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Praha, 19. února 2019

uspořádala

druhý kulatý

stůl

Projekt eNeschopenky je technicky připraven dle stanoveného
harmonogramu. Plná elektronizace agendy dočasných pracovních
neschopností je naplánována od 1. 1. 2020, tedy v ročním předstihu oproti
návrhu předešlého vedení ministerstva. MPSV počítá i s náběhem dvou
opatření, která mají s účinností od 1. 7. 2019 zrychlit komunikaci mezi lékaři,
zaměstnavateli a orgány nemocenského pojištění. Rozhodnutí, zda bude
tento mezistupeň realizován, závisí na politické vůli zákonodárců obou
komor parlamentu.
„Naším cílem je plná elektronizace dočasných pracovních neschopností od
1. 1. 2020, ta přinese značné zjednodušení při zpracování této agendy. Uleví
lékařům, zaměstnavatelům a zejména zaměstnancům. Mojí prioritou je, aby
ohledně systému panovala shoda mezi sociálními partnery, odbornou veřejností
a veřejnou správou, což se nám daří,“ říká ministryně Jana Maláčová (ČSSD).
O průběhu příprav systému a možnostech jeho optimalizace diskutovali zástupci
lékařů, zdravotnických zařízení, zákonodárců, sociálních partnerů a odborné
veřejnosti u kulatého stolu, který ve středu 13. 2. 2019 již podruhé uspořádalo
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nyní je eNeschopenka projednávána ve
výboru pro sociální politiku, pro zdravotnictví a v hospodářském výboru
Poslanecké sněmovny.
„Termíny pro projednání příslušného zákona jsou značně napjaté. Pokud by celý
legislativní proces postupoval dobře, mohl by začít zákon platit pár dní
před 1. červencem. Situace je tedy z tohoto pohledu velmi složitá a hodně bude
záležet na politické vůli v obou komorách parlamentu. V tuto chvíli mohu jen
zopakovat, že po technické stránce jsme připraveni,“ zdůraznila ministryně.
S účinností od 1. 1. 2020 má dojít k legislativním změnám v celém procesu
rozhodování o pracovní neschopnosti a zjednodušení komunikace mezi
dotčenými
subjekty
(lékař,
pojištěnec,
zaměstnavatel).
Elektronickou
neschopenku bude možno vystavit prostřednictvím specializovaného lékařského
softwaru nebo cestou bezplatné webové aplikace na ePortálu ČSSZ.
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