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III. 
Návrh 

 
ZÁKON 

ze dne ……….. 2019, 
 

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

 
Čl. I 

 
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., 

zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., 
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., 
zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 
č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 
zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 
č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., 
zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření 
Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 
č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., 
zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 
č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 
zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb. a zákona 
č. 92/2018 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 56 odst. 6 se věta čtvrtá zrušuje. 
 
2. § 60 včetně nadpisu zní:  

„§ 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 
diagnózy41) 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 vznik nebo ukončení 
dočasné pracovní neschopnosti příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, ošetřující 
lékař vydává v elektronické podobě. Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a 
rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, kterými ošetřující lékař oznamuje 
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vznik nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti služebním orgánům, ošetřující lékař 
vydává v písemné nebo v elektronické podobě.“. 
 
3. V § 61 odst. 1 písmeno e) zní:  
 

„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 rozhodnutí 
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 adresu určenou příslušným orgánem nemocenského 
pojištění; jde-li o rozhodnutí zasílané příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, 
zasílá toto rozhodnutí na elektronickou adresu určenou příslušnou okresní správou 
sociálního zabezpečení. Povinnost odeslat hlášení o změně režimu dočasně práce 
neschopného pojištěnce je splněna i předáním tohoto hlášení v uvedené lhůtě tomuto 
orgánu,“. 

 
4. V § 61 odst. 1 písmeno t) zní:  
 

„t) zabezpečit příslušné tiskopisy, které používá pro účely provádění pojištění, před 
zneužitím, 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 
nebo zneužitím a oznámit neprodleně příslušnému orgánu nemocenského pojištění 
ztrátu, odcizení nebo zneužití přiděleného identifikátoru ošetřujícího lékaře,“. 

 
5. V § 116 odstavec 7 zní:  
 

„(7) Orgány nemocenského pojištění sdělují na žádost zaměstnavatelům, a to ve lhůtě 
8 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti, 

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

uznán dočasně práce neschopným k zaměstnání u zaměstnavatele, číslo rozhodnutí o 
dočasné pracovní neschopnosti, datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti, rozhodnutí 
o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a datum ukončení dočasné pracovní 
neschopnosti tohoto zaměstnance, 

b) zda v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti ošetřující lékař vyznačil, že 
zaměstnanec uvádí nebo je podezření, že došlo k pracovnímu úrazu, úrazu zaviněnému 
jinou osobou nebo k požití alkoholu nebo zneužití omamných prostředků nebo 
psychotropních látek, 

c) místo pobytu zaměstnance a rozsah a dobu povolených vycházek v období prvních 14 
kalendářních 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, příjmení a adresu pracoviště ošetřujícího lékaře, název a adresu pracoviště 
poskytovatele zdravotních služeb, který vydal rozhodnutí o vzniku nebo o ukončení 
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dočasné pracovní neschopnosti nebo který zaměstnanci povolil změnu pobytu v době 
dočasné pracovní neschopnosti, povolil vycházky nebo změnu jejich rozsahu a doby, 
anebo jméno, příjmení a adresu pracoviště ošetřujícího lékaře, název a adresu pracoviště 
poskytovatele zdravotních služeb, který převzal dočasně práce neschopného zaměstnance 
do své péče.“.  

 
 6. V § 116 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí: 

 
„(8) Údaje podle odstavce 7 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 
podle odstavce 7 zaniká uplynutím tří let ode dne ukončení dočasné pracovní 
neschopnosti zaměstnance, k níž se požadované údaje vztahují.  
 

(9) Žádost podle odstavce 7 zaměstnavatel podává v elektronické podobě, a to 
způsobem stanoveným orgánem nemocenského pojištění. Orgán nemocenského pojištění 
sděluje údaje podle odstavce 7 v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.“. 
 
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11. 

 
7. V § 116 odst. 11 se slova „až 8“ nahrazují slovy „až 10“.  
 
8. V § 162 odst. 2 písmena a) a b) znějí: 
 

„a) v elektronické podobě zasláním 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 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. 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. Písemná podání na předepsaném tiskopise 
týkající se dočasné pracovní neschopnosti ošetřující lékař zasílá na adresu určenou 
orgánem nemocenského pojištění. Orgán nemocenského pojištění může určit pro zasílání 
písemných podání na předepsaném tiskopise adresu jiného než příslušného orgánu 
nemocenského pojištění jen se souhlasem orgánu nemocenského pojištění, na jehož 
adresu mají být podání zasílána.“.  

 
9. V § 162 odst. 3 písmeno b) zní:  
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„b) elektronickou adresu své podatelny, 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, elektronickou adresu určenou pro zasílání rozhodnutí o 
vzniku nebo o ukončení dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 2 písm. a) a 
adresu určenou pro zasílání písemných podání podle odstavce 2 písm. b),“. 

 
 
10. § 163a zní:  
 

„§ 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, jde-li o písařské chyby a 
zřejmé nesprávnosti týkající se identifikačních údajů o pojištěnci nebo o zaměstnavateli.“. 
 
 

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

 
1. Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 

postupuje se při vydání rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti podle zákona 
č. 187/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
2. Za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona orgány nemocenského pojištění 

sdělují zaměstnavateli podle § 116 odst. 7 a 8 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí tohoto zákona, pouze den vzniku a ukončení dočasné pracovní 
neschopnosti a číslo rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. 

 
Čl. III 

 
ÚČINNOST 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.  
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