
1

TA ČR   - PROJEKT TIMPSV0012

Konzultace 4. června 2019

Nemocenské pojištění a dočasná pracovní 

neschopnost
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Právní úprava

• Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve zn. 

pozd. předpisů

• Základní pojmy

• § 54 ošetřující lékař

Posuzování dočasné pracovní neschopnosti §§ 55-66 ZNP

• Dočasná pracovní neschopnost (dále jen „DPN“)

• Vznik, průběh a ukončování DPN

• Rozhodnutí ve věcech DPN

• Povinnosti ošetřujícího lékaře

• Oprávnění ošetřujících lékařů

• Povinnosti a oprávnění DPN pojištěnce

• Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele

• Kontrola posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění

• Úkoly OSSZ a ČSSZ v pojištění 
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Základní ukazatele nemocenského pojištění
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2010 2017

Průměrný počet 

pojištěných 

4,310 mil. 4,671 mil.

Nově hlášené 

případy DPN

1,324 mil. 1,707 mil.

Počet 

kalendář.dnů PN

59,208 mil. 72,677

Průměrná doba 

trvání 1 případu 

DPN

44,7 dní 42,6

Průměrné 

procento PN

3,7 4,2

Výdaje na 

nemocenské

14,944 mld. 18,290 ml.



Základní ukazatele 

• Nárůst počtu prostonaných kalendář. dní

• Nárůst výdajů na nemocenské

• Průměrná doba trvání 1 případu DPN  43 dní

➢ % PN dle krajů 

Nejvyšší Olomoucký, Jihočeský, Olomoucký – 5%

➢ Ukončené DPN podle věku

Nejvíce případů  v kategorii 20-29 let, 40-49 let, 30-39 let

➢ Průměrná délka 1 DPN podle věku

Nad 60 let  70 dní,  ve věku 50-59 let  59 dní, ve věku 40-49   

let 44 dní

➢ Prostonané dny podle věku

Nejvíce ve věku 50-59 let, 40-49 let, 30-39 let 

➢ Nejdelší DPN – Moravskoslezský, Zlínský a Jihočeský kraj

➢ Nejkratší DPN – Praha 
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Základní ukazatele 

➢ Podíl ukončených případů DPN podle délky trvání

➢ Dlouhodobé DPN

271 - 365 dní  2%

181 - 270 dní                   4%

➢ Střednědobé DPN

91 - 180 dní                   10%

61 - 90 dní                      7%

➢ Krátkodobé DPN

4 - 14 dní                         42%

15 - 21 dní                       12%

➢ Nejčastější  DPN 

nemoci dýchacích  cest 37% 

nemoci koster. a pohyb. soustavy (dále dorsalgie) 19,3 %
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Vývoj DPN dle dg.skupin dle MKN 

Vybrané skupiny diag. MKN-10 1998 2005 2017

Novotvary 67,4 95,7 124,3

Nem. endokrinní,  výživy a 

přeměny látek

53,6 75,1 74,0

Poruchy duševní 41,2 69,0 84,6

Nem. nervové soustavy 42 64,7 82,9

Nem. oběhové soustavy 44,3 68,4 80,0

Nem. dýchací soustavy 13,9 16,5 15,5

Nem.  trávicí soustavy 25,9 27,1 29,1

Nem. sval. a kost. soust. a poj. tk. 30,6 51,5 65,6

Nemoci močové a pohl. soustavy 26,4 31,7 32,6

Těhotenství, porod a šestinedělí 64,5 94,1 104,2

Poranění, otravy aj. 31,8 44,4 52,1
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Nemocnost a DPN podle odvětví 
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Kontroly DPN 

Kontroly provádí 

orgán nemocenského pojištění - OSSZ svým lékařem (LPS)

Počty poskytovatelů, kteří rozhodují o DPN – cca 20 tis. 

z toho praktických lékařů- 4, 5 tis.

2016 2017 2018

Počty

zkontrolovaných 

případů DPN

153 tis. 146 tis. 73 tis. 

Počty ukončení DPN 

rozhodnutím

OSSZ

1. 109 1.421 1. 779

Počty prodloužení

podpůrčí doby
24.282 25. 881 26.573
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Příčiny  nepříznivého vývoje

• Důvody jsou multifaktoriální a jsou:

• 1) na straně ošetřujících lékařů a poskytování zdravotních služeb, neboť

ošetřující lékaři nejsou motivováni k efektivnímu průběhu DPN,

• 2) nepromítnutí změn na trhu práce a v nárocích práce u řady profesí do

posuzování DPN ošetřujícími lékaři (nároky a požadavky práce)

• 2) dlouhé čekací a objednací doby na specializovaná vyšetření, zákroky či 

operace či dokonce nedostatek některých lékařských odborností 

v některých regionech,

• 3) na straně pojištěnců, kteří v mnoha případech formou DPN (a průtahů 

v trvání DPN) sanují nejen své zdravotní, ale také rodinné, sociální a 

pracovní problémy, 

• 4) na straně LPS OSSZ, neboť zejména vzhledem k dlouhodobému

nedostatku lékařů OSSZ není schopna zajistit výkon kontrolní činnosti u

ošetřujících lékařů; k tomu přistupuje časová náročnost kontroly, územní

rozptýlenost pracovišť ošetřujících lékařů a nárůst počtu ošetřujících

lékařů,



Příčiny  nepříznivého vývoje

• 5) absence standardů DPN jako prostředku k regulaci postupů

ošetřujících lékařů při posuzování DPN a sjednocování postupů LPS

OSSZ při provádění kontrolní činnosti,

• 6) absence zainteresovanosti zdravotních pojišťoven na

posuzování DPN ošetřujícími lékaři (zdravotní pojišťovny „ztrácí“

platby zdravotního pojištění v době DPN pojištěnce),

• 7) časové prodlevy při „listinné komunikaci“ v oblasti hlášení

DPN a statistického sledování,

• 8) absence IT podpory odborné rozhodovací činnosti

ošetřujících lékařů (standardů pro jednotlivé dg.)

• 9) absence IT podpory kontrolní činnosti LPS OSSZ s

„automatickým vyhledáváním“ rizikových případů z hlediska délky

trvání DPN, dg. či detekce „neobvyklosti“ případu.



Dílčí projekty směřující k možnosti zefektivnění 

2015  - „Vliv moderních nefarmakologických metod léčby 
kardiovaskulárních onemocnění na délku pracovní neschopnosti“-

2016 - „Stanovení standardní délky dočasné pracovní 
neschopnosti, analýza a zvýšení efektivity kontrol posuzování 
dočasné pracovní neschopnosti“ 

Implementace do metodiky LPS OSSZ a ČSSZ 

Zadání MPSV pro TAČR 2017 na projekt na téma  

„Standardy DPN pro 1000 dg. dle MKN“

Výsledky řešení = prostředek ke zvýšení efektivity systému
snížením nedůvodné délky trvání DPN v jednotlivých případech

Příležitost  navázání standardů na   E neschopenku - po 1. 1. 2020 
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Standardy DPN 



Cíle projektu 

• Odborný podklad a  pravidla pro posuzování a 

rozhodování o DPN

• Sjednocení rozhodovací praxe ošetřujících lékařů, 

standardizace a zefektivnění  jejich postupů 

• Racionalizace trvání DPN

• Opora pro kontrolní činnost LPS OSSZ v nemocenském 

pojištění

• Provádění cílených kontrol LPS- zvýšení efektivity 

kontrolní činnosti 

• Efektivnější vynakládání nemocenského

• Postižení účelového chování některých pojištěnců

• Reakce na potřeby zaměstnavatelů- „nedůvodné stonání 

zaměstnanců“ a  tím výpadky  pracovních kapacit
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Děkuji za pozornost


