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Vážená paní 

Mgr. Jana Maláčová  

ministryně 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Na Poříčním právu 1/376 

128 01  Praha 2 

     

                                                                                                V Praze dne 12.12. 2019                                                     

                                                                         č. j.: 566/2019 

      

 

Žádost České lékařské komory o stanovení přechodného období v délce jednoho 

roku v souvislostí se zaváděním povinných eNeschopenek 

 

 

Vážená paní ministryně, 

 

na základě širokého konsensu členů České lékařské komory a v souladu se závěry Porady 

předsedů okresních a obvodních sdružení ČLK, která proběhla dne 12.12.2019 se na Vás 

obracím tímto otevřeným dopisem s žádostí o stanovení přechodného období v rámci 

povinnosti vystavovat potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti pouze v elektronické 

podobě, tzv. eNeschopenky.  

Žádost směřuje ke stanovení přechodného období, tedy doby, po kterou nebudou 

poskytovatelům zdravotních služeb ukládány finanční sankce v souvislosti s případným 

výpadkem či nefunkčností systému eNeschopenka, který si nemohli řádně odzkoušet, ani 

implementovat do svých infomačních systémů.  Dovoluji si připomenout, že obdobně 

postupovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR v případě zavádění eReceptu, kdy sám ministr 

Vojtěch nakonec po jistém váhání shledat za důvodné stanovit přechodné období v délce 

jednoho roku, po které nebyli lékaři sankcionováni za neplnění jim zákonem uložené 

povinnosti, jejímž obsahem je vystavování receptů v elektronické podobě, tzv. eRecept. Díky 

tomuto přechodnému období nedošlo k poškození pacientů.  

Z dosavadních zkušeností s elektronizací zdravotnictví a se zaváděním neodzkoušených 

systémů se poskytovatelé zdravotních služeb obávají, že ani v případě eNeschopenek 

nebudou schopni tuto povinnost od 1.1.2020  řádně plnit a důrazně žádají o stanovení 

přechodného období pro případ výpadku či kolapsu systému eNeschopenek, případně 

z jiných objektivních důvodů, mezi které patří nemožnost vyzkoušet si fungování v praxi. 



 2 

 

 

Ujišťuji Vás, že se z naší strany nejedná o odmítnutí plnění zákonem uložené povinnosti, ale 

jde nám především o to, aby pacienti od ledna 2020 nepřišli o nemocenské dávky kvůli 

nefunkčnosti systému eNeschopenka, případně kvůli tomu, že si poskytovatelé zdravotních 

služeb celý systém neměli možnost řádně vyzkoušet.  

Vzhledem k tomu, že do konce roku 2019 zbývají pouhé tři týdny a za deset dní začínají 

vánoční svátky, vyzvali jsme poskytovatele zdravotních služeb k tomu, aby se vybavili 

novými formuláři pro vystavování potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti v listinné 

podobě. Opětovně zdůrazňuji, že se jedná o krok, který má zajistit splnění povinností 

vyplývající z novely zák. č. 187/2006 Sb., přičemž takto poskytovatelé zdravotních služeb 

jednají v zájmu svých pacientů, kteří kvůli zavádění povinných eNeschopenek nesmí přijít o 

své nemocenské dávky. 

Vážená paní ministryně, dovoluji si Vás tímto jménem lékařek a lékařů, kteří jsou členy 

České lékařské komory, veřejně požádat o záruku, že po dobu trvání přechodného období, 

které navrhujeme v délce jednoho roku, nebudou žádným způsobem sankcionování 

poskytovatelé zdravotních služeb, kteří budou potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti 

vystavovat klasickým způsobem, tedy prostřednictvím nových papírových formulářů. Věřím, 

že naší žádosti vyhovíte a doufám, že systém elektronických neschopenek začne postupně 

během roku 2020 fungovat a že naplní očekávání, které do jeho zavádění vláda vkládá.   

 

           S uctivým pozdravem 

 

 

            MUDr. Milan Kubek 

                                                   prezident České lékařské komory 

 

 

 

 

 


