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N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne ………..2020, 

 

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,  

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony   

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

 

Čl. I 

 

       Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona 

č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona 

č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., 

zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 

Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 

Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 

220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona 

č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., 

zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 

424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona 

č.  167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., 

zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona 

č.  381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona 

č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 12/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona 

č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona 

č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 

zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona 

č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona 

č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 

Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 

329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 

č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona 

č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., 

zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření 

Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona 

č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014  Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., 

zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 

Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 

298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=181881)



2 

 

č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., 

zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č.  111/2019 

Sb., zákona č. 164/2019 Sb., zákona č. 228/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb. a zákona č. 

255/2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 8 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 86 zní: 

 

 „(4) Úkoly okresní správy sociálního zabezpečení uvedené v odstavci 1 může plnit 

pouze lékař nebo odborný nelékařský zdravotnický pracovník; posudek okresní správy 

sociálního zabezpečení vydaný podle odstavce 1 musí být schválen a podepsán lékařem 

okresní správy sociálního zabezpečení. Je-li lékař okresní správy sociálního zabezpečení 

vedoucím zaměstnancem, je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní 

služby podle zákona o státní službě. Předpokladem k výkonu povolání odborného 

nelékařského zdravotnického pracovníka je způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti nebo odborné a specializované 

způsobilosti k výkonu povolání všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, 

ergoterapeut, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář a fyzioterapeut podle 

zákona o nelékařských zdravotnických povoláních86). 

 

_____________________ 
86) § 5 až 7, 10, 18 a 24 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povoláních a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.“.  
 

 

2. V § 16 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňuje věta „Vyžádaným rozsahem se rozumí 

komplexní lékařské vyšetření, cílené lékařské vyšetření nebo vyjádření (potvrzení) lékaře 

o zdravotním stavu pro účely posouzení ve věcech sociálního zabezpečení.“. 

 

3. V § 16 odst. 3 větě první se slovo „obdrželo“ nahrazuje slovem „obdrželi“ a na konci textu 

věty první se doplňují slova „; pokud poskytovatel zdravotních služeb nezpracuje lékařské 

podklady podle odstavce 1 písm. b) ve vyžádaném rozsahu, je orgán sociálního zabezpečení 

oprávněn požádat o doplnění těchto podkladů a poskytovatel zdravotních služeb je povinen 

doplnit tyto podklady ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy obdržel tuto žádost, pokud orgán 

sociálního zabezpečení neurčil lhůtu delší“. 

 

4. V § 16 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, a to v elektronické podobě způsobem 

uvedeným v §123e odst. 2 písm. a)“. 

 

5. V § 16a odst. 1 se text „až 8“ nahrazuje textem „až 9“. 

 

6. V § 16a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí: 

 

      „(5) Orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu podle § 4 

odst. 2 a § 8 může určit, v kterých případech je přítomnost posuzované fyzické osoby při 

tomto posouzení potřebná. Posuzovaná fyzická osoba musí být přizvána k jednání orgánu 

sociálního zabezpečení, jde-li o posuzování podle § 4 odst. 2 a  § 8, pokud o to před tímto 

jednáním požádá. Posuzovaná fyzická osoba má po dohodě s poskytovatelem zdravotních 
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služeb právo přizvat tohoto poskytovatele k jednání orgánu sociálního zabezpečení 

za účelem objasnění skutečností důležitých pro posouzení jejího zdravotního stavu.  

 

     (6) Orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu podle § 4 

odst. 2 a § 8 stanoví lhůtu, ve které posuzovaná fyzická osoba může předložit podklady 

k posouzení svého zdravotního stavu podle § 4 odst. 2 a § 8; tato lhůta nesmí být kratší než 

15 dnů ode dne doručení výzvy k předložení těchto podkladů. K podkladům předloženým 

po uplynutí stanovené lhůty se nepřihlíží. Orgán sociálního zabezpečení může zmeškání 

stanovené lhůty v odůvodněných případech prominout; proti rozhodnutí o prominutí 

zmeškání lhůty není odvolání přípustné a toto rozhodnutí je vyloučeno ze soudního 

přezkumu.“. 

 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8. 

 

7. V § 16a odst. 7 se za slova „podle odstavce 4 písm. c) a d)“ vkládají slova „nebo podle  

odstavce 5 věty první“. 

 

8. V § 54 odst. 5 písm. b) se za slova „písm. b)“ vkládají slova „nebo odst. 3“. 

 

 

ČÁST DRUHÁ   

 

Změna zákona o nemocenském pojištění 

 

Čl. II 

 

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

č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., 

zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., 

zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 

Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 

347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona 

č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 

zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 

Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 

Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona 

č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona 

č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona 

č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona 

č. 111/2019 Sb., zákona č. 164/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., 

zákona č. 255/2020 Sb. a zákona č. 300/2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 61 odst. 1 písm. p) se slova „nebo se za tím účelem dostavit“ nahrazují slovy „, dostavit 

se za tím účelem“ a za slova „na příslušný orgán nemocenského pojištění“ vkládají slova 

„ nebo na žádost příslušného orgánu nemocenského pojištění zaslat písemné informace o 

průběhu léčby, plánu dalšího léčebného postupu a předpokládaném termínu obnovení 

pracovní schopnosti, a to ve lhůtě 8 dnů od obdržení žádosti, nestanoví-li orgán 

nemocenského pojištění lhůtu delší“. 
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2. V § 66 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

          „(3) Zjistí-li se při posouzení podle odstavce 1, že jsou důvody pro ukončení dočasné 

pracovní neschopnosti, rozhodne orgán nemocenského pojištění o ukončení dočasné 

pracovní neschopnosti postupem podle § 75 odst. 1; ustanovení § 75 odst. 2 a 3 zde platí 

obdobně.“. 

 

3. V § 74 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 

     „(3) Kontrolu posuzování dočasné pracovní neschopnosti může orgán nemocenského 

pojištění provést též formou vyžádání a posouzení písemné informace od ošetřujícího lékaře 

o průběhu léčby, plánu dalšího léčebného postupu a předpokládaném termínu obnovení 

pracovní schopnosti, a to bez osobní účasti posuzovaného pojištěnce. Pro úhradu 

za vypracování a zaslání písemné informace podle věty první platí obdobně § 16 odst. 4 

zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.“. 

 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8. 

 

4. V § 74 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo zaslat písemné informace podle 

odstavce 3“. 

 

5. V § 75a odst. 3 a v § 138a odst. 1 písm. g) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 

 

6. V § 85 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „; lékaři České správy sociálního 

zabezpečení postupují podle § 75, pokud v rámci tohoto odvolacího řízení zjistí důvody 

uvedené v § 75 odst. 1“. 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ  

 

Změna zákona o státní službě 

 

Čl. III 

 

  V § 2 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., 

zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 302/2016 

Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 111/2019 

Sb. a zákona č. 178/2019 Sb., se na konci textu písmene p) doplňují slova „a odborného 

nelékařského zdravotnického pracovníka, který plní úkoly orgánu sociálního zabezpečení při 

posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti“. 

 

 

 

ČÁST ČTRVRTÁ  

 

ÚČINNOST 

 

Čl. IV 
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   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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