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1   Úvod 

 

Kvalita našeho života je ovlivňována řadou faktorů. Každý z nás, někdo častěji, někdo jen 

málokdy onemocní a čerpá v zaměstnání nemocenské dávky. Málokdo si přitom 

uvědomuje, že nemocenské pojištění je založeno na průběžném financování. Výdaje na 

dávky jsou hrazeny z vybraného pojistného. Podmínkou fungování systému je vyrovnané 

hospodaření, které je ovlivněno nejen počtem nemocensky pojištěných osob, úrovní 

nemocnosti, ale i výši pojistného. Na neúměrnou explozi sociálních výdajů, které vedlo 

k zadlužování státu, bylo nutno reagovat reformou veřejných financí, která se dotkla i 

změny v nemocenských dávkách. Jak se s touto skutečností vyrovnávají organizace a 

samotní zaměstnanci je hlavní náplní mé práce. 

Předkládaná práce je složena z pěti hlavních částí. Cílem první, teoretické části, je 

charakterizovat systém sociálního zabezpečení, jeho principy, vymezení cílové populace. 

Přes sociální pojištění se dostávám k nemocenskému pojištění, u kterého detailně popisuji 

jednotlivé druhy dávek. Druhá část práce  zachycuje  změny v nemocenském pojištění 

podle současné platné legislativy a postupy při výpočtu. Cílem mé diplomové práce je 

posoudit dopady změn systému nemocenského pojištění na zaměstnance vybrané 

organizace, kterou je Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Proto v další část mé práce  

popisuji vybranou cílovou organizaci, její základní charakteristiku, organizační strukturu, 

odměňování. 

Pak se již dostávám k hlavní části, ve které posuzuji dopady změn systému nemocenského 

pojištění na zaměstnance.  Chtěla bych je popsat v jednotlivých letech, kdy probíhaly 

jakékoli změny v systému výplaty nemocenských dávek. Pokusím se zjistit, jak tyto změny 

postihly krajský úřad jako organizaci. Nakonec budu formulovat vlastní doporučení a 

závěr. 
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2   Koncepce nemocenského pojištění 

2.1   Vymezení sociálního zabezpečení 

 
Sociální zabezpečení je součástí sociální politiky a jako prostředek k uskutečňování jejich 

úkolů a cílů ji můžeme obecně chápat jako soubor institucí, zařízení a opatření, jejichž 

prostřednictvím a pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování následků 

sociálních událostí občanů.
1
 

Nejrozšířenějším pojetím je v současné době sociální zabezpečení ve smyslu souhrnného 

označení pro všechny sociální instituce, které poskytují občanům radu, ochranu, materiální 

a peněžní plnění, služby a azyl k uspokojení jejích sociálních potřeb.
2
 

Sociální zabezpečení reaguje na společenskou poptávku po řešení mezních situací, ve 

kterých jednotlivec není schopen sám situaci zvládnout a potřebuje pomoc společnosti. Bez 

pomoci se občan dostává do vážných existenčních problémů, spojených se ztrátou příjmů, 

chudobou a bídou. Sociální zabezpečení reaguje na ztrátu zaměstnání, pracovní úraz, 

nemoc z povolání, stáří, invaliditu, nemoc, ztrátu živitele a mateřství.  

 

2.1.1   Typy sociálního zabezpečení  

 

Sociální pojištění řeší sociální situace, na které se občan může předem připravit 

odložením  části  své dnešní spotřeby.  Jedná se o důchody a dávky v nemoci. V roce 1994 

                         

 
1
 Cabrnoch M. a Páralová A. Sociální politika v souvislostech české a evropské politické 

scény v listopadu 2005 [on-line]. Cevro-Liberálně-konzervativní akademie. Praha, 

[cit.24.10.2009]. Dostupné na www.cevro.cz 

 
2 KREBS, V. Sociální politika. 1. vyd. Praha: ASPI, 2002. 376 s. ISBN 80-86395-33-2. 
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byl přijat zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, kterým byly položeny 

základy dobrovolného spoření v penzijních fondech. Zákon o důchodovém pojištění, 

přijatý v roce 1995, přinesl rozsáhlou reformu státního průběžného pilíře na moderní 

flexibilní důchodový systém. 

 

Sociální pojištění je v současnosti nejrozšířenější formou sociálního zabezpečení, protože 

je to systém, který nutí ze zákona občany, aby se postarali sami o sebe odložením své 

osobní potřeby. 

Sociální pojištění je financováno z příspěvků zaměstnanců, zaměstnavatelů a z příspěvků 

státu. Rozlišujeme dva základní přístupy k financování: 

 průběžné financování, ve kterém jsou dávky v dané období vypláceny přímo 

z příspěvků v daném období vybraných, 

 kapitálový systém, který předpokládá, že se z vybraných příspěvků vytváří 

kapitálový fond, který je po určité době schopen krýt náklady na sociální 

pojištění.
3
 

Zákon o sociálním pojištění zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na 

nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

 

Státní sociální podpora zahrnuje společensky uznané sociální situace,  na něž není možné 

se předem připravit.  Týká se podpory rodin, hlavně rodiny s dětmi. Patří sem např. 

přídavky na dítě, platby pěstounům, rodičovské příspěvky, porodné, pohřebné, atd. Zákon 

o státní sociální podpoře, který byl přijat v roce 1995, rozlišuje pouhých devět dávek. 

Sociální pomoc je aktivovaná v situaci sociální nebo hmotné nouze, není-li jedinec 

schopen či nemůže-li se o sebe postarat
4
. Rovněž se jedná o situace, které člověk není 

schopen řešit sám nebo pomocí rodiny. Sociální pomoc se poskytuje formou dávek 

maximálně do výše životního minima, dále pak formou sociálních služeb (pečovatelské 

                         

 
3
 MAREŠ, P. a kol. Dávky sociálního státu.1. vyd. Brno: MU FSS a nakladatelství 

Georgetown, 2001.189 s. ISBN 80-210-2624-3. 
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služby, služby pro důchodce, informační a poradenské služby) a formou sociálních azylů 

(azylové domy, domy na půl cesty, domovy důchodců, ústavy pro zdravotně postižené, 

dětské domovy). 

 

2.1.2   Principy sociálního zabezpečení 

 

Moderní systém sociálního zabezpečení by měl vycházet z principů, které jsou 

respektovány v tržních ekonomikách. Na základě těchto principů jsou nakonec posuzovány 

a hodnoceny efekty systému sociálního zabezpečení. Jde o principy: 
5
 

Všeobecnosti – východiskem je právo všech občanů v případě existenčního ohrožení na 

určitou základní dávku 

Rovnosti – smyslem je zabezpečit všechny oprávněné osoby podle stejných jednotných 

pravidel, ale ne podle zásady „všem stejně“. Nevylučuje diferenciaci dávek, pokud byla 

použita stejná pravidla. 

Úplnosti – snaha o zabezpečení všech sociálních událostí, která lze očekávat. 

Adekvátnosti – přizpůsobení dávek individuálnímu přičinění jednotlivých osob. 

Sociální garance – poskytnutí všem občanům sociální garance a spolehlivou záchranu 

Sociální solidarity – měl by být rozvíjen ve dvou rovinách:  

 občané s vyššími příjmy by se měli podílet na zabezpečení občanů s nižšími příjmy 

 ekonomicky aktivní část obyvatelstva by měla svými příspěvky přispívat k úhradě 

dávek občanům, kteří se nacházejících ve společensky uznaných sociálních 

událostech (nemoc, úrazy, těhotenství, stáří, apod.). 

 

Sociální spravedlnosti – odstranění nespravedlností dosavadního systému např. 

důchodové kategorie.  

                         

 
5
 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 1. vyd. Praha: Codex Bohemia, 1997. 328 s. ISBN 

80-85963-33-7 
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Participace – podpora a rozvoj spoluúčasti jednotlivých občanů, rodin a pracovních 

kolektivů při řešení vlastních sociálních událostí. Občan je plnohodnotný aktivní subjekt 

sociálního zabezpečení. 

 

2.1.3   Systém řízení sociálního zabezpečení 

 

Sociální zabezpečení provádí orgány státní správy, obce a organizace. Orgány sociálního 

zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního 

zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení, řídí Českou správu 

sociálního zabezpečení, zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv a zajišťuje 

úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení. 

Česká správa sociálního zabezpečení jako orgán státní správy vykonává působnost 

v oblasti sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby. 

Okresní správy sociálního zabezpečení v oblasti nemocenského pojištění rozhodují ve 

sporných případech, ve věcech vzniku, zániku NP, přiznání či nepřiznání dávek NP, o 

jejich odnětí, snížení, zastavení jejich výplaty, apod. Vedou potřebnou statistiku a účetní 

evidenci předepsanou v sociálním zabezpečení, poskytují občanům i organizacím 

odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení.
6
 

 

2.2   Nemocenské pojištění 

 
Nemocenské pojištění je součástí sociálního zabezpečení a jeho účelem je zabezpečit 

výdělečně činné osoby peněžitými dávkami v době nepřítomnosti v práci z důvodu nemoci 

                         

 
6
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [on-line]. [cit. 2010-03-29]. Dostupné na 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/5886/zprava_2008_cz.pdf 
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a mateřství. Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců je při splnění stanovených 

podmínek povinná a vzniká ze zákona. 

Nemocenské pojištění zaměstnanců je upraveno těmito právními předpisy: 

 zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 

585/2006 Sb., ,č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 239/2008 Sb., č.305/2008 

Sb.,č. 306/2008 Sb.,č. 155/1995 Sb., č. 582/1991 Sb.,479/2008 Sb., č. 435/2004 

Sb.,č. 2/2009 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 158/2009 Sb.,č. 302/2009 Sb., č. 303/2009 

Sb.,a zákona č. 362/2009 Sb. 

Další předpisy: 

 zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (upravuje pojistné 

na nemocenském pojištěn), 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (upravuje 

náhradu mzdy při pracovní neschopnosti), 

 Vyhláška č. 481/2006 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů 

nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně 

práce neschopného pojištěnce, 

 Nařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění 

upravují částky pro stanovení výpočtových základů, 

 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 396/2008 Sb., kterým se 

vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu 

denního vyměřovacího základu platných v roce 2009, 

 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 354/2009 Sb., kterým se 

vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu 

denního vyměřovacího základu platných v roce 2010.
7
 

                         

 
7
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [on-line]. [cit.2010-03-30]. Dostupné na 

http://www.mpsv.cz/cs/7#zpp 
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2.2.1   Účast na nemocenském pojištění 

 

Nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci (kam řadíme i příslušníky ozbrojených 

sil a bezpečnostních sborů) a osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnanci jsou povinně 

účastni nemocenského pojištění, na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných, jejichž 

nemocenské pojištění zůstává dobrovolné. 

Povinná účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnance, pokud splňuje podmínky 

stanové zákonem o nemocenském pojištění. Jedná se o tři základní podmínky, a to o: 

 výkon práce na území České republiky v zaměstnání vykonávaném 

v pracovněprávním či pracovním vztahu, který může účast na nemocenském 

pojištění založit, 

 rozsah zaměstnání, který je určen minimálním počtem dnů (zaměstnání trvalo nebo 

mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů), 

 minimální výši sjednaného příjmu (jedná se o tzv. rozhodný příjem, jehož hranice 

je stanovena na 2 000 Kč a bude zvyšována podle vývoje průměrné mzdy). 

 

Z nemocenského pojištění se poskytují 4 druhy peněžitých dávek, a to: 

 Nemocenské 

 Peněžitá pomoc v mateřství 

 Ošetřovné 

 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství 

Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení a 

hradí se ze státního rozpočtu (z příjmů z pojistného). 

Dávky nemocenského pojištění se vyplácejí za kalendářní dny.  Při souběhu nároků na 

tutéž dávku z více zaměstnání zakládajících účast na nemocenském pojištění se poskytne 

ze všech zaměstnání pouze jedna dávka, která se vypočte z příjmů dosažených ve všech 

těchto zaměstnáních. 
8
 

                         

 
8
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [on-line]. [cit.2010-03-30]. Dostupné na 

http://www.mpsv.cz/cs/7#zpp 
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2.2.2   Nemocenské dávky 

 

Zaměstnanec, který je uznán ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopným, má nárok na 

nemocenské od 15. Kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti do konce 

dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však 380 kalendářních dnů počítaných od 

vzniku dočasné pracovní neschopnosti (včetně zápočtů předchozí doby trvání dočasné 

pracovní neschopnosti). 

Po dobu prvních 14 kalendářních dnů je zaměstnanec, kterému trvá pracovní vztah 

zakládající účast na nemocenském pojištění, zabezpečen náhradou mzdy, kterou poskytuje 

zaměstnavatel. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny, a to při dočasné pracovní 

neschopnosti od 4. pracovního dne (při karanténě od prvního pracovního dne). 

Poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. Stupně se 

nemocenské vyplácí od 15. Kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti 

(karantény) po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž končí 

pojištěná činnost. 

Nemocenské náleží rovněž ve stanovených případech, jestliže ke vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) došlo po skončení pojištěného zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě. 

Účelem ochranné lhůty je zajistit bývalého zaměstnance po stanovenou dobu po skončení 

pojištění pro případ vzniku sociální události dříve, než opět nastoupí další zaměstnání. 

Ochranná lhůta v případě uplatňování nároku na nemocenské činí 7 kalendářních dnů ode 

dne skončení zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění. U zaměstnání 

kratších než 7 kalendářních dnů činí ochranná lhůta pouze tolik dnů, kolik činilo toto 

poslední zaměstnání.
9
 

Ochranná lhůta neplyne 

a. Z pojištěné činnosti poživatele starobního důchodu nebo invalidního 

důchodu pro invaliditu 3. stupně 

                         

 
9
 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda mzdové účetní. 20. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 510 s. 

ISBN 978-80-7263-574-0. 
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b. Z dalšího zaměstnání, tj. takového, které zaměstnanec sjednal na dobu 

pracovního volna v prvním zaměstnání a ve kterém koná práci místo práce 

v prvním zaměstnání 

c. Ze zaměstnání malého rozsahu, 

d. Ze zaměstnání, které si žák nebo student sjednali výlučně na dobu školních 

prázdnin nebo jejich část, 

e. V případě, že pojištění odsouzeného skončí v době jeho útěku z místa 

výkonu trestu odnětí svobody.
10

 

 

2.2.3   Peněžitá pomoc v mateřství 

 

Nárok na tuto dávku je při splnění základních podmínek. V den, od něhož je dávka 

přiznávána,  musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a 

v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po 

dobu aspoň 270 dnů. U osob samostatně výdělečně činných je další podmínkou nároku na 

peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 180 

kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby. 

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro 

vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto 

jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. 

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od 

počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 

týdnů  

(u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů). 
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 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [on-line]. [cit.2010-03-30]. Dostupné na 

http://www.mpsv.cz/cs/7#zpp 
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Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to 

na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu 

peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o 

nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a 

četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité 

pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského 

pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak. 

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí od vzniku sociální události.
11

 

 

2.2.4   Ošetřovné 

 

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí: 

 ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo 

 pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo 

uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla 

nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla. 

Ochranná lhůta pro ošetřovné není stanovena. 

 

2.2.5   Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství náleží zaměstnankyni, která byla 

z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci a z tohoto důvodu 

dosahuje bez svého zavinění nižšího příjmu než před převedením. 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácí těhotným zaměstnankyním za 

kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci, nejdéle do počátku 6. týdne před 
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 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 32 
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očekávaným dnem porodu, ve stanovených případech se vyplácí též matkám po porodu při 

převedení na jinou práci. 

Příspěvek se stanoví jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni 

převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů 

připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto 

převedení. 
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3   Změny v nemocenském pojištění 

Od l. ledna 2010 do 31. Prosince 2010 budou platit úsporná opatření Ministerstva práce a 

sociálních věcí, která se týkají pojistného na sociální zabezpečení, státní sociální podpory, 

zaměstnanosti a nemocenského pojištění. Stanovuje to zákon č. 362/2009 Sb., kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky 

na rok 2010. 

Opatření jsou součástí tzv. úsporného balíčku, který má sloužit ke snížení výdajů a zvýšení 

příjmů státního rozpočtu tak, aby se Česká republika co nejméně zadlužovala. V oblasti 

nemocenského pojištění se od 1. ledna 2010 jinak vypočítávají dávky nemocenského 

pojištění a poskytuje ošetřovné.
12

 

 

3.1   Náhrada mzdy 
 

Zaměstnanci v pracovním poměru nebo zaměstnanci činnému na základě dohody o 

pracovní činnosti v době prvních čtrnácti kalendářních dnů trvání jeho dočasné pracovní 

neschopnosti nebo karantény náleží náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o 

pracovní činnosti. V rámci uvedeného období tato náhrada přísluší pouze za pracovní dny a 

za svátky, za které zaměstnanci jinak přísluší náhrada mzdy nebo se mu plat nekrátí, a to 

v případě dočasné pracovní neschopnosti ve výši 60 % průměrného (redukovaného) 

výdělku, avšak až od čtvrtého pracovního dne.
13
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 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [on-line]. [cit.2010-03-28]. Dostupné na 

http://www.mpsv.cz/cs/7#zp 
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3.1.1   Redukovaný průměrný výdělek  

 

Průměrný výdělek, který je použit pro účely náhrady mzdy při dočasné pracovní 

neschopnosti, není zcela totožný s průměrným výdělkem používaným pro jiné 

pracovněprávní účely, např. pro náhradu mzdy při jiných překážkách v práci nebo při 

dovolené. Ten musí být zvláštním způsobem upraven (redukován). Pro další úpravu se 

použije průměrný hodinový výdělek zjištěný obecně pro pracovněprávní účely. Zasahuje-li 

doba prvních čtrnácti dnů dočasné pracovní neschopnosti do dvou rozhodných období, 

bude pro náhradu mzdy použit průměrný hrubý výdělek platný v každém z těchto 

rozhodných období vždy pro příslušnou část pracovních dnů, resp. hodin připadajících na 

každé z těchto rozhodných období. Jde o pravidlo, které platí obecně, tedy nejen pro 

dočasnou pracovní neschopnost, ale také např. když čerpání dovolené přechází z jednoho 

čtvrtletí do druhého.
14

 

 

Příklad 1 

Zaměstnanec byl v dočasné pracovní neschopnosti od 21. března do 3. dubna. Za pracovní 

dny připadající na březen (od 4. dne) mu bude náhrada mzdy vypočtena z redukovaného 

průměrného hrubého výdělku zjištěného z IV. čtvrtletí předchozího roku a za pracovní dny 

                                                                           

 

 

14
 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda mzdové účetní. 20. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 510 

s. ISBN 978-80-7263-574-0. 
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připadající na duben bude náhrada mzdy vypočtena z redukovaného průměrného hrubého 

výdělku zjištěného za I. čtvrtletí. 
15

 

Zákon stanoví,
16

 že se zjištěný průměrný výdělek upraví (redukuje) stejným způsobem, 

jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského 

pojištění, přičemž zákon dále uvádí některá pravidla pro tuto úpravu průměrného výdělku. 

Redukovat je nutné průměrný hodinový výdělek, a to způsobem, který vychází z právní 

úpravy denního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění. Zákon k tomu stanoví, 

že se pro účely této úpravy příslušná redukční hranice, stanovená pro účely nemocenského 

pojištění, vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. 

Koeficient 0,175 vyjadřuje poměr kalendářních dnů a obvyklých pracovních dnů v týdnu 

(7:5), tj. 1,4, dále dělený standardním počtem pracovních hodin ve směně (8), tj. 7:5:8. 

Jestliže zaměstnanec pracuje u téhož zaměstnavatele ve více pracovněprávních vztazích, 

z nichž přísluší nemocenské (pracovní poměry a dohody o pracovní činnosti), vzniká mu 

nárok na náhradu mzdy z každého tohoto vztahu samostatně. Proto také je nutné zjišťovat 

průměrný výdělek pro každý z těchto vztahů odděleně 
17

  

3.1.2   Redukční hranice pro náhradu mzdy 

 

                         

 
15

 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda mzdové účetní. 20. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 510 

s. ISBN 978-80-7263-574-0. 
16

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 192. 
 
17

 Zákon č. 262/2006. Sb., zákoník práce, § 355, odst. 2 ZP. 
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Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění se vztahují k dennímu vyměřovacímu 

základu. Redukční hranice pro úpravu průměrného výdělku z nich musí být odvozeny 

převodem na hodinu. Jak jsem již uvedla, pro účely náhrady mzdy (NM) se proto násobí 

koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru:
18

 

 První RH pro NM činí: 

791 x 0,175 = 138,425 Kč, tj. po zaokrouhlení na haléře nahoru 138, 43 Kč (v roce 

2009 to bylo 137,55 Kč). 

 Druhá RH pro NM činí: 

1 186 x 0,175 = 207,55 Kč (v roce 2009 – 206,15 Kč). 

 Třetí RH pro NM činí: 

             371 x 0,175 = 414,925 Kč, tj. po zaokrouhlení 414,93 Kč (v roce 2009 – 412,30 

Kč). 

             Jedná se o redukční hranice hodinové. 

Pro porovnání důsledků redukce na příjem zaměstnanců v různých příjmových skupinách 

lze konstatovat, že jednotlivých redukčních hranic dosahují zaměstnanci s dále uvedeným 

měsíčním platem. Za tím účelem je třeba vynásobit hodinové redukční hranice 

koeficientem 173,92, který je pro 40hodinovou obecnou délku týdenní pracovní doby 

používán k přepočtu průměrného hodinového výdělku na průměrný měsíční výdělek podle 

první RH představuje mzdu 24 076 Kč/měsíčně, tj. nepatrně nad průměrnou mzdu 

v ČRdruhé RH představuje mzdu 36 098 Kč/měsíčně (střední příjmová kategorie),  

                         

 
18

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 356 
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třetí RH představuje mzdu 72 165 Kč/měsíčně (vyšší příjmová kategorie). ,
19

 

 

3.1.3   Postup redukce 

 

Do částky první redukční hranice se započítává z průměrného hrubého výdělku (PHV) 

zaměstnance částka ve výši 90 %. Z částky nad první RH do druhé RH se počítá 60 % 

PHV, z částky nad druhou RH do třetí RH se počítá 30 % PHV a k částce PHV nad třetí 

RH se nepřihlíží.  

Tímto postupem  v  roce  2010 činí maximální částky redukovaného průměrného 

hodinového výdělku (RPHV) v jednotlivých pásmech redukčních hranic: 

 do první RH bude započítáno: 138,43 x 0,9 = 124,587, tj. 124,59 Kč, 

 nad první RH do druhé RH: 207,55 – 138,43 = 69,12 x 0,6 = 41,472, tj. 41,48 Kč, 

 nad druhou RH do třetí RH: 414,93 – 207,55 = 207,38 x 0,3 = 62,214, tj. 62,22 Kč. 

Je zjevné, že čím vyšší je mzda zaměstnance, tím více se jej redukce dotýká. Nelze proto 

vyloučit, že někteří zaměstnavatelé budou ujednáním v kolektivních nebo individuálních  

 

 

smlouvách nebo stanovením ve vnitřním předpisu chtít zvýšit náhradu mzdy 

zaměstnancům ve střední a vyšší příjmové skupině.
20

 

                         

 

 
19

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 356, odst. 2. 
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Při plném dosažení jednotlivých redukčních hranic v roce 2010 náhrada mzdy od 4. 

Pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti a od 1. pracovního dne karantény činí 60 % 

RPHV, tj.: 

 z první RH – 124,59 Kč x 0,6 =  74,754, tj.  74,76 Kč, 

 z druhé RH – 166,07 Kč x 0,6 =  99,642, tj.  99,65 Kč, 

 z třetí RH   -  228,29 Kč x 0,6 = 136,98, tj.136,98 Kč. 

Pro úplnost: od 9.10.2009 byla zrušena snížená náhrada mzdy v prvních třech pracovních 

dnech karantény, která činila 25 % RPHV: 

 

 

Příklad 2 

Zaměstnanec má smluvní mzdu ve výši 40 000 Kč měsíčně, jeho průměrný hodinový 

výdělek (při 40hodinové týdenní pracovní době) činí 230 Kč, což přesahuje druhou RH. 

Nad druhou RH bude započítáno 6,74 Kč (230 – 207,55 x 0,3). Redukce PV: 124,59 + 

41,48 + 6,74 = 172,81 Kč (RPHV). Náhrada mzdy od 4. pracovního dne, resp. 25.hodiny 

DPN, (u karantény od 1. Dne) činí 103,686, tj. po zaokrouhlení 103,69 Kč (172,81 x 0,6).
21

 

 

                                                                           

 
20

 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 21. 
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3.2   Určení vyměřovacího základu 
 

Dávky se počítají z denního vyměřovacího základu, který se zjistí tak, že započitatelný 

příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních 

měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) se dělí počtem 

kalendářních dnů připadajících na toho rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní 

příjem se redukuje pomocí tří redukčních hranic. 

Výši tří redukčních hranic vyměřovacího základu platných od 1. ledna kalendářního roku 

vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí formou Sdělení ve Sbírce zákonů. 

V roce 2010 činí první redukční hranice 791,- Kč, druhá redukční hranice 1 186 Kč a třetí 

redukční hranice 2 371 Kč. 

Redukce se v roce 2010 provede tak, že se započte u všech dávek: 

 do první redukční hranice 90 % denního vyměřovacího základu, 

 z části denního vyměřovacího základu mezi první a druhou redukční hranicí se 

započte 60 %, 

 z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 % a k části nad třetí 

redukční hranici se nepřihlédne.
22

 

Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu od 15. Kalendářního dne 

trvání dočasné pracovní neschopnosti (v roce 2010 je tato sazba platná po celou dobu 

trvání dočasné pracovní neschopnosti). 

Výše peněžité pomoci v mateřství činí v roce 2010 60 % denního vyměřovacího základu. 

Od 1. ledna 2010 se na jeden rok ruší výhoda pro redukci denního vyměřovacího základu 

pojištěnce pro výpočet peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku 

v těhotenství a mateřství ve výši 100 %.
23
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  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 18. 
 
23
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Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu od 4. kalendářního dne 

potřeby ošetřování nebo péče. 

Procentní sazba se sjednocuje. Shodně činí 60 %. Na jeden rok se tak ruší vyšší sazby pro 

nemocenské od 31. dne (66 %) a od 61. dne (72 %) trvání dočasné pracovní neschopnosti 

(karantény) a pro peněžitou pomoc v mateřství (70 %). 
24

 

 

Příklad 3 

  

Výpočet nemocenského v roce 2010 při průměrné mzdě 23 000 Kč 

Vyměřovací základ pojištěnce v rozhodném období byl 276 000 Kč. Denní vyměřovací 

základ před redukcí činí 756,16 Kč (276 000 Kč : 365 dnů). Z částky do první redukční 

hranice, která je v roce 2010 stanovena ve výši 791 Kč, se u nemocenského započte 90 %, 

do druhé redukční hranice, která činí 1 186 Kč, 60 %, do třetí redukční hranice ve výši 

2 371 Kč 30 % a k částce nad tuto redukční hranici se nepřihlíží. Částka 756,16 Kč x 90 % 

= 681 Kč x 60 % = 409 Kč. Nemocenské činí od 15. kalendářního dne trvání pracovní  

neschopnosti 409 Kč za kalendářní den. 

 

Příklad 4  

 

Výpočet maximálního nemocenského v roce 2010 

Vyměřovací základ zaměstnance v rozhodném období byl 865 380 Kč. Denní vyměřovací 

základ (DVZ) před redukcí činí 2 370,90 Kč (865 380 Kč : 365 dnů). Z částky do první 

redukční hranice se započte 90 % (791 Kč x 90 % = 711,90 Kč), do druhé redukční 

hranice 60 % (1 186 Kč – 791 Kč = 395 Kč x 60 % = 237 Kč) a do třetí redukční hranice 

30 % (2 371 Kč – 1 186 Kč = 1 185 Kč x 30 % = 355,50 Kč). DVZ od 15. kalendářního 

dne 

pracovní neschopnosti činí 1 305 Kč (711,90 + 237 + 355,50), maximální denní výše 
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nemocenského je za uvedené období 783 Kč (1 305 Kč x 60 %) po celou dobu trvání této 

pracovní neschopnosti.25
 

 

3.3   Uplatnění nároku na dávku nemocenského pojištění 
 

Zaměstnanec předá žádost o dávku, kterou zpravidla vystavuje lékař, svému 

zaměstnavateli, který ji spolu s podklady pro stanovení nároku na dávku a její výplatu 

zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která provádí nemocenské pojištění 

zaměstnanců. K žádosti zaměstnance o dávku nemocenského pojištění je zaměstnavatel 

povinen vyplnit zákonem předepsaný tiskopis, jehož vydávání zajišťuje  Česká správa 

sociálního zabezpečení. Jedná se o přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Na 

tiskopisu zaměstnavatel uvede především započitatelné příjmy zaměstnance v rozhodném 

období a počet tzv. nezapočitatelných dnů v tomto rozhodném období, aby okresní správa 

sociálního zabezpečení mohla vypočítat denní výši dávky.
26

 

 

 

3.4   Způsob výplaty dávek 
 

Okresní správa sociálního zabezpečení nárok na dávku posoudí a v případě splnění všech 

podmínek dávku přizná a následně vyplatí. V opačném případě vydá rozhodnutí o 

zamítnutí dávky z důvodu nesplnění podmínek. Dávku vyplatí ve lhůtě jednoho měsíce 

následujícího po dni, v němž byla žádost této správě doručena. Zaměstnanec v žádosti o 

výplatu dávky musí uvést, kterým z uvedených způsobů má být dávka vyplacena. 

Upřednostní-li výplatu na svůj účet vedený u peněžního ústavu v České republice, uvede 

v žádosti o dávku číslo tohoto účtu. Druhou možností je výplata v hotovosti – poštovní 

poukázkou, v takovém případě hradí náklady za doručení. 

                         

 
25

 Česká správa sociálního zabezpečení ČR [on-line]. [cit.2010-03-20]. Dostupné na: 

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/CB4C5DA5-44E0-4A51-A89F-

F271AA577A6A/0/soc_zabez_2010_0322_WEB_po_uprave.pdf 

 
26

  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 109. 
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Od druhu vyplacené dávky, denní výši dávky, výši denního vyměřovacího základu a době, 

za kterou byla dávka vyplacena, vydá okresní správa sociálního zabezpečení zaměstnanci 

písemné oznámení. Nebude-li zaměstnanec s výši dávky souhlasit, zahájí okresní správa 

sociálního zabezpečení řízení o dávce, jehož výsledkem bude správní rozhodnutí, proti 

němuž má možnost podat odvolání.
27

 

 

3.5   Kontrola dočasně práce neschopného pojištěnce 
 
Zaměstnavatel je oprávněn – nikoli povinen kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán 

dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dní dočasné 

pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, a to pokud 

jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených 

vycházek. Může rovněž požádat okresní správu sociálního zabezpečení o provedení této 

kontroly, popřípadě může požádat o prověření důvodnosti trvání dočasné pracovní 

neschopnosti zaměstnance. Okresní správa je povinna do 7 dnů kontrolu provést a o 

výsledku neprodleně zaměstnavatele vyrozumět. 

Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení uvedených povinností zaměstnancem 

vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenaly porušení 

režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Tento záznam se doručuje zaměstnanci do 

vlastních rukou a standardním postupem také okresní správě sociálního zabezpečení a 

ošetřujícímu lékaři. 

Poruší-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dní svoje povinnosti zdržovat se 

v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, může zaměstnavatel se 

zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy snížit nebo 

neposkytnout.
28

 

 

 

 

                         

 
27

 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 110. 
 
28

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 192, odst.5,6. 
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3.6   Maximální vyměřovací základ 

Výše pojistného je omezena zhora maximálním vyměřovacím základem. V roce 2010 je to 

72násobek průměrné mzdy (23.709 Kč), tedy 1.707.048 Kč. V roce 2009 šlo o částku 

1.130.640 Kč. 

Pokud úhrn vyměřovacích základů zaměstnance přesáhne v kalendářním roce maximální 

vyměřovací základ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán: 

 u jednoho zaměstnavatele, zaměstnanec platí pojistné z maximálního vyměřovacího 

základu, to platí i v případě více zaměstnání v daném roce, avšak u téhož 

zaměstnavatele,  

 u více zaměstnavatelů, pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho 

vyměřovacích základů, který přesahuje maximální vyměřovací základ, se považuje 

za přeplatek na pojistném, tento přeplatek nemůže být vyšší než částka, která byla 

zaměstnanci sražena na pojistném.
29

  

 

 

 

 

 

 

 

                         

 
29

 Zákon č. 589/1992 Sb., § 15a 
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4   Charakteristika organizace 

Moravskoslezský kraj byl pod názvem „Ostravský kraj“ vytvořen ke dni 1. ledna 2000 

ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a 

o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Tím 

došlo k naplnění čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Ústavním zákonem č. 176/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 

347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního 

zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, byl ke dni 31. května 

2001 změněn název kraje na „Moravskoslezský kraj“ 

Postavení a působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů. Na základě tohoto zákona kraj vykonává samostatnou i přenesenou působnost. 

V souladu s § 1 odst. 3 tohoto zákona jsou orgány kraje: 

 zastupitelstvo kraje, 

 rada kraje, 

 hejtman kraje, 

 krajský úřad, 

 zvláštní orgán zřízený podle zákona.
30

 

 

4.1   Orgány kraje 
 

Zastupitelstvo kraje vykonává samosprávu. Je mu ze zákona vyhrazeno předkládat 

návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení 

právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního 

obvodu, schvalovat územně plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní 

                         

 
30

Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj [on-line]. [cit.2010-03-

18]. Dostupné na: www.kr-moravskoslezsky.cz. 
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obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet 

kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 

má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná. 

Rada kraje je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti. Rada připravuje 

návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva. 

Radě je vyhrazeno zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, 

jmenovat a odvolávat vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, 

rozhodovat o majetkoprávních úkonech atd. 

Rada Moravskoslezského kraje má 11 členů, její schůze jsou ze zákona neveřejné. Schůzí 

rady se s hlasem poradním účastní ředitelka krajského úřadu. Zastupitelstvo kraje zvolilo 

na svém ustavujícím zasedání hejtmana kraje a další členy rady kraje. Počet uvolněných 

členů stanovilo na šest a svěřilo jim úkoly na těchto úsecích: bezpečnost, legislativa, 

zahraniční vztahy, finance, doprava, silniční hospodářství, životní prostředí, školství, 

zdravotnictví, ekonomický rozvoj, evropské struktury a územní plánování. 

Hejtman zastupuje kraj navenek, úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva případně 

rady, může hejtman provést jen po jejich předchozím schválení. 

Hejtman musí být občanem ČR je volen zastupitelstvem, za výkon své funkce odpovídá 

zastupitelstvu.
31

 

 

4.2   Organizační struktura krajského úřadu 
 

Základní členění krajského úřadu je dáno zákonem o krajích. Samotná organizační 

struktura krajského úřadu je detailně rozpracována v Organizačním řádu krajského úřadu 

                         

 
31

Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj [on-line]. [cit.2010-03-

18]. Dostupné na: www.kr-moravskoslezsky.cz. 
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(příloha č. 1), některá další specifika jsou popsána v dalších interních předpisech. Z těchto 

vyplývají rovněž formy komunikace se zainteresovanými osobami. Rovněž jsou zde 

popsány kompetence a odpovědnosti odpovídající jednotlivým úrovním řízení i 

jednotlivým odvětvím. Ve vazbě na měnící se interní i externí prostředí je za účelem 

zajištění flexibilní reakce na změny využíván institut pověření, zmocnění. V případech 

nutnosti řešení interdisciplinárních mimořádných úkolů jsou zřizovány ředitelkou 

krajského úřadu odborné skupiny, jejichž seznam je zveřejněn na intranetu. V oblasti 

finanční je pregnantně nastaven systém podpisových vzorů oprávněných osob. 

Podrobné členění jednotlivých útvarů viz příloha č. 1 

V čele krajského úřadu stojí ředitelka. Je zaměstnancem kraje. Je nadřízenou všech 

zaměstnanců a kontroluje jejich činnost. Postavení, rozsah pravomocí a povinnosti 

ředitelky stanoví zákon o krajích, zákon o finanční kontrole a další předpisy. 

Činnost odboru řídí a kontroluje vedoucí odboru, který plní i další úkoly uložené 

zastupitelstvem, radou nebo ředitelkou. Odpovídá za splnění všech úkolů jím řízeného 

odboru, za vytváření účinného vnitřního kontrolního systému v rámci svého odboru a za 

spolupráci s ostatními odbory a orgány kraje. Vedoucí odboru předkládá ředitelce na 

základě provedeného výběrového řízení návrh na jmenování zaměstnance vedoucím 

oddělení. Vedoucí odboru zpracovává funkční náplně zaměstnanců zařazených do odboru 

a odpovídá za jejich aktualizaci. 

Vedoucí oddělení řídí a kontroluje činnost oddělení a plní další úkoly uložené vedoucím 

odboru. 

Ostatní zaměstnanci zabezpečují úkoly v rámci stanovených činností odboru a funkčních 

náplní a plní další úkoly uložené nadřízeným vedoucím zaměstnancem.
32
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 Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj [on-line]. [cit.2010-03-

18]. Dostupné na: www.kr-moravskoslezsky.cz. 
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4.3.   Odměňování 

 
Zaměstnanci krajského úřadu zařazeného do Moravskoslezského kraje jsou odměňováni 

podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě. Podle kvalifikačních předpokladů jsou zařazeni do jednotlivých 

platových tříd. Zaměstnavatel zařazuje zaměstnance podle Nařízení vlády č. 137/2009 

Sb., katalog prací ve veřejných službách a správě, do té třídy, v níž je zařazena 

nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Na základě 

dosažené praxe je pak zaměstnanec zařazen do příslušného platového stupně. Zaměstnanci 

tak přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze. 
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5   Dopady změn systému nemocenského 

pojištění 

 

V této kapitole uvádím příklady stanovení základních ukazatelů pro výpočet dávek 

nemocenského období jako je rozhodné období, vyměřovací základ a výpočet jednotlivých 

dávek.  

Postupy při tvorbě jednotlivých modelů: 

 všechny příjmy zkoumaných pojištěnců vstupují do vyměřovacího základu, 

 jde pouze o dávky nemocenské, 

 částky tarifů, počty zaměstnanců a zařazení do tříd a tarifů jsou platné v aktuálním 

období, tj. v měsíci únoru 2010, 

 při výpočtech vycházím z kalendářního měsíce, který má 30 kalendářních dní a 21 

dní pracovních, ne z  průměrovaného měsíce, abych mohla použít k výpočtu dny 

v celých číslovkách, 

 výpočty daně ze mzdy, sociálního a zdravotního pojistného a čisté mzdy jsou 

provedeny za každý rok  nebo  z části  roku  vždy  podle aktuálních  předpisů, 

 dochází k porovnání systémů nemocenských dávek platných v jednotlivých letech a 

jsou popsány v teoretické části, za ní následuje číselné vyjádření v tabulce, 

 porovnávám vždy období, které popisuji v textové části s obdobím předchozím, ve 

kterém platila jiná legislativa, 

 délku pobírání nemocenských dávek jsem zvolila třídenní, čtrnáctidenní a 

třicetidenní. Dávku za tři dny nemoci porovnávám ve všech systémech hlavně 
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z důvodu změn v sazbách. Délku čtrnáctidenní a třicetidenní jsem zvolila pro velmi 

častý výskyt, 

pro vyšší názornost používám ukazatele jako je rozdíl mezi výplatou čisté mzdy 

bez nemoci a mzdy s nemocenskými dávkami. Je vypočítám rozdílem v korunách a 

podílem v procentech, 

 pro porovnání ztráty na výdělku při čerpání dočasné pracovní neschopnosti jsem 

použila příjmy našich zaměstnanců podle platných tarifů. Průměrný tarif se u 

zaměstnanců krajského úřadu pohybuje v rozmezí od 13 160,- Kč do 34 850,- Kč. 

Vypočítala jsem tedy šest platových intervalů, aby porovnání bylo co 

nejobjektivnější. 

 

 

5.1   Dopady změny systému nemocenského pojištění  

        do 31. 12. 2003 

 
Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí. 

Částka ve výši 480 Kč je bez redukce, nad částku 480 Kč do částky 690 Kč redukce na 60 

%. 

Procentní sazba nemocenského za první tři dny pracovní neschopnosti je 50 %, od čtvrtého 

dne je 69 %.
33

 

                         

 
33

 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda mzdové účetní. 13. Vyd. Olomouc: ANAG, 2004. 453 

s. ISBN 80-7263-202-7. 
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Tabulka 5.1   Dávka za dobu nemoci 3 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocen
ská-3 dny

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v %

13 200 433,97 651 10 290 9 471 819 7,96

17 500 575,34 807 13 482 12 363 1 119 8,30

21 800 716,71 909 16 675 15 202 1 473 8,83

26 100 858,08 909 21 647 19 464 2 183 10,08

30 400 999,45 909 24 485 21 896 2 589 10,57

34 700 1 140,82 909 27 101 24 138 2 963 10,93

 

Tabulka 5.2   Dávka za dobu nemoci 14 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  14 dní

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v 
%

13 200 433,97 3 951 10 290 9 341 949 9,22

17 500 575,34 4 899 13 482 11 961 1 521 11.28

21 800 716,71 5 518 16 675 14 253 2 422 14.52

26 100 858,08 5 518 21 647 16 857 4 790 22,13

30 400 999,45 5 518 24 485 18 343 6 142 25,08

34 700 1 140,82 5 518 27 101 19 714 7 387 27,26
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Tabulka 5.3   Dávka za dobu nemoci 30 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  30 dní

Čistá 
mzda

Rozdíl v 
Kč 

Rozdíl v  %

13 200 433,97 8 751 10 290 1 539 14,96

17 500 575,34 10 851 13 482 2 631 19,51

21 800 716,71 12 222 16 675 4 453 26,70

26 100 858,08 12 222 21 647 9 425 43,54

30 400 999,45 12 222 24 485 12 263 50,08

34 700 1 140,82 12 222 27 101 14 879 54,90

 

5.2   Dopady změny systému nemocenského pojištění  

        od 1. 1. 2004 
 

S účinností od 1. 1. 2004, jak uvádí Ministerstvo financí (41-Nemocenské pojištění, příloha 

č. 5,(online) Ministerstvo financí ČR) jsou změněny parametry nemocenského pojištění. 

Byly novelizovány zákony č. 54/1956 Sb., 88/1698 Sb., 32/1957 Sb. Jedná se o následující 

změny: 

 prodloužení rozhodného období ze tří na dvanáct měsíců, 
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 redukce započitatelného výdělku do částky 480 Kč po dobu prvních 14 dnů 

pracovní neschopnosti na 90 %, 

 snížení procentní sazby nemocenského za první 3 dny pracovní neschopnosti z 50 

%  na 25 %, konzervace redukčních hranic do konce roku 2005.
34

 

 

 

Tabulka 5.4   Dávka za dobu nemoci 3 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocen
ská-3 dny

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v 
%

13 200 433,97 294 10 290 9 114 1 176 11,43

17 500 575,34 369 13 482 11 850 1 632 12,11

21 800 716,71 420 16 675 14 587 2 088 12,52

26 100 858,08 420 21 647 18 849 2 798 12,92

30 400 999,45 420 24 485 21 281 3 204 13,09

34 700 1 140,82 420 27 101 23 523 3 578 13,20
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Tabulka 5.5   Dávka za dobu nemoci 3 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  14 dní

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v 
%

13 200 433,97 4 166 10 290 9 556 734 7,13

17 500 575,34 4 615 13 482 11 677 1 805 13,39

21 800 716,71 4 666 16 675 13 401 3 274 19,63

26 100 858,08 4 666 21 647 16 005 5 642 26,06

30 400 999,45 4 666 24 485 17 491 6 994 28,56

34 700 1 140,82 4666 27 101 18 862 8 239 30,40

  

Tabulka 5.6   Dávka za dobu nemoci 30 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  30 dní

Čistá 
mzda

Rozdíl v 
Kč 

Rozdíl v  %

13 200 433,97 8 394 10 290 1 896 18,42

17 500 575,34 10 413 13 482 3 069 22,76

21 800 716,71 11 733 16 675 4 942 29,64

26 100 858,08 11 733 21 647 9 914 45,80

30 400 999,45 11 733 24 485 12 752 52,08

34 700 1 140,82 11 733 27 101 15 368 56,71
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Tento nový systém je pouhou úpravou určitých parametrů dosavadního systému, nejedná 

se tedy o reformu. Hlavním stanoveným cílem bylo snížení výdajů a navíc snížení 

zneužívání systému. To je také zřejmé z tabulky. Výpadek příjmů je pozvolný, ale zřejmý 

u všech porovnávaných dob čerpání nemocenských dávek. Výpadek příjmů se také úměrně 

zvyšuje s rostoucím příjmem. Jednoznačně nejmenší je u nejnižšího platu. 

Stará i nová úprava je problémová v tom, že člověku se nevyplatí být nemocný po dobu tří 

dnů, jak ukazuje výpadek příjmů absolutně (čistá mzda bez nemoci – měsíční mzda 

s nemocí), protože u všech příjmových skupin je výpadek příjmů vyšší u tří dnů a trochu 

nižší u čtrnácti dnů nemoci. Nová úprava tento rozdíl nepatrně snižuje, což je pozitivní 

výsledek. Ministerstvo financí očekává, že snížením sazby za první tři dny nemoci dojde 

k omezení zájmu o využívání krátkodobé pracovní neschopnosti a tím k celkovému snížení 

pracovní neschopnosti a dalšímu snižování výdajů. Ovšem podle mého názoru se bude 

díky tomuto absolutnímu rozdílu ve výpadku příjmu za tři dny a nepatrnému snížení za 

čtrnáct dní nemoci prohlubovat trend ve snižování sice krátkodobé nemoci, ovšem na úkor 

nemoci dlouhodobé.  

Další ukazatel v tabulce, kterým je rozdíl mezi čistou mzdou a výplatou s nemocenskými 

dávkami, a to v korunách i v procentech. V roce2003 byly velké rozdíly v příjmech mezi 

jednotlivými intervaly. Nový systém tento rozdíl trochu vyrovnává, protože u vyšších 

příjmových skupin došlo k menšímu poklesu než u nízkých příjmů. I přesto jsou skupiny 

s vyššími příjmy nejvíce znevýhodněny, kromě tří dnů nemoci, kde nastalo srovnání. 

Dochází tedy ke zvýšení spravedlnosti systému. 

Prodloužení rozhodného období umožní spravedlivěji posoudit zúčtované příjmy, neboť 

náleží za delší periodu. I když se stávají případy, že člověk se nechá fiktivně zaměstnat na 
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krátkou dobu, např. čtrnáct dní, má průměrnou, případně vyšší mzdu a pak na dlouhou 

dobu onemocní. V tomto případě je podle nového systému rozhodným obdobím doba od 

vstupu do zaměstnání do konce měsíce a tím pádem u nadprůměrné mzdy dosáhne tento 

pojištěnec po celou dobu nemoci nejvyššího vyměřovacího základu a tedy nejvyšší 

možnou dávku. Řešením by bylo doplnit chybějící dobu rozhodného období pro stanovení 

vyměřovacího základu pouze minimální mzdou. Ovšem tohle není případ našich 

zaměstnanců. Ti projdou výběrovým řízením a po dobu ochranné lhůty jsou sledovány 

jejich pracovní výkony a při nespokojenosti zaměstnavatele je zvažován jejich odchod 

z organizace ukončením pracovního poměru v ochranné lhůtě. 

 

5.3   Nová právní úprava od 1. 1. 2006 
 

Na základě nařízení vlády č. 417/2005 Sb. se částky pro stanovení denního vyměřovacího 

základu upravují takto: 

 částky 480 Kč se zvyšují na 510 Kč a částky 690 Kč se zvyšují na 730 Kč, 

 za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti se z částky do 510 Kč 

počítá 90 %, z částky nad 510 Kč do 730 Kč se počítá 60 % a k částce nad 730 Kč 

se nepřihlédne, 

 od 15. Kalendářního dne se částka do 510 Kč počítá v plné výši, z částky nad 510 

Kč do 730 Kč se počítá 60 % a k částce nad 730 Kč se nepřihlíží.
35
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 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda mzdové účetní. 16. Vyd. Olomouc: ANAG, 2004. 492 

s. ISBN 80-7263-319-8. 
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Tabulka 5.7   Dávka za dobu nemoci 3 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocen
ská-3 dny

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v %

13 200 433,97 294 10 290 9 425 1 228 11,53

17 500 575,34 375 13 482 12 112 1 581 11,55

21 800 716,71 438 16 675 14 751 1 948 11,67

26 100 858,08 444 21 647 17 168 2 343 12,01

30 400 999,45 444 24 485 21 186 3 013 12,45

34 700 1 140,82 444 27 101 21 843 3 122 12,51

 

Tabulka 5.8   Dávka za dobu nemoci 14 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  14 dní

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v 
%

13 200 433,97 3 264 10 290 8 844 1 809 16,98

17 500 575,34 3 784 13 482 11 332 2 361 17,24

21 800 716,71 4 433 16 675 13 618 3 081 18,45

26 100 858,08 4 488 21 647 15 152 4 359 22,34

30 400 999,45 4 488 24 485 17 608 6 591 27,24

34 700 1 140,82 4 488 27 101 18 009 6 956 27,86
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Tabulka 5.9   Dávka za dobu nemoci 30 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  30 dní

Čistá 
mzda

Rozdíl v 
Kč 

Rozdíl v  %

13 200 433,97 8 064 10 290 2 589 24,30

17 500 575,34 10 223 13 482 3 470 25,34

21 800 716,71 11 879 16 675 4 820 28,86

26 100 858,08 12 020 21 647 7 491 38,39

30 400 999,45 12 020 24 485 12 179 50,33

34 700 1 140,82 12 020 27 101 12 945 51,85

 
Pokud porovnávám rozdíly ve výše nemocenských dávek v letech 2004 a 2005 proti roku 

2006, jasně z něj vyplývá vliv zvýšených redukčních hranic. Zřejmé je to zejména 

v období prvních tří dnů nemoci. U naší nejnižší platové hranice došlo jen k minimálnímu 

rozdílu, ovšem čím více roste plat, tím více ztráty zaměstnance klesají. Stejné je to i u 

ostatních délek trvání nemocenské.  

V roce 2006 tedy došlo ke zlepšení příjmů zaměstnance v případě čerpání nemocenských 

dávek oproti dvěma předcházejícím letům. 

Tento trend pokračoval i v roce 2007. Rozdíl ve výplatě nemocenských dávek je téměř 

shodný s rozdílem v minulém roce. V intervalech nemocenské za čtrnáct a třicet dní došlo 

u zaměstnanců s vyššími příjmy k menší ztrátě vlivem nemocenských dávek. 
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5.4   Změny od 1. 1. 2007 

 

Nařízením vlády č. 588/2006 Sb. se s účinností od 1. ledna 2007 upravily částky pro 

stanovení denního vyměřovacího základu takto: 

 částka 510 Kč se zvyšuje na 550 Kč a částka 730 Kč se zvyšuje na 790 Kč, 

 za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti se z částky do 550 Kč 

počítá 90%, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se počítá 60 % a k částce nad 790 Kč 

se nepřihlíží, 

 od 15. Kalendářního dne pracovní neschopnosti se částka do 550 Kč počítá v plné 

výši, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se počítá 60 % a k částce nad 790 Kč se 

nepřihlíží, 

 z takto redukovaného vyměřovacího základu bude maximální denní výše 

nemocenského činit za první tři kalendářní dny 160 Kč, od čtvrtého do čtrnáctého 

dne 441 Kč a od patnáctého dne 479 Kč, 

 maximální výše nemocenského při 30 dnech trvání pracovní neschopnosti bude 

činit 12 995 Kč. 
36
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 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda mzdové účetní. 17. Vyd. Olomouc: ANAG, 2004. 518 

s. ISBN 978-80-7263-373-9. 
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Tabulka 5.10   Dávka za dobu nemoci 3 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocen
ská-3 dny

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v %

13 200 433,97 294 10 290 9 425 1 228 11,53

17 500 575,34 384 13 482 12 121 1 572 11,48

21 800 716,71 447 16 675 14 760 1 939 11,61

26 100 858,08 480 21 647 17 204 2 307 11,82

30 400 999,45 480 24 485 21 222 2 977 12,30

34 700 1 140,82 480 27 101 21 879 3 086 12,36

 

Tabulka 5.11   Dávka za dobu nemoci 14 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: 

Výpočty autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  14 dní

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v 
%

13 200 433,97 3 264 10 290 8 844 1 809 16,98

17 500 575,34 4 267 13 482 11 440 2 253 16,45

21 800 716,71 4 968 16 675 13 715 2 984 17,87

26 100 858,08 5 331 21 647 15 551 3 960 20,30

30 400 999,45 5 331 24 485 18 007 6 192 25,59

34 700 1 140,82 5 331 27 101 18 408 6 557 26,26
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Tabulka 5.12   Dávka za dobu nemoci 30 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: 

Výpočty autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  30 dní

Čistá 
mzda

Rozdíl v 
Kč 

Rozdíl v  %

13 200 433,97 8 064 10 290 2 589 24,30

17 500 575,34 10 507 13 482 3 186 23,27

21 800 716,71 11 528 16 675 5 171 30,97

26 100 858,08 12 995 21 647 6 516 33,40

30 400 999,45 12 995 24 485 11 204 46,30

34 700 1 140,82 12 995 27 101 11 970 47,95

  
 

5.5   Odložení účinnosti nového zákona o nemocenském 

pojištění 

Dne 1. 1. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Tímto zákonem dochází k mnoha změnám v právních předpisech týkajících se 

nemocenského pojištění: 

 znovu se odkládá účinnost nového zákona o nemocenském pojištění (č. 187/2006 

Sb.), a to o jeden rok na 1. 1. 2009.  

 v praxi to mimo jiné znamená, že se nyní na 1. 1. 2009 odkládá zavedení plánované 

náhrady mzdy, kterou by měl první dva týdny pracovní neschopnosti poskytovat 

zaměstnavatel. Rovněž sazby pojistného na nemocenské pojištění odváděného 

zaměstnavatelem zůstávají pro příští rok stejné jako v letošním roce. 
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 tato dávka náleží až od 4. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti 

(karantény), poskytuje se stejně jako dosud za kalendářní dny.  

 výše nemocenského za kalendářní den činí 60% denního vyměřovacího základu od 

4. do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti, 66% denního vyměřovacího 

základu od 31. kalendářního dne pracovní neschopnosti do 60. kalendářního dne 

pracovní neschopnosti a 72 %  denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního 

dne pracovní neschopnosti.  

 částka denního vyměřovacího základu zjištěná z rozhodného období se redukuje 

tak, že do částky 550 Kč se počítá 90%, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se počítá 

60% a k částce nad 790 Kč se nepřihlíží.  

 poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu se nemocenské vyplácí od 

4. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 4. kalendářního 

dne nařízené karantény po dobu nejvýše 81 kalendářních dnů při jedné dočasné 

pracovní neschopnosti ; při více pracovních neschopnostech ne déle než 81 

kalendářních dnů v kalendářním roce.  

 poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu se nemocenské vyplácí 

nejdéle do dne, jímž končí pojištěná činnost.  

 nemocenské lze dočasně snížit nebo odejmout nejdříve ode dne porušení povinností 

stanovených zaměstnanci zákonem, a to i za dobu, za kterou bylo nemocenské již 

vyplaceno. Tyto částky jsou pak považovány za přeplatek na dávce a zaměstnanec 

je povinen je vrátit.  

 za přeplatek  se též považuje nemocenské vyplacené poživateli starobního nebo 

plného invalidního důchodu za dobu delší, než 81 kalendářních dní, v důsledku 

zpětného přiznání tohoto důchodu.
37

 

 

                         

 
37

 Česká správa sociálního zabezpečení ČR [on-line]. [cit.2010-03-20]. Dostupné na: 

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/zmeny-v-nemocenskem-pojisteni-a-

pojistnem-od-1-1-2008.htm 
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Tabulka 5.13   Dávka za dobu nemoci 3 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocen
ská-3 dny

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v %

13 200 433,97 0 10 935 9 373 1 562 14,28

17 500 575,34 0 13 827 11 852 1 975 14,28

21 800 716,71 0 16 720 14 331 2 389 14,29

26 100 858,08 0 19 612 16 810 2 802 14,29

30 400 999,45 0 22 505 19 290 3 215 14,29

34 700 1 140,82 0 25 397 21 769 3 628 14,29

 

Tabulka 5.14   Dávka za dobu nemoci 14 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: 

Výpočty autorky  

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  14 dní

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v 
%

13 200 433,97 1 727 10 935 7 455 3 480 31,82

17 500 575,34 3 421 13 827 10 664 3 163 22,88

21 800 716,71 3 938 16 720 12 696 4 024 24,07

26 100 858,08 4 224 19 612 14 497 5 115 26,08

30 400 999,45 4 224 22 505 16 012 6 493 28,85

34 700 1 140,82 4 224 25 397 17 527 7 870 30,99
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Tabulka 5.15   Dávka za dobu nemoci 30 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: 

Výpočty autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  30 dní

Čistá 
mzda

Rozdíl v 
Kč 

Rozdíl v  %

13 200 433,97 4 239 10 935 6 696 61,23

17 500 575,34 8 397 13 827 5 430 39,27

21 800 716,71 9 666 16 720 7 054 42,19

26 100 858,08 10 368 19 612 9 244 47,13

30 400 999,45 10 368 22 505 12 137 53,93

34 700 1 140,82 10 368 25 397 15 029 59,18

 
5.6   Změna od 30. 6. 2008 do 31. 8. 2008 
 

Nálezem ze dne 23. dubna 2008, vyhlášeným pod č. 166/2008 Sb., Ústavní soud zrušil 

s účinností od 30. 6. 2008 právní úpravu, podle které se v době prvních tří dnů dočasné 

pracovní neschopnosti neposkytuje nemocenské (tzv. karenční doba). 

Uvedené rozhodnutí v praxi znamená, že od 30. 6. 2008 náleží nemocenské za první tři 

kalendářní dny pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. 

Bude-li zaměstnanec uznán práce neschopným dne 30. 6. 2008 a později, náleží 

nemocenské ve výši 60 % denního vyměřovacího základu již od prvního kalendářního dne 

pracovní neschopnosti. Bude-li uznán od 27. 6. 2008 nebo od dřívějšího data, nemocenské 

za první tři dny pracovní neschopnosti nenáleží. Vznikne-li pracovní neschopnost 
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28. 6. 2008 (29. 6. 2008), nemocenské za 28. a 29. 6. 2008 (za 29. 6. 2008) nenáleží a 

poskytne se ve výši 60 % denního vyměřovacího základu až od 30. 6. 2008.
38

 

Nedůslednou úpravou ustanovení § 16 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců však 

zůstala zachována karenční doba v případě karantény kratší než 4 kalendářní dny. Pokud 

by výjimečně trvala karanténa jen jeden až tři dny, nemocenské by nenáleželo. Bude-li 

karanténa trvat déle než tři dny, náleží nemocenské od prvního dne trvání karantény. 

Nemocenské nenáleží za den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec pracoval v tom 

zaměstnání, z něhož mu vznikl nárok na nemocenské. To platí i pro první den pracovní 

neschopnosti, v němž zaměstnanec část směny odpracoval (za takový den nenáleží 

poměrná část nemocenského). 

V důsledku zrušení karenční doby pro nemocenské vzniká od 30. 6. 2008 nárok na 

nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti nebo karantény 

i představitelům státní moci a některých státních orgánů (poslancům Poslanecké 

sněmovny, senátorům Senátu Parlamentu, poslancům Evropského parlamentu, zvoleným 

na území České republiky, členům vlády, prezidentovi, viceprezidentovi a členům 

Nejvyššího kontrolního úřadu, členům Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členům 

Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členům Rady Českého telekomunikačního 

úřadu, finančnímu arbitrovi, zástupci finančního arbitra, Veřejnému ochránci práv, 

zástupci Veřejného ochránce práv), soudcům a státním zástupcům. 

                         

 
38

 Česká správa sociálního zabezpečení ČR [on-line]. [cit.2010-03-22]. Dostupné na: 

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/zmeny-v-nemocenskem-pojisteni-a-

pojistnem-od-1-1-2008.htm 
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Tabulka 5.16   Dávka za dobu nemoci 3 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocen
ská-3 dny

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v %

13 200 433,97 471 10 935 9 844 1 091 9,98

17 500 575,34 933 13 827 12 785 1 042 7,54

21 800 716,71 1 074 16 720 15 405 1 315 7,86

26 100 858,08 1 152 19 612 17 962 1 650 8,41

30 400 999,45 1 152 22 505 20 442 2 063 9,17

34 700 1 140,82 1 152 25 397 22 921 2 476 9,75

 

Tabulka 5.17   Dávka za dobu nemoci 14 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: 

Výpočty autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  14 dní

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v 
%

13 200 433,97 2 198 10 935 7 926 3 009 27,52

17 500 575,34 4 354 13 827 11 597 2 230 16,12

21 800 716,71 5 012 16 720 13 770 2 950 17,64

26 100 858,08 5 376 19 612 15 649 3 963 20,20

30 400 999,45 5 376 22 505 17 164 5 341 23,73

34 700 1 140,82 5 376 25 397 18 679 6 718 26,45
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Tabulka 5.18   Dávka za dobu nemoci 30 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: 

Výpočty autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  30 dní

Čistá 
mzda

Rozdíl v 
Kč 

Rozdíl v  %

13 200 433,97 4 710 10 935 6 225 56,93

17 500 575,34 9 330 13 827 4 497 32,52

21 800 716,71 10 740 16 720 5 980 35,77

26 100 858,08 11 520 19 612 8 092 41,26

30 400 999,45 11 520 22 505 10 985 48,81

34 700 1 140,82 11 520 25 397 13 877 54,64

 

5.7   Změna od 1. 9. 2008 

 

Dnem 1. 9. 2008 nabývá účinnosti změna zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění 

zaměstnanců, v platném znění, provedená zákonem č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon 

o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony. 

Od 1. 9. 2008 se na základě této změny nemocenské poskytuje od prvního do třetího dne 

dočasné pracovní neschopnosti ve výši 25 % denního vyměřovacího základu za kalendářní 

den. 

Nemocenské náleží i při karanténě kratší než 4 dny.  
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Jestliže vznikne dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa dne 30. 8. 2008 (31. 8. 

2008) a trvá i v září, nemocenské se poskytuje ve výši dle předpisů platných od 30. 6. 2008 

do 31. 8. 2008, tj. za 1. a 2. 9. 2008 ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Vznikne-

li pracovní neschopnosti či karanténa 1. 9. 2008 a později, náleží nemocenské za první tři 

kalendářní dny pracovní neschopnosti ve výši 25 % denního vyměřovacího základu. 

Dnem 1. 9. 2008 nabývá účinnosti změna zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění 

zaměstnanců, v platném znění, provedená zákonem č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon 

o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony. 

Od 1. 9. 2008 se na základě této změny nemocenské poskytuje od prvního do třetího dne 

dočasné pracovní neschopnosti ve výši 25 % denního vyměřovacího základu za kalendářní 

den. 

Jestliže vznikne dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa dne 30. 8. 2008 (31. 8. 

2008) a trvá i v září, nemocenské se poskytuje ve výši dle předpisů platných od 30. 6. 2008 

do 31. 8. 2008, tj. za 1. a 2. 9. 2008 ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Vznikne-

li pracovní neschopnosti či karanténa 1. 9. 2008 a později, náleží nemocenské za první tři 

kalendářní dny pracovní neschopnosti ve výši 25 % denního vyměřovacího základu.
39

 

                         

 
39

 Česká správa sociálního zabezpečení ČR [on-line]. [cit.2010-03-22]. Dostupné na: 

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/zmeny-v-nemocenskem-pojisteni-a-

pojistnem-od-1-1-2008.htm 
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Tabulka 5.19   Dávka za dobu nemoci 3 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocen
ská-3 dny

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v %

13 200 433,97 198 10 935 9 571 1 364 12,47

17 500 575,34 390 13 827 12 248 1 579 11,42

21 800 716,71 447 16 720 14 778 1 942 11,61

26 100 858,08 480 19 612 17 290 2 322 11,84

30 400 999,45 480 22 505 19 770 2 735 12,15

34 700 1 140,82 480 25 397 22 249 3 148 12,40

 

Tabulka 5.20   Dávka za dobu nemoci 14 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: 

Výpočty autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  14 dní

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v 
%

13 200 433,97 7 653 10 935 10 935 3 282 30,01

17 500 575,34 11 054 13 827 13 827 2 773 20,05

21 800 716,71 13 143 16 720 16 720 3 577 21,39

26 100 858,08 14 977 19 612 19 612 4 635 23,63

30 400 999,45 16 492 22 505 22 505 6 013 26,72

34 700 1 140,82 18 007 25 397 25 397 7 390 29,10

 

 



50 
 

 

Tabulka 5.21   Dávka za dobu nemoci 30 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: 

Výpočty autorky) 

Hrubý 
příjem

DVZ Nemocenská
za  30 dní

Čistá 
mzda

Rozdíl v 
Kč 

Rozdíl v  %

13 200 433,97 4 437 10 935 6 498 59,42

17 500 575,34 8 787 13 827 5 040 36,45

21 800 716,71 10 113 16 720 6 607 39,52

26 100 858,08 10 848 19 612 8 764 44,69

30 400 999,45 10 848 22 505 11 657 51,80

34 700 1 140,82 10 848 25 397 14 549 57,29

 
 

 

5.8   Rok 2009 
 

I nadále se dávky počítají z denního vyměřovacího základu, který se zjistí tak, že se 

započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 

kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) dělí 

počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto 

stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci. 

Redukce denního vyměřovacího základu: 

o Systém redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu, z něhož se 

dávka počítá, zůstává zachován s tím, že se nově zavádí třetí redukční hranice. 

Redukční hranice jsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů sdělením MPSV. 

o V roce 2009 činí první redukční hranice 786 Kč, druhá redukční hranice 

1 178 Kč a třetí redukční hranice 2 356 Kč. 
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Redukce se provede tak, že se započte: 

 do první redukční hranice u nemocenského a ošetřovného 90 % denního 

vyměřovacího základu, 

 u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 

100 % denního vyměřovacího základu, 

 z části denního vyměřovacího základu mezi první a druhou redukční hranicí se 

započte 60 %, 

 z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 % a k části nad třetí 

redukční hranici se nepřihlédne. 

Výše nemocenského činí: 

 60 % denního vyměřovacího základu od 15. do 30. kalendářního dne trvání dočasné 

pracovní neschopnosti, 

 66 % od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, a 

 72 % od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. 

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu. 

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. 

Od 1. 1. 2009 není zaměstnanec poplatníkem pojistného na nemocenské pojištění. Celková 

výše sazby pro odvod pojistného a příspěvku činí 6,5 %. 

Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za kalendářní 

měsíc je nově splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Pojistné se 

odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
40

 

                         

 
40

 KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda mzdové účetní. 19. Vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 534 

s. ISBN 978-80-7263-497-2. 
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V souvislosti s novým zákonem o nemocenském pojištění byla zaměstnavatelům uložena 

povinnost vyplácet zaměstnancům po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní 

neschopnosti náhradu mzdy. Tato povinnost je zaměstnavatelům kompenzována snížením 

jejich sazby pojistného na nemocenské pojištění. Namísto dosavadních 3,3 % bude platit 

na nemocenské pojištění 2,3 % v roce 2009 ze svého vyměřovacího základu. 

Zaměstnavatelům se v roce 2009 bude refundovat formou odpočtu od odváděného 

pojistného polovina z náhrady mzdy, kterou zaměstnancům vyplatili za prvních 14 dnů 

trvání pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel bude tedy odečítat z částky pojistného, kterou 

je povinen za jednotlivé kalendářní měsíce odvádět, 1/2 částky, kterou v kalendářním 

měsíci, za který pojistné platí, zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy při dočasné 

pracovní neschopnosti či nařízené karanténě. Pro odečet od pojistného se nezahrnuje ta 

část náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény), která byla 

dohodnuta nebo stanovena nad výši, na kterou zaměstnanci vznikl nárok podle zákoníku 

práce.
41

 

                                                                           

 

 

41
 Česká správa sociálního zabezpečení ČR [on-line]. [cit.2010-03-22]. Dostupné na: 

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/poskytovani-nemocenskeho-od-1-1-2009.htm 
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Tabulka 5.22   Dávka za dobu nemoci 3 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

Hrubý 
příjem

Náhrada-
3 dny

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v %

13 200 0 11 163 9 568 1 595 14,29

17 500 0 14 119 12 102 2 017 14,29

21 800 0 17 077 14 637 2 440 14,29

26 100 0 20 048 17 184 2 864 14,29

30 400 0 23 006 19 719 3 287 14,29

34 700 0 25 977 22 266 3 711 14,29

 

Tabulka 5.23   Dávka za dobu nemoci 14 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: 

Výpočty autorky) 

Hrubý 
příjem

Náhrada za  
14 dní

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v 
%

13 200 2 296 11 163 8 143 3 020 27,05

17 500 3 043 14 119 10 439 3 680 26,06

21 800 3 791 17 077 12 736 4 341 25,42

26 100 4 421 20 048 14 922 5 126 25,57

30 400 4 920 23 006 16 971 6 035 26,23

34 700 5 418 25 977 19 025 6 952 26,76
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Tabulka 5.24   Dávka za dobu nemoci 30 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: 

Výpočty autorky) 

Hrubý 
příjem

Nemocenská
za  30 dní

Čistá 
mzda

Rozdíl v 
Kč 

Rozdíl v  %

13 200 6 055 11 163 5 108 45,76

17 500 8 019 14 119 6 100 43,20

21 800 9 983 17 077 7 094 41,54

26 100 11 637 20 048 8 411 41,95

30 400 12 952 23 006 10 054 43,70

34 700 14 266 25 977 11 711 45,10

 
5.9   Rok 2010 

 
Hlavní změnou u dávek dočasné pracovní neschopnosti v porovnání s minulým rokem 

2009 byla výše denního vyměřovacího základu, která je od 1. 1. 2010 60 % po celou dobu 

pobírání nemocenských dávek. V roce 2009 činila 60% denního vyměřovacího základu od 

15. do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, 66 % od 31. do 60. 

kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, a 72 % od 61. kalendářního dne 

trvání dočasné pracovní neschopnosti. 
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Tabulka 5.25   Dávka za dobu nemoci 3 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: Výpočty 

autorky) 

Hrubý 
příjem

Náhrada-
3 dny

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v %

13 200 0 11 163 9 568 1 595 14,29

17 500 0 14 119 12 102 2 017 14,29

21 800 0 17 077 14 637 2 440 14,29

26 100 0 20 048 17 184 2 864 14,29

30 400 0 23 006 19 719 3 287 14,29

34 700 0 25 977 22 266 3 711 14,29

 

Tabulka 5.26   Dávka za dobu nemoci 14 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: 

Výpočty autorky) 

Hrubý 
příjem

Náhrada za  
14 dní

Čistá 
mzda

Měs.výplata
s nemocí

Rozdíl v 
Kč

Rozdíl v 
%

13 200 2 296 11 163 8 143 3 020 27,05

17 500 3 043 14 119 10 439 3 680 26,06

21 800 3 791 17 077 12 736 4 341 25,42

26 100 4 421 20 048 14 922 5 126 25,57

30 400 4 920 23 006 16 971 6 035 26,23

34 700 5 418 25 977 19 025 6 952 26,76
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Tabulka 5.27   Dávka za dobu nemoci 30 dní u všech příjmových skupin. (Pramen: 

Výpočty autorky) 

Hrubý 
příjem

Nemocenská
za  30 dní

Čistá 
mzda

Rozdíl v 
Kč 

Rozdíl v  %

13 200 6 055 11 163 5 108 45,76

17 500 8 019 14 119 6 100 43,20

21 800 9 983 17 077 7 094 41,54

26 100 11 653 20 048 7 768 38,75

30 400 12 968 23 006 10 038 43,63

34 700 14 282 25 977 11 695 45,02

 

5.9.1   Vyhodnocení změn od 1. 1. 2010 

 

Pokud porovnáváme náhradu mzdy v prvních třech dnech je stejná za rok 2009 i 2010. 

Stejně je tomu u náhrady, která trvá 14 kalendářních dní. Od patnáctého dne, kdy vyplácí 

nemocenské dávky okresní správy sociálního zabezpečení je patrný rozdíl při překročení 

první redukční hranice. Právě redukční hranice se od 1.1.2010 nepatrně změnily, doslova o 

pár korun.  

V roce 2009 i v roce 2010 můžeme pozorovat velmi vyrovnané ztráty na výdělku při 

dočasné pracovní neschopnosti za všechny doby trvání neschopnosti, pokud je 

porovnáváme při různé výši platu. Ke změnám by docházelo až při dlouhodobém čerpání 

nemocenských dávek. 
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Graf 5.1   Přehled ztráty na výdělku při čerpání nemocenských dávek za jednotlivé časové 

období . (Pramen: Výpočty autorky) 

 

Z grafu můžeme vyčíst postupný nárůst ztráty finančních prostředků při pracovní 

neschopnosti. Vrchol tvoří začátek roku 2008, kdy se do 29. 6. poprvé za  první tři dny 

nemoci nevyplácely žádné dávky. Od 30. 6. 2008 se opět se změnou legislativy začala 

vyplácet náhrada, a tak se finanční ztráty při čerpání dávek snížily. Dále pak postupně opět 

rostou. Tento vývoj nám dokazuje i následující tabulka 5.9.1, kde úměrně klesající výši 

nemocenských dávek klesá i počet případů, kdy zaměstnanci nemocenské dávky čerpají. 

Ovšem pokud už onemocní, délka jejich pracovní neschopnosti se prodlužuje. 
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Tabulka 5.28   Ukazatelé pracovní neschopnosti v letech 2003 – 2009 

(PN=pracovní neschopnost)
42

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Průměrná 

doba trvání 

jednoho 

případu PN 

31,61 36,46 33,62 36,49 35,11 39,50 48,43 

Porušení 

léčebného 

režimu 

12 131 11 211 11 066 9 521 10 312 6 851 4 108 

Počet 

ukončených 

případů NP 

3829738 2906149 3185257 2870261 2865201 2223914 1526014 

 

5.9.2   Dopady změny systému nemocenského pojištění na zaměstnavatele 

 

Sociální pojištění je v ČR vysoké. Patříme mezi země s nejvyšší sazbou sociálního 

pojištění na světě. Od ledna letošního roku došlo sice ke snížení sociálního pojištění 

v souhrnu o 2,5 %, přesto je pořád vyšší než v ostatních vyspělých zemích světa. Sociální 

pojištění placené zaměstnancem kleslo z 8 % na 6,5 % a sociální pojištění placené 

zaměstnavatelem kleslo z 26 % na 25 %. V souhrnu s odvody na zdravotní pojištění činí 

celkové odvody dokonce 45 % z hrubé mzdy. Sazba zdravotního pojištění činí 4,5 % pro 

zaměstnance a 9 % pro zaměstnavatele. . 
43

 

                         

 
42

 Česká správa sociálního zabezpečení ČR [on-line]. [cit.2010-03-22]. Dostupné na:  

http://www.cssz.cz/cz/informace/statistiky/nemocenska-statistika/nemocenska-statistika-

2009.htm 
 
43

 Finance  [on-line]. [cit.2010-03-24]. Dostupné na:  

C:\Users\Zdeňka\Desktop\Zaměstnavatelé platí nižší pojistné, kolik ušetří - 

Finance_cz.mhtfinance.cz.mht 
 

 

http://www.cssz.cz/cz/informace/statistiky/nemocenska-statistika/nemocenska-statistika-2009.htm
http://www.cssz.cz/cz/informace/statistiky/nemocenska-statistika/nemocenska-statistika-2009.htm
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Odvody na sociálním a zdravotním pojištění dohromady jsou tak u nás nejvyšší z EU. 

Vysoké sazby jsou ještě ve Francii, Polsku, Slovensku a Itálii 

Ovšem například v Irsku je to v souhrnu pouze 15,9 %, Velké Británii 19,9 %. 

V mimoevropských zemích ještě méně (např. Nový Zéland 1,2 % a Austrálie 6 %).
44

 

 

Od 1. srpna 2009 platí pro zaměstnavatele novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení, která přináší pro zaměstnavatele slevy na pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Cílem uplatnění slev na 

pojistném bylo zlevnit náklady na pracovní sílu u zaměstnanců s nižšími a průměrnými 

příjmy, a tím přispět k udržení zaměstnanosti. 

Opatření bylo schváleno jako dočasné a poprvé náleželo za měsíc srpen 2009. Za měsíce 

leden až červenec 2009 měli zaměstnavatelé nárok na mimořádnou slevu na pojistném, 

která jim přinesla výraznou jednorázovou úsporu na nákladech. 

Nárok na slevu na pojistném měl zaměstnavatel za každého zaměstnance: 

 který je účasten nemocenského pojištění, 

 který má vyměřovací základ nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený 

na celé stokoruny směrem nahoru, tj. o 27 100 Kč, 

 jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc, 

 jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce, a který nevykonává 

zaměstnání malého rozsahu.
45

 

Výše slevy na pojistném v kalendářním měsíci za jednotlivého zaměstnance představovala  

                         

 
44

 Finance  [on-line]. [cit.2010-03-24]. Dostupné na:  

C:\Users\Zdeňka\Desktop\Zaměstnavatelé platí nižší pojistné, kolik ušetří - 

Finance_cz.mhtfinance.cz.mht 
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 Česká správa sociálního zabezpečení ČR [on-line]. [cit.2010-03-22]. Dostupné na: 

C:\Users\Zdeňka\Desktop\ČSSZ - ČSSZ informuje, jak uplatnit slevy na pojistném na 

sociální zabezpečení.mht 
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3,3 % rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy (se zaokrouhlením na celé stokoruny 

směrem nahoru) a vyměřovacím základem zaměstnance. Nejvýše však představovala 25 % 

jeho vyměřovacího základu. Takto vypočtená sleva se zaokrouhlila na celé koruny směrem 

nahoru.  

Mimořádná sleva na pojistném se stanovila jako úhrn slev na pojistném za kalendářní 

měsíce leden až červenec 2009 za splnění výše uvedených podmínek v jednotlivých 

měsících a náležela pouze u zaměstnanců, u nichž zaměstnání trvalo k 31. 8. 2009, přičemž 

se přihlíželo ke všem zaměstnáním, která trvala v těchto kalendářních měsících.
46

  
 

Rekapitulace odvodů v Moravskoslezském kraji za období 01/2009 – 12/2009: 

 

Krajskému úřadu, stejně jako ostatním zaměstnavatelům, byla dána povinnost výplaty 

náhrady za prvních 14 dní pracovní neschopnosti. Ovšem i nadále si můžeme od svého 

odvodu sociálního pojištění odečítat, i když jen polovinu, náhrady. Navíc odvádíme o 

jedno procento méně na sociální pojištění. U velkých zaměstnavatelů, jako je 

Moravskoslezský kraj, to představuje velkou úsporu. Navíc v loňském roce jsme si také 

mohli uplatnit slevu a mimořádnou slevu na pojistném. Celková úspora v loňském roce 

2009 tedy představovala pro Moravskoslezský kraj úsporu téměř 2,7 miliónů korun. 

 

Základ sociálního pojištění:                   257 677 172,00 

Sociální pojištění                                     81 172 288,00 

 Hrazené zaměstnancem                   16 752 991,00 

 Hrazené zaměstnavatelem               64 419 297,00 

Sleva na pojistném                                        248 023,00 

                         

 
46

 Česká správa sociálního zabezpečení ČR [on-line]. [cit.2010-03-22]. Dostupné na: 

C:\Users\Zdeňka\Desktop\ČSSZ - ČSSZ informuje, jak uplatnit slevy na pojistném na 

sociální zabezpečení.mht 
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Mimořádná sleva na pojistném                     385 933,00 

Odčitatelná část náhrady mzdy při DPN     523 634,00 

Odvedené sociální pojištění                  116 779 204,00   

 

Úspora za rok 2009 činí: 

1 % z vyměřovacího základu  257 677 172,00   činí   2 576 771,00  

+ Sleva na pojistném                                                      248 023,00 

+ Mimořádná sleva na pojistném                                   385 933,00 

- Polovina náhrady mzdy při DPN                                 523 634,00 

Celková sleva na sociálním pojištění                         2 687 093,00 

 

Tabulka 5.29   Výkaz práce neschopných zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje za období od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2010 a předpokladem za celý rok 2010. 

 

Období Počet nových případů Kalendářní dny Pracovní dny Nemocnost v % 

2008 342 10 091 6 781 3,93 

2009 294 9 127 6 416 3,80 

1-3/2010 76 2 500 1 727 3,89 

2010 304 10 000 6 908 3,91 
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6   Vlastní doporučení 

 

Nemocenské pojištění jako celek plnilo svou základní funkci, ale obsahovalo řadu 

závažných i méně významných problémů.  

Dávky nemocenského pojištění byly pojištěnci často zneužívány neodůvodněným 

čerpáním dávek. Mnohdy také zaměstnavatelé při nedostatku zakázek a sezónní výrobě 

motivovali své zaměstnance čerpat dávky nemocenského zabezpečení. Také mezi lékaři 

existovala motivace k uznávání a prodlužování pracovních neschopností bez objektivních 

zdravotních potíží pacientů. Česko patří mezi členské země Evropské unie s nejvyšší 

nemocností – těsně nad 6 %.
47

 Což velmi zjednodušeně znamená, že jestliže má český 

zaměstnavatel zajištěnou práci přesně pro 100 pracovníků, musí přijmout do hlavního 

pracovního poměru dalších 6 zaměstnanců. Protože přesně tolik jich nebude v práci, ale na 

nemocenské. V západní Evropě oproti tomu se nemocnost pohybuje okolo 3 %. Ke snížení 

nemocnosti mělo napomoci zavedení nového systému, kdy za první tři dny nemoci činí 

výše nemocenské 0 Kč. Být nemocný je pro mnoho zaměstnanců luxus. 

Nejméně jsou nemocní občané v Praze a Středočeském kraji, tedy v oblastech s nejvyššími 

průměrnými mzdami v Česku. Některé firmy zde poskytují bendit-až 3 dny za rok 

k naléhavému vyřízení osobních záležitostí. Důležitou roli zde hraje také stav životního 

prostředí. Nejvíce jsou naopak nemocní občané v Olomouckém, Zlínském a 

Moravskoslezském kraji, tedy v oblastech s nejnižšími průměrnými mzdami v Česku.
48

 

Protože maximální výše nemocenské je limitována a zvláště první tři dny pracovní 

neschopnosti se neplatí, chodí zaměstnanci s vyššími příjmy raději do práce i při lehké 

nemoci (nachlazení či kašel). Naopak zaměstnanci s nižšími příjmy jsou na nemocenské 

podstatně déle. Je to zřejmé z provedené analýzy i ze samotné praxe. Od roku 2003 poklesl 

                         

 
47

 http://www.mesec.cz/clanky/zneuzivani-nemocenske-zvoni-v-cesku-umiracek 

48
 http://www.mesec.cz/clanky/zneuzivani-nemocenske-zvoni-v-cesku-umiracek/ 
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počet pracovních neschopností na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje o více než 

polovinu. Zaměstnanci, pokud již nastoupí na nemocenskou, pak čerpají více dní 

nemocenské dávky, aby si ztráty nahradili a pořádně se doléčili.  

Proto by jistě uvítali, kdyby jim zaměstnavatel zvýšil náhradu mzdy za prvních čtrnáct 

kalendářních dní, a to s tím, že by jim poskytl náhradu i za prvé tři pracovní dny, která ze 

zákona nenáleží. Zvýšená náhrada mzdy se poskytne na základě vnitřního předpisu nebo 

schválením v kolektivní smlouvě. Nesmí však přesáhnout průměrný hodinový výdělek 

zaměstnance. Zatímco zákonná náhrada mzdy je u zaměstnance osvobozena od daně z 

příjmu a současně není vyměřovacím základem pro odvod pojistného na sociální a 

zdravotní pojištění, je část náhrady mzdy, která tuto zákonnou náhradu převyšuje 

předmětem daně z příjmu a tvoří vyměřovací základ pro pojistné. Pro krajský úřad však 

tato možnost odpadá, neboť státní správa je plně rozpočtovou organizací závislou na 

státním rozpočtu, ve kterém se s takovou možností nepočítá. 

Pro krajský úřad byla reforma nemocenských dávek jistě přínosem. Dosáhl velké úspory 

v rozpočtu při placení dávek na sociální zabezpečení. Ukázalo se, že nový zákon, který 

ukládá zaměstnavateli platit prvních čtrnáct kalendářních dní zaměstnancům náhradu byl 

vykompenzován snížením pojistného na sociální zabezpečení o jedno procento a také 

možností zaměstnavatele odečíst si polovinu náhrad. Výše nemocnosti u zaměstnanců 

Moravskoslezského úřadu se i nadále pohybuje do čtyř procent, což opravdu není mnoho. 

Počet případů práce neschopných mírně poklesl a naopak mírně vzrostl počet odstonaných 

pracovních dní. Tento fakt však kraj trápit nemusí, protože čerpání nemocenských dávek, 

které platí okresní správa sociálního pojištění, šetří finanční prostředky z rozpočtu. 

 

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010. Jde o tzv. úsporný 

balíček, který se významně týká také resortu práce a sociálních věcí. Jde o opatření, které 

má zvýšit příjmy státního rozpočtu o 31 mld. Kč. Šetřit se musí, stejně jako je vhodné 

zvýšit příjmy státního rozpočtu, aby se Česká republika co nejméně zadlužovala. Proto se 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR včetně ministra snažili, aby se jednalo o pokud 

možno rovnoměrně rozložená opatření, která se dotknou nejslabších skupin obyvatel co 
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nejméně. Jaké opatření a v jaké výši bude vždy velmi diskutabilní a ožehavé téma a nikdy 

nebudou spokojeni všichni. Je proto potřeba k těmto otázkám přistupovat co nejcitlivěji. 

 

Podle porovnání mých výsledků u zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

se výrazně právě změnil přístup k slabším příjmovým skupinám. Až do konce roku 2007 

měli zaměstnanci s nižšími příjmy i úměrně nižší nemocenské dávky, které se zvyšovaly 

chronologicky s rostoucím platem. Od 1. 1. 2008, jak je zřejmé z mých rozborů a tabulek, 

mají zaměstnanci s nižšími příjmy nejnižší poměr nemocenský dávek ke svému platu ze 

všech platových skupin. 
 

Podle mého stanoviska byla reforma úspěšná a nezbytná pro vyrovnání schodku 

v nemocenském pojištění. Rok 2010 ukáže, zda bude možné vrátit dávky nemocenského 

pojištění na původní stav před rokem 2009, jak se původně plánovalo.  
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7.   Závěr 

 

Český sociální systém prochází v posledních třech letech výraznými změnami, a to 

především v oblasti nemocenského pojištění. Cílem těchto změn je vyšší motivace 

zaměstnanců a zaměstnavatelů na snižování neodůvodněné pracovní neschopnosti. Ovšem 

kdo nemůže pracovat z důvodu nemoci, musí být přiměřeně a spravedlivě zabezpečen.  

Cílem této práce je popsat současnou koncepci nemocenského pojištění a její nedostatky, 

zhodnotit změny platné od 1. 1. 2003 podle jejich dopadu na Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje a jeho zaměstnance. Popis jsem uskutečnila prostřednictvím 

platné legislativy.  Zhodnocení dopadů provádím na zaměstnancích krajského úřadu 

s konkrétním platovým tarifem, do kterého jsou zařazeni na základě platové třídy a 

platového stupně. Vybrala jsem šest skupin tarifů, ve kterých se pohybují zaměstnanci 

krajského úřadu. Dopad hodnotím ztrátou výdělku v korunách i procentech, o kterou přijde 

zaměstnanec, jež onemocní. 

Předchozí systém nemocenského pojištění neměl téměř žádné nástroje proti zneužívání 

nemocenského. Nový zákona zapojil zaměstnavatele do systému, když organizace musí 

poskytovat namísto nemocenského náhradu mzdy v prvních 14 dnech trvání pracovní 

neschopnosti. Nový zákon umožňuje účinnější kontrolu v oblasti uznávání pracovní 

neschopnosti a dodržování režimu práceneschopnými pojištěnci. Kontrolu 

práceneschopných zaměstnanců může podle zákona provádět v prvních 14 dnech pracovní 

neschopnosti i zaměstnavatel a při zjištění závažného porušení povinnosti zaměstnance 

zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu či dodržování doby vycházek, 

může zaměstnavatel náhradu mzdy snížit nebo ji i nevyplatit vůbec za celých 14 dní. Může 

kontrolovat zaměstnance i v době prvních 3 pracovních dnů pracovní neschopnosti, kdy 

náhrada mzdy nenáleží. Toho také naše organizace využívá a pravidelně své 

práceneschopné zaměstnance kontroluje. 
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Vývoj příjmů a výdajů nemocenského pojištění ukázal, že opatření přijatá k regulaci 

nemocenského přispěla k tomu, že celý systém se vrátil do přebytku, ve kterém byl až do 

roku 2000. 
49

 

Proto byla v tomto roce realizovaná opatření, která rozběhla každoroční změny 

v poskytování dávek nemocenského pojištění. V roce 2008 došlo dokonce k třem 

legislativním změnám, což nemá v historii nemocenského pojištění obdoby. 

Věřím, že má práce přispěje k ucelenému náhledu na rozsáhlou spoustu změn v oblasti 

nemocenských dávek od roku 2003 dosud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 
49

 http://cms.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2007/2007-02-02-

socialni-pojisteni-spravovane-cssz-je-uz-nekolik-let-v-prebytku.htm odkaz str,73 

 

http://cms.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2007/2007-02-02-socialni-pojisteni-spravovane-cssz-je-uz-nekolik-let-v-prebytku.htm
http://cms.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2007/2007-02-02-socialni-pojisteni-spravovane-cssz-je-uz-nekolik-let-v-prebytku.htm
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Tabulka 5.28   Ukazatelé pracovní neschopnosti v letech 2003 – 2009. 

Tabulka 5.29   Výkaz práce neschopných zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje za období od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2010 a předpokladem za celý rok 2010. 

 

Seznam grafů  

 

Graf 5.1   Přehled ztráty na výdělku při čerpání nemocenských dávek za jednotlivé časové 

období. 
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Seznam zkratek 

DPN             dočasná pracovní neschopnost 

DVZ             denní vyměřovací základ 

NM               náhrady mzdy 

NP                 nemocenské pojištění 

PHV              průměrný hrubý výdělek 

RH                 redukční hranice 

RPHV            redukovaný průměrný hrubý výdělek 
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- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou   práci užít 
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Příloha 2, str. 1 

Vnitřní členění Moravskoslezského kraje -

krajského úřadu 

Úřad tvoří ředitelka a zaměstnanci. 

1. Organizační členění úřadu: 
2.1 odbor kancelář hejtmana kraje: 

a. oddělení vztahů k veřejnosti,  

b. oddělení pro krizové řízení,  

c. oddělení činností sekretariátů,  

d. oddělení mezinárodních vztahů,  

2.2 odbor kancelář ředitelky krajského úřadu: 

e. oddělení personální,  

f. oddělení veřejných zakázek,  

g. oddělení služeb a údržby,  

h. oddělení autodopravy,  

2.3 odbor kontroly a interního auditu: 

i. oddělení kontroly příspěvkových organizací,  

j. oddělení přezkoumání hospodaření územních celků,  

k. oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory,  

2.4 odbor právní a organizační: 

l. oddělení právní,  

m. oddělení legislativní a organizační,  

2.5 odbor informatiky: 

n. oddělení správy sítí a výpočetní techniky,  

o. oddělení správy databází a aplikací,  

p. oddělení správy GIS a projektů,  

2.6 odbor vnitra a krajský živnostenský úřad: 

q. oddělení státního občanství a matrik,  

r. oddělení správních činností,  

s. oddělení spisové služby,  

t. oddělení krajský živnostenský úřad,  

2.7 odbor investiční a majetkový  

u. oddělení investiční,  

v. oddělení majetkové, 
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Příloha 2, str. 2 

 

2.8 odbor financí: 

w. oddělení rozpočtu a financování,  

x. oddělení účetnictví a výkaznictví,  

y. oddělení správních činností,  

2.9 odbor zdravotnictví: 

z. oddělení zdravotní péče,  

aa. oddělení samosprávných činností,  

bb. oddělení zdravotní politiky a analýz,  

2.10 odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury: 

cc. oddělení územního plánování,  

dd. oddělení stavebního řádu,  

ee. oddělení kultury a památkové péče,  

2.11 odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu: 

ff. oddělení regionálního rozvoje,  

gg. oddělení strukturálních fondů,  

hh. oddělení cestovního ruchu,  

ii. oddělení rozvoje podnikání,  

2.12 odbor životního prostředí a zemědělství: 

jj. oddělení vodního hospodářství,  

kk. oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence,  

ll. oddělení ochrany přírody a zemědělství,  

mm. oddělení odpadového hospodářství,  

nn. oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství,  

2.13 odbor školství, mládeže a sportu: 

oo. oddělení správy škol,  

pp. oddělení rozvoje vzdělávání,  

qq. oddělení mládeže a sportu,  

rr. oddělení přímých nákladů,  

ss. oddělení financování škol,  

2.14 odbor evropských projektů: 

tt. oddělení rozvoje lidských zdrojů,  

uu. oddělení rozvoje regionální infrastruktury,  

2.15 odbor sociálních věcí: 

vv. oddělení sociálních služeb,  

ww. oddělení sociálních dávek,  

xx. oddělení ekonomické,  
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Příloha 2, str. 3 

 

2.16 odbor dopravy a silničního hospodářství: 

yy. oddělení dopravy,  

zz. oddělení dopravně správních agend,  

aaa. oddělení silničního hospodářství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


