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V letošní veřejné online anketě o 
Absurditu roku 2017 bezkonkurenčně 
zvítězil byrokratický nesmysl, že pod-
nikatelé a živnostníci musí odvádět 
DPH z neproplacených faktur. 

Nedostaneš proplacenou faktu-
ru? Nezájem, DPH státu zaplať! Tato 
absurdita podnikatelům vadí už dlou-
ho.

Tím, že stát nutí podnikatele pla-
tit daň z peněz, které za své služby či 
výrobky nedostali, jim v jejich rozvoji 

a dobrých podmínkách  nepomáhá.
Letošní absurdita není nějakou čer-

stvě uzákoněnou novinkou, mnozí se 
už s ní naučili žít.

Odvádění DPH z nezaplacených fak-
tur rozhodně neprospívá hlavně střed-
ním a malým fi rmám, které nemají 
páku na vymáhání pohledávek, a které 
si nemohou dovolit vůči svým vlast-
ním dodavatelům platit později. Více 
na www.fi rmaroku.cz. -red-

Absurdita roku 2017

Marodíte? V prvních dvou 
týdnech nemoci vás může přijít 
zkontrolovat sám zaměstna-
vatel, nebo kontrolou pově-
ří Okresní správu sociálního 
zabezpečení. Ta pacienty kont-
roluje i dál…

 Lenka Kopčáková

Na nejčastější otázky ŽN odpovídá 
Mgr. Miroslav Lučka, ředitel Okres-
ní správy sociálního zabezpečení  
(OSSZ) Žďár nad Sázavou.

Je nějaký rozdíl v rozsahu obou 
kontrol? Stává se často, že vás 
zaměstnavatel požádá o kontrolu?

Zaměstnavatel je oprávněn kon-
trolovat, zda zaměstnanec, který 
byl uznán dočasně práce neschop-
ným, dodržuje v období prvních 
14 kalendářních dnů (KD) nemoci 
režim dočasně práce neschopného 
pojištěnce, zdržuje se v místě poby-
tu a dodržuje dobu a rozsah povole-
ných vycházek. Obdobně postupuje 
při kontrole i pověřený zaměstnanec 
OSSZ. 

Na OSSZ ve Žďáře nad Sázavou je 
měsíčně podáno kolem 20 žádostí o 
kontrolu léčebného režimu (KLR) 
ze strany zaměstnavatele. 

Po uplynutí 14 dní přebírají kon-
troly pracovníci OSSZ? A jak si 
nemocné vybírají? 

Ano, po uplynutí 14 dní provádí 
KLR již pouze zaměstnanci OSSZ. 
Nemocné si vybírají na základě 
externích podnětů, od zaměstnava-
telů a ošetřujících lékařů,  a z pod-
nětů interních, tedy  z odd. lékař-
ské posudkové služby či OSSZ, dle 
vlastního výběru. Na základě toho si 
zpracujeme plán kontrol. 

Jaké doklady máme mít připra-
vené ke kontrole? 

Při prováděné kontrole si pracov-
ník pověřený ke kontrole vyžádá od 
dočasně práce neschopného pojiš-
těnce II. díl rozhodnutí o DPN, který 
slouží mimo jiné jako průkaz dočas-
ně práce neschopného pojištěnce. 
Do rubriky „Záznamy ošetřujícího 
lékaře a pracovníka OSSZ“ zazna-
mená datum a čas kontroly a svůj 
zápis podepíše. Totožnost dočasně 
práce neschopného pojištěnce ověří 
dle občanského průkazu nebo jiné-
ho věrohodného dokladu.

Když nás kontrolor nezasti-
hl doma, a ve schránce máme 
oznámení o provedené kontrole? 
Máme někam volat a podat vysvět-
lení?

V případě nezastižení dočasně prá-
ce neschopného pojištěnce v mís-
tě pobytu, které je ošetřujícím léka-
řem uvedeno na rozhodnutí o DPN, 
ponechá zaměstnanec OSSZ pově-
řený kontrolou na vhodném místě 
„Oznámení o kontrole dodržování 
režimu dočasně práce neschopného 
pojištěnce“. 

To obsahuje poučení, a jednou 
z povinností je dostavit se na přísluš-
nou OSSZ (případně doručit ozná-
mení příslušné OSSZ) s vysvětlením 
své nepřítomnosti v místě pobytu v 
době DPN. 

Mgr. Miroslav Lučka, ředitel OSSZ Žďár nad Sázavou. Foto: archiv

Když u našich dveří zazvoní kontrolor
Zaměstnavatel si

naší kontrolu 
v neschopnosti 
může i objednat 

Co se stane, pokud okresní sprá-
va naše vysvětlení neuznala? 

Oznámení o provedené kontro-
le obsahuje i informaci, že v přípa-
dě zjištění porušení režimu dočas-
ně práce neschopného pojištěnce 
může být zahájeno správní řízení ve 
věci dočasného krácení nebo odnětí 
nemocenského, popř. uložení poku-
ty. 

V případě, že kontrolou zjištěné 
podezření na porušení režimu bylo 
prokázáno (nebyla omluvena nepří-
tomnost pojištěnce, nebo se jedna-
lo o jednoznačné porušení), nebo 
nebyla poskytnuta nezbytná součin-
nost k provedení kontroly (zejména 
označení místa pobytu potřebnými 
údaji), je zahájeno správní řízení ve 
věci krácení nebo odnětí nemocen-
ského. 

Někdy může jít jen o nefunkč-
ní zvonek, anebo tvrdý spánek po 
tišících lécích…

Nefunkční zvonek je porušením 
nezbytné součinnosti ke kontrole, a 
nelze tuto skutečnost omluvit. Tvr-
dý spánek po tišících lécích je posu-
zován individuálně, po konzultaci s 
ošetřujícím lékařem. 

Můžeme pak s tím ještě něco 
udělat?

Pojištěnec je poučen, že může vyjá-
dřit své stanovisko a před vydáním 
rozhodnutí se vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí, k čemuž se mu stanoví 
přiměřená lhůta.

Máte nějakou stupnici ohodno-
cení přestupku, a hrozí vždy krá-
cení náhrady mzdy? 

K sankci za porušení dodržování 
léčebného režimu je přistupováno 
po důkladném objektivním zvážení 
nastalé situace, přihlíží se k tomu, 
zda šlo o první porušení v průběhu 
DPN a k závažnosti porušení. 

Za nejzávažnější porušení se 
považuje vykonávání fyzické prá-

ce, např. práce na zahradě nebo v 
dílně. OSSZ přistupuje ke krácení 
nemocenského, které je vypláceno 
od 15. kalendářního dne. Napro-
ti tomu náhrada mzdy je řešena ze 
strany zaměstnavatele. Ke krácení 
nebo odejmutí může zaměstnavatel 
přistoupit pouze v případě porušení 
dodržování léčebného režim v prv-
ních 14 KD nemoci.

Můžete po zkušenostech uvést 
příklad zvlášť hrubého porušení 
léčebného režimu dočasně práce 
neschopného pojištěnce?

Je jím výkon jiného zaměstnání v 
průběhu nemoci, či vykonávání již 
uvedené fyzické práce v době čer-
pání nemocenské. V několika přípa-
dech byl na OSSZ doručen podnět 
ze strany Policie ČR na podezření ze 
zneužívání dávek, na základě těchto 
upozornění bylo zahájeno řízení ve 
věci krácení nebo odnětí nemocen-
ského.

Lze z výsledků roku 2016 na okr. 
Žďár n. S. uvést procento pacien-
tů, kdy jste přistoupili k postihu - 
a k jakému nejčastěji?

V roce 2016 bylo na OSSZ Žďár n. 
S. z celkového počtu provedených 
kontrol přistoupeno k postihům v 
2,5 % případů. Nejčastějším posti-

hem je krácení, případně i odejmutí 
dávek nemocenského pojištění. 

Může pacient v PN požádat o 
výjimku při mimořádných situa-
cích jako je svatba, pohřeb, pro-
moce…?  Koho a jak?

Jsou to mimořádné situace, které 
musí pojištěnec projednat s ošet-
řujícím lékařem. Ten jediný může 
posoudit, zda zdravotní stav pojiš-
těnce umožní nastalou situaci zvlád-
nout. OSSZ se v těchto situacích v 
případě provedené kontroly obra-
cí na ošetřujícího lékaře s žádosti o 
podání sdělení, zda byl informován, 
a zda s tímto souhlasil.

V některých případech nastu-
pují do pracovní neschopnosti i 
těhotné ženy, a nejde vždy o rizi-
kové těhotenství. Jaké má ČSSZ 
zkušenosti a měřítka v případě 
těhotných?

Těhotné ženy pobírají nemocen-
ské v případě, že je jejich těhoten-
ství rizikové. Posouzení, zda jde o 
těhotenství rizikové, přísluší vždy 
do kompetence ošetřujícího léka-
ře. Těhotná žena, které je vystave-
na DPN, musí dodržovat všechna 
pravidla, která jsou nastavena i pro 
ostatní nemocné, včetně případné 
kontroly dodržování režimu dočas-
ně práce neschopného pojištěnce.

V rámci nemocenského pojiš-
tění čerpáme i dávku na ošet-
řování člena rodiny, nejčastěji 
rodič zůstává doma s nemocným 
dítětem. Naši péči ale mohou 
potřebovat i nemocní rodiče či 
manžel… 

Co je z pohledu ČSSZ porušením 
pravidel pro čerpání „ošetřovného“?  
A na základě čeho případně zasahu-
jete, a jak?  

Ošetřovného se kontrola léčebné-
ho režimu netýká. Jsou však situace, 
kdy dochází ke zneužívání této dáv-
ky, např. při odjezdu pojištěnce na 
dovolenou, nebo v případě proka-
zatelného zanedbání péče o ošetřo-
vanou osobu. Po prošetření daných 
skutečností může OSSZ dát podnět 
orgánům činným v trestním řízení 
na zneužívání ošetřovného.


