

§ 129 

 

 (1) Zaměstnanec se dopustí přestupku tím, že  

a) nesdělí nebo nedoloží zaměstnavateli údaje uvedené v § 103 odst. 3,  

b) nesdělí zaměstnavateli údaje o sjednané době zaměstnání podle § 103 odst. 1 písm. d),  

c) neoznámí zaměstnavateli předem změnu místa pobytu podle § 56 odst. 3, nebo  

d) v rozporu s § 64 odst. 1 písm. p) písm. o) nepředá zaměstnavateli neprodleně rozhodnutí 

o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní 

neschopnosti nebo rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.  

  

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč. 
 

* * * * * * 
 

§ 162 

 

 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona 

učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou  

a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního 

podpisu 81), nebo  

b) odeslanou prostřednictvím elektronické aplikace orgánu nemocenského pojištění 

s využitím přístupu se zaručenou identitou ověřenou občanským průkazem se strojově 

čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo jiným prostředkem pro 

elektronickou identifikaci určeným orgánem nemocenského pojištění, pokud orgán 

nemocenského pojištění tuto možnost zajistil.  

  

 (2) Je-li podle tohoto zákona 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 na elektronickou adresu určenou orgánem 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, nepřihlíží se k němu; orgán nemocenského pojištění 
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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. Orgán nemocenského pojištění může určit pro zasílání podání 

nebo jiného úkonu elektronickou adresu jiného než příslušného orgánu 

nemocenského pojištění jen se souhlasem orgánu nemocenského pojištění, na jehož 

elektronickou adresu mají být tato podání nebo jiné úkony zasílány, 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.  

  

 (3) Orgány nemocenského pojištění, s výjimkou zpravodajských služeb, jsou povinny 

zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup  

a) úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění, kde je 

možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit 

podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve 

věcech pojištění,  

b) elektronickou adresu své podatelny, a elektronickou adresu své podatelny určené 

elektronickou adresu určenou příslušným orgánem nemocenského pojištění 
k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátor své 

datové schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové 

zprávy a elektronickou adresu určenou pro zasílání rozhodnutí o vzniku nebo 

o ukončení dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 2 písm. a),  

c) formu technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě,  

d) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) předkládají v elektronické podobě, a 

podmínky, za nichž se tiskopisy v této podobě předkládají,  

e) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem podle odstavce 1 písm. b).  

____________________ 

68) § 2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb.  

81) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů.  

 § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce. 

* * * * * * 
§ 163a 

 

Orgán nemocenského pojištění může provést opravu zřejmých nesprávností 

ve vyhotovení rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, potvrzení o době 

trvání dočasné pracovní neschopnosti, rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní 

neschopnosti a rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, nebo 

v potvrzení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícího lékaře 

o nařízení, trvání nebo ukončení karantény, jde-li o písařské chyby a zřejmé 

nesprávnosti týkající se identifikačních údajů o pojištěnci nebo o zaměstnavateli. 

 

 

* * * * * * 
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