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Informace pro registrující poskytovatele nebo jiné poskytovatele zdravotních služeb

 k novele zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, účinné k datu 1. 10. 2017

Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti 
uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu

Potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání
ve zdravotnickém zařízení

Vyhláškou MPSV č. 346/2017 Sb.  byl na základě novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,  § 21 odst. 9 
stanoven závazný vzor  potvrzení  o dočasné neschopnosti  uchazeče o zaměstnání  plnit  povinnosti  uchazeče 
o zaměstnání  z důvodu nemoci  nebo úrazu  a  závazný  vzor  potvrzení  o  ošetření  nebo  vyšetření  uchazeče  
o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení (dále jen „Potvrzení“).

Od  1.  10.  2017  uchazeč  o  zaměstnání,  který  dočasně  není  schopen  plnit  povinnosti  uchazeče  
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu anebo z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém 
zařízení,  je  povinen dle  zákona  tyto  důvody  oznámit krajské  pobočce  Úřadu  práce  České  republiky 
(kontaktnímu pracovišti, kde je uchazeč o zaměstnání evidován) nejpozději v den, kdy mu bylo vydáno 
potvrzení  o  dočasné  neschopnosti  uchazeče  o zaměstnání  plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání 
z důvodu nemoci nebo úrazu  nebo v den uskutečnění ošetření nebo vyšetření, a doložit je nejpozději do 
8  kalendářních dnů ode dne vydání  potvrzení  o  dočasné  neschopnosti  uchazeče o  zaměstnání  plnit 
povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání  z důvodu nemoci  nebo úrazu nebo potvrzení  o  ošetření/vyšetření 
uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení.

Uchazeči o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci 
nebo  úrazu  anebo  z důvodu  ošetření  nebo  vyšetření  ve  zdravotnickém  zařízení,  je-li  to  důvodné,  vydá 
registrující  poskytovatel  nebo  jiný  poskytovatel  zdravotních  služeb,  který  poskytuje  uchazeči  o  zaměstnání 
zdravotní péči v případě nemoci nebo úrazu, anebo který provedl ošetření nebo vyšetření, potvrzení o dočasné 
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo 
potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení.

Povinnost lékaře vydat  uvedená „Potvrzení“ od účinnosti novely, tj. od  1. 10. 2017 vyplývá z ustanovení 
§ 45  odst. 3 písm. a)  zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, kde se uvádí, že  poskytovatel je 
povinen předat paci  entovi   lékařský posudek nebo potvrzení pro Úřad práce České republiky - krajskou pobočku 
a na území hlavního města Prahy pro pobočku pro hlavní město Prahu v případě, že pacient není vzhledem  
ke  svému  zdravotnímu  stavu  schopen  plnit  povinnost  součinnosti  s   krajskou  pobočkou  Úřadu  práce  nebo   
pobočkou pro hlavní město Prahu při zprostředkování zaměstnání24),

Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit  povinnosti  uchazeče o zaměstnání z důvodu 
nemoci  nebo  úrazu  a  potvrzení  o  ošetření/vyšetření  uchazeče  o  zaměstnání  ve  zdravotnickém zařízení  se 
vydává na žádost uchazeče o zaměstnání, je-li to důvodné, tj. pro případ, že tím uchazeč o zaměstnání 
omlouvá např. nemožnost dostavit se na kontaktní pracoviště Úřadu práce, neúčast na   aktivitách, apod.  ,   
nevydává se tedy při kterékoliv návštěvě lékaře uchazečem o zaměstnání.

Uchazeč o zaměstnání, kterému bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání 
plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání  z důvodu  nemoci  nebo  úrazu,  je  povinen  dodržovat  režim 
dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.

Režimem  dočasné  neschopnosti  uchazeče  o  zaměstnání  plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání  z důvodu 
nemoci  nebo  úrazu  se  rozumí  povinnost  uchazeče  o  zaměstnání  zdržovat  se  v místě  pobytu  uvedeném 
v potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu 
nemoci nebo úrazu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Režimem  dočasné  neschopnosti  uchazeče  o  zaměstnání  je  Úřad  práce  oprávněn  kontrolovat  a 
prostřednictvím záznamu o provedené kontrole informovat lékaře o jeho nedodržování.

Poskytovatel zdravotní péče je oprávněn účtovat Úřadu práce za vydání potvrzení cenu zdravotní služby 
podle Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví.

Faktura za vyúčtování zdravotní služby lékařem bude probíhat vždy před ukončením měsíce souhrnně za 
všechna  vydaná  Potvrzení  v  uplynulém  měsíci,  kterými  byla  ukončena  neschopnost  uchazeče  
o zaměstnání. Faktura musí obsahovat kromě obecných náležitostí rozpis osob – uchazečů o zaměstnání, 
za které je účtováno, jejich jméno, příjmení, datum narození, datum vydání  Potvrzení, a to zejména  
z důvodu možnosti ověření účtovaného úkonu Úřadem práce  a tím i usnadnění úhrady faktury. Fakturu je 
třeba adresovat Úřadu práce ČR, kontaktnímu pracovišti v sídle okresu. Na jednu fakturu nelze účtovat 
uchazeče  o  zaměstnání  z více  okresů (tzn.  jedna  faktura  =  fakturace  na  jedno kontaktní  pracoviště  v sídle 
okresu).  Seznam kontaktních pracovišť je uveden v samostatné příloze.



Potvrzení se nevydává na nemoci vz  niklé v     ochranné době ze zaměstnání.  


