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A. Základní rysy :
1/ stejně jako loni se týká celého roku 2009,

2/ pro odbornosti  603 a 604 jsou pro rok 2009 stanovena jiná pravidla úhrady,  než pro ostatní 
ambulantní specialisty.

3/  měsíční platby nutno brát jako platby zálohové, které se definitivně zúčtují  zvláště pro 

     každé pololetí až po jeho skončení

4/  referenčním obdobím je příslušné pololetí 2008

5/  komplikuje se tzv. údaj o „malém počtu pojištěnců: jako statisticky malý soubor je uvažován 
počet pod:

-  100 ošetřených unicitních  rodných čísle  (dále  také  jen URČ) v případě  hodnocení  úhrady za 
samotné zdravotnickým zařízením provedené výkony 

-  50 ošetřených unicitních rodných čísel při úvazku 1,0 při hodnocení regulací za předpis ZÚMu, 
ZÚLPu, léků, zdravotnických prostředků a indukované péče.

6/  výrazně  se  mění  způsob  výpočtu  maximální  úhrady  za  výkony  -   celková  výše  úhrady  je 
limitována počtem ÚRČ  a vykázaných bodů v referenčním období, výkony nad tento limit budou 
proplaceny s hodnotou bodu 0,30 Kč.

7/  trvá regulace na léky a vyžádanou péči, některé její charakteristiky se ale mění. Mění se způsob 
regulace předpisu  ZÚMu a ZÚLPu

8/  je  možná  jiná  dohoda,  pokud se  na  tom ZZ a  ZP dohodnou a  dohoda nepůjde  nad  rámec 
zdravotně pojistného plánu této pojišťovny.

 

 

Podrobněji k     textu vyhlášky pro členy SAS ČR:  
Zatímco praktických lékařů se týká §4 a příloha 2 této vyhlášky, mimonemocničního komplementu 
se týká §8 a příloha 5, ambulantní specialisté jsou řešeni v  §5 a  příloze č. 3. Odbornosti 603 a 604 
jsou řešeny v § 6 a příloze č. 4.



 

B. Základní principy Vyhlášky      v     části věnované ambulantním specialistům.  
Vyhláška platí  pro celý rok 2008, ale pozor: veškeré limity a regulace budou počítány 
zvláštˇpro každé pololetí.
 

Naše úhrada  bude mít   nově vlastně 4 složky:
1. úhrada za výkony, 

2. regulace za předpis léků, 

3. regulace za předpis indukované péče. 

4. regulace za předpis ZÚM a ZÚLP. 

 

ad 1. Úhrada za výkony:
-         KORKO je podle zákona nadále 10 hodin na kalendářní den,

-         veškeré úhrady budou podle „nového“ seznamu výkonů s navýšením hodnoty lékařské 
péče (novela k 1.1.2006 s úpravou platnou od 1.1.2009)

-         bod bude 1,00 Kč, 

-         u ZZ, která pro danou pojišťovnu ošetří 100 a méně URČ za pololetí při úvazku 

1,0 , bude tato cena cenou konečnou, tedy není limit maximální úhradou (platí tedy: počet 
ZZ vykázaných a ZP uznaných bodů x 1,- Kč = úhrada) .

-         nově nasmlouvané výkony budou ohodnoceny  cenou 1,-  Kč za bod.

-         zdravotnickým zařízením,  která  u  příslušné  pojišťovny  ošetří  více  než  100  URČ za 
pololetí, bude maximální úhrada vypočítána systémem:  

 

MÚ = PBro x  POPho / POPro

 

což textem znamená:

 

celkový loňský počet bodů  
krát 

letošní počet pojištěnců 
lomeno 

loňský počet pojištěnců.
 

 

Nadále je přidáno ustanovení:
Pro tu část  úhrady,  která  je nad limitem vypočítaným výše uvedeným způsobem a která  dosud 
nebyla uhrazena, je nově stanovena výše bodu 0,30 Kč. 

 



 

Poznámka:
      Vedení SAS se do poslední chvíle snažilo dosáhnout vyšší hodnota bodu, než je 1,- Kč – 
minimálně 1,02 Kč. Jsme si totiž vědomi toho, že na konci roku 2008 při započítání doplatků, 
které  zdravotnická  zařízení  dostanou  cca  v květnu  2009,  bude  hodnota  bodu  u  cca  2/3 
zdravotnických  zařízení  právě  1,-  Kč.  Z čehož  plyne,  že  při  stejném  chování  cca  2/3 
zdravotnických zařízení nebude mít v úhradách za rok 2009 žádné meziroční navýšení příjmů 
proti roku 2008. Bohužel  se nám to nepodařilo.
     Ostatní zdravotnická zařízení (ta zbylé 1/3) bude mít dle našich výpočtů při započítání 
všech – i mimořádných plateb – od zdravotních pojišťoven, nárůst příjmů max. 13%.
      Na tomto místě je ale třeba upozornit, že se vedení SAS již dva roky snaží se zdravotními 
pojišťovnami dojednat bonifikační systém, který by se týkal kvalitních poskytovatelů. Podle 
současné úrovně jednání máme za to, že je vysoce pravděpodobné, že se nám podaří některá 
bonifikační hlediska prosadit  do našich úhrad už pro rok 2009.
 

 

ad 2. Regulace na předpis léků a zdravotnických prostředků:
-         počítána jen z vlastních historických limitů –  jako průměr v Kč na 1 rodné číslo.

-         limit  na rodné číslo je -  105% ceny v Kč / l URČ a pololetí

-         regulační srážka 40% z překročení nad 105%

-         nebude uplatněna při ošetření méně než 50 pojištěnců příslušné ZP za pololetí.

-         ZP tuto regulaci neužije, pokud celkové náklady příslušné ZP v této oblasti nepřevýší její 
náklady v roce 2008.

-         do regulačních omezení nebude zahrnut zdravotnický prostředek, jehož cena převyšuje 
15000,- Kč.

-         ZP zohlední ve výpočtu regulací, pokud je změna nákladů na léky a zdravotní prostředky 
daná změnou  rozsahu činnosti zdrav. 

-         pojišťovna může uplatnit reg. srážku, tj. není povinna ji uplatnit 

-         do průměrné úhrady na l URČ se započítávají i doplatky za léky, u kterých lékař použije 
příkazu na receptu: „Nezaměňovat“ (dříve „R“).  

 

POZOR, POZOR: Naše rada k     poslední odrážce:  
Obáváte-li  se  vysokých  pokut,  které  mohou  plynout  z příliš  častého  psaní  „Nezaměňovat“  na 
recepty a chcete-li přitom mít zachovaný maximální vliv na to, co Vaši pacienti opravdu užívají, 
doporučujeme na konec každé Vaší zprávy, budete-li zároveň předepisovat léky, psát: 

 

„  Pacient byl poučen, že lékař nese odpovědnost za jeho léčbu jen v případě, že bude užívat 
jím přímo předepsané léky ve  výše uvedeném dávkování.  Byl  poučen,  že  v případě,  že  se 
s lékárníkem dohodne na nějakých změnách v dávce léků nebo v užitém léku, nemůže lékaře 
činit medicínky ani finančně odpovědným za případně se vyskytnuvší  nežádoucí účinky nebo 
za vícenáklady potřebné ke změně na původní lékařem předepsaný lék.“
 



Pacienta musíte, samozřejmě, v tomto smyslu i ústně poučit. Ze zákona totiž může lékárník změnit 
Vámi předepsaný lék jen v     případě, že jej o to pacient sám požádá. Lékárník      nesmí aktivně takovou   
nabídku učinit a ani nesmí provést změnu bez souhlasu pacienta.

 

ad 3. Regulace na předpis indukované péče (odb.: 222, 801, 802, 804, 805, 807, 
809, 812-822, 822 a 823      – zjednodušeně RTG a laboratoř):  

-         počítána jen z vlastních historických limitů – jako průměr v Kč na  1 rodné číslo.

-         limit  -   110% ceny v Kč / l URČ a pololetí

-         regulační srážka 40% z překročení nad 110%

-         nebude uplatněna při ošetření méně než 50 pojištěnců příslušné ZP za pololetí,

-         ZP tuto regulaci neužije, pokud celkové náklady příslušné ZP v této oblasti nepřevýší  
náklady plánované pro tuto oblast dle jejího zdravotně-pojistného plánu pro rok 2009.

 

 

ad 4. Regulace na předpis ZÚMu a ZÚLPu:
-         počítána jen z vlastních historických limitů –  jako průměr v Kč na 1 rodné číslo.

-         limit  na rodné číslo je -  110% ceny v Kč / l URČ a pololetí

-         regulační srážka 40% z překročení nad 110%

-         nebude uplatněna při ošetření méně než 50 pojištěnců příslušné ZP za pololetí.

-         ZP tuto regulaci neužije, pokud celkové náklady příslušné ZP v této oblasti nepřevýší 
106% jejích nákladů v roce 2008.

-         pojišťovna může uplatnit reg. srážku, tj. není povinna ji uplatnit 

 

Nutné  je  být  si  vědom,  že  regulace  jsou  vztaženy  vždy  k v té  době  lékům,  ZÚMu  a 
ZÚLPu  předepsaným,  nikoli  vyzvednutým  v lékárně  nebo  zdravotnických  potřebách, 
nebo  uplatněným  lékárnou  či  prodejnou  zdravotnických  potřeb  u  pojišťovny, 
k indukované péči předepsané, nikoli realizované.

 

 

Ad 2, 3 i 4 společně:
 

1. Celková regulační srážka za předpis léků, ZÚMu, ZÚLPu  a indukované péče 
nesmí  přesáhnout  15%  obratu  zdravotnického  zařízení  u  příslušné  zdravotní 
pojišťovny. 

 

2. Zdravotní  pojišťovny  neuplatní  regulační  srážku,  pokud  zdravotnické  zařízení 
příslušné navýšení nákladů medicínsky zdůvodní. 

 

3. Zdravotní  pojišťovny  nebudou  uplatňovat  příslušné  regulace  na  předpis  léků  a 
indukované péče,  pokud celkové úhrady nepřevýší předpokládanou výši úhrad na 



tento druh zdravotní péče  na dané období  vycházející ze zdravotně pojistného plánu 
příslušné zdravotní pojišťovny.  

 

 

C. Jak postupovat při hodnocení      „svého“ dodatku.  
 

Stejně jako dříve  je třeba postupovat v jednotlivých krocích:

 

Krok l:
Udělejte si nyní vlastní tabulku referenčních hodnot z Vaší vlastní praxe za rok  2008, zvlášť pro 
každé pololetí:

                                                                    l. pol. 2008                  2.pol.2008

------------------------------------------------------------------------------------------------------

U ZP s     více, než 100 urč/pol.:  

počet urč:

počet vykázaných a ZP uznaných bodů:

 

U ZP s více, než 50 urč/pol.: 

léky / l urč v Kč:

komplement /l urč v Kč:

ZÚM a ZÚPL/1 urč v Kč:

Číselná data  získáte  jednak z vlastního počítače,  jednak z údajů pojišťoven,  které  většina z Vás 
dostala,  nebo  v  dostane  jako  součást  vyúčtování  l.  a  2.pololetí  2008.  Tyto  údaje  jsou  Vašimi 
referenčními.

 

Pro pojišťovny pod 50 URČ za pololetí při úvazku 1,0 není třeba dělat žádný přehled, limity a 
regulační srážky se zde neuplatňují. 

 

Krok 2: 
Prostudujte návrh smluvního dodatku pojišťovny, porovnejte čísla – limity jimi vypočtené

s čísly Vaší tabulky z  Kroku l.

 Pokud čísla neodpovídají,  pak dodatek nepodepisujte. Napište odvolání a doložte vlastní sestavou 
preskribce z Vašeho počítače a uveďte Vaše vypočtené referenční číslo. 

Pokud čísla odpovídají Vašim výpočtům, přejděte ke Kroku 3.

 

Krok 3: 
Pokud se jedná o pojišťovnu s vysokou četností unicitních rodných čísel (nyní pro výkony   více, 
než 100, pro ostatní regulace více než 50 za pololetí) a  čísla jsou v pořádku a  nejsou žádné další 
regulace či dodatky neuvedené ve vyhlášce, pak můžete podepsat. 



Pokud se jedná o pojišťovnu pro Vás „malou“ (s počtem URČ  menším než 50 za pololetí v případě, 
že Vaše kapacitní číslo je „1“), netýkají se Vás limity na předpis léků a vyžádanou péči, dodatek se 
neliší od textu vyhlášky, pak  můžete podepsat.

 

E.Společná specifika dodatků jednotlivých pojišťoven
 

111 Dodatek
     Dodatek zatím není k dispozici.
 

201 Dodatek
     Dodatek zatím není k dispozici.
 

205 Dodatek
     Dodatek zatím není k dispozici.
 

207 Dodatek
      Dodatek zatím není k dispozici.
 

209 Dodatek
       Dodatek zatím není k dispozici.
 

211 Dodatek
      Dodatek zatím není k dispozici.

 

217 Dodatek
       Dodatek zatím není k dispozici.
 

222 Dodatek
       Dodatek zatím není k dispozici.
 

 ZP Agel 
       Dodatek zatím není k dispozici.
 

 

 

Zpracovali:    MUDr. Zorjan Jojko  a MUDr. Marie Duřpektová

 



Informace pro ošetřující lékaře

k zákonu č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

 

 

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s účinností 
od 1. 1. 2009 řeší komplexně problematiku nemocenského pojištění včetně posuzování zdravotního 
stavu pojištěnců pro účely nemocenského pojištění dosud upraveného vyhláškou č. 31/1993 Sb., o 
posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů.

 

Současná úprava nemocenského pojištění  je  roztříštěná  do několika  právních  předpisů a 
prováděcích podzákonných norem, které byly od svého vzniku mnohokrát novelizovány. Úprava 
nemocenského  pojištění  je  tudíž  nepřehledná  a  nejednotná.  Prováděcí  předpisy  nejsou  plně  v 
souladu s  Listinou  základních  práv  a  svobod,  neboť  upravují  problematiku,  která  by měla  být 
upravena  zákonem.  Řada  institutů  nemocenského  pojištění  již  neodpovídá  společenské  a 
ekonomické situaci.

 

Posuzování  zdravotního  stavu  pojištěnců  a  dalších  osob  pro  účely  pojištění  zahrnuje 
posuzování 

 dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN), 

 pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby, 

 zdravotního  stavu  pro  účely  poskytování  peněžité  pomoci  v  mateřství,  ošetřovného  a 
vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. 

 

            Posuzování DPN a zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství, 
ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství provádí ošetřující lékař. 

 

Posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby provádějí orgány nemocenského 
pojištění svými lékaři.

 

 

Ošetřující lékař
 

            Ošetřujícím lékařem je zdravotnické zařízení,  které svými lékaři  poskytuje pojištěnci 
nebo jiné posuzované osobě ambulantní, ústavní nebo lázeňskou péči a zařízení závodní preventivní 
péče  při  ošetřování  pojištěnce  v  rámci  první  pomoci,  pokud  má  oprávnění  k  léčebné  péči. 
Posuzování zdravotního stavu je oprávněn vykonávat jen v rozsahu své odbornosti.  Ošetřujícím 
lékařem naopak není zařízení záchranné služby a pohotovostní služby.



 

            

Posuzování dočasné pracovní neschopnosti
 

Nová právní úprava přináší definici DPN, kterou se rozumí stav, který pro poruchu zdraví 
nebo jiné v tomto zákoně uvedené důvody neumožňuje pojištěnci 

 vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a trvá-li porucha zdraví déle než 180 kalendářních 
dní, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost, 

 plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, vznikla-li DPN v ochranné lhůtě nebo trvá-li DPN 
po  skončení  dosavadní  pojištěné  činnosti,  a  to  i  když  pojištěnec  není  uchazečem  o 
zaměstnání. 

 

Změna právní úpravy ukládá ošetřujícímu lékaři po uplynutí 180 kalendářních dní trvání 
pracovní  neschopnosti  posoudit  pracovní  schopnost  pojištěnce,  nejenom ve  vztahu k dosavadní 
pojištěné činnosti, ale obecně k možnosti vykonávat pojištěnou činnost a rovněž k možnosti plnit 
povinnosti uchazeče o zaměstnání. K tomu, aby mohl být pojištěnec posouzen jako obecně práce 
schopný, musí být dodržena ještě další  podmínka,  a to,  že jeho zdravotní stav je stabilizovaný, 
přičemž za tento stav je považován takový zdravotní stav, který se ustálil na určité úrovni zdraví a 
pracovní schopnosti, která umožňuje pojištěnci vykonávat dosavadní nebo jinou pojištěnou činnost 
bez  zhoršení  zdravotního  stavu,  a  který  další  léčení  již  podstatně  nemůže  ovlivnit;  udržení 
stabilizace zdravotního stavu může být přitom podmíněno zavedením určité léčby nebo pracovních 
omezení.  Pokud  je  zdravotní  stav  stabilizovaný  na  úrovni,  která  znamená  pokles  schopnosti 
soustavné výdělečné činnosti nad 33% nebo nad 66%, jsou potřeby pojištěnce kryty ze systému 
důchodového pojištění.  

            

Pracovní neschopnost se posuzuje odděleně ke každé z pojištěných činností, neboť každá 
může klást jiné požadavky na zdravotní způsobilost pojištěnce. 

 

            Nadále platí, že pokud pojištěnci po ukončení DPN vznikne v následujícím kalendářním dni 
další DPN, považuje se tato za pokračování předcházející.

 

 

Vznik dočasné pracovní neschopnosti
 

Vznik DPN je v nové úpravě řešen obdobně jako v úpravě stávající.  Novou úpravou je 
posuzování pojištěnce ve vztahu k povinnostem uchazeče o zaměstnání, posuzuje-li se zdravotní 
stav  pojištěnce,  který  je  v  ochranné  lhůtě,  nebo  po  skončení  zaměstnání,  trvá-li  DPN.  Při 
nesouhlasu s  rozhodnutím lékaře může pojištěnec využít  možnost přezkoumání jeho rozhodnutí 
podle zákona o péči o zdraví lidu. 

 

Ošetřující lékař rozhodne o vzniku DPN

 pojištěnce,  jestliže  vyšetřením  zjistí,  že  mu  jeho  zdravotní  stav  pro  nemoc  nebo  úraz  
nedovoluje  vykonávat  dosavadní  pojištěnou  činnost,  popřípadě,  jde-li  o  vznik  DPN  v 



ochranné  lhůtě,  plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání,  a  to  i  když  pojištěnec  není 
uchazečem o zaměstnání, 

 pojištěnce, který byl přijat do ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu  
nebo  kterému  byla  na  základě  veřejného  zdravotního  pojištění  poskytnuta  komplexní 
lázeňská péče, 

 pojištěnce,  který byl  přijat  do  zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte 
přijatého  do  lůžkové  péče,  s  výjimkou  pojištěnce,  který  má  nárok  na  výplatu  peněžité 
pomoci v mateřství, 

 pojištěnce,  který  nemůže  pro  poškození  nebo  ztrátu  ortopedické  nebo  kompenzační 
pomůcky  vykonávat  dosavadní  pojištěnou  činnost,  popřípadě,  jde-li  o  vznik  DPN  v 
ochranné  lhůtě,  plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání,  a  to  i  když  pojištěnec  není 
uchazečem o zaměstnání, 

 pojištěnce  v  době  nároku  na  výplatu  peněžité  pomoci  v  mateřství,  jestliže  mu  závažné 
dlouhodobé onemocnění  znemožňuje pečovat  o  dítě,  dlouhodobým onemocněním se pro 
účely tohoto zákona rozumí takové onemocnění, které podle poznatků lékařské vědy má 
trvat déle než jeden měsíc, 

 pojištěnky,  která  doložila  potvrzením orgánu nemocenského pojištění,  že  nemá nárok na 
peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před 
očekávaným dnem porodu. 

 

DPN začíná  dnem,  v  němž  ji  ošetřující  lékař zjistil.  V případě,  že  pojištěnec  nemohl 
navštívit  ošetřujícího  lékaře nebo  v  jiných  odůvodněných  případech  může  ošetřující  lékař 
rozhodnout, že DPN pojištěnce vznikla i před tímto dnem. Za období delší než 3 kalendářní dny 
přede dnem, v němž DPN zjistil, však může ošetřující lékař takto postupovat jen po předchozím 
písemném souhlasu  orgánu  nemocenského  pojištění  uděleného  na  základě  žádosti  ošetřujícího 
lékaře. Pokud ošetřující lékař rozhodl o tom, že DPN vznikla v období delším než 3 kalendářní 
dny přede dnem, v němž DPN zjistil, bez souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění, má 
se za to, že DPN trvá pouze 3 kalendářní dny přede dnem, v němž ji zjistil.

 

            Nezjistí-li  ošetřující  lékař po  vyšetření  důvody  k  rozhodnutí  o  vzniku  DPN,  avšak 
pojištěnec požaduje vydání rozhodnutí o jejím vzniku, vydá ošetřující lékař rozhodnutí o tom, že 
DPN nevznikla. Pojištěnec se může dovolávat přezkoumání tohoto rozhodnutí lékaře podle zákona 
o péči o zdraví lidu. Totéž platí pro postup v případě, kdy pojištěnec nesouhlasí s datem vzniku 
DPN nebo s tím, že byl uznán dočasně práce neschopným.

 

            Ošetřující  lékař,  který  rozhodl  o  vzniku  DPN  a  tato  neschopnost  byla  ukončena 
rozhodnutím orgánu nemocenského pojištění, může rozhodnout o vzniku DPN téhož pojištěnce v 
období 7 dnů po ukončení předchozí DPN rozhodnutím tohoto orgánu pro stejnou nebo obdobnou 
nemoc,  s  výjimkou akutního  vzplanutí  téže  nemoci,  pouze  s  předchozím písemným souhlasem 
tohoto orgánu uděleným na základě žádosti ošetřujícího lékaře.

 

 

Průběh dočasné pracovní neschopnosti
 

            V průběhu DPN ošetřující lékař posuzuje, zda je zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný a 



zda se pracovní schopnost pojištěnce obnovila. Za stabilizovaný se považuje zdravotní stav, který se 
ustálil  na  určité  úrovni  zdraví  a  pracovní  schopnosti,  která  umožňuje  pojištěnci  vykonávat 
dosavadní nebo jinou pojištěnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu, a který další léčení již 
podstatně  nemůže  ovlivnit.  Udržení  stabilizace  zdravotního  stavu  může  být  přitom podmíněno 
zavedením určité léčby nebo pracovních omezení.

 

            Ošetřující lékař stanoví termín příštího lékařského ošetření nebo kontroly a vyznačí jej na 
rozhodnutí o vzniku DPN.

 

            Prokáže-li  pojištěnec existenci vážných důvodů, pro které se nemůže dostavit k ošetření 
nebo kontrole ve stanovený den, stanoví ošetřující lékař náhradní termín.

 

            Prokázal-li pojištěnec existenci vážných důvodů, pro které se nemohl dostavit k ošetření 
nebo kontrole ve stanovený den,  ošetřující lékař vydá nové rozhodnutí o vzniku DPN, která se 
považuje za pokračování předchozí DPN.

 

 

Ukončování dočasné pracovní neschopnosti
 

K ukončení pracovní neschopnosti  dochází nově v případě, že  po uplynutí 180 dnů 
trvání DPN je pojištěnec schopen vykonávat i jinou než dosavadní pojištěnou činnost, resp. 
plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání.   
 

Ošetřující lékař rozhodne o ukončení DPN

 pojištěnce,  jestliže  vyšetřením  zjistí,  že  mu  jeho  zdravotní  stav  umožňuje  vykonávat 
dosavadní pojištěnou činnost, a to dnem, kdy tuto skutečnost zjistil, nebo nejpozději třetím 
kalendářním dnem od tohoto vyšetření, 

 pojištěnce,  jestliže  uplynulo  alespoň  180  dnů  trvání  DPN  a  vyšetřením  zjistí,  že  jeho 
zdravotní stav je stabilizovaný, 

 pojištěnce  při  ukončení  ústavní  péče  nebo  komplexní  lázeňské  péče,  jestliže  mu  jeho 
zdravotní stav umožňuje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, 

 pojištěnce,  který byl  přijat  do  zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte 
přijatého do ústavní péče, při ukončení ústavní péče tohoto dítěte nebo při ukončení pobytu 
tohoto pojištěnce v zařízení, do jehož ústavní péče bylo toto dítě přijato, 

 pojištěnce,  který po opravě nebo opatření nové ortopedické nebo kompenzační pomůcky 
může vykonávat dosavadní pojištěnou činnost,  popřípadě vznikla-li DPN v ochranné lhůtě 
nebo  trvá-li  DPN  po  skončení  dosavadní  pojištěné  činnosti,  plnit  povinnosti  uchazeče 
o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání, 

 pojištěnky, která má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, k počátku šestého týdne před 
očekávaným dnem porodu, pokud pojištěnka nezačala pobírat peněžitou pomoc v mateřství 
dříve, 

 pojištěnce, kterému závažné dlouhodobé onemocnění znemožňovalo pečovat o dítě, jestliže 
vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav opět umožňuje pečovat o dítě, 



 pojištěnky, která byla v DPN v souvislosti s těhotenstvím a porodem, uplynutím šestého 
týdne po porodu, pokud není nadále dočasně práce neschopna z jiných důvodů, 

 pojištěnce, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav umožňuje plnit povinnosti 
uchazeče o zaměstnání,  vznikla-li  DPN v ochranné lhůtě  nebo trvá-li  DPN po skončení 
dosavadní pojištěné činnosti, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání, 

 pojištěnce,  který se nedostaví k lékařskému ošetření  nebo kontrole zdravotního stavu ve 
stanovený den, aniž by prokázal existenci vážných důvodů, pro které se k tomuto ošetření 
nebo kontrole nemohl dostavit, a to tímto dnem, 

 pojištěnce, který byl uznán plně nebo částečně invalidní, a to nejpozději třicátým dnem ode 
dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec uznán plně nebo částečně invalidní. Lékař 
okresní  správy sociálního  zabezpečení  je  povinen neprodleně  ošetřujícího lékaře o  dni 
uznání plné nebo částečné invalidity písemně informovat. Byl-li pojištěnec uznán plně nebo 
částečně invalidní na základě výsledku soudního řízení o žalobě,  ošetřující lékař ukončí 
DPN nejpozději do 10 dnů po písemném vyrozumění orgánem, který vydal rozhodnutí o 
plném nebo částečném invalidním důchodu, o výsledku tohoto řízení.  Ošetřující lékař  je 
přitom nově povinen vyzvat pojištěnce nejpozději v pracovní den následující po dni, v němž 
byl písemně vyrozuměn o výsledku tohoto řízení, aby se neprodleně dostavil k ošetřujícímu 
lékaři  za účelem ukončení DPN, kterou  ošetřující lékař  ukončí, i  když se pojištěnec na 
výzvu nedostaví, 

 pojištěnce, který je poživatelem starobního důchodu a jehož pojištěná činnost skončila přede 
dnem, od něhož v době DPN vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, a to nejpozději 
dnem, kterým podle písemného oznámení orgánu nemocenského pojištění zanikl nárok na 
nemocenské, pokud k ukončení DPN nedojde dříve. 

 

            Ošetřující lékař DPN neukončí u pojištěnce, který byl uznán částečně invalidní, pokud u 
tohoto pojištěnce po dni, v němž byl uznán částečně invalidní, nastala nebo trvá jiná porucha zdraví, 
než která byla důvodem uznání DPN, anebo nastaly nebo trvají jiné důvody, které by odůvodňovaly 
její uznání, a tato porucha nebo tyto důvody neumožňují pojištěnci vykonávat pojištěnou činnost 
nebo  plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání,  jestliže  pojištěná  činnost  skončila,  a  to  i  když 
pojištěnec uchazečem o zaměstnání není, v tomto případě DPN pokračuje dále. Ošetřující lékař je 
povinen stanovit den, od něhož DPN pokračuje z důvodů uvedených ve větě první.

 

            Při nesouhlasu s rozhodnutím o ukončení DPN se může pojištěnec dovolávat přezkoumání 
tohoto rozhodnutí lékaře podle zákona o péči o zdraví lidu. 

 

            Rozhodnutí  o  vzniku  a  ukončení  DPN  a  rozhodnutí  o  změně  režimu  dočasně  práce 
neschopného  pojištěnce  vydává  ošetřující  lékař na  předepsaných  tiskopisech.  Část  těchto 
tiskopisů, která je určena pro zaměstnavatele, nesmí obsahovat statistickou značku diagnózy nebo 
jiný údaj, z něhož lze diagnózu dovodit.

 

 

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

 

            Režim dočasně  práce  neschopného pojištěnce  stanoví  ošetřující  lékař při  rozhodnutí  o 



vzniku DPN a může jej změnit v souladu se změnou zdravotního stavu.

 

            Režim dočasně práce neschopného pojištěnce zahrnuje 

 stanovení léčebného režimu, 

 povinnost zdržovat se v době DPN v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených 
vycházek, 

 povolení  vycházek,  včetně  jejich  rozsahu  a  doby,  pokud  zdravotní  stav  pojištěnce  a 
stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje, 

 povolení změny místa pobytu v době DPN, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený 
léčebný režim tuto změnu nevylučuje, 

 provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce. 

Místem  pobytu  dočasně  práce  neschopného  pojištěnce  je  místo,  které  pojištěnec  sdělil 
ošetřujícímu lékaři při vzniku DPN, nebo místo, na které změnil pobyt

            

            O povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby a o změně místa pobytu v době 
DPN rozhoduje ošetřující lékař. O změně místa pobytu rozhoduje ošetřující lékař jen na základě 
žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce. Pokud dočasně práce neschopný pojištěnec požádá o 
povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby nebo o povolení změny místa pobytu v době 
DPN a  ošetřující  lékař vycházky nebo jejich změnu nebo změnu místa pobytu nepovolí,  vydá 
ošetřující  lékař rozhodnutí  o tomto nepovolení,  jen pokud pojištěnec vydání tohoto rozhodnutí 
požaduje. Při nesouhlasu se záporným rozhodnutím lékaře o povolení změny pobytu nebo o změně 
vycházek může pojištěnec dovolávat přezkoumání tohoto rozhodnutí lékaře podle zákona o péči o 
zdraví lidu.

 
Změnit místo pobytu v době DPN smí pojištěnec pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího 

lékaře (nevyžaduje se již souhlas OSSZ při změně pobytu delší než 14 dní). Změnu místa pobytu z důvodu 
pobytu v cizině může ošetřující lékař povolit jen po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu 
nemocenského pojištění, kterým jsou okresní správy sociálního zabezpečení, o souhlas orgánu 
nemocenského pojištění žádá tento orgán pojištěnec.

 

 

Povinnosti ošetřujícího lékaře
 

            Ošetřující lékař je povinen 

 rozhodnout o vzniku DPN v den, kdy ji zjistil, 

 vést evidenci dočasně práce neschopných pojištěnců, u nichž rozhodl o vzniku DPN nebo 
které převzal do své péče, 

Evidencí se rozumí písemný záznam v evidenčním deníku o každém rozhodnutí o vzniku a o 
ukončení DPN, který obsahuje evidenční číslo předepsaného tiskopisu, jméno a příjmení 
pojištěnce, datum vzniku DPN, diagnostický kód nemoci nebo úrazu, den a hodina ošetření 
a  datum další  kontroly,  datum ukončení  DPN a  případný  údaj  o  předání  nebo  převzetí 
dočasně  práce  neschopného pojištěnce  s  uvedením data  předání  nebo  převzetí,  jména a 
příjmení lékaře, kterému byl tento pojištěnec předán do péče nebo od něhož byl převzat do 



péče, a adresy pracoviště tohoto lékaře.

 stanovit  režim  dočasně  práce  neschopného  pojištěnce  a  pojištěnce  o  tomto  režimu 
informovat, 

 předat  pojištěnci  rozhodnutí  o  vzniku  DPN  a  rozhodnutí  o  ukončení  DPN,  popřípadě 
rozhodnutí  o  změně  režimu dočasně  práce  neschopného  pojištěnce,  spolu  s  příslušnými 
hlášeními pro zaměstnavatele, a to v den, kdy byly vydány, popřípadě v den propuštění z 
ústavní péče, 

 odeslat orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu hlášení o vzniku DPN, 
hlášení o ukončení DPN a hlášení o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a 
to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku nebo 
o  ukončení  DPN  nebo  o  změně  režimu  dočasně  práce  neschopného  pojištěnce,  tato 
povinnost je splněna i předáním tohoto hlášení v téže lhůtě tomuto orgánu, 

 stanovit podle požadavku lékaře příslušného orgánu nemocenského pojištění termín kontroly 
pro účely provedení kontroly posuzování DPN a za tímto účelem pojištěnce předvolat ke 
kontrole, 

 rozhodnout na žádost pojištěnce o povolení vycházek a změně jejich rozsahu nebo doby 
nebo  o  povolení  změny  místa  pobytu  v  době  DPN a  o  tomto  rozhodnutí  informovat 
nejpozději  v  následující  pracovní  den  příslušný  orgán  nemocenského  pojištění  na 
předepsaném tiskopise, 

 posuzovat  v průběhu DPN, zda u pojištěnce došlo k obnovení pracovní  schopnosti,  a po 
uplynutí 180 kalendářních dnů DPN, zda je zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný, 

 vyznačit  při  propuštění z ústavní péče,  pokud pojištěnci jeho zdravotní stav neumožňuje 
vykonávat  dosavadní  pojištěnou činnost,  na  rozhodnutí  o  vzniku  DPN den propuštění  z 
ústavní péče a místo pobytu, kde se bude pojištěnec po tomto propuštění zdržovat, a tyto 
skutečnosti prokazatelně oznámit nejpozději druhý den po propuštění pojištěnce příslušnému 
orgánu nemocenského pojištění, 

 potvrdit  pojištěnci  na  předepsaném tiskopisu  pro  účely  výplaty  dávek  v  době  DPN její 
trvání, a to ke dni vydání tohoto potvrzení nebo nejvýše 3 kalendářní dny dopředu, 

Trvá-li  DPN  déle  než  14  kalendářních  dnů,  je  povinen  potvrdit  pojištěnci  pro  účely 
poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny její trvání vždy ke 14. kalendářnímu dni ode 
dne jejího vzniku.

 zaznamenat  v  rozhodnutí  o  vzniku  DPN  den  převzetí  pojištěnce  do  své  péče a  den 
propuštění pojištěnce ze své péče, den nástupu do ústavní péče a den ukončení ústavní péče 
a den dalšího ošetření nebo kontroly, 

Pokud pojištěnci při propuštění z ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče jeho zdravotní 
stav  neumožňuje  vykonávat  dosavadní  pojištěnou  činnost,  popřípadě  netrvá-li  již  tato 
činnost, plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, stanovit termín, do kterého je pojištěnec 
povinen  dostavit  se  ke  kontrole  DPN  ošetřujícím  lékařem,  a  to  nejdéle  do  pátého 
kalendářního dne ode dne ukončení ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče.

 informovat  písemně  o  vzniku  a  ukončení  DPN lékaře,  který  registruje  pojištěnce,  do  7 
kalendářních dnů, uzná-li pojištěnce dočasně práce neschopným jiný  ošetřující lékař než 
jeho registrující lékař, 

 rozhodnout o ukončení DPN v den, ve kterém zjistil, že netrvají důvody jejího trvání, 

 oznámit  pojištěnci  a  orgánu  nemocenského  pojištění  na  předepsaném  tiskopisu  změnu 
diagnózy nemoci, která odůvodňuje DPN, a to nejpozději v pracovní den následující po dni, 



kdy o této změně rozhodl, 

 oznámit orgánu nemocenského pojištění a zaměstnavateli  porušení režimu dočasně práce 
neschopného pojištěnce, a to nejpozději v následující pracovní den po dni, kdy se dozvěděl o 
tomto porušení, 

 poskytnout potřebnou součinnost orgánu nemocenského pojištění při kontrole posuzování 
DPN, zejména umožnit provedení této kontroly na svém pracovišti nebo se za tím účelem 
dostavit  na  příslušný  orgán  nemocenského  pojištění,  a  sdělit  zaměstnancům  orgánu 
nemocenského  pojištění  oprávněným provést  kontrolu  dodržování  režimu dočasně  práce 
neschopného pojištěnce nebo zaměstnancům zaměstnavatele pověřeným k provedení této 
kontroly na požádání skutečnosti potřebné k provedení kontroly, včetně stanoveného režimu 
dočasně práce neschopného pojištěnce v rozsahu, ve kterém jsou tito zaměstnanci oprávněni 
kontrolovat dodržování tohoto režimu, 

 oznámit orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu propuštění dočasně práce 
neschopného pojištěnce ze své péče a převzetí dočasně práce neschopného pojištěnce z péče 
jiného ošetřujícího lékaře do své péče, a to nejpozději v pracovní den následující po dni, 
kdy k této skutečnosti došlo, 

 oznámit orgánu nemocenského pojištění změnu sídla  zdravotnického zařízení, popřípadě 
změnu svého pracoviště, 

 předat  zařízení  závodní  preventivní  péče  na  jeho  vyžádání  zprávu  o  zdravotním  stavu 
dočasně práce neschopného pojištěnce a o průběhu a předpokládané délce trvání DPN, 

 předat  zařízení  závodní  preventivní  péče  zprávu  o  zdravotním  stavu  dočasně  práce 
neschopného pojištěnce vždy, kdy je důvodný předpoklad, že v souvislosti s nemocí dojde 
ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní zaměstnání, 

 zabezpečit předepsané tiskopisy před zneužitím a sdělit neprodleně orgánu nemocenského 
pojištění jejich ztrátu, zničení nebo poškození, 

 vést  zdravotnickou  dokumentaci  o  průběhu  DPN  včetně  záznamů  o  výsledku  vlastních 
vyšetření  a  lékařských  zpráv  pořízených  jinými  lékaři  a  vyplňovat  potřebné  údaje  na 
předepsaných tiskopisech 

 založit  do  zdravotnické  dokumentace  rozhodnutí  o  vzniku  DPN,  které  mu  pojištěnec 
odevzdal, 

 sdělit  zaměstnavateli  dočasně  práce  neschopného  pojištěnce  na  jeho  žádost  informace  o 
místě pobytu zaměstnance v době DPN a o rozsahu a době povolených vycházek, 

 vystavit ve stanovených případech doklady nebo tiskopisy v souladu s právem Evropských 
společenství a s mezinárodními smlouvami, 

 informovat  předem  pojištěnce,  že  po  stanovenou  dobu  nemá  oprávnění  rozhodovat  ve 
věcech DPN. 

 

            Zařízení  závodní  preventivní  péče  je  povinno na  základě  zprávy  ošetřujícího lékaře o 
zdravotním stavu  dočasně  práce  neschopného  pojištěnce  vydat  ve  lhůtě  do  7  dnů a  v  případě 
nutnosti došetření zdravotního stavu do 15 dnů vyjádření o zdravotní způsobilosti dočasně práce 
neschopného pojištěnce vykonávat dosavadní zaměstnání a odeslat je ošetřujícímu lékaři, který si 
vyjádření vyžádal.

 

 



Oprávnění ošetřujících lékařů a zařízení závodní preventivní péče
 

Ošetřující lékař je při posuzování zdravotního stavu pro účely DPN oprávněn požadovat

 součinnost  lékaře  příslušného  orgánu  nemocenského  pojištění  při  stanovení  a  kontrole 
režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a při hodnocení zdravotního stavu a průběhu 
nemoci, 

 od  orgánu  nemocenského  pojištění  informace  o  průměrné  době  trvání  jedné  DPN  pro 
jednotlivé diagnózy a odbornosti ošetřujícího lékaře v regionálním a celostátním průměru 
za uplynulý kalendářní rok, 

 informace od zaměstnavatele o pracovním zařazení, náplni práce a pracovních podmínkách 
pojištěnce a o zařízení závodní preventivní péče, 

 od  orgánu  nemocenského  pojištění  informace  o  čerpání  podpůrčí  doby  pro  nárok  na 
nemocenské u dočasně práce neschopného pojištěnce, 

 od  zařízení  závodní  preventivní  péče  vyjádření  o  zdravotní  způsobilosti  dočasně  práce 
neschopného pojištěnce vykonávat dosavadní zaměstnání, 

 od jiných subjektů informace o lhůtě stanovené k opravě nebo pořízení nové ortopedické 
nebo kompenzační  pomůcky a  další  informace,  jež  jsou v přímém vztahu k posuzování 
DPN. 

 

            Zařízení závodní preventivní péče je oprávněno vyžádat si zprávu  ošetřujícího lékaře o 
zdravotním stavu dočasně práce  neschopného pojištěnce,  průběhu a  předpokládané délce trvání 
DPN.

 

 

Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce
 

            Pojištěnec, který je dočasně práce neschopný, je povinen 

 dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce, 

 umožnit  orgánu  nemocenského  pojištění  a  ve  stanoveném  rozsahu  též  zaměstnavateli 
kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, při kontrole je dočasně 
práce neschopný pojištěnec povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku 
DPN, 

 dostavit se v určeném termínu k  ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři orgánu nemocenského 
pojištění ke kontrole posouzení zdravotního stavu a DPN, 

 předkládat lékaři orgánu nemocenského pojištění doklady potřebné ke kontrole posouzení 
zdravotního stavu a DPN a za tím účelem prokázat svou totožnost, 

 podrobit se na výzvu orgánu nemocenského pojištění vyšetření zdravotního stavu lékařem 
orgánu nemocenského pojištění a vyšetření ve  zdravotnickém zařízení,  které určí  orgán 
nemocenského pojištění,  je-li  to  potřebné  ke  kontrole  posuzování  zdravotního  stavu pro 
účely nemocenského pojištění ošetřujícími lékaři, 

 oznámit orgánu nemocenského pojištění, popřípadě zaměstnavateli, pokud kontrolu provedl 
zaměstnavatel, důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly dodržování režimu 



dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den následující po dni této 
kontroly, popřípadě po dni, kdy se o ní dozvěděl, 

 dostavit se do určeného termínu po ukončení ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče k 
ošetřujícímu lékaři ke  kontrole  DPN, popřípadě brání-li  mu vážné důvody,  projednat  s 
ošetřujícím lékařem v této lhůtě jiný termín, 

 sdělit  ošetřujícímu lékaři při uznání DPN místo pobytu, na kterém se bude v době DPN 
zdržovat, 

 požádat předem ošetřujícího lékaře o povolení změny místa pobytu v době DPN, pokud jej 
chce změnit, 

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

 doložit  ošetřujícímu  lékaři dobu,  po  kterou  bude  trvat  oprava  nebo  pořízení  nové 
ortopedické nebo kompenzační pomůcky, 

 odevzdat při ukončení DPN ošetřujícímu lékaři rozhodnutí o vzniku DPN, 

 sdělit  ošetřujícímu lékaři,  kdo je jeho zaměstnavatelem nebo zda je osobou samostatně 
výdělečně  činnou  anebo  zda  je  zahraničním  zaměstnancem,  má-li  více  zaměstnavatelů, 
sděluje všechny, 

 předat  ošetřujícímu lékaři písemné potvrzení  orgánu nemocenského  pojištění,  že  nemá 
nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, má-li být uznána DPN 
pojištěnky, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, 

 sdělit ošetřujícímu lékaři registrujícího lékaře a kontakt na něho, 

 předat neprodleně zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku DPN a rozhodnutí o ukončení DPN 
(karantény),  potvrzení  o  době jejího trvání  a  rozhodnutí  o  změně režimu dočasně práce 
neschopného  pojištěnce  a  informovat  zaměstnavatele  předem  o  změně  místa  pobytu  v 
období prvních 14 kalendářních dnů DPN, popřípadě náleží-li pojištěnci po uplynutí tohoto 
období v době DPN nadále započitatelný příjem, též v období,  po které mu v době DPN 
náleží. 

            

 

Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele
 

Práva zaměstnavatele se rozšiřují o možnost přímé kontroly zaměstnance v době DPN 
po dobu, kdy je pojištěnci vyplácena náhrada mzdy, a to v  rozsahu uvedeném v zákoně, úprava je 
odvozena od skutečnosti, že zaměstnavatel bude na počátku trvání DPN poskytovat zaměstnanci 
náhradu mzdy. 

 

Zaměstnavatel je povinen sdělit na vyžádání neprodleně orgánu nemocenského pojištění a 
ošetřujícímu lékaři informace o 

 zařízení závodní preventivní péče, 

 pracovním zařazení,  náplni  práce  a  pracovních  podmínkách dočasně  práce  neschopného 
zaměstnance. 

 

            Zaměstnavatel je oprávněn 



 dát orgánu nemocenského pojištění podnět ke kontrole důvodnosti trvání DPN a ke kontrole 
dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, jde-li o jeho zaměstnance, 

 požadovat od ošetřujícího lékaře informaci o místě pobytu zaměstnance v době DPN a o 
rozsahu a době povolených vycházek, 

 provést kontrolu, zda zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů DPN, popřípadě 
náleží-li pojištěnci po uplynutí tohoto období v době DPN nadále započitatelný příjem, též 
v období, po které mu v době DPN náleží tento příjem, dodržuje povinnost zdržovat se v 
době DPN v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. 

 

 

Posuzování pracovní schopnosti po uplynutí podpůrčí doby
 

Lékař  orgánu  nemocenského  pojištění  posuzuje  na  základě  žádosti  dočasně  práce 
neschopného pojištěnce podané tomuto orgánu, zda lze očekávat,  že po uplynutí podpůrčí doby 
nabude v krátké době pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti.

 

            K  posouzení  je  orgán  nemocenského pojištění  oprávněn  požádat  ošetřujícího lékaře o 
vyjádření  o  zdravotním stavu dočasně  práce  neschopného pojištěnce  a  o  předložení  lékařských 
zpráv,  nálezů  a  posudků  a  zpráv  o  průběhu  nemoci.  Ošetřující  lékař je  povinen  této  žádosti 
vyhovět ve lhůtě 8 kalendářních dní od doručení žádosti, nestanoví-li orgán nemocenského pojištění 
lhůtu delší.

 

 

Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství
 

Ošetřující lékař je pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství povinen 

 stanovit  těhotné  pojištěnce  očekávaný  den  porodu  a  tento  den  potvrdit  na  předepsaném 
tiskopise, 

 potvrdit na předepsaném tiskopise, že pojištěnka porodila, a den porodu, pokud se pojištěnce 
peněžitá pomoc v mateřství nevyplácela přede dnem porodu, 

 zabezpečit předepsané tiskopisy před zneužitím a sdělit neprodleně orgánu nemocenského 
pojištění jejich ztrátu, zničení nebo poškození, 

 vystavit ve stanovených případech doklady nebo tiskopisy v souladu s právem Evropských 
společenství a s mezinárodními smlouvami, 

 potvrdit na předepsaném tiskopise, že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro 
závažné  dlouhodobé  onemocnění,  pro  které  by byla  uznána  dočasně  práce  neschopnou, 
kdyby byla pojištěnkou. 

 

 

Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování ošetřovného
 



            Ošetřující lékař rozhodne o vzniku potřeby ošetřování (dále PO), jestliže vyšetřením zjistí, 
že 

 dítě mladší 10 let je nemocné nebo utrpělo úraz, 

 osoba,  která  dovršila  aspoň  10  let,  je  nemocná  nebo  utrpěla  úraz  a  její  zdravotní  stav 
vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou, 

 žena, která porodila, vyžaduje z důvodu stavu v době bezprostředně po porodu nezbytně 
ošetřování jinou osobou, 

 fyzická osoba, která jinak pečuje o dítě mladší 10 let, onemocněla, utrpěla úraz, byla přijata 
do  ústavní  péče  v  nemocnici  nebo odborném léčebném ústavu nebo jí  byla  na  základě 
veřejného  zdravotního  pojištění  poskytnuta  komplexní  lázeňská  péče,  byla  přijata  do 
zdravotnického  zařízení jako  průvodce  nezletilého  dítěte  přijatého  do  lůžkové  péče,  s 
výjimkou pojištěnce, který má nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, nebo porodila, 
a proto nemůže o toto dítě pečovat. 

 

            PO začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil. Ošetřující lékař může v odůvodněných 
případech rozhodnout, že PO vznikla dřívějším dnem, nejvýše však 3 kalendářní dny přede dnem, v 
němž potřebu ošetřování zjistil.

 

            Ošetřující lékař rozhodne o ukončení PO,

 zjistí-li vyšetřením, že PO pominula, 

 jestliže se osoba vyžadující ošetřování nedostaví k ošetření nebo kontrole zdravotního stavu 
nebo osoba poskytující ošetřování dítěti mladšímu 10 let se nedostaví ke kontrole PO s tímto 
dítětem,  a  to  v  den,  který  jí  byl  určen,  aniž  by tato  osoba  prokázala  existenci  vážných 
důvodů, pro které se k tomuto ošetření nebo kontrole nemohla dostavit, PO se ukončí tímto 
dnem. 

 

            Ošetřující lékař vydává na předepsaných tiskopisech rozhodnutí o vzniku a ukončení PO, 
potvrzení  o  potřebě  péče  a  potvrzení  o  trvání  PO.  Část  těchto  tiskopisů,  která  je  určena  pro 
zaměstnavatele, nesmí obsahovat statistickou značku diagnózy nebo jiný údaj, z něhož lze diagnózu 
dovodit.

 

            Nezjistí-li  ošetřující lékař po vyšetření důvody k vydání rozhodnutí o vzniku PO, avšak 
pojištěnec požaduje jeho vydání, vydá ošetřující lékař rozhodnutí, že PO nevznikla. Při nesouhlasu 
se  záporným rozhodnutím lékaře  se  může  pojištěnec  dovolávat  přezkoumání  tohoto  rozhodnutí 
lékaře podle zákona o péči o zdraví lidu.

 

Ošetřující lékař je při posuzování PO povinen

 rozhodnout o vzniku PO v den, kdy ji zjistil, 

 vést evidenci jím vydaných rozhodnutí o vzniku PO v rozsahu evidence pro účely DPN, 

 předat  pojištěnci,  popřípadě  osobě  s  PO  nebo  jejímu  průvodci,  rozhodnutí  o  vzniku  a 
ukončení PO, a to v den, kdy byly vydány, 

 odeslat  orgánu  nemocenského  pojištění  na  předepsaném  tiskopisu  hlášení  o  vzniku  a 
ukončení PO, a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí 



o vzniku a ukončení PO, 

 stanovit podle požadavku lékaře orgánu nemocenského pojištění termín kontroly pro účely 
provedení kontroly posuzování PO a za tímto účelem osobu s PO předvolat ke kontrole, 

 rozhodnout o ukončení PO v den, kdy zjistil, že již netrvá, 

 poskytnout potřebnou součinnost orgánu nemocenského pojištění při kontrole posuzování 
PO, zejména umožnit provedení této kontroly na svém pracovišti nebo se za tím účelem 
dostavit  na  příslušný  orgán  nemocenského  pojištění,  a  sdělit  zaměstnancům  orgánu 
nemocenského pojištění oprávněným provést kontrolu na požádání skutečnosti potřebné k 
provedení kontroly, a to v rozsahu, ve kterém je orgán nemocenského pojištění oprávněn 
kontrolu provést, 

 vést zdravotnickou dokumentaci o průběhu PO na základě vlastních vyšetření a lékařských 
zpráv pořízených jinými lékaři, 

 zabezpečit předepsané tiskopisy před zneužitím a sdělit neprodleně orgánu nemocenského 
pojištění jejich ztrátu, zničení nebo poškození, 

 vystavit ve stanovených případech doklady nebo tiskopisy v souladu s právem Evropských 
společenství a s mezinárodními smlouvami, 

 informovat předem pojištěnce, že po stanovenou dobu není oprávněn rozhodovat ve věcech 
PO. 

 

            Zdravotnické  zařízení je  povinno  písemně  potvrdit  na  žádost  pojištěnce  nebo  orgánu 
nemocenského pojištění přijetí ošetřované osoby do ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 

            Pojištěnec, který pobírá ošetřovné, je povinen na výzvu  ošetřujícího lékaře, který vydal 
rozhodnutí o vzniku PO, nebo orgánu nemocenského pojištění dostavit se k  ošetřujícímu lékaři 
nebo k lékaři orgánu nemocenského pojištění s osobou s PO ke kontrole posouzení zdravotního 
stavu a PO.

 

            

Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování 
vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

 

Zařízení závodní preventivní péče rozhodne na předepsaném tiskopisu o tom, že jsou dány 
důvody pro převedení těhotné pojištěnky, pojištěnky do konce devátého měsíce po porodu nebo 
pojištěnky, která kojí, na jinou práci nebo jiné služební místo, jestliže je vyšetřením zjistí.

 

            Nezjistí-li  zařízení  závodní  preventivní  péče  při  vyšetření  důvody  k  rozhodnutí,  avšak 
pojištěnka  požaduje  jeho  vydání,  vydá  rozhodnutí  o  tom,  že  dosavadní  práce  nebo  činnost 
vyplývající ze služebního zařazení nebo funkce, do níž byla ustanovena, neohrožuje její těhotenství, 
zdraví nebo mateřství do konce devátého měsíce po porodu nebo schopnost kojení. Při nesouhlasu 
se může pojištěnec dovolávat přezkoumání tohoto rozhodnutí lékaře podle zákona o péči o zdraví 
lidu.

 

 



Kontrola posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění
 

Orgán nemocenského pojištění provádí svým lékařem kontrolu 

 správnosti  posuzování  zdravotního  stavu  a  DPN  a  PO  a  správnosti  vedení  a  úplnosti 
zdravotnické dokumentace při tomto posuzování, 

 plnění povinností ošetřujících lékařů při posuzování zdravotního stavu a DPN a PO. 

 

            Kontrola posuzování DPN se provádí na pracovišti ošetřujícího lékaře nebo na jiném místě 
určeném lékařem orgánu nemocenského pojištění, a to zpravidla za osobní účasti posuzovaného 
pojištěnce. Lékař orgánu nemocenského pojištění může určit, v kterých případech není přítomnost 
posuzovaného pojištěnce potřebná. To platí obdobně i pro kontrolu posuzování PO.

 

Ošetřující lékař je povinen poskytnout lékařům orgánu nemocenského pojištění potřebnou 
součinnost  při  kontrole,  zejména  umožnit  vstup  na  své  pracoviště  a  předložit  potřebnou 
zdravotnickou dokumentaci. 

 

            Na  základě  jednání  s  ošetřujícím  lékařem orgán  nemocenského  pojištění  stanoví 
harmonogram kontrol posuzování DPN na pracovišti  ošetřujícího lékaře a  ošetřujícího lékaře o 
něm písemně vyrozumí. 

            

Pokud nastanou důvody k provedení mimořádné kontroly posuzování zdravotního stavu pro 
účely  nemocenského  pojištění,  je  orgán  nemocenského  pojištění  povinen  o  tom  vyrozumět 
ošetřujícího lékaře nejpozději 2 pracovní dny přede dnem kontroly.

 

Zjistí-li  orgán  nemocenského  pojištění,  že  nejsou  důvody  pro  trvání  DPN  nebo  PO, 
rozhodne o jejím ukončení, pokud ji neukončil ošetřující lékař. Rozhodnutí je vykonatelné dnem, 
který je  v rozhodnutí  uveden jako den ukončení  DPN nebo PO, ne však dříve než dnem jeho 
ústního vyhlášení přítomnému pojištěnci nebo písemného doručení nepřítomnému pojištěnci. Pokud 
se pojištěnec osobně nezúčastnil kontroly, aniž by prokázal existenci vážných důvodů své neúčasti, 
je rozhodnutí vykonatelné dnem této kontroly.

 

 

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
            

Kontrolu  dodržování  režimu  dočasně  práce  neschopného  pojištěnce  provádí  orgán 
nemocenského  pojištění  z  vlastního  podnětu,  z  podnětu  ošetřujícího  lékaře pojištěnce  nebo 
zaměstnavatele. Podá-li podnět k provedení této kontroly  ošetřující lékař nebo zaměstnavatel, je 
orgán povinen provést kontrolu do 7 dnů od obdržení žádosti a o výsledku kontroly neprodleně 
žadatele písemně informovat.

 

            Pokud bylo při kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce zjištěno 
porušení  tohoto režimu,  zasílá  orgán nemocenského pojištění  záznam o kontrole  dočasně práce 
neschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.



 

 

Součinnost zdravotnických zařízení a fyzických a právnických osob
 

Zdravotnická zařízení jsou povinna na žádost orgánu nemocenského pojištění za úhradu 

 provést vyšetření zdravotního stavu osoby, která je povinna se tomuto vyšetření podrobit pro 
účely posuzování DPN nebo kontroly posuzování DPN a posuzování pracovní schopnosti po 
uplynutí podpůrčí doby a vyšetření zdravotního stavu osoby pro účely posuzování PO, 

 zpracovat lékařské podklady v rozsahu určeném orgánem nemocenského pojištění, jichž je 
třeba k posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti a pro kontrolu DPN a PO. 

 

            Zdravotnická zařízení jsou povinna lékaři orgánu nemocenského pojištění na jeho žádost 
bezplatně sdělit  informace potřebné ke kontrole  posuzování  zdravotního stavu a  DPN, umožnit 
lékaři orgánu nemocenského pojištění nahlížení do zdravotnické dokumentace a na nezbytně nutnou 
dobu zapůjčit lékaři orgánu nemocenského pojištění zdravotnickou dokumentaci v rozsahu určeném 
orgánem nemocenského  pojištění.  Zdravotnické  zařízení plní  tyto  povinnosti  ve  lhůtě  určené 
orgánem nemocenského pojištění, a není-li určena, do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy obdrželo 
žádost.

 

            Výše úhrady se řídí  seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a  cenovými 
rozhodnutími Ministerstva zdravotnictví. Úhradu poskytuje ten, kdo si provedení výkonu vyžádal, a 
to  na  základě  vyúčtování  předloženého  zdravotnickým  zařízením.  To  platí  i  pro  náhradu 
poštovného za zaslání zdravotnické dokumentace.

 

Důvodem vzniku  DPN pojištěnce může být  též  poškození  nebo ztráta  ortopedické  nebo 
kompenzační pomůcky, pro kterou nemůže pojištěnec vykonávat dosavadní pojištěnou činnost nebo 
plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání.  V zákoně  se  nově  stanoví  povinnost  výrobních  nebo 
opravárenských firem na vyžádání sdělovat informace související s opravou uvedených pomůcek, 
které mají vliv na délku DPN.

 

            Fyzické  a  právnické  osoby,  které  provádějí  nebo zprostředkovávají  opravy nebo prodej 
ortopedických  nebo  kompenzačních  pomůcek,  mají  povinnost  sdělit  na  vyžádání  bezplatně 
informace o lhůtě stanovené k opravě nebo pořízení nové ortopedické nebo kompenzační pomůcky 
nebo jiné informace, jež jsou v přímém vztahu k posuzování DPN, která vznikla podle z důvodu 
ztráty nebo poškození pomůcky, ošetřujícímu lékaři nebo orgánu nemocenského pojištění.

 

 

Oprávnění orgánů nemocenského pojištění při porušování povinností lékařů 
při posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění

 

Orgánu nemocenského pojištění se nově stanoví oprávnění ve vztahu k neplnění povinností 
ošetřujících lékařů spojených s posuzováním zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění. 
Jako výjimečná sankce se stanoví ošetřujícímu lékaři zákaz rozhodovat ve věcech DPN nebo PO na 



dobu až 2 let,  v případě, kdy ošetřující lékař porušil své povinnosti při posuzování zdravotního 
stavu pro účely pojištění a za toto porušení mu byla pravomocně uložena pokuta a v období do 
jednoho roku od uložení této pokuty rozhodl orgán nemocenského pojištění znovu o ukončení DPN 
nebo PO, a ošetřující lékař byl na možnost stanovení zákazu písemně upozorněn. Je-li ošetřujícím 
lékařem právnická osoba, lze uložit tento zákaz pouze tomu lékaři, který zavinil, že v tomto období 
do jednoho roku bylo znovu rozhodnuto orgánem nemocenského pojištění o ukončení DPN nebo 
PO.  Upozornění  orgánu  nemocenského  pojištění  na  porušení  povinností  ošetřujících  lékařů 
směřují ke zřizovateli  zdravotnického zařízení, České lékařské komoře a České stomatologické 
komoře a ke zdravotním pojišťovnám.

 

Jedná se o nástroj, kterým disponuje orgán nemocenského pojištění, aby mohl  v krajním 
případě ze  systému  dočasně  vyloučit  takového  lékaře,  který  opakovaným  a  dlouhodobým 
neplněním povinností poškozuje systém nemocenského pojištění. 

 

Po dobu trvání zákazu provádí za  ošetřujícího lékaře rozhodování ve věcech DPN a PO 
orgán  nemocenského  pojištění,  který  tento  zákaz  stanovil,  pokud  si  pojištěnec  nezvolil  jiného 
ošetřujícího lékaře.

 

 

Správní delikty
 

Zdravotnické zařízení se dopustí správního deliktu tím, že 

•         nevede evidenci DPN nebo PO,

•         neodešle stanovená hlášení anebo příslušné části tiskopisu,

•         nestanoví termín kontroly nebo nepředvolá pojištěnce nebo osobu s PO ke kontrole,

•         neoznámí podle orgánu nemocenského pojištění propuštění dočasně práce neschopného 
pojištěnce ze své péče nebo převzetí dočasně práce neschopného pojištěnce z péče jiného 
ošetřujícího lékaře do své péče,

•         neoznámí  orgánu  nemocenského  pojištění  změnu  sídla  zdravotnického  zařízení, 
popřípadě změnu svého pracoviště,

•         neoznámí orgánu nemocenského pojištění změnu diagnózy nemoci,

•         neoznámí orgánu nemocenského pojištění porušení režimu dočasně práce neschopného 
pojištěnce,

•         nevede zdravotnickou dokumentaci,

•         povolí bez předchozího písemného souhlasu orgánu nemocenského pojištění změnu místa 
pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce ve stanovených případech,

•         rozhodne o vzniku DPN bez předchozího písemného souhlasu orgánu nemocenského 
pojištění se zpětným uznáním DPN a opětovným uznáním DPN pro stejnou nebo obdobnou 
nemoc  v období  7  dnů  následujících  po  ukončení  DPN ze  stejných  příčin  rozhodnutím 
OSSZ,

•         překročí oprávnění posuzovat zdravotní stav jen v rozsahu své odbornosti,

•         nerozhodne v období jednoho roku o ukončení neodůvodněné DPN nebo PO alespoň ve 



3 případech, o kterých proto muselo být rozhodnuto orgánem nemocenského pojištění,

•         rozhoduje ve věcech DPN nebo PO v době stanoveného zákazu, 

•         nezašle orgánu nemocenského pojištění podklady o zdravotním stavu pojištěnce v době 
zákazu rozhodovat ve věcech DPN a PO.

•         neinformuje  orgán  nemocenského  pojištění  na  předepsaném  tiskopise  nejpozději 
následující pracovní den o rozhodnutí o povolení vycházek a změně jejich rozsahu nebo 
doby nebo o povolení změny místa pobytu pojištěnce v době DPN, 

•         nevyznačí při propuštění z ústavní péče, pokud pojištěnci jeho zdravotní stav neumožňuje 
vykonávat  dosavadní  pojištěnou činnost,  na rozhodnutí  o  vzniku  DPN den propuštění  z 
ústavní péče a místo pobytu, kde se bude pojištěnec po tomto propuštění zdržovat, a tyto 
skutečnosti neoznámí prokazatelně nejpozději druhý den po propuštění pojištěnce orgánu 
nemocenského pojištění, 

 nezaznamená  v  rozhodnutí  o  vzniku  DPN  den  převzetí  pojištěnce  do  své  péče  a  den 
propuštění pojištěnce ze své péče, den nástupu do ústavní péče a den ukončení ústavní péče 
a den dalšího ošetření nebo kontroly, a pokud pojištěnci jeho zdravotní stav při propuštění z 
ústavní péče nebo komplexní lázeňské péče neumožňuje vykonávat dosavadní pojištěnou 
činnost,  nestanoví termín,  do kterého je pojištěnec povinen se dostavit  ke kontrole DPN 
ošetřujícím lékařem, a to nejdéle do pátého kalendářního dne ode dne ukončení ústavní 
péče nebo komplexní lázeňské péče, 

 neprovede na žádost orgánu nemocenského pojištění vyšetření zdravotního stavu nebo je 
neprovede ve stanovené lhůtě, 

 nesplní povinnost zpracovat lékařské podklady nebo nesplní tuto povinnost ve stanovené 
lhůtě, 

 neposkytne orgánu nemocenského pojištění součinnosti při kontrole posuzování DPN a PO, 

 nesplní povinnost sdělit informace nebo umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace 
anebo zapůjčit zdravotnickou dokumentaci nebo nesplní tuto povinnost ve stanovené lhůtě, 
nepotvrdí podle § 70 přijetí ošetřované osoby do ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 

 nepotvrdí nařízení karantény, její trvání a ukončení nebo nezašle příslušné části tiskopisu 
orgánu nemocenského pojištění anebo je nepředá pojištěnci. 

 

 Za správní delikty lze uložit pokutu podle míry závažnosti do 10 000 Kč, do 50 000 Kč 
resp. až do 100 000 Kč. 

 

 

Předepsané tiskopisy
 

V návaznosti  na  změnu právní  úpravy nemocenského pojištění  byly vydány  ČSSZ tyto 
nové tiskopisy k prokazování  DPN, PO dítěte do 10 let nebo jiného nemocného člena domácnosti 
a dalších skutečností pro uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění: 

 

 Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti 

 Potvrzení o nařízení karantény 



 Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) 

 Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) 

 Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče) 

 Žádost o peněžitou pomoc v mateřství 

 Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

 Hlášení ošetřujícího lékaře podle § 61 ZNP. 
 

Nové  tiskopisy  nahrazují  stávající  tiskopisy  „Potvrzení  o  pracovní  neschopnosti“, 
„Potvrzení  o  nařízení  karantény“,  „Žádost  o  podporu  při  ošetřování  člena  rodiny“,  „Žádost  o 
peněžitou  pomoc  v mateřství“,  „Žádost  o  vyrovnávací  příspěvek  v těhotenství  a  mateřství“  a 
„Průkaz  o  trvání  pracovní  neschopnosti“,  které  je  možno  používat  pouze  pro  sociální  události 
(pracovní neschopnost, karanténu,  PO člena rodiny a peněžitou pomoc v mateřství), která vznikla 
v období do 31.12.2008.  

 

U sociálních událostí, které  vznikly 1. 1. 2009 a v následujících dnech musí být výhradně 
používány nové tiskopisy.  Pouze ukončení DPN, která vznikla v roce 2008  a přechází do roku 
2009, se ještě provede na starém tiskopise. 

 

Nové  tiskopisy  obdrží  zdravotnická  zařízení  na  okresní  správě  sociálního  zabezpečení 
příslušné podle místa výkonu práce ošetřujícího lékaře v průběhu prosince 2008. Bližší termín bude 
zdravotnickým zařízením a ošetřujícím lékařům sdělen  dopisem příslušné OSSZ. 

 

 Nevyužité tiskopisy „Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti“ odevzdají zdravotnická 
zařízení a ošetřující lékaři příslušné OSSZ nejpozději do 31. ledna 2009. Ostatní nevyužité stávající 
tiskopisy,  tj.  „Žádost  o  podporu  při  ošetřování  člena  rodiny“,  „Žádost  o  peněžitou  pomoc 
v mateřství“ „Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“ a „Průkaz o trvání pracovní 
neschopnosti“ je třeba znehodnotit a tím zabránit jejich případnému zneužití. 

 

 

Zpracoval: úsek LPS ČSSZ a odbor nemocenského pojištění ČSSZ



Věc: Informace pro ošetřující lékaře 

    -  nové tiskopisy k uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění

 

Dnem 1.ledna 2009 nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve 
znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon“).  Tento  zákon   mimo  jiné  také  nově  upravuje  
posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto pojištění a stanoví povinnosti ošetřujícím lékařům. 
Ošetřujícím  lékařem  se  pro  účely  zákona  rozumí  zdravotnické  zařízení,  které  svými  lékaři 
poskytuje  pojištěnci  nebo  jiné  posuzované  osobě  ambulantní,  ústavní  nebo  lázeňskou  péči 
(s výjimkou zařízení záchranné služby a pohotovostní služby), a zařízení závodní preventivní péče 
při  ošetřování  pojištěnce  v rámci  první  pomoci,  pokud  má  oprávnění  k léčebné  péči.  Právní 
úprava  posuzování  zdravotního  stavu  a  povinností  ošetřujících  lékařů   při  posuzování 
zdravotního stavu je uvedena v ustanoveních § 53  až 80 zákona. Sankce za neplnění povinností 
zdravotnických  zařízení  obsahuje  ustanovení  §  138  zákona,  sankce  za  porušení  povinností 
zařízení závodní preventivní péče obsahuje ustanovení § 139 zákona. 

 

V návaznosti na změny  provedené novým zákonem byly vydány  ČSSZ   nové tiskopisy 
k prokazování  dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování dítěte do 10 let nebo jiného 
nemocného člena domácnosti a dalších skutečností pro nárok na dávky nemocenského pojištění a 
také tiskopisy sloužící k hlášení údajů ošetřujících lékařů do evidence OSSZ. 

 

 S účinností od 1.1.2009  je nutno  používat  jen  tyto nové tiskopisy: 

 Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti  /ČSSZ - 89 610 0/ 

 Potvrzení o nařízení karantény /ČSSZ - 89 627 1/ 

 Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) /ČSSZ - 89 609 0/ 

 Rozhodnutí o potřebě ošetřování /ČSSZ - 89 625 1/ 

 Potvrzení o trvání potřeby ošetřování  /ČSSZ - 89 622 0/ 

 Žádost o peněžitou pomoc v mateřství /ČSSZ - 89 624 1/ 

 Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství /ČSSZ - 89 626 1/ 

 Hlášení ošetřujícího lékaře podle § 61 ZNP /ČSSZ -  89 608 0/. 
 

Tiskopisy „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“, „Potvrzení o nařízení karantény“ a 
„Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“   jsou vícedílné. Jednotlivé díly jsou propisovací.  Dva 
určené  díly  jsou  povinni  ošetřující  lékaři  (popř.  orgán  ochrany  veřejného  zdraví)  zasílat  do 
evidence OSSZ, a to díly (bez pruhu), které slouží k hlášení  vzniku dočasné pracovní neschopnosti 
(karantény,  potřeby  ošetřování)  a  k hlášení  ukončení  uvedené  sociální  události.   Tyto  díly  je 
povinen ošetřující lékař zaslat do evidence OSSZ, popř. jiného orgánu sociálního zabezpečení (jde-
li  o  příslušníky,  jejichž  nemocenské  pojištění  provádí  jiný  orgán,  např.  Ministerstvo  obrany, 
Ministerstvo vnitra, Vězeňská služba ČR) v pracovní den následující po dni, kdy bylo rozhodnutí 
(potvrzení) vydáno. 

Jeden díl  „Rozhodnutí o  dočasné pracovní neschopnosti“ a „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“ 
(díl s žlutým pruhem) zakládá ošetřující lékař po ukončení dočasné pracovní neschopnosti (potřeby 
ošetřování) do zdravotnické dokumentace pojištěnce (ošetřované osoby). 

 



Je-li dočasná pracovní neschopnost (karanténa) delší než 14 kalendářních dnů je povinen ošetřující 
lékař  potvrdit  pojištěnci  na předepsaném tiskopisu  pro účely poskytování  náhrady mzdy trvání 
dočasné pracovní neschopnosti (karantény), a to ke 14. kalendářnímu dni ode dne vzniku dočasné 
pracovní neschopnosti. Je-li dočasná pracovní neschopnost dlouhodobá, je povinen ošetřující lékař 
její  trvání  potvrzovat  pro účely výplaty nemocenského průběžně,  nejméně jedenkrát  za  měsíc. 
Trvání dočasné pracovní neschopnosti  potvrzuje ošetřující  lékař ke dni vydání tohoto tiskopisu, 
nejvýše  3  kalendářní  dny  dopředu,  a  to  předepsaným  tiskopisem  „Potvrzení  o  trvání  dočasné 
pracovní  neschopnosti  (karantény)“.  Obdobně  se  potvrzuje  na  žádost  pojištěnce  i  doba  trvání 
potřeby ošetřování (péče)   o dítě do 10 let nebo jiného nemocného člena domácnosti na tiskopise 
„Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“.

 

Nové tiskopisy si budete vyzvedávat příslušné OSSZ na oddělení nemocenského pojištění   Bude-li 
vyzvedávat tiskopisy ošetřující lékař, postačí prokázat totožnost občanským průkazem a  dokladem 
o  identifikačním čísle  zdravotnického  zařízení.  Bude-li  vyzvedávat  tiskopisy  jiný  zaměstnanec 
zdravotnického zařízení,  musí  se  vedle prokázání své totožnosti ještě prokázat plnou mocí, ve 
které musí být uvedeno identifikační číslo zařízení vydané zdravotnickému zařízení Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou České republiky. 

 

Při  této  příležitosti  upozorňujeme,  že  ošetřující  lékař  má  povinnost  zabezpečit  příslušné 
tiskopisy,  které  používá  pro  účely  provádění  nemocenského  pojištění,  před  zneužitím  a  sdělit 
neprodleně příslušné OSSZ ztrátu, zničení nebo poškození předepsaných tiskopisů.

 

Staré  tiskopisy  „Potvrzení  dočasné  pracovní  neschopnosti“,  odevzdejte  na  naši  OSSZ 
nejpozději do konce ledna 2009. Ostatní nevyužité stávající tiskopisy,  tj.  „Žádost o podporu při 
ošetřování  člena  rodiny“,  „Žádost  o  peněžitou  pomoc  v mateřství“  „Žádost  o  vyrovnávací 
příspěvek“ a „Průkaz o trvání pracovní neschopnosti“ je třeba znehodnotit a tím zabránit jejich 
případnému zneužití. 

 

Dosavadní  staré  tiskopisy  pro  uplatňování  nároku  na  dávky  nemocenského  pojištění  nelze  po 
31.12.2008 používat. Otevřené případy dočasných pracovních neschopností, které vznikly v roce 
2008 a  přejdou do  roku 2009,  však  doběhnou na  původních  tiskopisech  (tzn.  ukončení  těchto 
neschopností se provede na starém tiskopise). Trvání dočasné pracovní neschopnosti k určitému dni 
lze v těchto případech potvrzovat i na novém tiskopise.

 

Informace o nových tiskopisech
 

 

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti      /ČSSZ - 89 610 0/

Tiskopis má 6 propisovacích dílů. 

 

l.  díl  -  Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti je povinen  ošetřující  lékař  odeslat 
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (u příslušníků bezpečnostních sborů příslušnému 
orgánu sociálního zabezpečení)  nejpozději  v pracovní  den následující  po dni,  kdy bylo vydáno  
rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

 



II. díl -   Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti  (tj. díl se žlutým pruhem)  slouží 
současně jako průkaz  práce neschopného pojištěnce. Při skončení pracovní neschopnosti ošetřující 
lékař  doplní  údaje  o  ukončení  dočasné  pracovní  neschopnosti  a  založí  jej  do  zdravotnické 
dokumentace pojištěnce.

 

III.  díl  -  Hlášení  zaměstnavateli  o  vzniku  dočasné  pracovní  neschopnosti  (díl  s modrým 
pruhem)   odevzdává zaměstnanec svému zaměstnavateli. Tento díl  slouží k uplatnění  nároku na 
náhradu mzdy (sníženého platu nebo odměny) za prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní 
neschopnosti.

 

IV. díl – Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti pro nárok na nemocenské (díl 
s růžovým pruhem) slouží k uplatnění nároku na nemocenské, pokud dočasná pracovní neschopnost 
je delší než 14 kalendářních dnů. Zaměstnanec tento díl vždy předává svému zaměstnavateli. Osoba 
samostatně výdělečně činná a zahraniční zaměstnanec dobrovolně účastný nemocenského pojištění 
předává tento díl příslušné  okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), avšak pouze 
pokud  uplatňuje  nárok  na  nemocenské  (tzn.  dočasná  pracovní  neschopnost  trvala  déle  než  14 
kalendářních dnů).
 

V.  díl  -  Rozhodnutí  o  ukončení  dočasné  pracovní  neschopnosti  (díl  s růžovým  pruhem) 
odevzdávají  zaměstnanci  vždy  svému  zaměstnavateli,  který  je  v případě,  že  dočasná  pracovní 
neschopnost trvá déle než 14 kalendářních dnů,  předává po doplnění údajů příslušné OSSZ. Osoba 
samostatně výdělečně činná a zahraniční zaměstnanec předávají tento díl OSSZ, jestliže dočasná 
pracovní neschopnost byla delší než 14 kalendářních dnů.

 

VI. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti  (bez pruhu)  odešle ošetřující 
lékař  okresní  správě  sociálního  zabezpečení  (u  příslušníků  bezpečnostních  sborů  příslušnému 
orgánu sociálního zabezpečení), a to nejpozději v pracovní den následující po dni, ve kterém byla 
dočasná pracovní neschopnost ukončena.  

 

            U dočasně práce neschopných příslušníků bezpečnostních sborů zasílá ošetřující lékař I. a 
VI. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti příslušnému orgánu sociálního zabezpečení, 
který  provádí  jejich  nemocenské  pojištění  (tj.  u  vojáků  z  povolání  Ministerstvu  obrany,   u 
příslušníků  Policie  ČR a  příslušníků  Hasičského  záchranného  sboru  ČR Ministerstvu  vnitra,  u 
příslušníků  Vězeňské služby ČR  a odsouzených ve výkonu trestu nebo osob ve vazbě  Vězeňské 
službě ČR, u příslušníků Celní správy ČR Generálnímu ředitelství cel, u příslušníků Bezpečnostní 
informační služby  a Úřadu pro zahraniční styky jejich zaměstnavateli). 

 

Potvrzení o nařízení karantény  /ČSSZ  - 89 627 1/

Tiskopis má 5 propisovacích dílů.

 

I.díl  -  Oznámení  o  nařízení  karantény  (s  modrým pruhem)  odevzdává  zaměstnanec  svému 
zaměstnavateli.  Tento díl  slouží  k uplatnění  nároku  na náhradu mzdy (sníženého platu,  snížené 
odměny)  za prvních 14 kalendářních dnů karantény. 

 

II. díl – Hlášení OSSZ o nařízení karantény  (bez pruhu) je povinen orgán ochrany veřejného 



zdraví  nebo  ošetřující  lékař  odeslat  příslušné  OSSZ  (u  příslušníků  bezpečnostních  sborů 
příslušnému  orgánu  sociálního  zabezpečení)  nejpozději  v pracovní  den  následující  po  dni,  ve 
kterém byla karanténa (mimořádné opatření) nařízena(o).

 

III. díl  – Potvrzení o nařízení karantény pro uplatnění nároku na nemocenské  (s růžovým 
pruhem) slouží k uplatnění nároku na nemocenské, pokud nařízená karanténa (mimořádné opatření) 
je delší  než 14 kalendářních dnů. Zaměstnanec uplatňuje nárok na nemocenské prostřednictvím 
zaměstnavatele, osoba samostatně výdělečně činná a zahraniční zaměstnanec dobrovolně účastný 
nemocenského pojištění u příslušné  OSSZ.
 

IV.  díl  –  Oznámení  o  ukončení  karantény  (s  růžovým pruhem)  předává  zaměstnanec  svému 
zaměstnavateli,  který je v případě, že karanténa trvala déle než 14 kalendářních dnů předává po 
doplnění údajů příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Osoba samostatně výdělečně činná 
a zahraniční zaměstnanec  předávají tento díl OSSZ, jestliže byla karanténa (mimořádné opatření) 
delší než 14 kalendářních dnů.

 

V. díl -  Hlášení OSSZ o ukončení karantény (bez pruhu) odesílá orgán ochrany veřejného zdraví 
nebo ošetřující lékař příslušné OSSZ (popř. jinému orgánu sociálního zabezpečení), a to nejpozději 
v první pracovní den následující po dni, ve kterém byla karanténa ukončena. 

 

Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény)  /ČSSZ – 89 609 0/

Jestliže  dočasná  pracovní  neschopnost  (karanténa,  mimořádné  opatření)  trvá  déle  než  14 
kalendářních dnů, je povinen ošetřující lékař (orgán ochrany veřejného zdraví)  pro účely náhrady 
mzdy  vystavit toto potvrzení vždy ke 14. dni trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény). 
Dále  jím  potvrzuje  trvání  dočasné  pracovní  neschopnosti  (karantény)  pro  účely  výplaty 
nemocenského  za  jednotlivá  období  (minimálně  jednou  měsíčně).  Trvání  dočasné  pracovní 
neschopnosti  se  potvrzuje  ke  dni  vydání  potvrzení,  nejvýše  však  tři  kalendářní  dny  dopředu. 
Potvrzení  předává  zaměstnanec  svému  zaměstnavateli,  osoba  samostatně  výdělečně  činná 
(zahraniční zaměstnanec) příslušné OSSZ. 

 

 

Rozhodnutí o potřebě ošetřování      (péče)   /ČSSZ – 89 625 1/

Tiskopis má 5 propisovacích dílů. 

 

I. díl  - Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)  slouží jako průkaz  osoby ošetřující člena 
domácnosti  (díl  s žlutým  pruhem).  Při  ukončení  potřeby  ošetřování  jej  zaměstnanec  odevzdá 
ošetřujícímu  lékaři,  který  na  něj  doplní  den  ukončení  potřeby  ošetřování  a  založí  jej  do 
zdravotnické dokumentace ošetřované osoby. 

 

II. díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)  - hlášení do evidence OSSZ (díl bez 
pruhu)  ošetřující lékař odesílá příslušné OSSZ, a to nejpozději v  pracovní den následující po dni, 
ve kterém bylo  vydáno rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování.

 

III. díl - Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)  - žádost o ošetřovné  (díl s růžovým 



pruhem) předávají zaměstnanci svému zaměstnavateli, který je předá spolu s potřebnými  podklady  
pro výplatu dávky příslušné okresní správě  sociálního zabezpečení.

 

IV. díl -  Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) /díl s růžovým pruhem/ zaměstnanec 
odevzdává svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění údajů příslušné OSSZ.

 

V. díl -  Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)  /díl bez pruhu/ slouží jako hlášení 
ošetřujícího lékaře do evidence OSSZ. Ošetřující lékař je povinen jej odeslat této správě nejpozději 
následující pracovní den po dni, ve kterém bylo rozhodnuto o ukončení potřeby ošetřování. 

 

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)  /ČSSZ 89 622 0/

Tímto tiskopisem zaměstnanec prokazuje  trvání  potřeby ošetřování  člena domácnosti.  Lékař  jej 
vystavuje na požádání zaměstnance, zejména v případech, kdy se osoby v ošetřování (péči)  o člena 
domácnosti vystřídaly anebo v případech, kdy jde o dlouhodobě trvající potřebu ošetřování. Trvání 
potřeby ošetřování se potvrzuje ke dni vystavení tohoto tiskopisu. 

 

 

Žádost o peněžitou pomoc v     mateřství    /ČSSZ -  89 624 1/

Ošetřující  lékař  (gynekolog)  vyplňuje  pouze  část  A tohoto  tiskopisu,  kde  potvrzuje  těhotné 
pojištěnce pravděpodobný den porodu. 

 

Žádost o vyrovnávací příspěvek v     těhotenství a mateřství    /ČSSZ – 89 626 1/

V  části  A tiskopisu potvrzuje ošetřující lékař (gynekolog)  pravděpodobný den porodu. Praktický 
lékař  nebo  lékař  závodní  preventivní  péče  v části  B  pod  bodem  2  tohoto  tiskopisu  vydává 
rozhodnutí  o tom, že zaměstnankyně nemůže vykonávat  dosavadní  práci,  protože ohrožuje  její  
těhotenství, mateřství nebo kojení. Skutečnost, že zaměstnankyně koná práci zakázanou  těhotným 
ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a kojícím ženám,  potvrzuje zaměstnavatel 
v části B bodu 1 tohoto tiskopisu. 

 

Hlášení ošetřujícího lékaře podle § 61 ZNP  /ČSSZ – 89 608 0/

Tímto tiskopisem hlásí ošetřující lékař 

 povolení rozsahu a doby vycházek v době dočasné pracovní neschopnosti 

 změnu rozsahu  nebo doby vycházek v době dočasné pracovní neschopnosti 

 povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti 

 den propuštění z ústavní péče a místo pobytu, kde se bude pojištěnec po tomto propuštění 
zdržovat 

 změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje dočasnou pracovní neschopnost 

 porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce 

 propuštění dočasně práceneschopného pojištěnce ze své péče 

 převzetí dočasně práceneschopného pojištěnce z péče jiného ošetřujícího lékaře do své  péče 



 změnu sídla zdravotnického zařízení, popř. změnu  svého pracoviště. 

Tiskopis bude k dispozici  též na webových stránkách ČSSZ.

 


