VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 16. června 2014 č. 464

Vyjádření
vlády České republiky k návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení
ustanovení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, vedeném pod spisovou značkou Pl. ÚS 9/14
I.
Navrhovatel v řízení o kasační stížnosti žalobce Vladimíra Vitoslavského, bytem Hrnčířská
1030, Kolín 2, zastoupeného JUDr. Berdi Tomáškem, advokátem, se sídlem Politických
vězňů 27, Kolín IV., proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 43 Ad 21/2013 -15 ze dne
20. 11. 2013, usnesením č. j. 4 Ads 116/2013 - 27 ze dne 17. 4. 2014 rozhodl tak, že
Ústavnímu soudu se předkládá návrh na zrušení ustanovení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006
Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském
pojištění“), a řízení o kasační stížnosti se přerušuje na dobu do rozhodnutí Ústavního soudu
o podaném návrhu.
Navrhovatel v odůvodnění uvedeného usnesení uvádí, že ustanovení § 158 písm. a) zákona
o nemocenském pojištění (dle kterého ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí
o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby) rozvádí a opětovně výslovně zakotvuje
pravidlo obsažené v ustanovení § 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), podle kterého ze soudního přezkumu jsou
vyloučeny úkony správního orgánu, jejichž vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního
stavu osob nebo technického stavu věcí, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku
výkonu povolání, zaměstnání nebo podnikatelské, popřípadě jiné hospodářské činnosti,
nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
Navrhovatel v této souvislosti dále poukazuje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/12
ze dne 15. 1. 2013, který vyložil ustanovení § 70 písm. d) s.ř.s. tak, že „úkony správního
orgánu, jejichž vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob, jsou ze soudního
přezkumu vyloučeny, ledaže by samy o sobě znamenaly právní překážku výkonu povolání,
zaměstnání nebo podnikatelské, popřípadě jiné hospodářské činnosti nebo ledaže by šlo
o úkony dotýkající se základních práv zaručených Listinou základních práv a svobod.“
Na základě citovaného nálezu Ústavního soudu pak navrhovatel dovozuje, že rozhodnutí
o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby by nemělo být ze soudního přezkumu
vyloučeno, neboť se dotýká základních práv zaručených v čl. 36 odst. 2 Listiny základních
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práv a svobod (dále jen „Listina“), a to práva na přiměřené hmotné zabezpečení při
nezpůsobilosti k práci podle čl. 30 Listiny; proto navrhl ustanovení § 158 písm. a) zákona
o nemocenském pojištění zrušit.

II.
V úvodu svého vyjádření vláda konstatuje, že nesdílí názor navrhovatele o rozporu
napadeného ustanovení § 158 písm. a) zákona o nemocenském pojištění se závěry
vyplývajícími z nálezu Ústavního soudu sp. zn. 15/12. Vláda má za to, že navrhovatelem
předložená argumentace je přinejmenším nepřiléhavá, neboť je založena na pouhé
mechanické aplikaci interpretativního výroku nálezu sp. zn. 15/12, avšak bez současného
provedení analýzy judikatury Ústavního soudu týkající se rozsahu ústavních garancí
dotčeného základního práva, kterým však v uvedeném případě (stejně jako ve věci sp. zn. Pl.
ÚS 15/12) není primárně právo na soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 2 Listiny, ale právo
na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti v práci, garantované ustanovením čl. 30
odst. 1 Listiny.
Vláda v této souvislosti připomíná, že Ústavní soud v uvedeném řízení sp. zn. 15/12 podrobil
napadený úkon (rozhodnutí o ne/uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou) standardnímu
testu rozumnosti, když nejprve v rámci prvého kroku tohoto testu (vymezení smyslu
a podstaty sociálního práva) dospěl k závěru, že ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění účinném do 31. 12. 2011, na jehož základě rozhodování o uznání za
osobu zdravotně znevýhodněnou probíhá, je zákonnou realizací čl. 29 odst. 1 a 2 Listiny
zakotvujících mimo jiné právo osob zdravotně postižených na zvýšenou ochranu zdraví při
práci, na zvláštní pracovní podmínky, na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc
při přípravě k povolání (bod 30).
V druhém kroku testu rozumnosti (zhodnocení, zda se zákon nedotýká samotné existence
sociálního práva nebo skutečné realizace jeho esenciálního obsahu) pak dospěl k závěru,
že rozhodnutí o (ne) uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou (a případné odvolání proti
němu) jsou úkony, které se dotýkají základních práv posuzované osoby, neboť předurčují, zda
se osoba zdravotně postižená, jež je zvláštním nositelem ústavně garantovaných práv
ve smyslu čl. 29 Listiny, fakticky domůže zvýšené ochrany vyjádřené konkrétními opatřeními
v rovině podústavního práva (např. v oblasti pracovní rehabilitace), resp. zda bude za nositele
základního práva pro účely prováděcích zákonů považována, přičemž negativní rozhodnutí
v této věci tudíž může dotčenou osobu připravit o ústavně garantovanou ochranu výše
uvedeného práva zakotveného v čl. 29 Listiny.

III.
Vláda má za to, že i v aktuálně projednávané věci je pro posouzení, zda rozhodnutí o výplatě
nemocenského po uplynutí podpůrčí doby je, či není, úkonem dotýkající se základních práv
zaručených Listinou, stěžejní vymezení samotného rozsahu „dotčeného základního práva“.
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Tímto dotčeným základním právem je v aktuálně posuzované věci právo na přiměřené
hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti v práci garantované ustanovením čl. 30 odst. 1
Listiny. Uvedené základní právo je v rovině podústavního práva realizováno mimo jiné
i návrhem dotčeným zákonem o nemocenském pojištění.
Vláda nepovažuje za nutné rekapitulovat veškeré závěry vyplývající z judikatury Ústavního
soudu týkající se stanovení ústavně konformního rozsahu, resp. míry, naplnění práva na
přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, připomíná proto toliko příkladmo
dikci nálezu Ústavního soudu sp. zn. 54/10 týkající se vymezení esenciálního obsahu
dotčeného sociálního práva (bod 57) : „ Z uvedeného plyne, že konkrétní parametry systému
(tj. např. splatnost dávek, některé, zejména procesní podmínky vzniku nároku apod.) dle
názoru Ústavního soudu nelze zásadně za jádro práva podle čl. 30 odst. 1 Listiny považovat;
nastavení takových parametrů zákonodárcem je zcela v intencích čl. 41 odst. 1 Listiny. Jinak
by tomu bylo pouze tehdy, pokud by určité zákonné nastavení parametrů hmotného
zabezpečení při nezpůsobilosti k práci … úplně vyloučilo zaměstnance z práva na dosažení
minimálního hmotného standardu postačujícího k vedení důstojného života. Tak tomu však
v projednávané věci není ….“.
Povinnost státu umožnit občanům realizaci jejich garantovaného sociálního práva – práva
na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci ve smyslu čl. 30 odst. 1 Listiny
je proto nutno vnímat „toliko“ jako povinnost poskytovat jednotlivcům sociální plnění ve výši
postačující k vedení důstojného života, a to pouze po nezbytně nutnou dobu, kdy tito nejsou
objektivně ze zdravotních důvodů prokazatelně schopni se sami zabezpečit vlastní výdělečnou
činností.
V souvislosti s výše uvedeným pak vláda považuje za nutné zdůraznit, že účelem dávek
nemocenského pojištění není finančně zabezpečit všechny občany (!), ale pouze
ty ekonomicky aktivní občany, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, a u nichž
v důsledku dočasné pracovní neschopnosti nebo jiné sociální události došlo k dočasné, tedy
pouze krátkodobé, ztrátě příjmu z pojištěné činnosti. Nárok na výplatu dávek nemocenského
pojištění pak navíc vzniká, jen jsou- li splněny v zákoně stanovené podmínky. Navíc tento
nárok trvá jen po určitou, v zákoně stanovenou a Ústavním soudem akceptovanou, dobu – tou
je podpůrčí doba definovaná v ustanovení § 3 písm. k) zákona o nemocenském pojištění.
Situace, kdy v důsledku sociální události dochází k dlouhodobé či trvalé nezpůsobilosti
k práci, jsou pak v českém právním řádu řešeny zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“).
Navíc, jak je uvedeno výše, z ustáleného výkladu čl. 30 Listiny plyne, že osoba může být
případně zajištěna minimálním sociálním standardem i z jiných (nepojistných) sociálních
systémů, zejména podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (srov. též § 3 odst.
1 písm. a) bod 8 tohoto zákona ve vztahu k zabezpečení při dočasné pracovní neschopnosti);
minimální hmotný standard (ve smyslu přiměřeného rozsahu podle čl. 30 Listiny) je přitom
ústavně konformní, jak plyne z nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 54/10.
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IV.
K otázce, zda se napadené ustanovení § 158 písm. a) zákona o nemocenském pojištění
(a s ním související ustanovení § 145 odst. 3, § 27 a § 66 téhož zákona) nedotýká samotné
existence dotčeného sociálního práva nebo skutečné realizace jeho esenciálního obsahu vláda,
s ohledem na výše uvedené, jakož i na argumentaci uvedenou níže, vláda konstatuje,
že navrhovatelem napadené ustanovení, resp. s ním související ustanovení zákona
o nemocenském pojištění, zcela zřejmě nezasahuje do samotného jádra dotčeného základního
práva a nepředstavuje ani překážku jeho skutečné realizace, neboť se jej vůbec nedotýká.
Navrhovatelem napadené ustanovení se totiž týká rozhodnutí o výplatě nemocenského
po uplynutí podpůrčí doby- jde tedy zcela zjevně o rozhodnutí o (ne)vyplacení nenárokového
plnění realizovaného navíc z pojistného systému. Vláda v této souvislosti připomíná,
že i samotný „garantovaný“ nárok na výplatu nemocenské (§ 23 a násl. zákona
o nemocenském pojištění), který je zákonnou realizací práva na přiměřené hmotné
zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, pro osoby, které jsou účastníky systému
nemocenského pojištění, trvá vždy jen po určitou dobu, kterou je podpůrčí doba definovaná
v ustanovení § 3 písm. k) zákona o nemocenském pojištění, a v zákoně definovaných
případech může být i zcela vyloučen (§ 25 cit. zákona).
Výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby je proto nutno chápat jakožto nenárokový
„nadstandard“ poskytnutý osobám zúčastněným na nemocenském pojištění podle citovaného
zákona ze strany zákonodárce. Uvedenému výkladu odpovídá i sama dikce § 27 zákona
o nemocenském pojištění: „Po uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26 se nemocenské
vyplácí na základě žádosti pojištěnce…“ .Stejně tak i dikce § 145 odst. 3 věty první: „Řízení
o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby (§ 27) se zahajuje na základě písemné
žádosti pojištěnce.“.
Nadto vláda podotýká, že pojištěnci nic nebrání v tom, aby v případě zhoršení svého
zdravotního stavu opětovně požádal o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby
podle ustanovení § 26 zákona o nemocenském pojištění.
Vláda též považuje za vhodné připomenout, že institut poskytování nemocenského po
uplynutí podpůrčí doby byl v oblasti nemocenského pojištění vždy považován za určité
administrativně-technické opatření, jehož účelem bylo zbavit pojištěnce zbytečné
administrativní zátěže, a současně racionalizovat činnost nositelů nemocenského
a důchodového pojištění. Konstrukce institutu poskytování nemocenského po vyčerpání
podpůrčí doby přitom v historii nemocenského pojištění vycházela z následujících
východisek, na kterých je založena i současná konstrukce této dávky v zákoně č. 187/2006
Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů:
a) Nemocenské se poskytuje z důvodu kvalifikovaně konstatované krátkodobé poruchy
zdravotního stavu; proto také tato kvalifikovaně konstatovaná porucha zdravotního stavu
nazývá „dočasnou pracovní neschopností“.
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b) Z tohoto důvodu se nemocenské poskytuje po stanovenou dobu nazývanou „podpůrčí
doba“. Z medicínských důvodů vyplývá, že hranice, po kterou je možno poruchu zdravotního
stavu považovat za krátkodobou, činí cca 1 rok od vzniku krátkodobé poruchy zdravotního
stavu (dočasné pracovní neschopnosti). Délka této doby je obecně respektována jak
historicky, tak i v mezinárodních úmluvách o zabezpečení v nemoci.
c) Pokud v konkrétním případě přesáhne doba trvání poruchy zdravotního stavu dobu cca 1
roku, nejedná se již o krátkodobou poruchu trvání zdraví, ale o poruchu zdraví dlouhodobou
(byť třeba rovněž dočasnou); tato skutečnost je reprezentována rozhodnutím o invaliditě jako
o dlouhodobě (byť třeba případně přechodně) zhoršeném zdravotním stavu.
d) Při striktní aplikaci těchto zásad by ovšem muselo dojít k tomu, že při každé poruše
zdravotního stavu, která by – byť jen krátkodobě – přesáhla stanovenou podpůrčí dobu, by
bylo nutno ukončit nárok na nemocenské a zahájit invalidní řízení (resp. řízení o invalidním
důchodu), aby pojištěnec, jemuž porucha zdraví nadále brání ve výkonu zaměstnání, nezůstal
bez finančních prostředků. Pojištěnec by proto musel požádat o přiznání invalidního důchodu
a příslušný orgán sociálního pojištění by musel toto řízení vést.
e) V případech, kdy je předpoklad, že v dohledné době po vyčerpání podpůrčí doby dojde
k opětnému nabytí pracovní schopnosti pojištěncem, by podávání žádosti o důchod bylo
z hlediska pojištěnce zbytečně zatěžující, a z hlediska příslušného orgánu (příslušných
orgánů) administrativně náročné („důchod na měsíc“). Proto byla v systému nemocenského
pojištění zavedena možnost prodloužení poskytování nemocenského nad rámec zákonem
garantovaných nároků. O tom, že se jednalo o svou podstatou „technické opatření“ svědčí mj.
to, že zákon č. 221/1924 Sb. ani zákon č. 99/1948 Sb., takovéto opatření v zásadě neznaly
a nemocenské bylo striktně zastavováno po ukončení podpůrčí doby.
Shrnuto: Základním nárokem v nemocenském pojištění u nemocenského je poskytování této
dávky po stanovenou podpůrčí dobu, tj. po dobu 380 kalendářních dnů podle § 26 zákona
o nemocenském pojištění. To odpovídá tomu, že nemocenské pojištění je svou podstatou
sociálním pojistným systémem zabezpečujícím pojištěnce krátkodobými dávkami.
Prodloužení výplaty nemocenského po uplynutí této podpůrčí doby lze chápat jako určitý
„nadstandard“, daný specifickou situací zdravotního stavu pojištěnce, který se má v blízké
době zlepšit natolik, že pojištěnec v krátké době opět nabude pracovní schopnost a není tedy
účelné, aby žádal o dlouhodobou dávku z jiného sociálního pojistného systému, tj. o invalidní
důchod z důchodového pojištění (o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se podle § 26
zákona o důchodovém pojištění jedná, pokud trvá déle než jeden rok nebo je předpoklad, že
bude trvat déle než jeden rok). V případě, že nebude na základě vyjádření lékaře orgánu
nemocenského pojištění výplata nemocenského prodloužena po uplynutí řádné podpůrčí
doby, nic nebrání pojištěnci, aby požádal o dlouhodobou dávku ze systému důchodového
pojištění. Navíc z čl. 30 Listiny základních práv a svobod plyne, že osoba může být případně
zajištěna minimálním sociálním standardem i z jiných (nepojistných) sociálních systémů,
zejména podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (srov. též § 3 odst. 1 písm.
a) bod 8 tohoto zákona ve vztahu k zabezpečení při dočasné pracovní neschopnosti);
minimální hmotný standard (ve smyslu přiměřeného rozsahu podle čl. 30 Listiny základních
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práv a svobod) je přitom ústavně konformní, jak plyne z nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl.
ÚS 54/10.
Shora uvedené považuje vláda i za odpověď na otázky, které jsou posuzovány ve třetím
a čtvrtém kroku testu rozumnosti, neboť je zjevné, že napadené ustanovení (a s ním
související ustanovení zákona o nemocenském pojištění) sledují zcela legitimní cíl, jímž je,
vedle výše uvedeného benefitu poskytovaného pojištěnci, i snaha zabránit zbytečnému
zatěžování a zahlcování správních soudů spory, jejichž výsledek se de facto nemůže lišit od
závěrů správního orgánu, neboť jejich rozhodnutí závisí výlučně na posouzení zdravotního
stavu pojištěnce (opačný případ by totiž znamenal opakované fatální selhání lékařů lékařské
posudkové služby).
V této souvislosti vláda připomíná, že případná akceptace návrhu navrhovatele – tj. derogace
napadeného ustanovení zákona o nemocenském pojištění, by patrně otevřela cestu pro
přezkum všech lékařských posudků vydaných podle zákona o nemocenském pojištění (resp.
rozhodnutí z nich odvozených). To by s sebou přineslo bezesporu nejenom zahlcení správních
soudů, ale i s tím související extrémní zátěž České správy sociálního zabezpečení, která by
v případných soudních sporech figurovala jako žalovaný. Vedle toho by právě takový závěr
byl v rozporu s odůvodněním nálezu sp. zn. 54/10, konkrétně bodem 40, ve kterém Ústavní
soud konstatoval, že soudní přezkum rozhodnutí závisejícího na odborném posouzení
zdravotního stavu může sloužit toliko k eliminaci excesů, popřípadě nad zákonností
rozhodnutí a procesu, který vydání rozhodnutí předcházel, nikoliv však k odborné polemice se
skutkovými závěry obsaženými v rozhodnutí, resp. v lékařském posudku, o nějž bylo toto
rozhodnutí opřeno.

V.
K samotnému procesu vydání rozhodnutí o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby,
resp. k zákonem o nemocenském pojištění garantovanému rozsahu ochrany zájmů pojištěnce,
který o tuto dávku žádá, resp. k zákonným zárukám jeho práva na „spravedlivý proces“
v uvedeném řízení vláda toliko shrnuje, že z dikce ustanovení § 27 a § 66 zákona
o nemocenském pojištění vyplývá, že rozhodnutí o výplatě nemocenského po uplynutí
podpůrčí doby je odvislé od vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, přičemž toto
vyjádření je pro orgán nemocenského pojištění závazné, neboť má charakter odborného
závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, jakož i nálezu
Ústavního soudu sp. zn. 11/08.
Ve věci žádosti o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby v prvním stupni
rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), která pojištěnci vyplácí
nemocenské, na základě vyjádření lékaře oddělení lékařské posudkové služby OSSZ. Je-li
proti prvoinstančnímu rozhodnutí podáno odvolání, může OSSZ, která napadené rozhodnutí
vydala, své rozhodnutí podle ustanovení § 87 správního řádu zrušit nebo změnit
(autoremedura). V souvislosti s podaným odvoláním, jehož námitky se vztahují k posouzení
zdravotního stavu odvolatele, je tedy OSSZ povinna vyžádat si od příslušného lékaře oddělení
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lékařské posudkové služby OSSZ vyjádření, zda nejsou dány důvody ke změně jeho
posudkového závěru a zda setrvává na svém původním posouzení zdravotního stavu
odvolatele. Pokud OSSZ v rámci autoremedury odvolateli plně nevyhoví, předá správní spis
se svým stanoviskem České správě sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) jako
odvolacímu orgánu. ČSSZ na základě podaného odvolání si opětovně vyžádá posouzení
zdravotního stavu odvolatele, a to od oddělení lékařské posudkové služby příslušného
pracoviště ČSSZ ve smyslu ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu. Do vydání rozhodnutí
o odvolání je tudíž zdravotní stav žadatele posuzován celkem třikrát, a to dvěma pracovišti
lékařské posudkové služby. Vláda má za to, že výše popsaná procedura garantuje, zejména
pro typ rozhodnutí, jež je předmětem přezkumu, dostatečnou míru právní ochrany zájmů
pojištěnce.

VI.
Na základě výše uvedeného vláda navrhuje, aby Ústavní soud návrh Nejvyššího správního
soudu na zrušení ustanovení § 158 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů,
zamítl.
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