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Vážená paní ministryně, 

oslovuji Vás ve věci spuštění ostré verze projektu eNeschopenka od 1. ledna 2020. Od 

tohoto data budou muset poskytovatelé zdravotních služeb vystavovat rozhodnutí 

o dočasné pracovní neschopnosti a potvrzení trvání dočasné pracovní neschopnosti 

elektronickou formou. Na základě osobních jednání s lékaři, odbornými společnostmi 

a asociacemi poskytovatelů, ale také z médií jsem zaznamenal určité obavy, které 

pramení z nedostatečných informací o přípravě na spuštění projektu a nedostatečné 

technické a procesní podpoře poskytovatelů ze strany České správy sociálního 

zabezpečení. 

Ze strany Vámi řízeného ministerstva však bylo opakovaně konstatováno, že projekt 

bude stoprocentně připraven na spuštění a nové povinnosti budou příslušnými orgány 

vymáhány. Za porušení povinností vztahujících se k eNeschopence může být již od 

1. ledna 2020 udělena sankce až deset tisíc korun, a to za každý jednotlivý případ. 

Na základě shora uvedených skutečností a s určitými obavami o dopadech nové 

regulace na zdravotnické pracovníky si Vás dovoluji požádat o informaci, v jakém stavu 

je proces přípravy na spuštění projektu eNeschopenky od 1. ledna 2020 a jakým 

způsobem bude zajištěna technická i procesní podpora poskytovatelů zdravotních služeb 

tak, aby tito byli schopni řádně a efektivně plnit nové povinnosti. 

V této souvislosti se nabízí paralela k situaci s projektem eRecept, kdy povinná 

elektronická preskripce byla spuštěna od 1. ledna 2018, a také zde byly patrné obdobné 
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obavy z řad poskytovatelů zdravotních služeb. Nakonec jsem rozhodl o odložení sankcí 

o jeden rok, což se s odstupem času ukázalo jako velmi přínosné rozhodnutí, neboť rok 

byl dostatečně dlouhý čas na to, aby se všichni lékaři zapojili, seznámili se s eReceptem 

v praxi, a aby Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv systém mírně 

upravili na základě praktických připomínek z terénu. 

Dovolím si, vážená paní ministryně, navrhnout, aby se Vámi řízený rezort inspiroval 

zkušenostmi v oblasti zavádění elektronizace ve zdravotnictví a zvolil takový režim, který 

nebude již v samých počátcích represivní vůči poskytovatelům zdravotních služeb, neboť 

věřím, že primárním zájmem státu je zajištění kvalitních zdravotních služeb, nikoliv výběr 

pokut. 

S úctou 

Vážená paní 
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. 
ministryně práce a sociálních věcí 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Na Poříčním právu 1/376 
128 01 Praha 2 
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