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                   VI. 
Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:                                      
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra práce a sociálních věcí dne 20. července 2018 s termínem 
sdělení stanovisek do 3. srpna 2018. Vyhodnocení zásadních připomínek je uvedeno v následující tabulce: 
 
Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
K bodům 2 
a 3 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K čl. I, novelizačním bodům 2 a 3 (§ 57 odst. 3 zákona č. 187/2006 
Sb.): 
 
Požadujeme tuto část návrhu vypustit, tj. ponechat dosavadní znění § 
57 odst. 3 zákona, a zachovat tak možnost ošetřujícího lékaře 
rozhodnout o dočasné pracovní neschopnosti pacienta o tři dny dříve, 
než jím byla ve smyslu § 57 odst. 2 zákona zjištěna. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčeno, že navrhovaná právní 
úprava § 57 odst. 3 zákona přinese do praxe více problémů, a to 
nejen aplikačních, než je její předpokládaný přínos.  
 
Ministerstvo zdravotnictví považuje zachování stávající možnosti 
ošetřujícího lékaře rozhodnout ve vlastní kompetenci o vzniku 
dočasné pracovní neschopnosti o tři dny zpětně, než jím byla ve 
smyslu § 57 odst. 2 zákona zjištěna, za proporcionální a respektující 
právo pacienta na ochranu jeho zdraví. Nelze racionálně 
předpokládat, že nemocný pacient bude vždy s ohledem na svůj 
momentální zdravotní stav (projevy onemocnění) schopen navštívit 
lékaře již první den nemoci. Pokud tedy nastane situace, kdy tak 
nebude moci učinit, bude v důsledku úpravy § 57 odst. 3 zákona v 
právní nejistotě.  
 

Akceptováno 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo zdravotnictví dále upozorňuje, že pokud by při nárůstu 
administrativní zátěže posudkových lékařů, kterých je v současné 
době nedostatek (a měli by tedy být využíváni k posuzování 
závažnějších případů, než jsou začátky dočasné pracovní 
neschopnosti), čekání na vyslovení předchozího písemného souhlasu 
mělo mít vliv na délku trvání pracovní neschopnosti, měl by takový 
stav dopady mimo jiné také do výběru pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění. 
 
V důsledku navrhované právní úpravy zároveň dojde k neúměrnému 
a zbytečnému administrativnímu zatížení ošetřujících lékařů. V 
důvodové zprávě (poslední odstavec na str. 14) je sice uvedeno 
tvrzení „Zavedení povinnosti ošetřujících lékařů žádat o souhlas 
orgánu NP ve všech případech zpětného uznávání DPN se projeví 
zvýšením administrativní náročnosti u ošetřujících lékařů, …“, ale 
chybí vyčíslení ekonomického dopadu takového zvýšení na 
poskytovatele zdravotních služeb. 
 
Současné zkušenosti z praxe ukazují, že ošetřující lékaři se snaží 
nežádat OSSZ o změny v podmínkách jednotlivých „DPN“, a to 
právě pro administrativní náročnost. Institut předchozího souhlasu 
částečně řeší situace, kdy lékař z kapacitních důvodů nemůže vykonat 
návštěvu pacienta ve vlastním sociálním prostředí, pokud pacient 
není ve stavu schopném se dostavit k lékaři. 
 
Zpětné neuznání pracovní neschopnosti, resp. „vyčkávání“ na uznání 
dočasné pracovní neschopnosti, zejména ve vazbě na navrhovanou 
úpravu poslední věty § 57 odst. 3 zákona, bude mít dopad též do 
pracovněprávních vztahů. Není zřejmé, jak bude zaměstnavatel na 
pacienta v  případě, kdy příslušný orgán nemocenského pojištění 
vysloví nesouhlas se zpětným uznáním dočasné pracovní 
neschopnosti, pohlížet. Půjde o neomluvenou absenci v práci, nebo o 
neplacené volno? Pacient tak, například kvůli dvěma dnům, k nimž by 
měl dát souhlas posudkový lékař ke zpětnému vzniku dočasné 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
pracovní neschopnosti, bude do doby udělení nebo neudělení 
souhlasu v právní nejistotě i ve vztahu k výkonu práce (stejně tak 
zaměstnavatel a ošetřující lékař). 
 
V této souvislosti není v důvodové zprávě vyjasněno, jak bude 
nakládáno s potvrzením o dočasné pracovní neschopnosti. Pacientovi 
bude vystaveno ke dni zjištění dočasné pracovní neschopnosti 
ošetřujícím lékařem a následně bude opraveno podle souhlasu 
posudkového lékaře nebo se s vystavením „neschopenky“ bude 
vyčkávat až do udělení souhlasu nebo nesouhlasu posudkovým 
lékařem? 
 
Vzhledem k tomu, že den, k němuž bude rozhodnuto o vzniku dočasné 
pracovní neschopnosti, je mimo jiné zásadní pro příslušné pracovně 
právní vztahy, je nezbytné, aby byl „předchozí písemný souhlas“ 
vydán vždy v takové lhůtě, aby bylo možné bez zbytečného prodlení 
rozhodnout také o skončení příslušné pracovní neschopnosti, a tak 
bylo zaměstnanci umožněno nastoupit do práce ve chvíli, kdy to bude 
z hlediska jeho zdravotního stavu možné. 
 
Nelze opomenout, že zaměstnavatel má mnoho jiných možností, jak 
zaměstnance zneužívajícího „sociální jistoty“ zjišťovat – včetně 
navrhovaného znění § 116 odst. 7 nebo § 65 odst. 2 písm. a) – a poté 
sankcionovat.  
 
Ministerstvo zdravotnictví považuje za vysoce žádoucí, aby 
zaměstnanec a zaměstnavatel nebyli v nejistotě ohledně důvodů 
nepřítomnosti prvních dnů nemoci zaměstnance v práci. 
 
Nastíněnými problémy, které navrhovaná úprava § 57 odst. 3 zákona 
podle názoru Ministerstva zdravotnictví zakládá, se však důvodová 
zpráva dostatečně nezabývá. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
K důvodové 
zprávě 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K důvodové zprávě k čl. I, novelizačním bodům 2 a 3 (§ 57 odst. 3 
zákona č. 187/2006 Sb.): 
 
Požadujeme doplnit důvodovou zprávu alespoň v aspektech 
uvedených v odůvodnění k této připomínce. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Vedle výše uvedeného navrhovaná úprava § 57 odst. 3 zákona 
vykazuje řadu dalších věcných a legislativních nedostatků. Například 
z  úpravy § 57 odst. 3 zákona a ani z důvodové zprávy není patrné, 
jak by byl prakticky realizován navrhovaný „předchozí písemný 
souhlas“ příslušného orgánu nemocenského pojištění (posudkového 
lékaře) udělovaný podle § 57 odst. 3 návrhu. Za zmatečný pokládáme 
zejména poslední větu uvedeného ustanovení, která má podle návrhu 
znít: „Pokud ošetřující lékař rozhodl o tom, že dočasná pracovní 
neschopnost vznikla přede dnem, v němž dočasnou pracovní 
neschopnost zjistil, bez souhlasu příslušného orgánu nemocenského 
pojištění, má se za to, že dočasná pracovní neschopnost vznikla 
dnem, v němž ji zjistil.“ 
Vzhledem k tomu, že se má citovaná vyvratitelná domněnka (a je 
otázkou, zda bylo záměrem předkladatele jít v tomto případě cestou 
vyvratitelné domněnky) vázat ke dni, v němž lékař dočasnou pracovní 
neschopnost zjistil, a nikoli ke dni, v němž na základě návštěvy 
pacienta v ordinaci o dočasné pracovní neschopnosti rozhodoval, lze 
dané ustanovení vykládat také tak, že v tomto případě den, v němž 
lékař zjistil existenci pracovní neschopnosti, bude zpravidla vždy 
dříve, než den, v němž o této pracovní neschopnosti rozhodl. Má-li se 
podle návrhu mít za to, že „dočasná pracovní neschopnost vznikla 
dnem, v němž ji zjistil“, znamenalo by to, že se má za to, že mohla 
vzniknout v jakkoli dlouhém období před uvedeným rozhodnutím (ne 
jen dosavadní 3 dny) – a bude se tedy mít za to, že vznikla v den, k 
němuž byl lékař schopen zjistit, že skutečně vznikla, nikoli až v den, v 
němž rozhodoval o jejím vzniku. 

Vyřešeno vyhověním zásadní připomínce 
k návrhu textu zákona. 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     
Důvodovou zprávu proto není třeba upravovat.  
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
Dále není zejména zřejmé, 
 
1. jak rozsáhlý by byl administrativní nárůst agendy příslušných 
ošetřujících lékařů (viz též výše), 
2. jaký správně právní charakter má institut předchozího 
písemného souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění (viz 
například § 143 zákona o nemocenském pojištění), což má vliv 
například na lhůty stanovené pro vyřízení dané věci, neboť takový akt 
(udělení souhlasu nebo nesouhlasu se zpětným rozhodnutím o 
dočasné pracovní neschopnosti) má nepochybně vliv na vznik práv a 
povinností pacienta,  
3. čím by měl ošetřující lékař svou žádost o předchozí písemný 
souhlas posudkového lékaře s „dřívějším uznáním“ dočasné pracovní 
neschopnosti pacienta podložit (zákon žádné náležitosti žádosti 
nestanoví); Ministerstvo zdravotnictví zdůrazňuje, že není možné, 
aby žádosti o „zpětné“ uznávání vzniku dočasné pracovní 
neschopnosti posuzoval příslušný orgán nemocenského pojištění bez 
objektivních znalostí (informací) o zdravotním stavu (onemocnění) 
pacienta. V důvodové zprávě (poslední věta prvního odstavce 
odůvodnění k bodům 2 a 3) je uvedeno: „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.“. Není však 
vysvětleno, v čem MPSV spatřuje chybná rozhodnutí lékaře, resp. jak 
a kolik takových rozhodnutí a v jakém časovém úseku bylo v dané 
věci zjištěno, a jak formální udělení souhlasu posudkovým lékařem 
bez bližších vymezení podmínek takovým (hypotetickým) 
pochybením zabrání, 
4. na základě čeho by příslušný orgán nemocenského pojištění 
posuzoval míru onemocnění a jeho průběh (schopnost či neschopnost 
pacienta dostavit se v den vzniku onemocnění, resp. v den vzniku 
projevů onemocnění, k ošetřujícímu lékaři), což jsou neopomenutelné 
faktory pro odborné posouzení vzniku dočasné pracovní neschopnosti 
z medicínského hlediska 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
5. čím je podloženo tvrzení uvedené na straně 8 důvodové 
zprávy: „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.“ – Ke zrychlenému informování OSSZ o vzniku 
pracovní neschopnosti by měl dostačovat už sám fakt zavedení 
elektronických neschopenek. 
 
Na závěr považujeme také za vhodné, aby byla důvodová zpráva 
doplněna alespoň o informaci o stavu projednávání sněmovního tisku 
č. 109, tj. poslaneckém návrhu zákona, v němž se navrhuje zrušení 
karenční doby, s tím, že by bylo žádoucí, aby obě navrhované změny 
vstoupily v účinnost pokud možno ve stejný okamžik (předložený 
návrh MPSV má nabýt účinnosti 1. července 2019, návrh obsažený 
ve sněmovním tisku č. 109 má nabýt účinnosti prvního dne třetího 
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení). 

K bodu 9 a 
10 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1.K novelizačnímu bodu č. 9. a 10. (§ 94 odst. 1 věta první a věta 
druhá):  
Navrhovaná lhůta oznámení dnu nástupu zaměstnance nejpozději v 
pracovní den následující po dni nástupu do zaměstnání je ve srovnání 
s předchozí úpravou 8 denní lhůty nepřiměřeně krátká. 
Zaměstnavatelé – orgány státní správy – zpravidla koncentrují 
nástupy do dvou měsíčních termínů, čemuž odpovídá i zvýšený počet 
nastupujících osob a s tím související nezbytnost náročnější 
administrace zejména ve vztahu ke služebním poměrům dle zákona o 
státní službě. Rozdíl mezi 8 denní a 1 denní lhůtou k povinnému 
oznámení je propastný. Z uvedeného důvodu – aniž by byl narušen 
záměr zjednodušení kontrolní činnosti orgánů nemocenského 
pojištění – navrhujeme, aby lhůta pro oznámení byla stanovena 
shodně pro všechny uvedené typy zaměstnání na nejpozději třetí den 
po dni nástupu (zahájení výkonu práce na území ČR). Uvedené 
sjednocení lhůty pro obecné zaměstnání i zaměstnání malého rozsahu 
současně nepřinese zvýšené nároky na administraci z důvodu 

Opatření z návrhu zákona vypuštěno 

Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude obsahovat změnu lhůty, v níž je 
zaměstnavatel povinen oznámit nástup zaměstnance 
do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 
pojištění a skončení tohoto zaměstnání.  

Návrh příslušných ustanovení byl proto z textu 
zákona vypuštěn. 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
odlišnosti lhůt. Žádáme novelizační body č. 9. a 10. upravit 
následovně:  
 
9. V § 94 odst. 1 větě první se slova „do 8 kalendářních dnů ode dne 
nástupu“ nahrazují slovy „nejpozději ve třetím pracovním dni 
následujícím po dni nástupu“.  
 
10. V § 94 odst. 1 větě druhé se za slova „České republiky“ vkládají 
slova „nejpozději  ve třetím pracovním dni následující po dni 
zahájení výkonu práce na území České republiky“ a slova „zahájení 
nebo“ se zrušují. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K bodu 12 Ministerstvo 
spravedlnosti 

2. K novelizačnímu bodu č. 12 (návětí k § 116 odst. 7):  
Je-li uvedeným ustanovením sledováno posílení jistoty zaměstnatelů, 
měla by být stanovena lhůta, ve které je požadovaná informace 
orgánem nemocenského pojištění zaměstnavateli poskytnuta obdobně 
jako v případě lhůt dle odst. 6 písm. c) a d) uvedeného ustanovení, 
přičemž obecná 30 denní lhůta stanovená v § 160 odst. 2 zákona se 
vzhledem k povaze sdělovaných informací jeví jako nepřiměřeně 
dlouhá a pro účel úpravy až neúčinná. Jako optimální délku lhůty lze 
předpokládat již výše uvedeným ustanovením odst. 6 písm. c) a d) 
zavedených 8 dní. Žádáme doplnit návětí § 116 odst. 7 následovně:  
„(7) Orgány nemocenského pojištění sdělují zaměstnavatelům na 
jejich žádost ve lhůtě 8 dnů od doručení žádosti,“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno   
 
Doplněna lhůta 8 kalendářních dnů ode dne doručení 
žádosti zaměstnavatele. 

K důvodové 
zprávě 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínky: 
• V rámci Důvodové zprávy materiálu se uvádí, že 
předpokládaný dopad související s úpravou informačního systému a 
softwaru ČSSZ a vytvoření nástroje umožňující zasílání hlášení 
elektronické neschopenky si vyžádá cca 3 mil. Kč. Tyto, popřípadě i 

Akceptováno 
 
Do důvodové zprávy bude doplněno, že náklady 
budou pokryty z kapitoly MPSV bez požadavku 
na navýšení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB59L4AUM)



8 
 

Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
vyšší výdaje je nutné pokrýt v rámci schváleného rozpočtu na letošní 
rok, rok 2019 a případně léta následující bez požadavku na navýšení 
objemu výdajů kapitoly MPSV. 
• Náklady na straně služebních orgánů, které nelze zatím 
jednoznačně vyčíslit, na úpravu informačních systémů, je také nutné, 
aby si jednotlivé služební orgány pokryly v rámci svého schváleného 
limitu rozpočtu pro letošní rok, rok 2019 a případně léta následující a 
to bez požadavku na navýšení objemu výdajů dotčených 
rozpočtových kapitol.  
• Náklady na vybudování systému pro předávání informací 
napříč jednotlivými služebními orgány a ČSSZ, které se v Důvodové 
zprávě materiálu odhadují v řádu milionů korun, je taktéž nutné 
pokrýt v rámci schváleného objemu výdajů dotčených rozpočtových 
kapitol, a to bez požadavku na navýšení v letošním roce, roce 2019 či 
letech následujících. 
• Co se týká zrušení oprávnění ošetřujícího lékaře rozhodovat 
bez předchozího souhlasu orgánu nemocenského pojištění o vzniku 
dočasné pracovní neschopnosti i přede dnem, kdy den pracovní 
neschopnosti zjistil a přičemž změna tohoto opatření si vyžádá v 
civilní sféře výdaje okolo 0,3 mil. Kč, u služebních orgánů nelze 
finanční dopad změny tohoto opatření jednoznačně vyčíslit, jelikož se 
bude odvíjet od nastavení existujících informačních systémů, tak tyto 
změny je opět nutné pokrýt v rámci schváleného objemu výdajů 
dotčených rozpočtových kapitol a to bez požadavku na navýšení v 
letošním roce, roce 2019 či letech následujících. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

 
 
 
Bude doplněno do důvodové zprávy. 
 
 
 
 
 
Do důvodové zprávy bude doplněno, že náklady 
budou pokryty v rámci schváleného objemu výdajů 
dotčených rozpočtových kapitol. 
 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     
Důvodovou zprávu proto není třeba k této otázce 
upravovat. 
 

K bodu 4 Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

1. Připomínka k čl. I, bodu 4. návrhu zákona: 
 
MZV doporučuje zachovat stávající stav, který ponechával 
ošetřujícímu lékaři možnost volby ohledně formy rozhodnutí o 
vzniku dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí o ukončení 
dočasné pracovní neschopnosti, oproti navrhované výlučně 
elektronické podobě tohoto rozhodnutí. 

Akceptováno částečně 
 
Zavedením povinnosti poslat hlášení o vzniku a 
skončení DPN výlučně elektronickou formou se 
podstatně zkracuje interval mezi rozhodnutím lékaře 
o vzniku nebo ukončení DPN a okamžikem, kdy je 
tato skutečnost sdělena příslušné OSSZ. Toto 
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opatření reaguje na požadavky zaměstnavatelů 
související mimo jiné s připravovaným zrušením 
karenční doby, přičemž se jedná o požadavky 
na zrychlení toku informací o DPN a zvýšení 
možnosti kontroly důvodnosti DPN a chování 
dočasně práce neschopného pojištěnce v prvém 
období DPN. K tomu je však nutno, aby byla 
příslušná OSSZ informována o vzniku či ukončení 
DPN pojištěnce co nejdříve.   
Oproti původnímu návrhu se povinnost zaslat hlášení 
o vzniku či skončení DPN výlučně elektronickou 
formou v této fázi realizace e-Neschopenky navrhuje 
zavést pouze v tzv. „civilní sféře“, tj. u hlášení 
podávaných ošetřujícími lékaři příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení. Zavedení povinnost 
zaslat hlášení o vzniku či skončení DPN výlučně 
elektronickou formou příslušnému služebnímu 
orgánu i v oblasti ozbrojených sil a sborů bude 
realizováno až později, neboť požadavky 
na povinnou elektronizaci tohoto hlášení vycházely 
od zaměstnavatelů z civilní sféry.  

K bodům 10 
a 11 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Připomínka k čl. I, bodům 10. a 11. návrhu zákona: 
 
MZV požaduje, aby byly zachovány dosavadní lhůty, ve kterých je 
zaměstnavatel povinen oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání (8 
dní, resp. 20 dní u zaměstnání malého rozsahu či zaměstnání na 
dohodu o pracovní činnosti). 
Odůvodnění: 
Návrh na zkrácení lhůty pro oznámení nástupu zaměstnance do 
zaměstnání na následující pracovní den po nástupu zaměstnance do 
zaměstnání není v podmínkách MZV s ohledem na velký pohyb 
zaměstnanců a schvalovací proces realizovatelný. Obdobné se 
vztahuje taktéž na zkrácení lhůt pro oznámení nástupu u zaměstnanců 
vykonávající činnost na základě dohody o pracovní činnosti. MZV 

Akceptováno. 
 

Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude obsahovat změnu lhůty, v níž je 
zaměstnavatel povinen oznámit nástup zaměstnance 
do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 
pojištění a skončení tohoto zaměstnání.  

Návrh příslušných ustanovení byl proto z textu 
zákona vypuštěn. 
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trvá na zachování dosavadních lhůt, jejichž splnění je i za 
současného stavu administrativně velmi náročné. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Obecně Ministerstvo 
obrany 

Požadujeme specifikaci zvoleného technického řešení v rámci 
přijímání rozhodnutí o vzniku a ukončení dočasné pracovní 
neschopnosti (DPN). V zájmu zajištění bezpečnosti příslušníků 
bezpečnostních sborů žádáme o urychlené svolání jednání k 
vyjasnění technického řešení komunikace mezi jednotlivými subjekty 
poskytujícími informace vůči ostatním orgánům sociálního 
zabezpečení.   
Odůvodnění:  
Pokud jde o hlášení o DPN zasílané ošetřujícími lékaři vůči 
služebním orgánům NP provádějícím nemocenské pojištění u vojáků z 
povolání, včetně příslušníků Vojenského zpravodajství, je pro 
ochranu bezpečnostních zájmů nutné znát zvolené technické řešení, 
jehož specifikace dosud nebyla uvedena, ač seznámení s technickým 
řešením bylo ze strany MPSV přislíbeno již v roce 2017. Bez 
konkrétně uvedeného zvoleného technického řešení nelze uplatnit 
konkrétní připomínky k navrhovaným ustanovením a předložený 
materiál není zárukou ochrany osob z hlediska jejich osobní 
bezpečnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Bylo doplněno do důvodové zprávy, že pokud jde 
o bezpečnost předávaných informací, veškerá 
komunikace a zasílání osobních údajů bude probíhat 
prostřednictvím zabezpečeného kanálu, 
při respektování všech bezpečnostních pravidel tak, 
jako je tomu u současných služeb elektronických 
podání ČSSZ/OSSZ 
 
Oproti původnímu návrhu se povinnost zaslat hlášení 
o vzniku či skončení DPN výlučně elektronickou 
formou v této fázi realizace e-Neschopenky navrhuje 
zavést pouze v tzv. „civilní sféře“, tj. u hlášení 
podávaných ošetřujícími lékaři příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení. Zavedení povinnost 
zaslat hlášení o vzniku či skončení DPN výlučně 
elektronickou formou příslušnému služebnímu 
orgánu i v oblasti ozbrojených sil a sborů bude 
realizováno až později, neboť požadavky 
na povinnou elektronizaci tohoto hlášení vycházely 
od zaměstnavatelů z civilní sféry.  
Příslušná ustanovení návrhu byla upravena tak, že 
v této fázi e-Neschopenky půjde o možnost, nikoliv 
o povinnost ošetřujícího lékaře oznamovat 
elektronicky vznik či ukončení DPN příslušnému 
služebnímu orgánu NP, jedná se tedy o zachování 
současného právního stavu.  
 

K § 57 odst. Ministerstvo K § 57 odstavec 3 Akceptováno 
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3 
 

obrany Požadujeme zachovat stávající platné znění odstavce 3, tzn. 
předchozí písemný souhlas příslušného orgánu nemocenského 
pojištění udělený na základě žádosti ošetřujícího lékaře v souvislosti 
se vznikem dočasné pracovní neschopnosti vyžadovat až za období 
delší než 3 kalendářní dny.  
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna znamená řadu nadbytečných administrativních 
úkonů pro ošetřující lékaře a posudkové lékaře orgánu 
nemocenského pojištění. Navíc navrhovaná úprava neeliminuje 
možnost vytváření korupčního prostředí na straně ošetřujících lékařů, 
jak uvádí předkladatel. V rámci snižování administrativní zátěže 
lékařů proto požadujeme zachovat stávající platné znění § 57 odst. 3 
a zároveň jako účinnou prevenci proti zneužívání dočasné pracovní 
neschopnosti doporučujeme vykonávat důslednou kontrolní činnost v 
souladu s platnými právními předpisy ze strany orgánů 
nemocenského pojištění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     
 

Obecně Ministerstvo 
vnitra 

V návaznosti na zavedení elektronické podoby rozhodnutí v oblasti 
dočasné pracovní neschopnosti navrhujeme upravit terminologii 
užívanou v novelizovaném právním předpise tak, aby jasně 
reflektovala podobu (elektronickou nebo listinnou), která má být v 
daném případě využívána. 
1. V této věci upozorňujeme například na pojem „předepsaný 
tiskopis“, který je užíván v případech, kdy je předpokládána výlučně 
listinná podoba (§ 60 odst. 1), ale také v případě, kdy je stanovena 
podoba výlučně elektronická [§ 61 písm. e)]. Navrhujeme proto 
upravit navrhovaný zákon tak, aby byl pojem „předepsaný tiskopis“ 
užíván výlučně v případě listinné podoby. Pokud je stanovena 
výlučně elektronická podoba, navrhujeme tento pojem nahradit 
legislativně zavedeným pojmem „elektronický formulář“. 
 
2. Dále navrhujeme sjednotit užívání formulací „elektronická 
adresa“ a „adresa elektronické pošty“, přičemž přesnějším a 

Vysvětleno 
 
 
 
 
K ad 1 ) – nepůjde výlučně o elektronickou podobu, 
bude proto používán „předepsaný tiskopis“. 
Pojem „tiskopis“ je v zákoně používám pro obě 
formy, písemnou (listinnou) i elektronickou (obdobně 
jako např. v daňovém řádu).  
 
 
 
 
K ad 2) – vysvětleno. Elektronická adresa určená 
orgánem nemocenského pojištění je technický 
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aktuálnějším je druhý uvedený výraz.  
 
3. Upozorňujeme, že „písemnou formou“ se rozumí písemnost v 
listinné i elektronické podobě (viz například § 562 odst. 1 
občanského zákoníku). Navrhujeme proto tuto skutečnost při 
rozlišování listinné a písemné podoby zohlednit. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
 

termín, který je běžně používán.  
 
K ad 3) – vysvětleno. Formulace odpovídá formám 
podání uvedeným v § 37 odst. 4 správního řádu.  
Byla provedena revize všech novelizovaných 
ustanovení z hlediska důsledného označení formy 
podání.  
 

K bodu 4 Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 4 – k § 60:  
 V odstavci 1 navrhujeme zavést pro pojištěnce možnost 
zažádat ošetřujícího lékaře o vydání potvrzení o vzniku, ukončení či 
změně dočasné pracovní neschopnosti také v elektronické podobě. 
V této věci upozorňujeme, že možnost vystavit tato potvrzení 
elektronicky byla zavedena zákonem č. 259/2017 Sb., považujeme 
tedy za vhodné ponechat tuto možnost i při opětovném zavedení 
eNeschopenky. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 
Elektronizace všech dílů rozhodnutí o DPN není 
součástí 1. etapy e-Neschopenky, proto nebude 
možné vydávat elektronicky všechna potvrzení. 
Uvedená problematika bude součástí 2. etapy e-
Neschopenky. V současné době probíhá vyhodnocení 
konzultací RIA k 2. etapě e-Neschopenky. 

K bodům 4 
a 5 návrhu 
a k části I. 
důvodové 
zprávy 

Odbor 
kompatibility 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
K bodům 4 a 5 návrhu a k části I. důvodové zprávy (Zhodnocení 
dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů): 
Ošetřující lékař dle návrhu povinně vystaví rozhodnutí o vzniku 
dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí o ukončení dočasné 
pracovní neschopnosti v elektronické podobě a tyto pak odešle na 
elektronickou adresu určenou příslušným orgánem nemocenského 
pojištění (§ 60 odst. 2 a § 61 písm. e) novely). V důvodové zprávě 
návrhu ovšem není dostatečně objasněno, jakým způsobem bude 
elektronické předávání těchto osobních údajů včetně citlivých 
dostatečně zabezpečeno. Samotné odeslání těchto rozhodnutí na 
běžnou elektronickou adresu a bez šifrování není možné považovat 
za dostatečnou ochranu osobních údajů, které jsou součástí 
rozhodnutí. Máme proto pochybnosti, zda budou dodrženy zásady 
ochrany osobních údajů obsažené v současnosti platném zákoně č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, resp. v nařízení Evropského 

Akceptováno 
 
Důvodová zpráva byla o technické aspekty doplněna.  
Pokud jde o bezpečnost předávaných informací, 
veškerá komunikace a zasílání osobních údajů bude 
probíhat prostřednictvím zabezpečeného kanálu, při 
respektování všech bezpečnostních pravidel tak, jako 
je tomu u současných služeb elektronických podání 
ČSSZ/OSSZ (v žádném případě se nejedná o běžnou 
emailovou komunikaci).  
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parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení s § 4 odst. 2 vládního 
návrhu zákona o zpracování osobních údajů (sněmovní tisk 138/0), 
který má za cíl zahrnout do působnosti obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů i činnosti, které nespadají do oblasti působnosti práva 
EU. 
Vzhledem k tomu, že jak zákon č. 101/2000 Sb., tak obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů 2016/679 ukládá náležité zabezpečení 
osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických 
nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním 
zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením 
(čl. 5 odst. 1 písm. f) nařízení), je nutné důvodovou zprávu v tomto 
smyslu doplnit a úroveň ochrany obhájit. Souhlasíme s tím, že návrh 
nepřináší změny v okruhu sdělovaných údajů, ale mění se forma 
jejich předávání, zabezpečení této cesty předávání proto žádáme 
rozvést v rámci důvodové zprávy, event. v případě potřeby doplnit i 
samotný návrh. Formulace pro futuro v části I. důvodové zprávy, že 
„úprava lékařského softwaru bude muset být provedena“ nebo „bylo 
by nutno zajistit ochranu osobních údajů jednak v rámci 
ČSSZ/OSSZ…., jednak ochranu osobních údajů při jejich přenosu z 
ČSSZ na příslušný služební orgán“ spíše budí dojem, že dostatečný 
stupeň ochrany dat a přenosu dat v současné době zajištěn není, a z 
návrhu není ani zřejmé, kdy a jak ho bude docíleno. Ochrana dat a 
jejich přenosu musí být zajištěna v momentě účinnosti navrhované 
novely, je proto nutné dostatečně revidovat současný stav nebo návrh 
novely o povinné ochranné prvky doplnit.  
 

K bodu 20  Odbor 
kompatibility 

K bodu 20 návrhu: 
Navržené ustanovení dává orgánům nemocenského pojištění možnost 
provést opravu zřejmých nesprávností v rozhodnutích. Dle důvodové 
zprávy má jít pouze o písařské chyby, ovšem navrhovaný § 163a 
umožňuje opravu také „zřejmých nesprávností týkajících se 

Vysvětleno 
 
Do důvodové zprávy bylo doplněno, že se jedná 
o opravu písařských chyb a zřejmých nesprávností. 
Ustanovení bylo konstruováno obdobně jako 
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identifikačních údajů o pojištěnci nebo zaměstnavateli“. Obáváme se 
ovšem, že v tomto případě může dojít k záměně a existuje tudíž 
riziko chybného zpracování osobních údajů, kterému by mělo být jak 
podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., tak podle obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 zamezeno. Osobní údaje 
musí být přesné, jejich aktualizace je sice žádoucí, ale musí být 
rovněž přesná (čl. 5 odst. 1 písm. d) obecného nařízení). Navrhujeme 
proto citovaný konec ustanovení vypustit. 
 

ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

K důvodové 
zprávě 

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
 
Část I důvodové zprávy zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“)  je třeba doplnit o 
technické aspekty celé záležitosti.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
DPIA je zdařilé po právní stránce věci, nicméně je nezbytné ho 
doplnit o technické pozadí návrhu: 
ÚOOÚ považuje za potřebné rozvést, o jaké „vlastní informační 
systémy ČSSZ/OSSZ“, které důvodová zpráva zmiňuje, se jedná. 
Zároveň by měla DPIA popsat, jak konkrétně si navrhovatel 
představuje úpravu lékařského softwaru, kterou požaduje, aby byla 
zajištěna potřebná míra ochrany osobních údajů. Co v praxi budou 
muset mít lékaři za zařízení či software? Kam se lékař bude 
přihlašovat? 
V neposlední řadě je třeba v rámci DPIA osvětlit, jak přesně je 
navrhovatelem zamýšleno zabezpečení konverzace mezi lékařem a 
orgány nemocenského pojištění. 

Akceptováno 
 
Důvodová zpráva byla o technické aspekty doplněna.  
Návrh tzv. 1. etapy eNeschopenky, která nezavádí 
žádný nový (ani koncepčně jiný) systém komunikace 
mezi ČSSZ/OSSZ/oš. lékařem/pojištěncem, ale 
pouze ukládá povinnost všem ošetřujícím lékařům 
využívat již existující služby, která je v podmínkách 
ČSSZ na bázi dobrovolnosti zavedena a funkční již 
od roku 2010. 
 
Nijak se rovněž nemění skutečnost, že ČSSZ je 
správcem svého integrovaného informačního 
systému, který je prvkem kritické informační 
infrastruktury státu, disponuje příslušnými atesty, že 
je informačním systémem veřejné správy (ISVS) atd. 
Připomínku ÚOOÚ lze proto dle našeho názoru 
vypořádat v zásadě pouze poukazem na fakt, že tzv. 
1. etapa eNeschopenky je věcně toliko legislativním 
opatřením (resp. třemi opatřeními, dvěma na straně 
ošetřujících lékařů a jedním na straně 
zaměstnavatelů) souvisejícím s novou službou 
ePortálu pro zaměstnavatele zaváděnou od 1. 1. 2019, 
přičemž všechna tato opatření mají zajistit on-line 
dostupnost údajů o dočasných pracovních 
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neschopnostech zaměstnanců.  
Případné další podrobnosti týkající se technických 
parametrů všech elektronických podání 
v podmínkách ČSSZ lze dohledat ve veřejných 
zdrojích, zejména na webových adresách 
https://www.cssz.cz/cz/e-podani/, resp. 
https://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/. 
 

K § 60 odst. 
2 
 

GIBS K § 60 odst. 2 
Navrhované zavedení povinné elektronické formy hlášení 
ošetřujícího lékaře orgánu nemocenského pojištění (OSSZ nebo 
služebnímu orgánu) o vzniku a skončení dočasné pracovní 
neschopnosti k 1. 7. 2019 je mimo dosavadní vývoj jednání mezi 
bezpečnostními sbory a MPSV. Služební orgány tudíž nejsou na tuto 
situaci připraveny a nelze predikovat, zda se stihnou v tomto novém 
termínu na dané změny reagovat a rovněž není možné stanovit s 
těmito změnami spojené náklady, a to také s ohledem na skutečnost, 
že nebylo ze strany České správy sociálního zabezpečení (dále jen 
„ČSSZ“) sděleno technické a věcné řešení. V této souvislosti také 
upozorňujeme na značnou nesystematičnost navrhovaných změn v 
návaznosti na 2. etapu realizace elektronické formy DPN plánované 
od 1. 1. 2021, která by měla umožňovat elektronickou i písemnou 
formu.   
K zajištění povinnosti uvedené v § 60 odst. 2 služebními orgány 
nemocenského pojištění je, mimo jiné, nutné znát technické a věcné 
řešení portálu ČSSZ (včetně stanovení datové věty), dále pak je nutno 
zintenzivnit spolupráci s ČSSZ na zajištění společného úložiště 
Ministerstva vnitra na stránkách portálu ČSSZ. Služební orgány 
nemocenského pojištění Ministerstva vnitra, Úřadu pro zahraniční 
styky a informace, Bezpečnostní informační služby a Generální 
inspekce bezpečnostních sborů budou následně potřebovat minimálně 
6 - 9 měsíců pro přípravu technického řešení, které musí být 
podpořeno usnesením vlády vyplývajícího ze zvláštních postupů dle 
§ 167e zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 

Akceptováno částečně 
 
Oproti původnímu návrhu se povinnost zaslat hlášení 
o vzniku či skončení DPN výlučně elektronickou 
formou v této fázi realizace e-Neschopenky navrhuje 
zavést pouze v tzv. „civilní sféře“, tj. u hlášení 
podávaných ošetřujícími lékaři příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení. Zavedení povinnost 
zaslat hlášení o vzniku či skončení DPN výlučně 
elektronickou formou příslušnému služebnímu 
orgánu i v oblasti ozbrojených sil a sborů bude 
realizováno až později, neboť požadavky 
na povinnou elektronizaci tohoto hlášení vycházely 
od zaměstnavatelů z civilní sféry.  
Příslušná ustanovení návrhu byla upravena tak, že 
v této fázi e-Neschopenky půjde o možnost, nikoliv 
o povinnost ošetřujícího lékaře oznamovat 
elektronicky vznik či ukončení DPN příslušnému 
služebnímu orgánu NP, jedná se tedy o zachování 
současného právního stavu.  
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pozdějších předpisů, které bude nutné rovněž zpracovat, projednat a 
schválit.  
Se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a ČSSZ bylo o těchto 
nezbytných krocích během posledního roku intenzivně jednáno, proto 
nám není zcela jasný záměr předkládaného materiálu, který se liší od 
pozice, kterou uplatňovalo MPSV na předcházejících jednáních k 
dané problematice. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K důvodové 
zprávě, 
část E. 

GIBS 2. K důvodové zprávě, část E. Dopady na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty a další dopady 
Důvodová zpráva na straně 13 uvádí, že pokud by hlášení 
ošetřujícího lékaře směřovala přímo na služební orgány tak náklady 
ČSSZ nevzniknou. Je však nutné upozornit, že náklady vzniknou 
samotným lékařům na úpravu lékařských softwarů, které musí 
umožnit plnění zákonných požadavků a to odesílání elektronických 
formulářů rovněž na služební orgány (včetně nezbytné autentizace u 
těchto služebních orgánů, byť budou ošetřovat např. pouze 1 
příslušníka.). Rovněž vzniknou finanční náklady na straně služebních 
orgánů na úpravu jejich informačních systémů, které budou muset 
nově zajistit přijímání elektronických hlášení o DPN. Je také třeba 
reflektovat skutečnost, na kterou byli pracovníci MPSV a ČSSZ při 
společných jednáních upozorňování, a to, že se v některých 
případech, zejména u GIBS jedná o sdělení utajované informace v 
režimu utajení (jde o příslušníky, jejichž vztah ke GIBS je utajován) a 
utajovanou informaci lze elektronicky zasílat pouze certifikovaným 
informačním systémem příslušného stupně utajení.    
Služební orgány mají snahu situaci řešit, ale je třeba vzájemná 
spolupráce ze strany MPSV a ČSSZ a zajištění servisní role ČSSZ 
vůči služebním orgánům nemocenského pojištění je třeba chápat 
nikoliv pouze jako servis služebním orgánům, ale zejména vůči 
ošetřujícím lékařům, kterým se přístupem na 1 společný portál ČSSZ 
podstatně zjednoduší situace, sníží finanční náklady a v neposlední 
řadě se tím zajistí hladší průběh schválení právního předpisu 

Vysvětleno 
 
V souvislosti s tím, že se jedná o zachování 
současného právního stavu, tj. možnosti, nikoliv 
povinnosti lékaře oznamovat služebním orgánům 
elektronicky vznik či ukončení DPN příslušníků 
ozbrojených sil a sborů, nebude se jednat o povinné 
plnění zákonných požadavků lékařem.  
Jinak se odkazuje též na vypořádání předchozí 
připomínky.  
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
stanovujícího povinné elektronické zasílání hlášení DPN ošetřujícími 
lékaři.    
Mělo by být tedy společným zájmem MPSV a ČSSZ tuto situaci 
řešit, sdělit co nejdříve technické a věcné řešení elektronického 
hlášení DPN, včetně datové věty a dohodnout se služebními orgány 
všechny související skutečnosti, z nichž například požadované 
finanční náklady služebních orgánů je třeba zahrnout rovněž do 
důvodové zprávy a vyhodnocení RIA. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K § 57 odst. 
3 

GIBS Požadujeme vysvětlit, jak bude prakticky prováděn „předchozí 
písemný souhlas příslušného orgánu nemocenského pojištění 
uděleného na žádost ošetřujícího lékaře“ při vystavování DPN 
pacientovi zpětně v ordinaci lékaře. Zejména v případě služebních 
orgánů nebude možné zajistit souhlas v on-line režimu, tudíž lhůta 
bude minimálně 24 hodin/pracovní den.  
 Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     
 

K § 61 
písm. t) 

GIBS Povinnost oznámení odcizení, ztráty, zneužití apod. přiděleného 
identifikátoru ošetřujícímu lékaři uvedená v § 61 písm. t) by měla být 
stanovena povinně všem orgánům nemocenského pojištění. Pro 
usnadnění práce ošetřujícím lékařům by toto upozornění mohla 
služebním orgánům nemocenského pojištění zasílat automatizovaně 
ČSSZ. Příslušné služební orgány nemocenského pojištění znají své 
pacienty a jejich ošetřující lékaře a mohou tudíž přijmout náležitá 
opatření k potencionálním hrozbám vyplývajícím z rizika zneužití 
dat.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 
Jedná se o stejný text jako současné znění § 61 
písm. t) ve vztahu k povinnosti ošetřujícího lékaře 
zabezpečit příslušné tiskopisy a sdělit neprodleně 
příslušnému orgánu nemocenského pojištění ztrátu, 
zničení nebo poškození těchto tiskopisů. 
Nejedná se o žádnou odchylku od současného stavu. 

K povinné 
elektronizac
i 

ÚZSI K § 60 odst. 2 (§ 61 písm. c), § 162 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. 
b) 
 
Navrhované zavedení povinné elektronické formy hlášení 
ošetřujícího lékaře orgánu nemocenského pojištění (OSSZ nebo 

Vysvětleno 
 
Oproti původnímu návrhu se povinnost zaslat hlášení 
o vzniku či skončení DPN výlučně elektronickou 
formou v této fázi realizace e-Neschopenky navrhuje 
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služebnímu orgánu) o vzniku a skončení dočasné pracovní 
neschopnosti k 1. 7. 2019 je mimo dosavadní vývoj jednání mezi 
bezpečnostními sbory a MPSV. Služební orgány tudíž nejsou na tuto 
situaci připraveny a nelze predikovat, zda stihnou v tomto novém 
termínu na dané změny reagovat a rovněž není možné stanovit s 
těmito změnami spojené náklady, a to také s ohledem na skutečnost, 
že nebylo ze strany České správy sociálního zabezpečení (dále jen 
„ČSSZ“) sděleno technické a věcné řešení. V této souvislosti také 
upozorňujeme na značnou nesystematičnost navrhovaných změn v 
návaznosti na 2. etapu realizace elektronické formy DPN plánované 
od 1. 1. 2021, která by měla umožňovat elektronickou i písemnou 
formu.   
K zajištění povinnosti uvedené v § 60 odst. 2 služebními orgány 
nemocenského pojištění je, mimo jiné, nutné znát technické a věcné 
řešení portálu ČSSZ (včetně stanovení datové věty), dále pak je nutno 
zintenzivnit spolupráci s ČSSZ na zajištění společného úložiště 
Ministerstva vnitra na stránkách portálu ČSSZ. Služební orgány 
nemocenského pojištění Ministerstva vnitra, Úřadu pro zahraniční 
styky a informace, Bezpečnostní informační služby a Generální 
inspekce bezpečnostních sborů budou následně potřebovat minimálně 
6 - 9 měsíců pro přípravu technického řešení, které musí být 
podpořeno usnesením vlády vyplývajícího ze zvláštních postupů dle 
§ 167e zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, které bude nutné rovněž zpracovat, projednat a 
schválit.  
Se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a ČSSZ bylo o těchto 
nezbytných krocích během posledního roku intenzivně jednáno, proto 
nám není zcela jasný záměr předkládaného materiálu, který se liší od 
pozice, kterou uplatňovalo MPSV na předcházejících jednáních k 
dané problematice. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

zavést pouze v tzv. „civilní sféře“, tj. u hlášení 
podávaných ošetřujícími lékaři příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení. Zavedení povinnost 
zaslat hlášení o vzniku či skončení DPN výlučně 
elektronickou formou příslušnému služebnímu 
orgánu i v oblasti ozbrojených sil a sborů bude 
realizováno až později, neboť požadavky 
na povinnou elektronizaci tohoto hlášení vycházely 
od zaměstnavatelů z civilní sféry.  
Příslušná ustanovení návrhu byla upravena tak, že 
v této fázi e-Neschopenky půjde o možnost, nikoliv 
o povinnost ošetřujícího lékaře oznamovat 
elektronicky vznik či ukončení DPN příslušnému 
služebnímu orgánu NP, jedná se tedy o zachování 
současného právního stavu.  
 

K důvodové 
zprávě, 

ÚZSI K důvodové zprávě část E. Dopady na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty a další dopady 

Vysvětleno 
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části E Důvodová zpráva na straně 13 uvádí, že pokud by hlášení 

ošetřujícího lékaře směřovala přímo na služební orgány, tak náklady 
ČSSZ nevzniknou. Je však nutné upozornit, že náklady vzniknou 
samotným lékařům na úpravu lékařských softwarů, které musí 
umožnit plnění zákonných požadavků, a to odesílání elektronických 
formulářů rovněž na služební orgány (včetně nezbytné autentizace u 
těchto služebních orgánů, byť budou ošetřovat např. pouze 1 
příslušníka.). Rovněž vzniknou finanční náklady na straně služebních 
orgánů na úpravu jejich informačních systémů, které budou muset 
nově zajistit přijímání elektronických hlášení o DPN. Je také třeba 
reflektovat skutečnost, na kterou byli pracovníci MPSV a ČSSZ při 
společných jednáních upozorňováni, a to, že se v některých 
případech, zejména u zpravodajských služeb jedná o sdělení 
utajované informace až ve stupni utajení Tajné (jde o příslušníky, 
jejichž vztah ke zpravodajské službě je utajován, přičemž služební 
orgán nemocenského pojištění zpravodajské služby je totožný s 
příslušnou zpravodajskou službou) a utajovanou informaci lze 
elektronicky zasílat pouze certifikovaným informačním systémem 
příslušného stupně utajení.    
Služební orgány mají snahu situaci řešit, ale je třeba vzájemná 
spolupráce ze strany MPSV a ČSSZ s tím, že zajištění servisní role 
ČSSZ vůči služebním orgánům je třeba chápat nikoliv pouze jako 
servis služebním orgánům, ale zejména vůči ošetřujícím lékařům, 
kterým se přístupem na 1 společný portál ČSSZ podstatně zjednoduší 
situace, sníží finanční náklady a v neposlední řadě se tím zajistí 
hladší průběh schválení právního předpisu stanovujícího povinné 
elektronické zasílání hlášení DPN ošetřujícími lékaři.    
Mělo by být tedy společným zájmem MPSV a ČSSZ tuto situaci 
řešit, sdělit služebním orgánům co nejdříve technické a věcné řešení 
elektronického hlášení DPN, včetně datové věty a dohodnout se 
služebními orgány všechny související skutečnosti, neboť například 
požadované finanční náklady služebních orgánů je třeba zahrnout 
rovněž do důvodové zprávy a vyhodnocení RIA. 
Tato připomínka je zásadní. 

V souvislosti s tím, že se jedná o zachování 
současného právního stavu, tj. možnosti, nikoliv 
povinnosti lékaře oznamovat služebním orgánům 
elektronicky vznik či ukončení DPN příslušníků 
ozbrojených sil a sborů, nebude se jednat o povinné 
plnění zákonných požadavků lékařem.  
Jinak se odkazuje též na vypořádání předchozí 
připomínky. 
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K § 57 odst. 
3 

ÚZSI K § 57 odst. 3 
Požadujeme vysvětlit, jak bude prakticky prováděn „předchozí 
písemný souhlas příslušného orgánu nemocenského pojištění 
uděleného na žádost ošetřujícího lékaře“ při vystavování DPN 
pacientovi zpětně v ordinaci lékaře. Zejména v případě služebních 
orgánů nebude možné zajistit souhlas v on-line režimu, tudíž lhůta 
bude minimálně 24 hodin/pracovní den.  
  Tato připomínka je zásadní. 

 
Vyřešeno vyhověním zásadní připomínce 
k návrhu textu zákona. 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     
Z tohoto důvodu není třeba doplňovat důvodovou 
zprávu o požadované vysvětlení. 
  

K § 61 
písm. t) 

ÚZSI K § 61 písm. t) 
Povinnost oznamovat odcizení, ztrátu, zneužití apod. přiděleného 
identifikátoru uložená ošetřujícímu lékaři v § 61 písm. t) by měla být 
stanovena povinně vůči všem orgánům nemocenského pojištění. Pro 
usnadnění práce ošetřujícím lékařům by toto upozornění mohla 
služebním orgánům nemocenského pojištění zasílat automatizovaně 
ČSSZ. Příslušné služební orgány nemocenského pojištění znají své 
pacienty a jejich ošetřující lékaře a mohou tudíž přijmout náležitá 
opatření k potencionálním hrozbám vyplývajícím z rizika zneužití 
dat. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 
Jedná se o stejný text jako současné znění § 61 
písm. t) ve vztahu k povinnosti ošetřujícího lékaře 
zabezpečit příslušné tiskopisy a sdělit neprodleně 
příslušnému orgánu nemocenského pojištění ztrátu, 
zničení nebo poškození těchto tiskopisů. 
Nejedná se o žádnou odchylku od současného stavu. 

Obecně BIS Obecně:  
Návrh nahrazuje dosud neúčinnou novelizaci zákona  
č. 187/2006 Sb., provedenou zákonem č. 259/2017, který do zákona 
mimo jiné zavedl tzv. elektronickou neschopenku, a to z důvodu 
nereálnosti zavedení původního konceptu do stanoveného data 
účinnosti novelizace k 1 lednu 2019. Nově má být proto do zákona 
zakotvena zatím pouze první etapa zavedení elektronické 
neschopenky, a to s účinností k 1. červenci 2019.  
Nový návrh ovšem nenavazuje plně na výsledky dohody, která byla k 

Akceptováno 
 
Oproti původnímu návrhu se povinnost zaslat hlášení 
o vzniku či skončení DPN výlučně elektronickou 
formou v této fázi realizace e-Neschopenky navrhuje 
zavést pouze v tzv. „civilní sféře“, tj. u hlášení 
podávaných ošetřujícími lékaři příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení. Zavedení povinnost 
zaslat hlášení o vzniku či skončení DPN výlučně 
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otázce zavádění elektronické neschopenky dosažena jednáním mezi 
MPSV a bezpečnostními složkami. Návrh je pro nás proto v 
předložené podobě nepřijatelný, a to zejména z důvodů pochybnosti o 
reálnosti implementace vhodného řešení do navrženého termínu 
účinnosti novelizace (viz další připomínky). Žádáme proto o úpravu 
materiálu, aby závěry dosažené při jednání o předchozí novelizaci 
byly v textu plně promítnuty a návrh byl z hlediska specifických 
potřeb bezpečnostních složek přijatelný a prakticky realizovatelný.    
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

elektronickou formou příslušnému služebnímu 
orgánu i v oblasti ozbrojených sil a sborů bude 
realizováno až později, neboť požadavky 
na povinnou elektronizaci tohoto hlášení vycházely 
od zaměstnavatelů z civilní sféry.  
Příslušná ustanovení návrhu byla upravena tak, že 
v této fázi e-Neschopenky půjde o možnost, nikoliv 
o povinnost ošetřujícího lékaře oznamovat 
elektronicky vznik či ukončení DPN příslušnému 
služebnímu orgánu NP, jedná se tedy o zachování 
současného právního stavu. 
 

Nové body Zmocněnkyně 
pro lidská 
práva 

V čl. 1 se vkládají nové body 1 a 2, které zní 
„1. V § 15 odst. 4 písm. a) se doplňují slova včetně poznámky pod 
čarou  
„s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je 
schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínekx), 
 
2. V § 28 odst. 1 se doplňují slova včetně poznámky pod čarou  
 
„s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je 
schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínekx),“ 
_____________________ 
x) § 39 odst. 4 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“ 
Dosavadní body 1 až 20 se označují jako body 3 až 22. 
 
Odůvodnění 
Navrhujeme uvést předmětná ustanovená zákona týkajících se 
ochranné lhůty a vyplácení nemocenské do souladu se zákonem č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o zaměstnanosti“), který přiznává osobám schopným 
výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek právo být 
uchazeči o zaměstnání a také jim náleží podpora v nezaměstnanosti 

Neakceptováno – nad rámec návrhu 
 
Účelem dávek nemocenského a důchodového 
pojištění je přiměřená náhrada ztráty příjmu z 
výdělečné činnosti. Starobní důchod a invalidní 
důchod pro invaliditu třetího stupně jsou 
koncipovány tak, aby nahrazovaly přiměřeně ztrátu 
celého příjmu osobám, které pro stáří nebo 
dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nemohou být 
výdělečně činné. Z tohoto důvodu, pokud pracují, je 
omezeno poskytování nemocenského v souladu s 
nálezem Ústavního soudu č. 92/1995, poněvadž 
nahrazovat plně ztrátu příjmu poskytováním důchodu 
a zároveň i nemocenským je v rozporu s účelem 
těchto dávek. 
Odůvodnění návrhu odkazem na právní úpravu v 
zákoně o zaměstnanosti nelze akceptovat. Každý 
systém má jiný účel, pro který si stanoví zvláštní 
podmínky. Uchazečem o zaměstnání se může stát i 
poživatel starobního důchodu. Vyhovění požadavku 
by znamenalo vznik neodůvodněných rozdílů mezi 
pracujícími poživateli invalidního důchodu pro 
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nebo podpora při rekvalifikaci. 
Zákon o zaměstnanosti tak reflektuje schopnost vykonávat práci i 
osobami, jež požívají invalidní důchod pro třetí stupeň invalidity. 
Zaměstnanecký poměr těchto pojištěnců je většinou stabilní a 
dlouhodobý a na tyto osoby mohou být jako na živitele odkázány i 
osoby nezletilé. Dle stávajícího znění zákona však těmto osobám 
např. neplyne ochranná lhůta a nemocenské je jim vypláceno jen po 
dobu nejvýše 70 kalendářních dnů. Stávající úpravu tak lze označit za 
vysoce diskriminační. Na tento fakt dlouhodobě poukazují i 
organizace na ochranu práv osob se zdravotním postižením.  
Nároky v oblasti zaměstnanosti, tak i v oblasti nemocenského 
pojištění, vyplývají z pracovního poměru, je nelogické a prakticky 
neudržitelné, aby režim nemocenského pojištění byl pro tuto skupinu 
pojištěnců odlišný.  
Z těchto důvodů považujeme za nutné, aby došlo ke změně i těchto 
ustanovení zákona o nemocenském pojištění. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

invaliditu třetího stupně, kteří jsou schopni pracovat 
za zcela mimořádných podmínek, a nejen poživateli 
starobního důchodu, ale i a poživateli invalidního 
důchodu pro invaliditu třetího stupně, u nichž nebylo 
konstatováno, že jsou schopni pracovat za zcela 
mimořádných podmínek, a přesto pracují s využitím 
zbytkového pracovního potenciálu. 

Nové body Národní rada 
zdravotně 
postižených 

1. V čl. 1 se vkládá nový bod 1, který zní: 
„1. V § 28 se doplňuje odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou 
č. x zní: 
2. Omezení uvedené v odstavci 1 se nevztahuje na osobu invalidní ve 
třetím stupni, která je schopna výdělečné činnosti za zcela 
mimořádných podmínekx). 
_____________________ 
x) § 39 odst. 4 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8. 
Dosavadní body 1 až 20 se označují jako body 2 až 21. 
 
Odůvodnění 
Navrhovaná změna uvádí do souladu právní úpravu nemocenského 

Neakceptováno – nad rámec návrhu 
 
Účelem dávek nemocenského a důchodového 
pojištění je přiměřená náhrada ztráty příjmu z 
výdělečné činnosti. Starobní důchod a invalidní 
důchod pro invaliditu třetího stupně jsou 
koncipovány tak, aby nahrazovaly přiměřeně ztrátu 
celého příjmu osobám, které pro stáří nebo 
dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nemohou být 
výdělečně činné. Z tohoto důvodu, pokud pracují, je 
omezeno poskytování nemocenského v souladu s 
nálezem Ústavního soudu č. 92/1995, poněvadž 
nahrazovat plně ztrátu příjmu poskytováním důchodu 
a zároveň i nemocenským je v rozporu s účelem 
těchto dávek. 
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pojištění s právní úpravou 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento zákon přiznává osobám schopným výdělečné 
činnosti za zcela mimořádných podmínek právo být uchazeči o 
zaměstnání a také jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo 
podpora při rekvalifikaci. To jsou zásadní odchylky od jiných osob 
invalidních ve třetím stupni. 
Protože jak nároky v oblasti zaměstnanosti, tak v oblasti 
nemocenského pojištění, jsou nároky vyplývajícími z pracovního 
poměru, je nelogické a prakticky neudržitelné, aby režim 
nemocenského pojištění byl pro tuto skupinu pojištěnců odlišný. Z 
tohoto důvodu je provedení námi navrhované změny nezbytné. 
Pro představu, o jaké skupiny osob se jedná, uvádíme, že do roku 
2009 byly schopni soustavné výdělečné činnosti za zcela 
mimořádných podmínek pojištěnci s těmito postiženími: 
1. Úplná nevidomost obou očí (kategorie 5 dle klasifikace SZO 
- ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po 
zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí) 
2. Praktická nevidomost obou očí (kategorie 4 dle klasifikace SZO 
- zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit 
nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i 
když centrální ostrost není postižena) 
3. Amputační ztráta obou dolních končetin v bérci a výše 
4. Amputační ztráta obou horních končetin v zápěstí a výše 
5. Amputační ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny 
6. Ochrnutí dvou končetin (hemiplegie, paraplegie, těžká hemiparéza 
a těžká paraparéza) 
7. Zdravotní postižení způsobující imobilitu, pro kterou je osoba 
trvale odkázána na vozík pro invalidy 
8. Střední mentální retardace (IQ 35 - 49) 
9. Těžké formy duševních onemocnění provázené častými atakami a 
opakovaným ústavním léčením, se závažným postprocesuálním 
defektem a s těžkým narušením osobnosti 
10. Těžce slabý zrak spolu s těžkou nedoslýchavostí, popřípadě 

Odůvodnění návrhu odkazem na právní úpravu v 
zákoně o zaměstnanosti nelze akceptovat. Každý 
systém má jiný účel, pro který si stanoví zvláštní 
podmínky. Uchazečem o zaměstnání se může stát i 
poživatel starobního důchodu. Vyhovění požadavku 
by znamenalo vznik neodůvodněných rozdílů mezi 
pracujícími poživateli invalidního důchodu pro 
invaliditu třetího stupně, kteří jsou schopni pracovat 
za zcela mimořádných podmínek, a nejen poživateli 
starobního důchodu, ale i a poživateli invalidního 
důchodu pro invaliditu třetího stupně, u nichž nebylo 
konstatováno, že jsou schopni pracovat za zcela 
mimořádných podmínek, a přesto pracují s využitím 
zbytkového pracovního potenciálu. 
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úplnou nebo praktickou hluchotou 
Poznámka:  
Klasifikací SZO se rozumí Mezinárodní statistická klasifikace 
nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální 
revize schválené Světovou zdravotnickou organizací. 
 
Závěrem uvádíme, že i stávající vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se 
stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti 
posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro 
účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), obsahuje zvláštní 
úpravu toho, co se rozumí zcela mimořádnými podmínkami, kterými 
jsou zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání 
zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, 
nástrojů, používání zvláštních pracovních pomůcek nebo každodenní 
podpora nebo pomoc na pracovišti formou předčitatelských služeb, 
tlumočnických služeb nebo pracovní asistence. 
 
Z uvedeného vyplývá, že požadované zcela mimořádné podmínky 
naprosto odpovídají postižením, která uvádíme pro ilustraci, viz výše. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Obecně ČMKOS Obecně k návrhu 
Českomoravská konfederace odborových svazů projednala 
předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, na zasedání 
Legislativní rady ČMKOS dne 27. července 2018 a zaujala k němu 
následující stanovisko: 
Návrh novely zákona kromě nové úpravy elektronické neschopenky 
obsahuje i návrh na změnu možnosti zpětného vystavování 
pracovních neschopností. Přestože předkladatel zdůvodňuje tento 
návrh vazbou na záměr zrušit karenční dobu a očekávaný tlak na 
vystavování krátkodobých pracovních neschopností, i možné 
korupční prostředí. ČMKOS s ním zásadně nesouhlasí. 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     
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ČMKOS je přesvědčena, že by se tento krok mohl negativně 
promítnout na zaměstnance. Např. při úrazu, kdy je nezbytná 
okamžitá operace, slouží tyto 3 dny právě k tomu, aby zdravotnické 
zařízení mohlo rozhodnout o pracovní neschopnosti (pacient nemusí 
být schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen sdělit 
lékaři, že potřebuje vystavit neschopenku) a absence zaměstnance 
pak byla považována za omluvenou neúčast v práci. Již samotné 
zavedení elektronických neschopenek povede ke zkrácení doby, do níž 
se orgán nemocenského pojištění dozví o nově vzniklé pracovní 
neschopnosti. Není proto důvod přistupovat k dalšímu kroku, který by 
se navíc mohl zkomplikovat život zaměstnancům, resp. v některých 
případech i prodloužit dobu, do níž by zaměstnanci byly vyplaceny 
nemocenské dávky, pokud by v případě nejasností spojených se 
začátkem pracovní neschopnosti musel o tomto rozhodnout orgán 
nemocenského pojištění.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

K bodu 2 ČMKOS Bod 2 (§ 57 odst. 3) požadujeme zrušit 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava povede k velkému zatížení již tak velmi přetížené 
lékařské posudkové služby na ČSSZ, které se z důvodu vydávání 
souhlasů jeví jako naprosto irelevantní.   
Je třeba vzít v úvahu, že rozhodování o vystavení DPN je výhradně 
na straně lékaře na základě vyšetření pacienta. V praxi se hodně 
používá institutu zpětného uznání v případě, že dojde k ošetření na 
odborném pracovišti (např. chirurgie) bez hospitalizace a následující 
den nebo po dnech pracovního klidu vystavuje DPN příslušný 
praktický lékař.  S odůvodněním opírajícím se o „spekulativní využití 
vhodných příznaků“ se nelze ztotožnit. O vzniku DPN rozhoduje lékař 
vypořádání – viz na základě vyšetření, pokud není důvod pro 
vystavení DPN postupuje dle ust. § 57 odst. 4. a vydá rozhodnutí, že 
dočasná pracovní neschopnost nevznikla. Ošetřující lékař by měl být 
natolik odborníkem, aby pokus o „spekulativní uznání biologicky 

Akceptováno 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     
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neodůvodněné DNP“ odhalil a DNP nevystavil. 
Velké problémy bude nová úprava působit při uznání DPN 
zaměstnancům ve směnných provozech, kdy pro akutní poruchu 
zdravotního stavu nenastoupí na odpolední nebo noční směnu (lékař 
již neordinuje) a k lékaři se dostaví ihned druhý den ráno.  
Z těch všech důvodů navrhujeme, jak shora uvedeno.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

K bodům 4 
a 5 

ČMKOS Body 4 a 5 (§ 60 a 61 písm. e)) požadujeme přehodnotit 
Odůvodnění: 
ČMKOS s navrhovanou úpravou jako krokem, který by měl přispět k 
naplnění cíle, souhlasí, ale je třeba vzít v úvahu, že v současné době 
zasílají ČSSZ lékaři hlášení o vzniku nebo ukončení DPN 
elektronicky pouze v cca 4%.  Máme proto velkou pochybnost, že k 
datu účinnosti navrhovaných změn bude 100% lékařů podávat 
elektronicky. 
Nelze se ztotožnit ani s odůvodněním z obecné části důvodové zprávy. 
Kontrolní činnost OSSZ nebude v případě takto krátkodobých DPN 
účinná – než jsou předány podklady k DPN, je již ukončena. Z těch 
všech důvodů požadujeme, aby předkladatel navrhovanou úpravu 
zvážil. 

Vysvětleno 
 
Software ČSSZ umožňuje již v současné době, aby 
ošetřující lékaři zasílali hlášení o vzniku či ukončení 
DPN v elektronické formě a někteří z nich to již 
využívají. Možnost, aby tak činili všichni, je na 
straně ČSSZ pouze věcí kapacity technických řešení.  
 
Na skutečnosti, že zavedením povinnosti poslat 
hlášení o vzniku a skončení DPN výlučně 
elektronickou formou se podstatně zkracuje interval 
mezi rozhodnutím lékaře o vzniku nebo ukončení 
DPN a okamžikem, kdy je tato skutečnost sdělena 
příslušné OSSZ, MPSV trvá. Rovněž trvá na tom, že 
to spolu s dalšími navrhovanými opatřeními 
umožňuje rychlejší sdělování potřebných skutečností 
zaměstnavatelům.  
Pokud jde o zvýšení možnosti kontroly důvodnosti 
DPN a chování dočasně práce neschopného 
pojištěnce v prvém období DPN, souhlasí MPSV 
s argumentem, že toto opatření neumožní provedení 
kontroly u velmi krátkých neschopností (např. 1 až 2 
denních), umožní však provedení kontroly u těch 
krátkodobých neschopností, které v současnosti díky 
pomalému informačního toku kontrole unikaly (např. 
neschopností trvajících kolem 7 kalendářních dnů). 
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Totéž platí i pro první období trvání délších 
pracovních neschopností.  
K tomu je však nutno, aby byla příslušná OSSZ 
informována o vzniku či ukončení DPN pojištěnce co 
nejdříve. 
 

K bodům 9-
11 

ČMKOS Body 9 – 11 (§ 94 odst. 1) požadujeme zrušit 
 
Odůvodnění: 
 Zkrácení lhůty u zaměstnance v obecném zaměstnání na 
následující pracovní den po dni vstupu do zaměstnání bude činit 
velké problémy u zaměstnavatelů, zejména u těch, kterým jsou mzdy 
zpracovávány dodavatelsky (zaměstnavatel předává podklady ke 
mzdám po ukončení kalendářního měsíce).    
U zaměstnanců v režimu malého rozsahu či dohody o provedení 
práce není možné třetí pracovní den vědět, zda jejich zaměstnání 
splní podmínky účasti na nemocenském pojištění. Mzdy jsou 
zpracovávány v delším časovém úseku (shromažďují se podklady ke 
mzdám, docházka, doložení překážek v práci, cestovní příkazy). U 
dodavatelsky vedeného zpracování mezd a u firem s větším počtem 
zaměstnanců je časově nepravděpodobné či spíše nemožné, aby 
zaměstnavatel plnil ohlašovací povinnost v termínu. 
Předkladateli není zřejmě vůbec známa složitost mzdové agendy a 
časová náročnost jejího zpracování.   
ČMKOS nesouhlasí ani s odůvodněním návrhu, neboť současnou 
úpravu považujeme za dostačující. 
Na oznámení o nástupu do zaměstnání se neuvádí konkrétní 
charakter činnosti zaměstnance, a tudíž při provádění kontrolní 
činnosti vůči ošetřujícím lékařům je nutné stejně zaměstnavatele 
vyzvat k součinnosti a dále vycházet z údajů u ošetřujícího lékaře. 
Pro tento případ je předchozí lhůta postačující. 
Spolu s žádostí o DPN je ze strany zaměstnavatele přikládána příloha 
k žádosti o dávku a v naprosté většině případů jsou již oznámení o 
nástupu do zaměstnání doloženy na příslušných OSSZ. 

Akceptováno 
 

Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude obsahovat změnu lhůty, v níž je 
zaměstnavatel povinen oznámit nástup zaměstnance 
do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 
pojištění a skončení tohoto zaměstnání.  

Návrh příslušných ustanovení byl proto z textu 
zákona vypuštěn. 
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Předkladatel sám konstatuje, že stávající termíny pro oznámení 
vstupu zaměstnance do zaměstnání „jsou pro současné provádění 
nemocenského pojištění vyhovující a nepřinášejí v praxi žádné 
významnější problémy“. Orgány nemocenského pojištění budou 
sdělovat zaměstnavatelům na jejich žádost, zda obdržely hlášení 
ošetřujícího lékaře o vzniku DNP u konkrétního zaměstnance. Je 
absurdní předpokládat, že bude zaměstnavatel vyžadovat informace o 
DNP před splněním své povinnosti o oznámení vzniku pojistného 
poměru.   
Z těch všech důvodů navrhujeme, jak shora uvedeno.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

K důvodové 
zprávě 

ČMKOS Důvodovou zprávu požadujeme doplnit o dopady na lékařskou 
posudkovou službu. 
 
Odůvodnění: 
ČMKOS postrádá poctivé vyčíslení dopadů na lékařskou posudkovou 
službu – zvýšení počtu žádostí o udělení předběžného souhlasu. Je 
nutné zvážit, zda počty těchto žádostí nebudou neúměrně zatěžovat na 
úkor lékařských posudků pro pojistný i nepojistný systém a bude 
proto potřeba navýšit systemizovaná místa posudkových lékařů.  
V situaci, kdy je posudkových lékařů nedostatek a nedaří se naplnit 
obsazení systemizovaných míst, je nesolidní předkládat návrh na 
další zatížení posudkové služby. 
Z toho důvodu požadujeme doplnit důvodovou zprávu o relevantní 
dopady. Tato připomínka je zásadní. 
 

Vyřešeno vyhověním zásadní připomínce 
k návrhu textu zákona. 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     
 

K bodům 2 
a 3 

Hospodářská 
komora 

Připomínka k bodům 2 a 3, k ustanovení § 57 odst. 3 
Požadujeme, aby předkladatel zvážil dopady na orgány 
nemocenského pojištění.  
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná legislativní úprava by dle názoru HK ČR, zejména v 
souvislosti s plánovaným zrušením karenční doby a s ohledem na 

Vyřešeno vyhověním zásadní připomínce 
k návrhu textu zákona. 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
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možné zneužívání krátkodobých pracovních neschopností, mohla mít 
pozitivní vliv jak na zaměstnance, tak i na zaměstnavatele. Na druhou 
stranu upozorňujeme, že může vzniknout problém při schvalování 
zpětných pracovních neschopností orgány nemocenského pojištění. 
Jak vyplývá z navrhované dikce, dokud „zpětnou neschopenku“ 
neschválí orgán nemocenského pojištění, nebude možné absenci v 
práci považovat za omluvenou, ani případně nárokovat náhradu 
mzdy. Takto koncipované ustanovení se dostává do problému s 
ustanoveními § 64 odst. 1 písm. dříve p) dle návrhu písm. o) zákona  
o nemocenském pojištění a § 193 zákoníku práce. Zaměstnanec je dle 
těchto ustanovení povinen předat neprodleně zaměstnavateli 
rozhodnutí o vzniku, ukončení a době trvání dočasné pracovní 
neschopnosti a zároveň je vázán lhůtami stanovenými 
zaměstnavatelem. Zejména v obdobích na konci kalendářního měsíce 
a kalendářního roku může větší prodleva způsobovat potíže. Z toho 
důvodu doporučujeme, aby bylo zváženo stanovení lhůty, ve které 
orgány nemocenského pojištění musí o věci rozhodnout.   
Tato připomínka je zásadní. 
 

z textu zákona vypuštěn.     
 

K bodu 4 Hospodářská 
komora 

Připomínka k bodu 4, k ustanovení § 60 novému odstavci 2 
 
Požadujeme, aby předkladatel zvážil reálné dopady na lékaře a jejich 
schopnost realizace této povinnosti. 
Odůvodnění: 
HK ČR upozorňuje na problém, který byl řešen již v souvislosti s 
elektronickými recepty, že stále existují lékaři zejména na postech 
praktických lékařů, kteří odmítají elektronickou komunikaci a kteří by 
na situaci mohli reagovat odchodem do důchodu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Zavedením povinnosti poslat hlášení o vzniku a 
skončení DPN výlučně elektronickou formou se 
podstatně zkracuje interval mezi rozhodnutím lékaře 
o vzniku nebo ukončení DPN a okamžikem, kdy je 
tato skutečnost sdělena příslušné OSSZ. Toto 
opatření reaguje na požadavky zaměstnavatelů 
související mimo jiné s připravovaným zrušením 
karenční doby, přičemž se jedná o požadavky 
na zrychlení toku informací o DPN a zvýšení 
možnosti kontroly důvodnosti DPN a chování 
dočasně práce neschopného pojištěnce v prvém 
období DPN. K tomu je však nutno, aby byla 
příslušná OSSZ informována o vzniku či ukončení 
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DPN pojištěnce co nejdříve.   
Oproti původnímu návrhu se povinnost zaslat hlášení 
o vzniku či skončení DPN výlučně elektronickou 
formou v této fázi realizace e-Neschopenky navrhuje 
zavést pouze v tzv. „civilní sféře“, tj. u hlášení 
podávaných ošetřujícími lékaři příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení. Zavedení povinnost 
zaslat hlášení o vzniku či skončení DPN výlučně 
elektronickou formou příslušnému služebnímu 
orgánu i v oblasti ozbrojených sil a sborů bude 
realizováno až později, neboť požadavky 
na povinnou elektronizaci tohoto hlášení vycházely 
od zaměstnavatelů z civilní sféry.  
MPSV vychází z toho, že elektronizace pohybu 
informací je obecný trend, který postupně zasahuje 
všechna odvětví, tj. i oblast zdravotnictví. Již 
v současné době musí poskytovatelé zdravotních 
služeb (ošetřující lékaři) plnit řadu povinností 
výhradně elektronickou formou; v oblasti 
zdravotnictví se např. uvádí základní povinnost 
průběžně sdělovat příslušné údaje do Národního 
zdravotnického informačního systému (§ 70 odst. 6 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování, ve znění 
pozdějších předpisů). . 
 

K bodům 9, 
10, 11 

Hospodářská 
komora 

Připomínka k bodům 9, 10, 11 k ustanovení § 94 odst. 1 
 
Požadujeme dotčený odstavec ponechat v původním znění. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Dle názoru HK ČR se jedná o zbytečné zpřísnění administrativních 
požadavků na zaměstnavatele. Návrh je zcela mimo reálnou praxi a 
mnozí zaměstnavatelé mu nebudou moci vyhovět z objektivních 

Akceptováno 
 

Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude obsahovat změnu lhůty, v níž je 
zaměstnavatel povinen oznámit nástup zaměstnance 
do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 
pojištění a skončení tohoto zaměstnání.  
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důvodů (např. dovolená personalisty, personalista na částečný 
úvazek, externí personalista, který není operativní). Zaměstnavatel už 
nyní může požadované dokumenty zaslat dříve i bez zákonné 
povinnosti. Původní lhůty HK ČR považuje za rozumné a žádá, aby 
bylo zachováno původní znění.  
 

Návrh příslušných ustanovení byl proto z textu 
zákona vypuštěn. 
 

Obecně Konfederace 
zaměstnavatel
. a podnikatel. 
svazů 

Tato novela předjímá, že bude schválen zákon o zrušení karenční 
doby. Zajímavé je, že v důvodové zprávě již předkladatel počítá s 
tím, že „je nutno očekávat možný nárůst krátkodobých pracovních 
neschopností“ s tím, že „pojištěnci se budou v některých případech 
pokoušet o spekulativní uznání biologicky neodůvodněné DPN“. 
 
 To byly přesně ty důvody, ze kterých zaměstnavatelé 
odmítají zrušení karenční doby, které jim tímto zvýší neproduktivní 
náklady. 
 Navržené změny v předložené novele: 
 zkrácení lhůty pro oznámení ošetřujícího lékaře o vzniku 
nebo ukončení DPN včetně povinnosti elektronického zaslání 
 zpětné uznání DPH bude 
  ve všech případech podléhat souhlasu orgánů ČSSZ (v 
důvodové zprávě jako omezení „možnosti vytváření korupčního 
prostředí na straně ošetřujících lékařů“) 
 zkrácení lhůty pro zaměstnavatele na oznámení nástupu 
zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 
pojištění 
 
mají mít účinnost od 1. července 2019, což zejména k odmítavému 
stanovisku určitého okruhu lékařů k „elektronickým neschopenkám“ 
není reálný termín. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
 
 
 
 
Zrušení karenční doby není podstatou tohoto návrhu. 
Předkladatel se proto ke stanovisku KZPS k této 
otázce nevyjadřuje. 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     

Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude obsahovat změnu lhůty, v níž je 
zaměstnavatel povinen oznámit nástup zaměstnance 
do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 
pojištění a skončení tohoto zaměstnání.  

Návrh příslušných ustanovení byl proto z textu 
zákona vypuštěn. 
 
K účinnosti: 
Domníváme se, že navrhovaná účinnost je reálná. 
 

K § 94 odst. Konfederace 1) Návrh zákona zvyšuje administrativní zátěž zaměstnavatele, Akceptováno 
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1 zaměstnavatel

. a podnikatel. 
svazů 

nezbytnost provést programové úpravy a je ke škodě věci, že nebylo 
provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA). 
K návrhu změny § 94 odst. 1 věty prvé:  
S navrženou změnou nesouhlasíme. Z důvodové zprávy k návrhu 
zákona není patrný jediný důvod ve vztahu k zaměstnavatelům, který 
by vysvětlil navrhované zkrácení tohoto termínu. Vzhledem k 
převládající praxi, kdy většina nových zaměstnanců nastupuje do 
zaměstnání prvního dne v měsíci, tak zaměstnavatelům přibude v 
době zpracovávání měsíčních mzdových uzávěrek další termínovaná 
povinnost. 
Žádáme slova „do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu“ nahradit 
slovy „nejpozději ve třetí pracovní den následující pod dni nástupu“. 
 
2) K návrhu změny § 94 odst. 1 věty třetí: S navrženou 
změnou nesouhlasíme. Zkrácení lhůty pro oznámení je, vzhledem k 
termínům pro zpracování mezd za příslušný měsíc a termínům 
předávání dokladů rozhodných pro vyhodnocení vzniku účasti na 
pojištění, nevyhovující. 
Žádáme slova „do zaměstnání do 20. kalendářního dne“ nahradit 
slovy „do zaměstnání nejpozději ve čtvrtém pracovním dni“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 

Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude obsahovat změnu lhůty, v níž je 
zaměstnavatel povinen oznámit nástup zaměstnance 
do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 
pojištění a skončení tohoto zaměstnání.  

Návrh příslušných ustanovení byl proto z textu 
zákona vypuštěn. 
 

Obecně Svaz 
průmyslu a 
dopravy 

Cílem navrhovaných úprav v zákoně o nemocenském pojištění 
(zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jako 
„ZNemPoj“) je zejména reagovat na současnou situaci, kdy by měla 
být zrušena platná, avšak neúčinná úprava tzv. eNeschopenky 
zavedená zákonem č. 259/2017 Sb., s jejímž spuštěním se počítalo od 
1. 1. 2019. Současně se navrhuje zapracovat do právní úpravy určitá 
opatření, která by fungovala jako tzv. 1. etapa připravovaného 
nového řešení projektu eNeschopenky. 
Zavedení plošné, funkční eNeschopenky bylo jedním z hlavních 
požadavků zaměstnavatelů při diskusích o podmínkách případného 
zrušení tzv. karenční doby. Opatření obsažená v návrhu, s výjimkou 
elektronického hlášení rozhodnutí o vzniku nebo skončení DPN 

Vysvětleno 
 
Z původně navrhovaných opatření po vyhodnocení 
výsledků připomínkového řízení v návrhu zákona  
• byla ponechána povinnost ošetřujícího lékaře 

oznámit vznik a ukončení DPN výlučně 
elektronickou formou, avšak pouze pokud jde o 
hlášení o DPN podávaných OSSZ (v „civilní 
sféře“), 

• bylo ponecháno zkrácení lhůty pro ošetřujícího 
lékaře k podání těchto hlášení, 

• bylo vypuštěno omezení oprávnění ošetřujícho 
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ošetřujícími lékaři, by však vnesla zaměstnavatelům do agendy 
nemocenského pojištění jiné problémy, tentokrát v oblasti 
administrace pojistné agendy, a to nejenom nemocenského pojištění, 
ale celkově sociálního zabezpečení, řadu nejistot v pracovněprávních 
vztazích, a to vedle známých problémů spojených s uvažovaným 
zrušením karenční doby (očekávaný nárůst počtu i trvání 
krátkodobých DPN, zvýšené náklady na náhrady mezd zaměstnanců 
na DPN i na mzdy „vykrývajících“ zaměstnanců, v době zásadního 
nedostatku pracovních sil také zvýšený tlak na přesčasovou práci 
stávajících zaměstnanců). 
SP ČR proto nadále požaduje, aby byla karenční doba zachována do 
doby, než bude vypracován a spuštěn systém eNeschopenky, který by 
volil postupy naplňující základní cíle jejího zavedení, tj. zrychlení 
přenosu informací, usnadnění výkonu kontroly a zabránění 
zneužívání DPN, a současně dobře aplikovatelné v praxi. Za tímto 
účelem SP ČR požaduje, aby do přípravy byli zapojeni 
zaměstnavatelé, resp. odborníci z personálních a mzdových útvarů. 
Tato připomínka je zásadní. 

lékaře uznat vznik DPN až 3 dny přede dnem, 
kdy ji zjistil, bez souhlasu lékaře orgánu NP 
(omezení této pravomoci bude předmětem 
poslaneckého návrhu uplatněného k novele 
zákoníku práce, jímž se zrušuje karenční doba), 

• bylo vypuštěno zkrácení lhůty pro oznamování 
nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího 
účast na nemocenském pojištění, 

• byla ponechána povinnost orgánů NP na žádost 
zaměstnavatele sdělit údaje o DPN jeho 
zaměstnance. 

 
Zúžením okruhu opatření obsažených v návrhu se 
negativní dopady na dotčené aktéry úměrně snižují.  
 
Současně vítáme váš návrh na zapojení 
zaměstnavatelů do projektu eNeschopenky. 
 
Zrušení karenční doby není podstatou tohoto návrhu. 
Předkladatel se proto k požadavku SPD týkajícího se 
této otázky nevyjadřuje. 
 

K bodu 2 Svaz 
průmyslu a 
dopravy 

K bodu 2. návrhu (§ 57 odst. 3 ZNemPoj)  
 
SP ČR s navrhovanou úpravou zásadně nesouhlasí. 
Podle současné úpravy může ošetřující lékař rozhodnout o DPN až 3 
dny zpětně, k rozhodnutí o vzniku DPN za delší období do minulosti 
je potřeba předchozího písemného souhlasu příslušného orgánu 
nemocenského pojištění (OSSZ). Na vydání předchozího souhlasu 
OSSZ (popř. zamítnutí žádosti o souhlas) se zpětným vznikem DPN a 
vyrozumění ošetřujícího lékaře má OSSZ podle § 155 odst. 2 
ZNemPoj lhůtu 5 pracovních dnů; po jejím marném uplynutí se má 
za to, že byl souhlas udělen (tj. vyvratitelná domněnka). 
 

Akceptováno 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     
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Návrh vypouští samostatnou rozhodovací pravomoc lékaře, tj. nově 
by rozhodnutí lékaře o vzniku DPN bylo podmíněno předchozím 
písemným souhlasem OSSZ vždy, tj. i za 1 den zpětně. To sice na 
jedné straně odstraňuje problém zneužívání DPN, na straně druhé 
hrozí přinést teoreticko/praktické problémy jiné, svými dopady na 
agendu mzdových a personálních útvarů zaměstnavatelů možná ještě 
významnější: 
 
- do doby udělení souhlasu/zamítnutí žádosti o 
souhlas/marného uplynutí 5 pracovních dnů od doručení žádosti 
ošetřujícího lékaře o souhlas OSSZ, tj. i více než týden, bude 
zaměstnavatel v nejistotě, od kdy byl zaměstnanec v DPN,  
- jaký dokument/zprávu vystaví ošetřující lékař pro mezidobí 
do vydání rozhodnutí o vzniku DPN do vyjádření/marném uplynutí 
lhůty pro OSSZ? 
- jak zaměstnavatel zjistí, že ošetřující lékař o souhlas OSSZ 
vůbec požádal, tj. mj. že neplatí domněnka podle § 57 odst. 3 
poslední věta a DPN se tedy považuje za vzniklou od data jejího 
zjištění lékařem (tj. od data lékařské prohlídky)? – reálně vzato, po 
vypuštění oprávnění ošetřujícího lékaře rozhodovat o vzniku 
některých DPN zpětně samostatně tato domněnka nedává příliš 
smysl,  
- jak a kdy se zaměstnavatel dozví, jak OSSZ posoudila žádost 
ošetřujícího lékaře, popř. že marně uplynula lhůta pro vyjádření 
OSSZ?  
 
Jistota o těchto skutečnostech je nezbytností pro řádné vedení 
personální a mzdové agendy tak, aby se zaměstnavatel nevystavoval 
možným sankcím za pochybení, která sám nezavinil. V praxi nastane 
řada situací, které bude muset zaměstnavatel řešit, např. do doby, než 
obdrží údaj o vzniku DPN na základě písemného souhlasu/zamítnutí 
OSSZ, může být již DPN ukončená, tj. za jaké období vyplatí 
náhradu mzdy, pokud v mezidobí nastal konec měsíce potažmo 
výplatní termín? S ohledem na formulaci ustanovení § 331 zákoníku 
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práce nelze úpravu stavět na potřebě prokazovat nedbalost 
zaměstnance (tj. že věděl nebo měl z okolností předpokládat, že jde o 
neprávem vyplacené částky). Z pohledu veřejnoprávních povinností - 
jaký bude v takovém případě vyměřovací základ pro odvod 
pojistného na sociální pojištění?  
 
V případě následného nesouhlasu OSSZ se zpětným zjištěním DPN 
bude z pracovněprávního pohledu doba původně lékařem navrženého 
zpětného trvání DPN zřejmě namísto omluvené překážky v práci 
považována za neomluvenou nepřítomnost zaměstnance(?). Toto je 
zásadní pro případný další postup řešení neomluvené nepřítomnosti: 
v takové situaci je do jejího řešení zapojeno více zainteresovaných 
stran – vedoucí zaměstnanec, právní a personální oddělní včetně 
odborové organizace, protože jde o porušení povinnosti, jejímž 
důsledkem může být až skončení pracovního poměru, pokud se 
zaměstnanec již dopustil jiných méně závažných porušení povinností. 
Kromě toho bude mít neomluvená absence na zaměstnance i další 
dopady v podobě krácení dovolené nebo jiných plnění poskytovaných 
zaměstnanci na základě vnitřních předpisů či kolektivních smluv. 
Bylo by také vhodné vyjasnit vztah k § 57 odst. 1 zákoníku práce 
(neměl by se na tuto situaci vztahovat, nicméně s krátkodobými DPN 
úzce souvisí). 
 
Zejména v případě větších firem a s ohledem na očekávaný nárůst 
DPN v souvislosti s navrhovaným zrušením karenční doby by 
navrhovaná úprava ve výsledku přinesla značné zatížení personálních 
a mzdových útvarů s rizikem řady pochybení při výkonu agendy.  
 
Je potřeba uvést, že teoreticky většinu výše zmíněných problémů 
přináší i současná úprava (při zjišťování DPN za více než 3 dny 
zpětně je předchozí souhlas OSSZ potřeba i dnes), nicméně v praxi 
reálně nevznikají, protože jednak je těchto případů podstatně méně a 
na rozdíl od 1-3 prvních dnů nemoci u potvrzení DPN např. 10 dnů 
zpětně zpravidla nevznikají pochybnosti o tom, zda byl zaměstnanec 
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skutečně nemocen.  
 
SP ČR proto navrhuje, aby předkladatel řádně zvážil veškeré 
potenciální dopady navrhované zdánlivě drobné změny v § 57 odst. 3 
ZNemPoj. Pokud by i poté předkladatel zamýšlel každé rozhodnutí o 
zpětném vzniku DPN podrobit posouzení OSSZ, SP ČR dává k úvaze 
mj. tyto podněty:  
 
i) doplnění úpravy „podmíněného“ rozhodnutí ošetřujícího 
lékaře o DPN v případě, že hodlá rozhodnout o jejím zpětném vzniku 
a dosud nemá vyjádření OSSZ (ani nemůže mít, zaměstnanec právě 
absolvoval jeho návštěvu za účelem posouzení zdravotního stavu),  
ii) věcné přizpůsobení úpravy vyvratitelné domněnky obsažené 
v § 57 odst. 3 ZNemPoj situaci, kdy každé zpětné zjištění DPN 
podléhá posouzení OSSZ, 
iii) povinnost ošetřujícího lékaře vyrozumět zaměstnavatele 
neprodleně o výsledku posouzení OSSZ, 
iv) zavedení oprávnění zaměstnavatele odložit výplatu náhrady 
mzdy za DPN do doby postavení data počátku DPN najisto, úprava 
souvisejících odvodových povinností, výslovná úprava povinnosti 
zaměstnance vrátit případně nesprávně vyplacené částky náhrady 
mzdy pokud zpětný vznik DPN OSSZ neodsouhlasí. 
 
 Tato připomínka je zásadní. 

K bodům 9, 
11 

Svaz 
průmyslu a 
dopravy 

K bodům 9.-11. (§ 94 odst. 1 ZNemPoj) 
 
S navrhovanou úpravou SP ČR nesouhlasí.  
 
Již z Důvodové zprávy vyplývá, že není zapotřebí tuto úpravu měnit, 
protože jak se uvádí na str. 10 „Uvedené postupy jsou pro současné 
provádění nemocenského pojištění vyhovující a nepřinášejí žádné 
významnější problémy“.  
Je třeba na straně jedné rozlišovat mezi navrhovanými změnami, 
které se týkají zavedení povinné elektronické formy hlášení 

Akceptováno 

Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude obsahovat změnu lhůty, v níž je 
zaměstnavatel povinen oznámit nástup zaměstnance 
do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském 
pojištění a skončení tohoto zaměstnání.  

Návrh příslušných ustanovení byl proto z textu 
zákona vypuštěn. 
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ošetřujícího lékaře o vzniku a skončení DPN a zkrácením lhůty pro 
toto hlášení, které zvýší rychlost přenosu dat a přispěje k tomu, aby 
orgány nemocenského pojištění mohly účinně kontrolovat správnost 
posuzování DPN ošetřujícími lékaři (tedy údaje týkající se agendy 
DPN). Na straně druhé pak zkrácení lhůty pro informační povinnost 
zaměstnavatele v oblasti nemocenského pojištění (tj. oznamování 
nástupu všech zaměstnanců do zaměstnání zakládajícího účast na 
nemocenském pojištění). V tomto případě nejde o hlášení případů 
DPN jako v případě ošetřujících lékařů. Pouze zlomek zaměstnanců 
se dostane v prvých 8 dnech po nástupu do zaměstnání do DPN, není 
proto nezbytné nahlašovat všechny nové zaměstnance do druhého 
dne. Administrativně je tento postup i v dnešní době pokročilého 
využívání počítačových systémů téměř nerealizovatelný, protože u 
velkých firem by bylo nutné během 24 hodin nahlásit i více 
zaměstnanců, fyzické nástupy zaměstnanců se přitom často 
odehrávají na jiných místech než se zpracovává personální a mzdová 
agenda. Mzdové účtárny, které provádějí přihlašování zaměstnanců 
do systému, se tak dozvídají o nástupu nových zaměstnanců až s 
několikadenním zpožděním poté, co proběhne celý proces nástupu 
zaměstnance, a vyřízení veškeré s tím spojené dokumentace.  
 
Členské firmy rovněž upozorňovaly, že dělají na začátku měsíce 
uzávěrky, a je velmi komplikované pro mzdovou účetní vypočítávat 
mzdy a k tomu ještě přihlašovat do registru pojištěnců nové 
zaměstnance (většina nových zaměstnanců nastupuje od 1. dne 
měsíce). Poukazovaly také na technické detaily, že přihlášky k 
pojištění zpracovávají a zasílají elektronicky, přičemž v průběhu 
odesílání přihlášek ze mzdového systému je tento systém blokován a 
nelze v něm pracovat. Obávají se také dopadu na portál ČSSZ - 
pokud by nové zaměstnance nahlašovali primárně v jednom dni 
najednou všichni zaměstnavatelé v České republice, ke kterým v 
daném měsíci nastoupil alespoň jeden nový zaměstnanec, mohlo by 
docházet k problémům s přetížením portálu, a tedy naopak k možným 
prodlevám s přihlášením. Řada firem uváděla, že by si tato agenda v 
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podstatě vyžádala přeorganizování mzdových útvarů s navýšením 
personální kapacity pro zabezpečení této agendy, aniž by byla 
zaručena bezchybnost postupů. 
 
Obecná lhůta pro hlášení orgánům státní správy je 8-denní a není 
důvod zavedením eNeschopenek tuto v legislativě obecně zažitou 
lhůtu měnit. Zaměstnavatelé tuto standardní 8-denní lhůtu využívají 
ve svých vnitřních řídících předpisech, v nichž v návaznosti na ni 
ukládají ohlašovací povinnosti svým zaměstnancům. Tato lhůta je 
obecně využívaná také při komunikaci v rámci ohlašovací povinnosti 
zaměstnavatele vůči zdravotním pojišťovnám, soudům, policii...  
 
Ve vztahu k zaměstnanci, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého 
rozsahu, a zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení 
práce současná právní úprava ukládá povinnost nahlásit datum jeho 
nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne následujícího měsíce 
po vzniku pojištění. I v tomto případě je nově navrhovaná úprava, tj. 
zkrácení lhůty na 3. pracovní den následujícího měsíce po vzniku 
pojištění, pro zaměstnavatele technicky neproveditelná.  
 
Zaměstnavatel zpracovává mzdy na základě výplatních termínů, 
přičemž u velkých společností je např. zpracování mezd různých 
dceřiných společností v rámci skupiny rozloženo do různých 
výplatních termínů. Není technicky možné akceptovat zkrácený 
termín pro hlášení vzniku pojištění. Zaměstnavatel 3. pracovní den 
následujícího kalendářního měsíce mnohdy ještě neví, že dohoda o 
provedení práce nebo zaměstnání malého rozsahu založila účast 
zaměstnance na nemocenském pojištění (nejsou dokončeny mzdové 
uzávěrky) a nemůže tedy navrhovanou krátkou lhůtu dodržet. Pro 
přihlášení zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce k 
pojištění musí být jeho odměna v příslušném kalendářním měsíci 
vyšší než 10.000 Kč a tuto skutečnost budou mzdové účtárny vědět 
až když jsou dokončeny mzdové uzávěrky, které trvají déle.  
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Lze shrnout, že pokud by byly tyto zkrácené lhůty uzákoněny, vzniká 
na straně zaměstnavatele relativně velké riziko (resp. téměř jistota) 
jejich nezáměrného nedodržení; toto pochybení bude následně 
zjištěno v rámci pravidelných kontrol, které příslušné OSSZ ve tříleté 
periodě u zaměstnavatelů provádí, uvedeno do výsledku z kontroly s 
následným sankčním dopadem za nedodržení plnění ohlašovací 
povinnosti vůči orgánům státní správy, aniž má zaměstnavatel 
možnost uvedené riziko vyloučit. 
 
V protikladu k tvrzení obsaženému v důvodové zprávě se přitom SP 
ČR nedomnívá, že by zachování 8-denní lhůty pro hlášení vedlo při 
tvorbě rejstříků k tomu, že by byla evidována celá řada 
„nepřiřaditelných“ rozhodnutí o vzniku DPN. Pokud jde o případné 
provedení kontroly zaměstnance v tomto počátečním období DPN, 
když už takový případ nastane, může v období prvých 14 dnů provést 
kontrolu dodržování režimu DPN nemocného sám zaměstnavatel, 
protože za tuto dobu zaměstnanec od něho pobírá náhradu mzdy. 
Navíc, pokud by měl zaměstnavatel podezření, že se zaměstnanec 
snaží vyhnout výkonu práce (po nástupu do zaměstnání ihned 
onemocní), bude po návratu z této DPN zaměstnance sledovat, jak si 
plní pracovní úkoly a má možnost s ním poměrně jednoduše ukončit 
pracovní poměr ve zkušební době. 
 
Pokud jde o důvodovou zprávou uváděné konkrétní příklady vzniku 
DPN ihned po nástupu zaměstnance do zaměstnání, kvůli kterým se 
zkrácení nahlašovacích lhůt mj. navrhuje, je jejich řešení nutné 
posuzovat komplexněji, i s ohledem na jednu z povinností, kterou má 
zaměstnavatel v rámci zabezpečování personální agendy, konkrétně 
nedopustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které by ohrožovaly 
jeho zdraví. Proto se zaměstnanec musí podrobit vstupní zdravotní 
prohlídce (§ 32 ZP, § 41 a násl. zákona o specifických zdravotních 
službách). Lékařský posudek, který lékař po provedení této prohlídky 
vydává, obsahuje mj. jednoznačné vyjádření, zda je zaměstnanec 
zdravotně způsobilý/nezpůsobilý k výkonu práce.  
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Tato připomínka je zásadní. 
 

K bodu 12 Svaz 
průmyslu a 
dopravy 

K bodu 12. (§116 ZNemPoj) 
 
Požadujeme, aby informace uvedené v odstavci 7 byly 
zaměstnavatelům poskytovány, aniž by o ně museli žádat. 
 
Role zaměstnavatelů je v nemocenském pojištění odlišná od ostatních 
orgánů a úřadů uvedených v § 116 odst. 1) ZNemPoj, na rozdíl od 
nich se zaměstnavatelé přímo podílejí na výkonu této agendy, plní 
řadu povinností při jejím zabezpečování, včetně vyplácení náhrady 
mzdy ze svých prostředků zaměstnancům v období prvých 14 dní 
DPN. Výčet informací, o které mohou zaměstnavatelé žádat, je v 
odst. 7 jasně vymezen, orgány nemocenského pojištění je mají k 
dispozici, není tedy třeba upřesňovat, o jaké informace a pro jaké 
účely je zaměstnavatelé požadují, protože agendu nemocenského 
pojištění přímo vykonávají a tyto informace potřebují v případě 
každé DPN. Proto by měly být aktuální údaje zasílány 
zaměstnavatelům automaticky, nikoliv na žádost. Žádost případně 
dává smysl, pokud jde o zpětně dohledávané údaje až za 3 roky zpět.  
 
Pokud jde o technickou stránku věci, jednou z možností je umožnit 
přístup zaměstnavatele do databáze týkající se jeho zaměstnanců. 
Další možností je automatizované zasílání informací (např. ve formě 
automaticky generovaných zpráv zasílaných vždy automaticky těm 
zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanců se nově vzniklé skutečnosti 
týkají), což může významně zjednodušit administrativní náročnost 
jak na straně zaměstnavatelů (např. v době chřipkové epidemie se u 
velkých zaměstnavatelů žádosti o informace mohou týkat stovek 
případů týdně), tak na straně OSSZ. SP ČR požaduje, aby i tyto 
technické detaily předkladatel dořešil se zástupci zaměstnavatelů 
resp. přímo odborníky z praxe zpracovávajícími tuto agendu 
zaměstnavatele. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
V 1. etapě e-neschopenky se počítá se sdělováním 
údajů o DPN zaměstnance zaměstnavatelům na 
žádost prostřednictvím e-portálu ČSSZ. Navrhovaná 
řešení je třeba podrobit podrobné analýze, zejména 
s ohledem na ochranu osobních údajů. 
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Obecně Sdružení 

praktických 
lékařů 

Návrh jako celek pokládáme za neakceptovatelný a v případě jeho 
přijetí neaplikovatelný pro praxi. Rozhodně nemůže naplnit 
očekávání uváděná jako důvod jeho přípravy v důvodové zprávě. 
Zásadní připomínky máme k oběma jeho částem – tj. jak k povinnosti 
předávání elektronickou formou (tato by měla být zasláním na 
elektronickou adresu), tak i k zavedení povinnosti žádat o písemný 
souhlas před vystavením neschopnosti zpětně. 
K povinnosti předávání elektronickou formou. 
Úvodem lze konstatovat, že problematikou elektronické neschopenky 
se zabývala komise k tomu zřízená, ve které se účastní jak zástupci 
státu, ČSSZ, tak i poskytovatelů zdravotních služeb. Tato komise 
vypracovala varianty řešení, minimální požadavky a funkcionality 
aplikace. 
Z průvodních dokumentů k návrhu vyplývá, že ministerstvo zcela 
odkládá ucelený projekt elektronické neschopenky na neurčito a 
navrhuje nedopracované řešení, které by mělo spočívat v zasílání na 
elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského pojištění.  
Tedy v praxi jde o zasílání citlivých údajů elektronickou poštou 
(zřejmě prostým emailem, což by nesplňovalo standardy zabezpečení  
a GDPR ). Není splněna zásadní a přislíbená podmínka jednotného 
identifikátoru zdravotnického pracovníka (opět tedy další nový 
identifikátor), opět duplicitní vyplňování veškerých tiskopisů (jednou 
v listinné podobě, po druhé v elektronické podobě).  
Dle našeho názoru jde fakticky o návrat k modelu elektrické 
neschopenky, který byl již před několika lety lékařskou veřejností 
zásadně odmítnut jako model nepřipravený, uživatelsky nepřívětivý, 
zatěžující lékaře další administrativou a nepřinášející lékaři ani 
pacientovi žádné výhody.  
Důvody proč ministerstvo zcela rezignovalo na vytvoření funkčního a 
uceleného řešení elektronické neschopenky a navrhuje toto velmi 
nedokonalé a provizorní řešení, které přináší pouze nárůst 
administrativy, nechápeme.  
Vzhledem k tomu, že z návrhu se lze dozvědět pouze to, že by 
materiály a rozhodnutí měly být zasíláno elektronickou poštou –  

 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO  
 
Zavedením povinnosti poslat hlášení o vzniku a 
skončení DPN výlučně elektronickou formou se 
podstatně zkracuje interval mezi rozhodnutím lékaře 
o vzniku nebo ukončení DPN a okamžikem, kdy je 
tato skutečnost sdělena příslušné OSSZ. Toto 
opatření reaguje na požadavky zaměstnavatelů 
související mimo jiné s připravovaným zrušením 
karenční doby, přičemž se jedná o požadavky 
na zrychlení toku informací o DPN a zvýšení 
možnosti kontroly důvodnosti DPN a chování 
dočasně práce neschopného pojištěnce v prvém 
období DPN. K tomu je však nutno, aby byla 
příslušná OSSZ informována o vzniku či ukončení 
DPN pojištěnce co nejdříve.   
Oproti původnímu návrhu se povinnost zaslat hlášení 
o vzniku či skončení DPN výlučně elektronickou 
formou v této fázi realizace e-Neschopenky navrhuje 
zavést pouze v tzv. „civilní sféře“, tj. u hlášení 
podávaných ošetřujícími lékaři příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení. Zavedení povinnost 
zaslat hlášení o vzniku či skončení DPN výlučně 
elektronickou formou příslušnému služebnímu 
orgánu i v oblasti ozbrojených sil a sborů bude 
realizováno až později, neboť požadavky na 
povinnou elektronizaci tohoto hlášení vycházely od 
zaměstnavatelů z civilní sféry.  
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nelze se vyjádřit podrobněji. 
Návrh na povinnost elektronické formy komunikace v tomto 
provedení zásadně odmítáme. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Pokud jde o bezpečnost předávaných informací, 
veškerá komunikace a zasílání osobních údajů bude 
probíhat prostřednictvím zabezpečeného kanálu, při 
respektování všech bezpečnostních pravidel tak, jako 
je tomu u současných služeb elektronických podání 
ČSSZ/OSSZ (v žádném případě se nejedná o běžnou 
emailovou komunikaci). 
 

Obecně Sdružení 
praktických 
lékařů 

K  předchozímu písemnému souhlasu OSSZ při vystavení DPN 
před dnem zjištění 
Navržená legislativní změna  zásadním způsobem změní stávající 
postupy při vystavování rozhodnutí o DPN a povede k enormní 
administrativní zátěži ošetřujících lékařů, posudkových lékařů 
jednotlivých OSSZ a v neposlední řadě i samotných pacientů. Přitom 
očekávaný efekt nemůže přinést.  
V současné době je značná část rozhodnutí  ošetřujícími lékaři 
vystavována zpětně a to ze zcela pochopitelných příčin. Zpětně jsou 
rozhodnutí o DPN vystavovány všem pacientům, kteří byli  předchozí  
den ošetřeni lékařem, který není oprávněn k vystavení tohoto 
rozhodnutí. Jedná se tedy o pacienty, kteří byli ošetřeni  lékařem 
ambulantní pohotovostní služby ( LSPP), lékařem  rychlé záchranné 
služby či lékařem nemocnice v době mimo ordinační hodiny 
ambulantních  lékařů. Další velkou skupinu tvoří pacienti, jejichž 
akutní zdravotní obtíže vznikly v době mimo ordinační hodiny 
ošetřujících lékařů a znemožnily jim nástup na plánovanou odpolední 
či noční směnu. Těmto pacientům je pochopitelně vystavováno 
rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti až v následující pracovní 
den se zpětnou platností. Nejde v žádném případě o nějaké 
marginální množství, těchto případů je naopak vysoký počet.  
Vůbec si neumíme představit praktickou realizaci tohoto návrhu. V 
případě, kdy se dostaví pacient, u kterého bude důvod ke zpětnému 
počátku neschopnosti, tak mu nebude vystavena neschopenka žádná a 
bude vystavena žádost o souhlas na OSSZ. Do doby než bude o této 

Akceptováno 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     
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žádosti rozhodnuto a lékaři bude doručeno písemné rozhodnutí,  
nebude zřejmé, zda a kdy pracovní neschopnost začala. Bude 
nepochybně nutný další kontakt s pacientem (v jakém časovém 
horizontu neumíme určit, otázka je,  jak rychle budou schopni lékaři 
na jednotlivých OSSZ vyřizovat, písemně vyhotovovat souhlasy a 
tyto doručovat všem ošetřujícím lékařům). Pacient by tedy musel 
znovu přijít k lékaři a převzít rozhodnutí o DPN. Otázkou je co by se 
mělo odehrávat v případě udělení souhlasu s určitým časovým 
odstupem, zda bude i potom možné vystavit DPN (ta by již nebyla tři 
dny zpětně, ale již více apod.) 
Toto opatření kromě zvýšení administrativní zátěže praktických 
lékařů, komfortu a právní nejistoty pacientů a zaměstnavatelů (ani ti 
nebudou po určitou dobu vědět, zda je pacient práce neschopen, nebo 
není) nepřináší vůbec ničeho. 
Ač to celkem není naším problémem, lze jen upozornit na to, že v 
případě jiných legislativních opatření je opakovaně hledáno řešení 
nedostatku posudkových lékařů a problémy se zajišťováním jejich 
agendy. Jeví se nám celkem nepochopitelné, že v této situaci je 
uvažováno o tom, aby byli průběžně zásobováni velkým množstvím 
žádostí o schválení  zpětného vystavení DPN, které pochopitelně 
bude třeba vyřizovat bez jakéhokoli odkladu. Není nám zřejmé, zda 
budou vycházet při rozhodování o souhlasu z informací předaných 
ošetřujícím lékařem, nebo by měli provádět i vyšetření pacienta. 
Toto opatření pokládáme za v praxi za zcela nerealizovatelné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Obecně Česká 
lékařská 
komora 

K povinné elektronizaci  
Návrh vymezuje povinnost odesílat rozhodnutí o vzniku pracovní 
neschopnosti a rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti 
na elektronickou adresu určenou příslušným orgánem nemocenského 
pojištění. Jedná se o nepřijatelný nesystematický postup. S takto 
definovanou povinností Česká lékařská komora kategoricky 
nesouhlasí. Již v minulosti byl projekt elektronické neschopenky jako 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Zavedením povinnosti poslat hlášení o vzniku a 
skončení DPN výlučně elektronickou formou se 
podstatně zkracuje interval mezi rozhodnutím lékaře 
o vzniku nebo ukončení DPN a okamžikem, kdy je 
tato skutečnost sdělena příslušné OSSZ. Toto 
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povinného způsobu odmítnut. Současná snaha vyčlenit zcela 
bezdůvodně a bez systematické návaznosti určitou část tohoto 
procesu do elektronické formy je nemyslitelný. Rovněž je potřeba 
důrazně upozornit, že komunikace prostřednictvím elektronické 
adresy pravděpodobně předpokládá komunikaci prostřednictvím 
běžného kanálu, který není nijak bezpečnostně zajištěn (vycházíme z 
dostupných infromací k tomuto návrhu). Takovýto postup, kdy jsou 
odesílány osobní údaje a citlivé osobní údaje, prostou formou bez 
řádného zabezpečení, je v rozporu nejen s evropskými 
bezpečnostními standardy, ale především v rozporu s nařízením o 
ochraně osobních údajů. V tomto smyslu by mělo být vyžádáno i 
stanovisko dorozorujícího orgánu (Úřadu na ochranu osobních 
údajů), které by mělo být součástí důvodové zprávy. 
 
Česká lékařská trvá na zamítnutí tohoto návrhu, jehož obsahem 
je předávání informací prostřednictvím elektronické adresy 
určené příslušným orgánem nemocenského pojištění. Nelze 
připustit uložení další zákonné povinnosti bez jakékoliv návaznosti 
na celý systém nemocenského pojištění a přidané hodnoty pro lékaře. 
Rovněž absentují prvky zabezpečené komunikace a navrhovaný 
postup je nutno označit za postup v rozporu s Evropským nařízením 
na ochranu osobních údajů. 
 

opatření reaguje na požadavky zaměstnavatelů 
související mimo jiné s připravovaným zrušením 
karenční doby, přičemž se jedná o požadavky 
na zrychlení toku informací o DPN a zvýšení 
možnosti kontroly důvodnosti DPN a chování 
dočasně práce neschopného pojištěnce v prvém 
období DPN. K tomu je však nutno, aby byla 
příslušná OSSZ informována o vzniku či ukončení 
DPN pojištěnce co nejdříve.   
Oproti původnímu návrhu se povinnost zaslat hlášení 
o vzniku či skončení DPN výlučně elektronickou 
formou v této fázi realizace e-Neschopenky navrhuje 
zavést pouze v tzv. „civilní sféře“, tj. u hlášení 
podávaných ošetřujícími lékaři příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení. Zavedení povinnost 
zaslat hlášení o vzniku či skončení DPN výlučně 
elektronickou formou příslušnému služebnímu 
orgánu i v oblasti ozbrojených sil a sborů bude 
realizováno až později, neboť požadavky na 
povinnou elektronizaci tohoto hlášení vycházely od 
zaměstnavatelů z civilní sféry.  
 
Pokud jde o bezpečnost předávaných informací, 
veškerá komunikace a zasílání osobních údajů bude 
probíhat prostřednictvím zabezpečeného kanálu, při 
respektování všech bezpečnostních pravidel tak, jako 
je tomu u současných služeb elektronických podání 
ČSSZ/OSSZ (v žádném případě se nejedná o běžnou 
emailovou komunikaci).  
 

Obecně Česká 
lékařská 
komora 

Ke zpětnému uznávání DPN 
Návrh nově stanoví, že ošetřující lékař může v případě, že pojištěnec 
nemohl navštívit ošetřujícího lékaře nebo v jiných odůvodněných 
případech rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost pojištěnce 

Akceptováno 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
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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. 
Tento návrh zcela odporuje současnému systému poskytování 
zdravotních služeb a zasahuje do odborné autonomie ošetřujícího 
lékaře, do jehož kompetence spadá mimo jiné i rozhodnutí o dočasné 
pracovní neschopnosti. Navrhovaná změna zcela paralyzuje 
dosavadní zaběhlý a funkční systém, neboť vzniká mezidobí, v němž 
pacient ani lékař nebudou moci jednoznačně konstatovat, zda je 
dočasná pracovní neschopnost platná či nikoliv. Návrh rovněž 
neobsahuje stanovení lhůty, v níž je příslušný orgán nemocenského 
pojištění povinen písemný souhlas vydat. Tento návrh prohlubuje 
administrativní zátěž lékařů a vede k právní nejistotě zúčastněných 
subjektů. Rovněž není zcela zřejmé, zda bude pacient nucen opětovně 
navštívit lékaře a převzít rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti 
potvrzené příslušným orgánem nemocenského pojištění. 
Nad rámec lze rovněž upozornit i na nedostatek posudkových lékařů, 
přičemž přijetím tohoto návrhu by se zcela jistě celý systém 
paralyzoval, neboť se lze důvodně domnívat, že tito lékaři nebudou 
schopni vydávat písemné souhlasy o dočasné pracovní neschopnosti 
v odpovídajících lhůtách, resp. obratem, aby se minimalizoval časový 
rozsah, kdy vlastně pacient neví, zda je či není v dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh rovněž neřeší, zda budou písemná potvrzení 
vydávána na základě informací ošetřujícího lékaře, anebo zda bude 
prováděno orgánem nemocenského pojištění vyšetření pacientů. 
 
Česká lékařská komora trvá na zamítnutí tohoto návrhu v celém 
rozsahu. Návrh nereaguje na žádnou zásadní potřebu změny 
současného systému vystavování dočasné pracovní neschopnosti. 
Naopak lze uvést, že navrhované změny mohou zásadním 
způsobem negativně ovlivnit dosavadní fungující systém. 
Současně je nutno uvést, že návrh nepochopitelně zasahuje do 
odborné autonomie ošetřujících lékařů a zcela nesystematicky 

ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     
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zavádí povinnost elektronického hlášení bez jakékoliv přidané 
hodnoty pro lékaře či orgány nemocenského pojištění. 
 
Česká lékařská komora trvá na zamítnutí tohoto návrhu v celém 
rozsahu. 
 

Obecně Česká 
stomatologick
á komora 

Předchozí písemný souhlas s rozhodnutím o vzniku dočasné 
pracovní neschopnosti  
 
Návrh, podle kterého by ošetřující lékař mohl rozhodnout o tom, že 
dočasná pracovní neschopnost vznikla přede dnem, kdy byla zjištěna, 
ve všech případech jen s předchozím písemným souhlasem orgánu 
nemocenského pojištění, je nereálný. Případů, kdy pojištěnci nebyli 
schopni navštívit ošetřujícího lékaře, je obrovské množství. Návrh tak 
znamená další zcela zásadní nárůst administrativy na straně 
ošetřujících lékařů, aniž by jakkoliv specifikoval jak náklady na 
zvládání této administrativní zátěže, tak přínosy, které by navrhované 
opatření mělo mít. Je zřejmé, že na rozdíl od stávající právní úpravy, 
která vyžaduje souhlas orgánu nemocenského pojištění ve zcela 
výjimečných případech, by se pojištěnec i jeho zaměstnavatel 
nacházeli zcela běžně ve stavu právní nejistoty ohledně dne vzniku 
dočasné pracovní neschopnosti.  
Česká stomatologické komora tak navrhuje, aby změna 
spočívající v požadavku na předchozí písemný souhlas orgánu 
nemocenského pojištění byla z návrhu vypuštěna. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Návrh zákona zavádějícího 1. etapu e-Neschopenky 
nebude řešit otázku pravomoci ošetřujícího lékaře 
ke zpětnému uznávání dočasné pracovní 
neschopnosti. Návrh příslušných ustanovení byl proto 
z textu zákona vypuštěn.     
 

 Obecně Česká 
stomatologick
á komora 

Povinná elektronická podoba rozhodnutí o vzniku a ukončení 
dočasné pracovní neschopnosti  
 
Návrh je i podle svého odvodnění jakýmsi dílčím krokem, první 
etapou zavedení tzv. elektronické neschopenky a je odůvodněn 
údajnou potřebou elektronického oznamování vzniku a ukončení 
dočasné pracovní neschopnosti. Česká stomatologická komora 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Zavedením povinnosti poslat hlášení o vzniku a 
skončení DPN výlučně elektronickou formou se 
podstatně zkracuje interval mezi rozhodnutím lékaře 
o vzniku nebo ukončení DPN a okamžikem, kdy je 
tato skutečnost sdělena příslušné OSSZ. Toto 
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hodnotí návrh jako nesystematický a neodůvodněný. Jde o princip, 
který byl již v minulosti odmítnut s tím, že bude zpracována 
komplexní právní úprava celé problematiky. To se však dosud nestalo 
a sám navrhovatel připouští, že nyní předkládaný návrh je jen 
„určitou částí projektu realizovanou v předstihu“. Proti tomuto 
způsobu tvorby právních předpisů je nutno se ohradit s tím, že 
zejména koncepční normy je naopak nutno připravit a projednávat 
vcelku. Jedině tak lze zajistit řádné posouzení dopadů navrhované 
právní úpravy.  
Návrh neobsahuje dostatečné údaje o tom, jakým způsobem má být 
oznámení předáváno (zdá se, že návrh předpokládá prostou 
elektronickou poštu, což je způsob, který vcelku jednoznačně 
odporuje platným právním předpisům o ochraně osobních údajů), 
jaké požadavky na zabezpečení ochrany osobních údajů budou 
vznášeny ve vztahu k poskytovatelům zdravotních služeb a konečně 
ani kdo uhradí náklady na splnění těchto požadavků.  
Česká stomatologická komora navrhuje, aby změna spočívající v 
zavedení tzv. první etapy projektu elektronické neschopenky byla 
z návrhu vypuštěna. 
Tato připomínka je zásadní. 

opatření reaguje na požadavky zaměstnavatelů 
související mimo jiné s připravovaným zrušením 
karenční doby, přičemž se jedná o požadavky 
na zrychlení toku informací o DPN a zvýšení 
možnosti kontroly důvodnosti DPN a chování 
dočasně práce neschopného pojištěnce v prvém 
období DPN. K tomu je však nutno, aby byla 
příslušná OSSZ informována o vzniku či ukončení 
DPN pojištěnce co nejdříve.   
Oproti původnímu návrhu se povinnost zaslat hlášení 
o vzniku či skončení DPN výlučně elektronickou 
formou v této fázi realizace e-Neschopenky navrhuje 
zavést pouze v tzv. „civilní sféře“, tj. u hlášení 
podávaných ošetřujícími lékaři příslušné okresní 
správě sociálního zabezpečení. Zavedení povinnost 
zaslat hlášení o vzniku či skončení DPN výlučně 
elektronickou formou příslušnému služebnímu 
orgánu i v oblasti ozbrojených sil a sborů bude 
realizováno až později, neboť požadavky na 
povinnou elektronizaci tohoto hlášení vycházely od 
zaměstnavatelů z civilní sféry.  
 
Pokud jde o bezpečnost předávaných informací, 
veškerá komunikace a zasílání osobních údajů bude 
probíhat prostřednictvím zabezpečeného kanálu, při 
respektování všech bezpečnostních pravidel tak, jako 
je tomu u současných služeb elektronických podání 
ČSSZ/OSSZ (v žádném případě se nejedná o běžnou 
emailovou komunikaci). 
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