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                   VI. 
 
Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:                                      
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. …/2018 Sb., kterým se 
mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
 
 
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 27. dubna 2018 s termínem sdělení stanovisek do 10. května 2018. 
Vyhodnocení došlých připomínek je uvedeno v následující tabulce (v tabulce neuvedená připomínková místa připomínky neuplatnila): 
 
Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
Obecně Hospodářská 

komora 
Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) shledává nový 
harmonogram zavedení elektronické neschopenky jako přesvědčivý a věří, že k 
němu bude přihlédnuto zejména při změnách karenční lhůty v rámci novelizace 
zákoníku práce, neboť funkční kontrolní nástroj typu elektronické neschopenky je 
nezbytným předpokladem jakékoliv případného souhlasu HK ČR se zrušením 
karenční lhůty. 

Souhlas s názorem vyjádřeným 
v připomínce. 

Obecně Svaz 
průmyslu a 
dopravy  

SP ČR se zapojil již více než před třemi lety do pracovní skupiny pro přípravu 
eNeschopenky, která byla zřízena na MPSV.  Činnosti se účastnili zástupci MPSV, 
MZ, ČSSZ, zástupci zaměstnavatelů, lékařů a další odborníci, kteří společným a 
odpovědným úsilím myšlenku eNeschopenky prosazovali k realizaci. Uzákonění 
eNeschopenky  zákonem č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o 
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, zaměstnavatelé přivítali jako výrazné snížení 
administrativní zátěže. O to větším překvapením byla nyní změna postoje MPSV a 
předložení návrhu na zrušení právní úpravy stávajícího projektu eNeschopenky a 
současně odklad účinnosti její nové podoby s termínem od 1. 1. 2021. 
V zájmu zpracování kvalitnější úpravy legislativního ukotvení  eNeschopenky 
doporučujeme, aby zaměstnavatelé byli opět zapojeni do přípravy eNeschopenky 
tak, aby mohly být praktické zkušenosti zaměstnavatelů využity a zapracovány, a 
dále, aby byli zaměstnavatelé na základě dobrovolných závazků s MPSV zapojeni 
do testování implementace eNeschopenky před jejím plošným spuštěním. 

Se zapojením zaměstnavatelů do 
přípravy nového projektu 
eNeschopenky se počítá. 

Obecně Ministerstvo 1. K návrhu zákona obecně:   
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
obrany  Doporučujeme zvážit způsob provedení novelizace, jíž má být dosaženo 

zrušení existující právní úpravy využívání elektronické neschopenky, a to v souladu 
s čl. 54 odst. 9 Legislativních pravidel. Navrhované změny nemohou být jako celek 
promítnuty do zákona č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o 
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ale musí být promítnuty do 
platného znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce 
České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy 
zákonů, které jsou předmětem úpravy provedené v části druhé, čtvrté a páté zákona 
č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, a dále pak do přechodných ustanovení části 
čtvrté a šesté zákona č. 259/2017 Sb., i když podle čl. 55 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády se přechodná ustanovení zpravidla nenovelizují.  
      
Současně je pak nutné zajistit provedení úpravy podle čl. 54 odst. 9 písm. b) 
Legislativních pravidle vlády. 
 
Tato připomínka je doporučující.      
 
Odůvodnění: 
Zákon č. 259/2017 Sb. nabyl platnosti dnem 18. srpna 2017 s tím, že obecně byla k 
témuž datu stanovena rovněž jeho účinnost s výjimkou některých vymezených 
ustanovení zákona č. 259/2017 Sb., pro které byla účinnost stanovena odlišně. Tím, 
že byl zákon č. 259/2017 Sb. publikován ve Sbírce zákonů, a tedy k témuž dni (18. 
srpna 2017) nabyl účinnosti, přestaly de facto existovat jeho části první až pátá, 
které se obsahově vyprázdnily a staly se – byť zčásti dosud neúčinnými – součástmi 
příslušných zákonů. Proto je nutné novelizaci provést vůči jednotlivým zákonům, 
tak, jak je uvedeno shora, nikoliv vůči obsahově neexistujícím částem zákona č. 
259/2017 Sb.; v tomto smyslu je vůči zákonu č. 259/2017 provést pouze úpravu 
navrhovanou v bodě 3. a 5. části první návrhu zákona, i když i ta je značně 
nestandardní, neboť – jak je již uvedeno výše – přechodná ustanovení by neměla být 

Neakceptováno. Připomínka byla 
projednána a vysvětlena. 
Navrhovaný způsob novelizace je 
sice možný, avšak byl by legislativně 
složitější a úprava by byla značně 
rozsáhlá (nejprve se k 1. lednu 2019 
promítnou všechny změny podle 
dotčených ustanovení zákona č. 
259/2017 Sb. do příslušných zákonů 
s tím, že se ihned k témuž datu zase 
zruší, tj. provede se novelizace „v 
obráceném gardu“; např.  pokud se 
některá slova vkládají, ihned se 
stejná slova k témuž datu vypustí, 
nebo pokud se uvádí nové znění 
ustanovení, uvede se ve stejném 
znění, v jakém bylo účinné ke dni 31. 
prosince 2018, tedy beze změny, což 
je též těžko pochopitelné), než je 
řešení obsažené v návrhu zákona. 
Stejným způsobem, který je obsažen 
v návrhu zákona, se také postupovalo 
v minulosti v souvislosti se zrušením 
úprav, které sice byly platné, avšak 
nikdy nenabyly účinnosti, např. při 
zrušení změn v souvislosti se 
zákonem o úrazovém pojištění 
zaměstnanců, změn v souvislosti se 
zavedením jednoho inkasního místa 
nebo změn v souvislosti se služebním 
zákonem z roku 2002. Pokud se 
zmiňuje čl. 54 odst. 9 LPV, jedná se 
o jiné situace, neboť v tomto 
ustanovení se jedná o nahrazení 
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Ustanovení  Resort Připomínky Vypořádání 
novelizována.   
 
K tomu viz také čl. 54 odst. 9 Legislativních pravidel vlády.   

platné a neúčinné změny jinou 
změnou, nikoliv o její zrušení. 
Lze ještě dodat, že u platného znění 
je třeba rozlišovat jednotlivé časové 
řady, kdy nabývají účinnosti 
jednotlivé změny, a změny se mají 
provádět vždy k tomu platnému 
znění, které má nabýt účinnosti 
stejným dnem jako později 
prováděná změna téhož ustanovení. 
Součástmi dotčených zákonů se 
jednotlivé změny podle zákona č. 
259/2017 Sb. stanou až dnem 
stanovené účinnosti těchto změn, 
nikoliv paušálně již dnem vyhlášení 
zákona ve Sbírce zákonů, neboť to by 
bylo v rozporu s principem účinnosti. 

Část druhá Ministerstvo 
obrany 

K části druhé návrhu zákona: 
V části druhé návrhu zákona je navrhována novelizace návrhu zákona, tedy dosud 
nepublikované právní normy. Takový postup je legislativně nepřijatelný.     
 
Tato připomínka je doporučující.    
 
Odůvodnění: 
Podle Legislativních pravidel vlády lze novelizovat pouze platný, tedy ve Sbírce 
zákonů publikovaný právní předpis. I v případě, že by však v období projednávání 
návrhu zákona došlo k publikaci návrhu zákona podle části druhé, je nutné 
zachovat legislativní postup podle čl. 54 odst. 9 Legislativních pravidel, a to z 
důvodů uvedených v bodě 1 tohoto dokumentu. 

S principem, že nelze novelizovat 
zákon dosud nevyhlášený ve Sbírce 
zákonů, se samozřejmě souhlasí 
(platí zásada formální publikace); 
předmětný zákon doznal 
neplánovaného zdržení, neboť byl 
vrácen Senátem s připomínkami. 
Předpokládá se, že v  době 
schvalování předkládaného zákona 
vládou bude situace  ohledně ST 90/1 
již vyjasněna a návrh zákona bude 
případně upraven ve stanovisku 
předsedy LRV v návaznosti na 
výsledek projednávání v PS. Jinak se 
odkazuje též  na vyjádření uvedené 
k předchozí připomínce. 
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