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1. ÚVOD 

Přestože oblast sociálního zabezpečení je oblastí poměrně stabilní a rozsáhlou, dochází 

v části nemocenského pojištění v posledních letech k poměrně dynamickému vývoji. Jedná se 

zejména o nový zákon o nemocenském pojištění a reformu nemocenského pojištění. 

Reforma nemocenského pojištění proběhla jako součást reformy veřejných financí 

v roce 2008. Hlavním důvodem reformy veřejných financí bylo zastavení prohlubujícího se 

zadlužování České republiky. V oblasti nemocenského pojištění došlo zejména k zavedení 

karenční doby u nemocenské s cílem snížit míru nemocnosti u nás, která je výrazně vyšší než 

v jiných členských státech Evropské unie, například v Polsku nebo na Slovensku. Karenční 

doba je doba, po kterou se nemocenské neposkytuje. Toto opatření mělo za cíl vést 

zaměstnance i zaměstnavatele k větší odpovědnosti v oblasti pracovních neschopností a 

snížení zneužívání nemocenského pojištění jak ze strany zaměstnanců tak zaměstnavatelů. 

Karenční doba není u nás záležitostí ojedinělou, ale je zavedena i v jiných zemích Evropské 

unie, jako je například Itálie, Francie, Španělko, Portugalsko a Velká Británie. 

Dalším opatřením reformy nemocenského pojištění bylo zavedení maximální hranice 

vyměřovacího základu pro pojistné pro zaměstnance. Tímto opatřením mělo dojít ke snížení 

vedlejších nákladů práce, zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnavatelů a vytvoření lepších 

podmínek pro zaměstnávání vzdělaných a kvalifikovaných zaměstnanců. 

Od 1.1.2009 pak došlo k dalším podstatným změnám v nemocenském pojištění. Jednalo 

se o změnu v provádění nemocenského pojištění, které přešlo plně na okresní správu 

sociálního zabezpečení, a zavedení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, kterou 

vyplácí zaměstnancům zaměstnavatel a náleží zaměstnanci do patnáctého dne trvání dočasné 

pracovní neschopnosti. 

Všechny tyto a další změny od roku 2008 mají vliv na výši dávek nemocenského 

pojištění vyplácených zaměstnancům. Proto jsem se v diplomové práci zaměřila na výpočet 

jednotlivých dávek nemocenského pojištění v České republice a na Slovensku. 

V teoretické části práce se zabývám podstatou sociálního zabezpečení, vymezením 

některých jeho základních pojmů a jeho jednotlivých složek. Nejvíce se zaměřím na oblast 

nemocenského pojištění, kde objasním rozdíl mezi náhradou mzdy při dočasné pracovní 
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neschopnosti zaměstnance a nemocenskou a vysvětlím jednotlivé dávky nemocenského 

pojištění. 

V další části práce vystihnu změny v nemocenském pojištění od roku 2008 v České 

republice, které považuji za nejdůležitější a podstatné. Znázorním zde schéma výpočtu 

nemocenské a ostatních dávek nemocenského pojištění v jednotlivých letech, které doplním o 

ucelené praktické příklady výpočtu nemocenské v roce 2008 a 2009.  

Cílem této práce je zhodnotit působení legislativních změn v nemocenském pojištění na 

výši dávek nemocenského pojištění v jednotlivých letech pro zaměstnance s průměrným 

vyměřovacím základem shodným za všechna období a porovnat výši nemocenské a 

ošetřovného zaměstnanců v České republice a Slovenské republice v letech 2009-2010.   

V první praktické části práce se zaměřím na výpočty nemocenské v letech 2008 až 2010 

a výpočty výše ošetřovného v jednotlivých letech. Výsledky výpočtu zhodnotím podle doby 

trvání dočasné pracovní neschopnosti v jednotlivých letech. 

Vzhledem ke společné historii České republiky a Slovenské republiky mají tyto dva 

státy podobnou organizaci a financování sociálního zabezpečení. Od rozdělení České a 

Slovenské federativní republiky 1.1.1993 na dva samostatné státy došlo k odlišnému vývoji 

sociálního zabezpečení v obou státech a tím ke vzniku určitých odlišností v legislativě a 

provádění sociálního zabezpečení. Proto se v další praktické části práce vymezím základní 

odlišnosti v provádění nemocenského pojištění v České republice a Slovenské republice. Z 

vypočtených dávek nemocenského pojištění zhodnotím výši těchto dávek dle trvání nároku na 

dávky nemocenského pojištění a zhodnotím působení legislativních odlišností v České 

republice a Slovenské republice na jejich výši. 

Závěrem diplomové práce jsem navrhla opatření pro nemocenské pojištění v České 

republice, které by byly přínosem pro osoby nemocensky pojištěné. 

V teoretické části práce jsem použila metodu popisu, v praktické části práce pak metodu 

komparace, výpočtu a analýzy. 
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2. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ 

POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vymezuje 

zákon č.589/1992 Sb., do kterého spadá pojistné na důchodové pojištění, pojistné na 

nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Toto pojistné je příjmem 

do státního rozpočtu, a to včetně penále, přirážek a pokut ukládané dle zákona.  

Příjmy z tohoto pojištění jsou určeny na krytí výdajů na dávky nemocenského pojištění 

a důchodového pojištění, dávky a služby státní politiky zaměstnanosti a výdaje na jeho 

provádění. [1] 

Působnost v oblasti sociálního zabezpečení vykonává Česká správa sociálního 

zabezpečení, která je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu práce a 

sociálních věcí. Česká správa sociálního zabezpečení má na starosti oblast nemocenského a 

sociálního pojištění, ale také lékařskou posudkovou službu. Její kompetence jsou vymezeny 

zákonem ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. ČSSZ plní 

zejména tyto úkoly: 

 rozhodování o dávkách důchodového pojištění,  

 rozhodování o vrácení dávek důchodového pojištění občany, pokud jim jsou 

poskytnuty neprávem nebo v nesprávné výši,  

 rozhodování o povinnosti organizace nahradit neprávem vyplácené částky na dávce 

důchodového pojištění,  

 rozhodování o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa 

sociálního zabezpečení,  

 rozhodování o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního 

zabezpečení,  

 vybírání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, 

 jednání před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního 

zabezpečení,  
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 plnění úkolů při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny,  

 řízení a kontrola činnosti okresních správ sociálního zabezpečení,  

 udělování souhlasů ke změně pobytu práce neschopného občana při jeho odjezdu do 

ciziny,  

 zajišťování vydávání tiskopisů předepsaných podle zákona.  

Peníze, které Česká správa sociálního zabezpečení vybere na pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti činí až 35% příjmů do státního 

rozpočtu České republiky.  

2.1. POPLATNÍCI POJISTNÉHO 

Mezi poplatníky tohoto pojistného patří:  

 zaměstnavatelé – právnické a fyzické osoby, kteří zaměstnávají alespoň jednoho 

zaměstnance, organizační složky státu se zaměstnanci v pracovním poměru nebo na 

základě dohod o pracovní činnosti a také služební úřady se státními zaměstnanci 

zařazeni k výkonu státní služby, 

 zaměstnanci – v pracovním poměru, na základě dohody o pracovní činnosti, členové 

družstev, fyzické osoby voleny do funkce, 

 fyzické osoby jmenováni nebo voleni dle zvláštního zákona, 

 soudci, 

 poslanci Poslanecké sněmovny, senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského 

parlamentu, zvolení na území České republiky, 

 členové zastupitelstev územních samosprávných celků, měst a hlavního města Prahy, 

členové vlády, prezident, viceprezident, členové Nejvyššího kontrolního úřadu, 

členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Ústavu pro studium 

totalitních režimů, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady 

Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, 

Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv a ředitel Bezpečnostní 

informační služby, 
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 dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

 pěstouni, 

 osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce, 

 pracovníci v pracovním poměru uzavřeném podle cizích právních předpisů, 

 společníci a jednatelé společností s ručeným omezeným a komanditisté komanditní 

společnosti odměňovaní společností mimo pracovněprávní vztah, 

 členové družstev odměňovaní dle stanov družstva mimo pracovněprávní vztah. [1] 

2.2. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

Výše pojistného pro odvod je stanovena procentní sazbou z vyměřovacího základu 

zjištěného za rozhodné období. U zaměstnanců je rozhodným obdobím kalendářní měsíc, za 

který se pojistné platí. [3] 

2.2.1. Zaměstnanci a zaměstnavatelé 

Vyměřovací základ u zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů 

fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval 

v souvislosti s jeho zaměstnáním, a to v peněžní i nepeněžní formě. Do vyměřovacího základu 

se však nezapočítávají příjmy, jako jsou: 

 náhrada škody podle zákoníku práce, 

 odstupné, odchodné a odbytné, 

 věrnostní přídavek horníků, 

 pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance a další. [3] 

Vyměřovacím základem zaměstnavatele je úhrn započítaných příjmů zúčtovaných do 

rozhodného období, přičemž tímto obdobím je u zaměstnavatelů kalendářní měsíc. 

Zaměstnavatel je povinen odvádět i pojistné za zaměstnance, které mu srazí z příjmů. Výši 

pojistného za zaměstnance je zaměstnavatel povinen sám vypočítat. [3] 
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2.2.2. Osoby samostatně výdělečně činné 

U osoby samostatně výdělečně činné se stanovuje vyměřovací základ pro pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši nejméně 50 % 

daňového základu, přičemž si může určit i základ vyšší. V případě pojistného na nemocenské 

pojištění je měsíčním základem základ, který si určuje osoba výdělečně činná sama, avšak 

nesmí být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění 

pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Pro rok 2009 tento minimální základ činí 

4000 Kč a maximální výše není stanovena. Rozhodným období u OSVČ je kalendářní rok, za 

který se toto pojistné a příspěvek platí. Zálohy na pojistné platí OSVČ jednotlivě za 

kalendářní měsíce. [1] 

2.2.3. Sazby pojistného na sociální zabezpečení 

Procentní sazby povinného pojistného z vyměřovacího základu od roku 2008 do roku 

2010 pro jednotlivé poplatníky pojistného na sociální zabezpečení zachycuje tabulka č. 2.1.  

Tabulka č. 2.1.: Sazby pojistného z vyměřovacího základu v letech 2008-2010.  

poplatník/rok 

rok 2008 rok 2009-2010 

nemocenské 

pojištění 

důchodové 

pojištění 

státní politika 

zaměstnanosti 

nemocenské 

pojištění 

důchodové 

pojištění 

státní politika 

zaměstnanosti 

zaměstnavatel 
26% 25% 

3,3 % 19,5 % 3,2 % 2,3 % 21,5 % 1,2 % 

zaměstnanec 
8 % 6,5% 

1,1 % 6,5% 0,4%  6,5%  

OSVČ 
29,6%  29,2%  

 26% 3,6%  28% 1,2% 

dobrovolně 

účastné osoby 
 26%   28%  

Zdroj: vlastní zpracování 

Zaměstnanci od roku 2009 platí pojistné pouze na důchodové pojištění. Osoby 

samostatně výdělečně činné jsou povinny odvádět pojistné na důchodové pojištění a státní 

politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění je u OSVČ dobrovolné, a to ve výši 4,4% 

vyměřovacího základu prorok 2008, od roku 2009 pak 1,4% vyměřovacího základu. 



Sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

 

7 

Od 1.8.2009 do 31.12.2009 si mohl zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za 

každého zaměstnance, který je účasten nemocenského pojištění, jehož vyměřovací základ je 

nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy, jehož zaměstnání trvalo celý kalendářní měsíc a mělo 

trvat alespoň tři kalendářní měsíce a nevykonával zaměstnání malého rozsahu. Tato sleva činí 

3,3% z rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy a vyměřovacím základem zaměstnance, 

avšak maximálně do 25% vyměřovacího základu zaměstnance. Za měsíc srpen 2009 si mohl 

zaměstnavatel uplatnit navíc mimořádnou slevu na pojistném, a to zpětně z pojistného od 

ledna roku 2009. Sleva na pojistném byla záležitostí dočasnou, jelikož si ji mohl 

zaměstnavatel uplatnit pouze do konce rok 2009. [10] 

Pojistné se platí v české měně bezhotovostním převodem z účtu nebo v hotovosti 

prostřednictvím banky. V hotovosti v pokladně příslušné okresní správy sociálního 

zabezpečení lze uhradit pojistné, pokud jeho výše nepřesahuje částku 5 000,- Kč. Pojistné je 

splatné od prvního do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. [10] 

2.3. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU 

ZAMĚSTNANOSTI 

Důchodové pojištění, jako součást pojištění na sociální zabezpečení, zajišťuje osoby 

účastné tohoto pojištění pro životní situace jako je stáří, invalidita a úmrtí živitele. V těchto 

situacích mají plátci pojistného nárok na výplatu dávek důchodového zabezpečení. Základním 

předpisem upravující nároky na důchody, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro 

jejich výplatu je zákon č.155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Od 1.1.2010 dochází 

k výrazným změnám v důchodovém pojištění, a to především v úpravě důchodového věku, 

potřebné doby pojištění, koncepce likvidity a výpočet výše dávek důchodového pojištění. [10] 

Mezi dávky základního důchodového pojištění v roce 2010 patří: 

 starobní důchod,  

 invalidní důchod, 

 vdovský, vdovecký a sirotčí důchod. [10] 

Důležitou podmínkou přiznání nároku na starobní důchod je potřebná doba pojištění a 

dovršení důchodového věku. Doba pojištění byla stanovena pro rok 2009 nejméně v délce 25 

let. Od roku 2010 se tato doba postupně prodlužuje každým rokem až na 35 let potřebné doby 

pojištění pro přiznání starobního důchodu. V případě osoby starší 65 let pak potřebná doba 
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pojištění činí nejméně15 let. Důchodový věk je odlišný u mužů a žen. U žen závisí na počtu 

vychovaných dětí.  

Nárok na invalidní důchod může získat osoba s potřebnou dobou pojištění, která závisí 

na věku pojištěnce, a zároveň osoba invalidní. Pojištěnec je invalidní, pokud jeho nepříznivý 

zdravotní stav poklesl dlouhodobě nejméně o 35%. V roce 2009 zákon rozeznával dva druhy 

invalidních důchod, a to důchod plný a částečně invalidní. Od 1.1.2010 se již tyto druhy 

invalidních důchodů nerozlišují a pojištěnci je poskytován pouze jediná dávka důchodového 

pojištění – invalidní pojištění. Výše této dávky vychází ze tří stupňů invalidity podle procenta 

poklesu dlouhodobé pracovní schopnosti: 

- od 35% do 49% - invalidita prvního stupně, 

- od 50% do 69% - invalidita druhého stupně, 

- od 70% - invalidita třetího stupně. 

Plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1.1.2010, se považuje po tomto datu 

za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Částečná invalidita je pak transformována 

do invalidity druhého stupně, pokud byl důvodem jejího vzniku pokles  schopnosti soustavné 

výdělečné činnosti nejméně o 50 %, a v ostatních případech do invalidity prvního stupně. 

Nárok na invalidní důchod zaniká při dosažení věku pojištěnce 65 let. 

Mezi pozůstalostní důchody patří vdovský (vdovecký) důchod a důchod sirotčí. U 

prvního důchodu se jedná o důchod po manželovi či manželce, kteří byli poživatelem 

starobního nebo invalidního důchodu a splnili ke dni smrti potřebnou dobu pojištění pro vznik 

nároku na starobní či invalidní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Od 1.1.2010 

již není rozhodující pro nárok na vdovský či vdovecký důchod dosažení věkové hranice 55 let 

u žen a 58 let u mužů, ale dosažení věku o 4 roky nižšího než je důchodový věk stanovený dle 

zákona pro muže stejného data narození, pokud skutečný důchodový věk není nižší. Tato 

podmínka platí stejně pro ženy i muže. U sirotčího důchodu musí být splněna také podmínka, 

aby zemřelý byl ke dni smrti poživatelem starobního či invalidního důchodu, nebo aby 

splňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod 

anebo zemřel následkem pracovního úrazu. [10] 

Účast na důchodovém pojištění rozdělujeme na povinnou a dobrovolnou. Povinnou 

účast předepisuje zákon osobám, které jsou výdělečně činné. Tato činnost svým rozsahem 
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zakládá účast na nemocenském pojištění. K dobrovolné účasti na důchodovém pojištění se 

mohou přihlásit lidé starší 18 let za stanovených podmínek. Osoby samostatně výdělečně 

činné mají povinnou účast na důchodovém pojištění. 

Důchodové pojištění ukládá účastníkům pojištění některé povinnosti, a to například: 

 zaměstnancům – písemně oznámit plátci dávky pojistného do 8 dnů skutečnosti 

rozhodné pro trvání nároku na dávku, na výplatu, její výši nebo poskytování. 

 zaměstnavatelům – povinnost odvádět pojistné za své zaměstnance ve stanovené výši, 

vyhotovovat každoročně evidenční listy důchodového pojištění ke stanovenému datu, 

oznamovat příslušné správě sociálního zabezpečení odchod zaměstnance do důchodu. 

 osobám samostatně výdělečně činným – placení pojistného za stanových podmínek, 

předkládat každoročně přehled o příjmech a výdajích, oznamovat příslušné správě 

sociálního zabezpečení zahájení a ukončení činnosti, zánik či pozastavení oprávnění 

vykonávat samostatně výdělečnou činnost a další. [10] 

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je určen na úhradu výdajů na dávky a služby 

státní politiky zaměstnanosti a na jeho provádění. Tento příspěvek je nejmenší částí 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a činí 1,2 % 

z vyměřovacího základu. [10] 

2.4. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 

Nemocenské pojištění je upraveno Zákonem č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 

Tento zákon vymezuje okruh osob účastných nemocenského pojištění, jejich nároky z tohoto 

pojištění, podmínky pro stanovení a výši poskytnutých dávek nemocenského pojištění, 

posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění jakož i řízení v tomto 

pojištění. 

2.4.1. Okruh nemocensky pojištěných osob 

Okruh osob účastných nemocenského pojištění vznikl z dřívějších tří systémů 

nemocenského pojištění – nemocenského pojištění zaměstnanců, osob samostatně výdělečně 

činných a nemocenské péče v ozbrojených silách.  Zaměstnanci mají povinnou účast na 

nemocenském pojištění, pro OSVČ je nemocenské  pojištění dobrovolné. [1] 
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Nemocenskému pojištění jsou účastni tito zaměstnanci: 

 zaměstnanci v pracovním poměru, 

 příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, 

Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Bezpečnostní 

informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojáci z povolání, 

 státní zaměstnanci podle služebního zákona, 

 členové družstva, 

 zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti, 

 pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, 

 soudci, 

 členové zastupitelstev územních samosprávných celků, městských částí nebo 

městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, 

 poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky a 

poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky, 

 členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, 

členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Ústavu pro studium 

totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, 

zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce 

práv, 

 dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

 pěstouni, 

 odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu 

zabezpečovací detence zařazené do práce, 

 osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr 

nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro 

jeho vznik. [7] 
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Do okruhu nemocensky pojištěných osob nespadají zaměstnanci činní na základě 

dohody o provedení práce.  

Od 1.1.2009 jsou u zaměstnanců zavedeny dva nové pojmy a to smluvní zaměstnanec a 

zahraniční zaměstnanec. Za smluvního zaměstnance se považuje zaměstnanec 

zaměstnavatele, který má sídlo na území státu, se kterým Česká republika neuzavřela 

mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Tito smluvní zaměstnanci jsou účastni 

nemocenského pojištění, pokud splňují podmínky pro jeho účast dle zákona o nemocenském 

pojištění. Zahraničním zaměstnancem se pak rozumí zaměstnanec zahraničního 

zaměstnavatele, který je činný v České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele. Pro 

zahraničního zaměstnance je účast na nemocenském pojištění dobrovolná. [1] 

2.4.2. Podmínky účasti na nemocenském pojištění 

U zaměstnanců jsou stanoveny tři základní podmínky pro účast na nemocenském 

pojištění. Jedná se o: 

 výkon zaměstnání na území České republiky, 

 zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dní, 

 měsíční započitatelný příjem nejméně 2 000,- Kč. [1] 

Pokud u zaměstnance není splněna třetí podmínka, tj. není sjednán započitatelný 

měsíční příjem nejméně 2 000,- Kč nebo této rozhodné částky nedosahuje, pak hovoříme o 

tzv. zaměstnání malého rozsahu, přičemž doba trvání zaměstnání není charakterizována. 

V takovémto zaměstnání je zaměstnanec nemocensky pojištěn pouze v těch měsících, v nichž 

započitatelného příjmu 2 000,- Kč dosáhl.  

Výkonem na území České republiky se rozumí i přechodné vykonávání zaměstnávání 

v cizině, pokud má zaměstnanec trvalý výkon zaměstnání v České republice. To platí i 

v případě, kdy má zaměstnanec trvalý výkon práce v zahraničí, jestliže má zaměstnavatel 

sídlo na území České republiky a zaměstnanec má trvalý pobyt na území České republiky či 

jiného členského státu a ve státě výkonu zaměstnání není povinně důchodově pojištěn. 

Účast na nemocenském pojištění vzniká vždy dnem vstupu do zaměstnání a zaniká až 

jeho skončením. Tímto dnem se rozumí i den předcházející vstupu do práce, pokud 

zaměstnanci v tento den náležela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mu mzdy či plat 
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nekrátí. Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů, musí být nemocensky pojištěn 

tolikrát, kolik má pracovních poměrů. 

K zániku nemocenského pojištění nedochází v případě, kdy zaměstnanci skončil 

pracovní poměr u zaměstnavatele a u téhož zaměstnavatele uzavřel pracovní poměr nový, 

který bezprostředně navazuje na pracovní poměr první a splňuje podmínky účasti na 

nemocenském pojištění. V tomto případě nemocenské pojištění pokračuje dále a 

zaměstnavatel nemá povinnost oznamovat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení 

den skončení ani den nástupu zaměstnance do dalšího zaměstnání. [1] 

V průběhu nemocenského pojištění může dojít k jeho přerušení, a to v těchto případech: 

 po dobu tzv. neplaceného volna, pokud trvá alespoň 31 kalendářních dní, 

 po dobu rodičovské dovolené, na kterou má zaměstnanec nárok, přičemž po dobu, kdy 

zaměstnanec pobírá peněžitou pomoc v mateřství, se nemocenské pojištění 

nepřerušuje. 

Pokud v době přerušení nemocenského pojištění dojde k sociální události, a tím 

k vyplácení některé z dávek nemocenského pojištění, je nárok na dávku zajištěn. V případě 

ochranné lhůty se doba přerušení nemocenského pojištění považuje za dobu nemocenského 

pojištění. Zaměstnavateli se v současnosti neukládá oznamovací povinnost při přerušení 

nemocenského pojištění. [1] 

2.4.3. Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění 

Zaměstnavateli jsou pro účely nemocenského pojištění: 

 právnické a fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, 

 organizační složka státu, zaměstnávající zaměstnance v pracovním poměru nebo na 

základě dohod o pracovní činnosti, 

 služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby, 

 věznice a vazební věznice, v nichž odsouzený vykonává práci. [8] 

Zaměstnavatelé mají v nemocenském pojištění zejména povinnost oznamovací a 

evidenční, přičemž tyto úkoly vykonává na vlastní náklady. Kontrolu nad plněním těchto 

povinností vykonává příslušná okresní správa sociálního zabezpečení svými zaměstnanci. 
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Kontrola se provádí buď u zaměstnavatele, nebo v případě, kdy má zaměstnavatel méně než 

dvacet šest zaměstnanců, může kontrola probíhat přímo na okresní správě sociálního 

zabezpečení. Při kontrole je zaměstnavatel povinen poskytovat součinnost, tj. umožnit 

pověřeným zaměstnancům okresní správy sociální zabezpečení vstup do svých prostor 

k provedení kontroly, předložit potřebné dokumenty ke kontrole, plnit opatření k nápravě 

případných zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě a podat písemné zprávy o přijatých 

opatřeních k nápravě těchto nedostatků. 

Zaměstnavatel má v prvém kroku povinnost registrační, tj. přihlásit se do registru 

zaměstnavatelů. Lhůta pro přihlášení je do osmi dnů ode dne nástupu prvního zaměstnance do 

zaměstnání, které mu ukládá účast na nemocenském pojištění. Zaměstnavatel se registruje na 

předepsaném tiskopise „Přihláška do registru zaměstnavatel“, který je uveden v příloze č.1 

této práce. V přihlášce zaměstnavatel uvádí své identifikační údaje, datum vzniku 

zaměstnavatele a všechna čísla účtu zaměstnavatele vedených u peněžních ústavů. 

Zaměstnavatel je dále povinen na tomto tiskopise uvést všechny své mzdové účtárny 

s uvedením jejich adres a osob oprávněných jednat jménem zaměstnavatele, den vzniku 

mzdových účtáren a okruh a počet zaměstnanců, pro které mzdová účtárna vede evidenci 

mezd nebo platů. Pokud dojde ke vzniku další mzdové účtárny mimo sídlo zaměstnavatele až 

po podání přihlášky zaměstnavatele do registru zaměstnavatelů, je tento zaměstnavatel 

povinen do osmi kalendářních dnů od jejího zřízení tuto mzdovou účtárnu přihlásit. [8] 

Zaměstnavatel je dále povinen: 

 písemně nahlásit všechny změny údajů, uvedených v přihlášce do registru 

zaměstnavatelů do osmi kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala, 

 písemně nahlásit rozhodnutí soudu o jeho zrušení do osmi kalendářních dnů ode dne 

právní moci rozhodnutí, a taktéž do osmi kalendářních dnů další případy zrušení 

zaměstnavatele, 

 písemně nahlásit do třiceti kalendářních dnů den úmrtí fyzické osoby a pokračování 

v její živnosti, jestliže se jedná o fyzickou osobu pokračující v živnosti po úmrtí 

fyzické osoby, která byla zaměstnavatelem. [8] 

Odhlášení z registru zaměstnavatelů se provádí také na předepsaném tiskopise a to 

„Odhlášce z registru zaměstnavatelů“, viz. příloha č.2. Lhůta pro odhlášení je zde opět do 
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osmi kalendářních dnů ode dne, kdy skončilo zaměstnání posledního zaměstnance. Pokud 

došlo k zániku zaměstnavatele, je jeho právní nástupce povinen jej odhlásit na příslušném 

tiskopise u okresní správy sociálního zabezpečení. Jestliže došlo k zániku bez právního 

nástupce, pak zaměstnavatele odhlašuje z registru zaměstnavatelů osoba, která byla pověřena 

ke dni jeho zániku jeho likvidací. [1] 

U každého zaměstnance, který nastoupil u zaměstnavatele do zaměstnání, je tento 

zaměstnavatel povinen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den jeho 

nástupu do zaměstnání do osmi kalendářních dní od jeho nástupu. Totéž platí i při skončení 

zaměstnání. Oznámení se provádí písemně a to na tiskopise „Oznámení o nástupu do 

zaměstnání – skončení zaměstnání“. Tento tiskopis můžete nalézt v příloze č.3. 

V tomto tiskopise zaměstnavatel uvádí datum nástupu zaměstnance do zaměstnání, 

základní údaje o zaměstnanci, včetně jeho trvalého pobytu a informace o případném důchodu 

zaměstnance. Nově od roku 2009 je v tomto formuláři uvedena možnost zaměstnání malého 

rozsahu.  

U zaměstnance malého rozsahu zaměstnavatel oznamuje datum, kdy tomuto 

zaměstnanci ze zaměstnání malého rozsahu vznikla účast na nemocenském pojištění. To může 

nastat v případě, kdy zapojitelný příjem překročí v daném měsíci částku než 2 000,- Kč,  a 

zaměstnavatel je z tohoto titulu nemocensky pojištěn. 

V případě zaměstnance smluvního pak zaměstnavatel oznamuje den zahájení a skončení 

výkonu práce na území České republiky, a to bez ohledu na to, zda jeho zaměstnání založilo 

účast na nemocenském pojištění či nikoli. [1] 

Zaměstnavatel má mimo oznamovacích a registračních povinností také povinnosti další. 

Jedná se zejména o vedení evidence o zaměstnancích, přijímání a vyřizování žádostí svých 

zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a úschova veškerých záznamů týkajících se 

nemocenského pojištění a zaměstnanců.  

V případě evidence o zaměstnancích je zaměstnavatel povinen vést pro účely 

nemocenského pojištění zejména tyto údaje: 

 identifikační údaje zaměstnance, jako například jméno a příjmení, rodné číslo, datum a 

místo narození, místo trvalého popřípadě hlášeného pobytu, 



Sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

 

15 

 datum nástupu do zaměstnání, 

 výši sjednaného započitatelného příjmu, 

 mzdové listy zaměstnanců, 

 evidence o pracovních neschopnostech, karanténách, ošetřování člena rodiny, 

mateřské a rodičovské dovolené, vazbě a výkonu trestu a další omluvené 

nepřítomnosti v práci zaměstnance, 

 neomluvené pracovní dny zaměstnance, 

 záznamy o starobním, plném či částečném invalidním důchodě zaměstnance, pokud jej 

pobírá, 

 výše vyměřovacího základu pro pojistné, 

 název zdravotní pojišťovny zaměstnance, 

 předcházející orgán, který prováděl pojištění zaměstnance. [8] 

Zaměstnavatel záznamy o těchto skutečnostech má povinnost uschovávat po dobu deseti 

kalendářních let následujících po roce, kterého se týkají, pokud zákon nestanovuje pro určité 

záznamy delší uschovací dobu. [1] 

Další povinností zaměstnavatele je přijímání žádostí svých zaměstnanců o dávky 

nemocenského pojištění, což platí i pro zaměstnance bývalé. Zaměstnavatel je povinen tyto 

žádosti a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu neprodleně 

předat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení společně s údaji potřebnými pro 

výpočet dávek. Tyto údaje se předkládají na předepsaném tiskopise „Příloha k žádosti o: 

nemocenské, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a 

mateřství“, který je uveden v příloze č.4 této práce. 

V tomto formuláři zaměstnavatel uvádí údaje o započitatelném příjmu v rozhodném 

období, z kterého okresní správa sociálního zabezpečení pak počítá tzv. denní vyměřovací 

základ, který může podle jeho výše podléhat redukci. Z tohoto redukovaného denního 

vyměřovacího základu pak okresní správa sociálního zabezpečení stanovuje výši dávek 

nemocenského pojištění a to takto: 

 nemocenské od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti – 60% 
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 ošetřování člena rodiny od 4.dne – 60% 

 peněžitá pomoc v mateřství od 1.dne – 60% 

 vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství – rozdíl mezi denním vyměřovacím 

základem ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem započitatelných 

příjmů připadající na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po 

převedení. [1] 

Rozhodné období se stanovuje ke dni vzniku sociální události, ve kterém vzniká nárok 

na dávku nemocenského pojištění. Rozhodným obdobím je období dvanácti kalendářních 

měsíců před kalendářním měsícem, v němž sociální událost vznikla. [3] 

V příloze žádosti o dávku nemocenského pojištění zaměstnavatel dále uvádí vyměřovací 

základy zaměstnance pro pojistné za jednotlivé měsíce rozhodného období a počet 

vyloučených kalendářních dnů zaměstnance. Dále zaměstnavatel uvádí, zda zaměstnanec 

v den vzniku sociální události pracoval, zda pobírá důchod, zda zaměstnankyně nebyla 

převedena na jinou práci z důvodu těhotenství či nastupuje na peněžitou pomoc v mateřství do 

čtyř let věku předchozího dítěte a další údaje ovlivňující dávky nemocenského pojištění. 

Vyloučenými dny zaměstnance jsou kalendářní dny omluvené nepřítomnosti v práci, za 

které mu nenáleží náhrada mzdy a kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti. Dále pak 

dny, ve kterých je zaměstnanci vypláceno nemocenské, ošetřovné a peněžitá pomoc v 

mateřství. [1] 

2.5. DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ 

Dávky nemocenského pojištění slouží k finančnímu zajištění osob pro případ vzniku sociální 

události, jako je nemoc, karanténa, úraz, těhotenství a mateřství. Z nemocenského pojištění se 

poskytují tyto čtyři dávky: 

 nemocenské – peněžitá dávka uznána zaměstnanci dočasně neschopného k práci, 

 peněžitá pomoc v mateřství – dávka přiznána ženě zpravidla šest týdnů před 

očekávaným dnem porodu zhruba do pěti měsíců věku dítěte. Délka tzv. mateřské 

dovolené trvá obvykle 28 týdnů, ve vyjmenovaných příkladech se může doba 

pohybovat mezi 22 až 37 týdny. 
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 ošetřovné – dávka nemocenského pojištění zaměstnance, který nemůže vykonávat 

zaměstnání z důvodu ošetřování dítěte do věku deseti let nebo jiného člena domácnosti 

nebo z důvodu péče o dítě mladšího deseti let, například z důvodu uzavření školského 

zařízení, 

 vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství – poskytuje se ženě převedené na 

jinou práci z důvodu těhotenství a ženě do konce devátého měsíce po porodu nebo 

v období, kdy kojí. [10] 

V roce 2009 došlo ke změně názvu jedné z těchto dávek. Jedná se o ošetřovné, které se 

ještě v roce 2008 nazývalo podpora při ošetřování člena rodiny. Zaměstnanec uplatňuje nárok 

na ošetřovné na základě formuláře „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ vystavený 

ošetřujícím lékařem.  

Na výplatu těchto dávek mají osoby po splnění podmínek stanovených zákonem o 

nemocenském pojištění. V některých případech tento zákon nárok na určité dávky přímo 

vylučuje. Jedná se o tyto případy: 

1) ošetřovné: 

 zaměstnanec pracuje na základě dohody o pracovní činnosti, 

 domácí zaměstnanci, 

 zaměstnanci, kteří jsou žáky nebo studenty, u nichž zaměstnání spadá na dobu 

školních prázdnin, 

 zaměstnanci malého rozsahu, 

 dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

 odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce, 

 osoby ve vazbě, pokud pracují. 

2) vyrovnávací příspěvek v mateřství u zaměstnankyně: 

 pracující na základě dohody o pracovní činnosti, 

 vykonávající zaměstnání malého rozsahu, 
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 žákyně či studentky, pokud zaměstnání spadá do doby školních prázdnin, 

 dobrovolné pracovnice pečovatelské služby, 

 odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zařazenou do práce. [7] 

Nárok na určité dávky nemocenského pojištění může vzniknout i po skončení 

zaměstnání u zaměstnavatele, a to v tzv. ochranné lhůtě. Takto může vzniknout nárok na 

nemocenskou a peněžitou pomoc v mateřství. Ochrannou lhůtu nelze uplatnit u nároku na 

ošetřovné. 

Ochranná lhůta závisí na počtu odpracovaných dnů u zaměstnavatele, u něhož byl 

zaměstnanec nemocensky pojištěn. Může trvat tolik kalendářních dnů, kolik dnů trvalo 

poslední nemocenské pojištění, maximálně však 7 kalendářních dnů. V případě, kdy 

zaměstnankyně ukončila zaměstnání v době těhotenství, může činit maximální délka ochranné 

lhůty 180 dnů, ale pouze pro peněžitou pomoc v mateřství.  

Pokud zaměstnanec ukončí jedno zaměstnání a nastoupí do zaměstnání jiného, kde je 

nemocensky pojištěn, ochranná lhůta zaniká. U peněžité pomoci v mateřství se v takovém 

případě ochranná lhůta zastavuje, ale nezaniká. U nového zaměstnavatele se přičítá 

nevyčerpaný zbytek ochranné lhůty k ochranné lhůtě vzniklé z nového pojištění, maximálně 

však může činit 180 kalendářních dnů. [1] 

Ochranná lhůta může zaniknout i v předcházející den nástupu výkonu trestu odnětí 

svobody a dnem předcházejícím dni, od něhož náleží zaměstnanci výplata starobního, 

částečného či plného invalidního důchodu. Ochranná lhůta neplyne u zaměstnání malého 

rozsahu, u zaměstnání poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu nebo u dalšího 

souběžného zaměstnání, které si zaměstnanec sjednal na dobu dovolené v zaměstnání prvním 

nebo na dobu pracovního volna. [1] 

2.5.1. Náhrada mzdy v období prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti 

Náhrada mzdy v prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti je podstatnou změnou 

platnou od 1.1.2009. K této změně došlo především z důvodu omezení zneužívání 

nemocenské, a to jak ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany zaměstnanců. Podstatou této 

změny je skutečnost, že náhrada mzdy je vyplácena zaměstnavatelem, přičemž zaměstnavatel 

je oprávněn o polovinu zúčtovaných náhrad si snížit celkovou měsíční částku pojistného a 

výše pojistného placené zaměstnavatelem se snižuje ze 3,3% na 2,3%. 
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Zaměstnanec prokazuje nárok na náhradu mzdy u svého zaměstnavatele tiskopisem 

„Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti III.díl – Hlášení zaměstnavateli o vzniku 

dočasné pracovní neschopnosti“, na kterém zaměstnanci potvrdí jeho ošetřující lékař vznik 

dočasné pracovní neschopnosti.  

Náhrada mzdy je podobná dávce nemocenské, jelikož právo na ni vzniká při splnění 

podmínek nároku na nemocenské a na jeho výplatu. Její výše se stanovuje z redukovaného 

průměrného výdělku. Tato náhrada náleží zaměstnancům v pracovním poměru a činným na 

základě dohody o pracovní činnosti. Odlišností od nemocenské je především skutečnost, že 

náhrada mzdy v prvních třech dnech zaměstnanci nenáleží a vyplácí se pouze za pracovní dny 

a svátky, za které zaměstnanci náleží náhrada mzdy. První tři dny, max. 24 pracovních hodin 

pracovní neschopnosti se nazývají karenční doba, kterou nelze vyloučit. Od čtvrtého dne pak 

náleží náhrada mzdy ve výši 60% z redukovaného průměrného výdělku. V případě karantény 

náleží zaměstnanci náhrada mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti ve výši 25% a 

následující dny ve výši 60% z redukovaného průměrného výdělku. [1] 

Základním předpokladem pro přiznání náhrady mzdy je skutečnost, že je zaměstnanec 

nemocensky pojištěn. Aby pracovněprávní vztah zakládal účast na nemocenském pojištění, 

musí trvat alespoň patnáct kalendářních dnů nebo je zde předpoklad tohoto trvání a výše 

sjednaného započitatelného příjmu musí být vyšší než dva tisíce korun českých. [8] 

Mezi rozhodující podmínky nároku na náhradu mzdy patří: 

 uznání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, 

 trvání nemocenského pojištění zaměstnance v době vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti. 

Náhrada mzdy nenáleží, stejně jako je tomu u nemocenské, v případě, kdy si 

zaměstnanec přivodil pracovní neschopnost úmyslně, nebo ke vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti došlo při výkonu zaměstnání další práce, kterou si zaměstnanec sjednal na dny 

pracovního volna. Pokud si zaměstnanec přivodí pracovní neschopnost například při rvačce, 

při spáchání úmyslného trestného činu nebo jako následek opilosti či užití omamných nebo 

psychotropních látek, náleží mu náhrada mzdy pouze v poloviční výši. [1] 

Doba prvních čtrnácti dnů, ve kterých náleží zaměstnanci náhrada mzdy, začíná běžet 

od 0.00 hodin dne, v němž pracovní neschopnost vznikla, do 24.00 hodin čtrnáctého dne 
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pracovní neschopnosti. Pokud ovšem zaměstnanec ve dni vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti odpracoval již celou směnu, bude se čtrnáct dnů dočasné pracovní neschopnosti 

pro účely náhrady mzdy počítat až od následujícího kalendářního dne. Toto neplatí v případě, 

kdy konec jedné směny a začátek druhé směny připadají na stejný den. 

Jak již bylo zmíněno výše, náhrada mzdy náleží zaměstnanci pouze za pracovní dny a 

svátky. Pracovními dny zaměstnance se rozumí plánované směny jako části týdenní pracovní 

doby bez práce přesčas uvedenou ve stanoveném rozvrhu pracovních směn, které měl 

zaměstnanec odpracovat. Svátky pro účely náhrady mzdy jsou pak ty svátky, ve kterých měl 

zaměstnanec plánovanou směnu, která však v důsledku svátku odpadla. V tomto případě za 

takový svátek náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nekrátí. 

Náhrada mzdy je poskytována pouze za směny, které zaměstnanec neodpracoval a to 

vždy za počet hodin podle délky směny. To platí jak u rovnoměrně tak nerovnoměrně 

rozvržené pracovní doby. Náhrada mzdy nepřísluší za práci přesčas nebo v případě, kdy si 

zaměstnanec nadpracovává pracovní volno. Pokud však pracovní neschopnost spadá na dobu, 

kdy by toto náhradní volno čerpal, pak mu za tuto dobu náhrada mzdy náleží. [1] 

Zaměstnavatel je povinen u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou 

vždy předem provést jeho týdenní rozvržení pracovní doby do směn. To neplatí u 

zaměstnanců: 

 s pružným rozvržením pracovní doby, 

 kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele a pracovní dobu si sami rozvrhují, 

 činní na základě dohody o pracovní činnosti, 

 drážní dopravy pracující letmo. 

U zaměstnanců s pružným rozvržením pracovní doby je zaměstnavatel povinen určit 

předem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn. Pokud zaměstnanec v první den 

pracovní neschopnosti odpracuje alespoň stanovený počet hodin, bude se považovat tato 

směna za celou odpracovanou.  

V případě zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti, zaměstnanců 

drážní dopravy pracujících letmo a zaměstnanců, kteří nepracují na pracovišti a pracovní dobu 

si sami rozvrhují, je zaměstnavatel opět povinen pro účely poskytování náhrady předem 
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stanovit těmto zaměstnancům týdenní rozvržení pracovní doby. Toto rozvržení je většinou 

pouze fiktivní a čistě účelové. [1] 

Náhrada mzdy se vyplácí pouze do dne skončení pracovního poměru nebo dohody o 

pracovní činnosti. V tomto případě je nutno zdůraznit, že zaměstnavatel nesmí zaměstnanci ve 

zkušební době v prvních čtrnácti dnech trvání pracovní neschopnosti zrušit pracovní poměr. 

Toto omezení je zavedeno pro ochranu zaměstnanců, aby zaměstnavatel neukončil pracovní 

poměr pouze z důvodu, aby se vyhnul placení náhrady zaměstnanci, kterému tato náhrada 

náleží. 

V průběhu prvních čtrnácti dnů trvání pracovní neschopnosti je důležité také sledovat, 

zda není vyčerpána podpůrčí doba 380 kalendářních dnů u nově přijatých zaměstnanců. 

Zaměstnavatel může požádat zaměstnance o předložení údajů o čerpání podpůrčí doby od 

jeho předcházejícího zaměstnavatele či příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. [8] 

Pokud dojde k situaci, kdy jedna dočasná pracovní neschopnost skončí a další 

bezprostředně navazuje, bude to považováno za pokračování dočasné pracovní neschopnosti 

první, což má vliv na poskytování náhrady mzdy.  

Náhrada mzdy nenáleží zaměstnanci v případech, kdy mu náleží nemocenské či 

peněžitá pomoc v mateřství. Pokud je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopen v době 

čerpání dovolené, pak se dovolená přerušuje a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy. [8] 

2.5.2. Nemocenská od patnáctého dne pracovní neschopnosti 

Nemocenská náleží zaměstnanci, který je uznán dočasně práce neschopen, a pokud tato 

dočasná pracovní neschopnost trvala déle než čtrnáct kalendářních dnů. Nemocenská náleží 

také v případě karantény. Lékař může uznat zaměstnanci pracovní neschopnost až tři 

kalendářní dny zpětně přede dnem, v němž pracovní neschopnost zjistil. 

Nemocenská se vyplácí za jednotlivé kalendářní dny. Pokud však zaměstnanec ve dni, 

v němž vznikl nárok na dávku nemocenské, odpracoval část směny, náleží zaměstnanci 

v tomto dni nemocenská v poměrné výši. [1] 

K tomu, aby zaměstnanci vznikl nárok na nemocenskou a na jeho výplatu, musí 

splňovat podmínky nároku na nemocenskou, kterými jsou: 

 uznání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, 
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 vznik dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény v době trvání nebo přerušení 

nemocenského pojištění nebo v ochranné lhůtě, 

 trvání dočasné pracovní neschopnosti déle než čtrnáct kalendářních dnů. [1] 

Nárok na nemocenské nebude mít zaměstnanec, pokud si dočasnou pracovní 

neschopnost přivodil úmyslně nebo mu vznikla při útěku z místa vazby či místa výkonu trestu 

odnětí svobody anebo pokud mu v době dočasné pracovní neschopnosti vznikl nárok na 

výplatu starobního důchodu. Pokud zaměstnanci vznikne dočasná pracovní neschopnost při 

výkonu dalšího zaměstnání sjednaného jen na dobu pracovního volna v zaměstnání prvním, 

pak tomuto zaměstnanci opět nenáleží nemocenské z prvního zaměstnání. [7] 

Pokud si zaměstnanec ale přivodí dočasnou pracovní neschopnost neúmyslně, například 

při rvačce, jako následek opilosti či užití omamných nebo psychotropních látek nebo při 

spáchání úmyslného trestného činu či přestupku, pak tomuto zaměstnanci nárok na 

nemocenské náleží, ale pouze v poloviční výši. [1] 

Zákon o nemocenském pojištění také vymezuje doby, v nichž nenáleží zaměstnanci 

nárok na výplatu nemocenského. Jedná se například o doby: 

 kdy vykonává práci, 

 kdy mu nadále náleží započitatelný příjem, 

 kdy je ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody, a nárok na nemocenské vznikl 

před vzetím do vazby, 

 po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmů, pokud dočasná pracovní 

neschopnost vznikla dnem následujícím po dni nástupu na toto volno, 

 trvání stávky, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nejdříve dnem 

následujícím po dni účasti ve stávce. [7] 

Důležitým pojmem pro výplaty nemocenské je podpůrčí doba. Jedná se o dobu, kdy je 

nemocenské vypláceno. Začíná běžet od patnáctého dne dočasné pracovní neschopnosti a 

končí dnem jejího ukončení, avšak může trvat nejdéle 380 kalendářních dnů. Do této doby se 

započítávají i doby předchozích dočasných pracovních neschopností, jestliže spadají do 380 

kalendářních dnů před vznikem poslední dočasné pracovní neschopnosti. Zápočet 
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předcházejících podpůrčích dob se neprovádí, pokud nemocensky pojištěná činnost trvala déle 

než 190 kalendářních dnů od ukončení předcházející dočasné pracovní neschopnosti do 

vzniku poslední dočasné pracovní neschopnosti. [8] 

Pokud zaměstnanec překročí čerpání podpůrčí doby v délce 180 dnů, pak okresní správa 

sociálního zabezpečení má povinnost zaměstnavatele na tuto skutečnost písemně upozornit, a 

to alespoň patnáct dnů předem, v případě čerpání v délce 380 dnů alespoň dva měsíce předem. 

Podpůrčí doba u zaměstnanců, kteří jsou poživateli starobního nebo plného invalidního 

důchodu činí maximálně 70 kalendářních dnů a nejdéle ke dni skončení zaměstnání. [8] 

Výši nemocenské vypočítává a nemocenské vyplácí zaměstnanci příslušná okresní 

správa sociálního zabezpečení, pokud zaměstnanec nárok na nemocenské a jeho výplatu 

uplatní včas, což je do tří let ode dne, kdy mu nemocenské náleží. [1] 

Zaměstnanec žádost o výplatu nemocenské podává u svého zaměstnavatele, a to i 

v případě ochranné lhůty. U okresní správy sociálního zabezpečení podává žádost pouze 

v případě, kdy zaměstnavatel již neexistuje. Žádost se podává na předepsaném tiskopise 

„Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti IV.díl – Žádost o nemocenské“, který 

zaměstnanci vydá a potvrzuje ošetřující lékař. Zaměstnanec musí podepsat Prohlášení na 

zadní straně žádosti s uvedením data. Pro ukončení dočasné pracovní neschopnosti pak 

ošetřující lékař vydává pacientovi tiskopis „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti 

V.díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli“. 

Všechny tyto formuláře je zaměstnavatel povinen neprodleně odeslat na příslušnou 

okresní správu sociální zabezpečení. K rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti 

nesmí zaměstnavatel zapomenout přiložit také „Přílohu k žádosti o dávky nemocenského 

pojištění“ s uvedením údajů potřebných pro následné stanovení výše dávek nemocenského. 

[1] 
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3. ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ČR OD ROKU 2008 

3.1. PŘEHLED ZMĚN V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ OD ROKU 2008 

V oblasti nemocenského pojištění v České republice došlo ke dvěma zásadním změnám 

v zákoně č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění účinných od 1.1.2009. První změnou je 

změna v provádění nemocenského pojištění. Do 31.12.2008 byli někteří zaměstnavatelé 

považováni za tzv. velké organizace. Jednalo se o zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, 

kteří prováděli nemocenské pojištění svých zaměstnanců. Zaměstnavatelé s méně než 25 

zaměstnanci pak byli považováni za malé organizace. Nemocenské pojištění u těchto 

zaměstnanců prováděla příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. S účinností od 

1.1.2009 provádí nemocenské pojištění okresní správa sociálního zabezpečení již u všech 

zaměstnavatelů.  

Druhá změna se pak týká zavedení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. 

V roce 2008 bylo zaměstnancům vypláceno při pracovní neschopnosti pouze nemocenské. Od 

1.1.2009 je zaměstnancům vyplácena tzv. náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, a 

to po dobu prvních čtrnácti dnů jejího trvání. Od patnáctého dne pak zaměstnanci náleží 

nemocenské. Změna se týká pouze dočasné pracovní neschopnosti a karantény. U ostatních 

dávek nemocenského pojištění, jako je peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství, k velkým změnám nedošlo. 

V souvislosti se zavedením náhrady mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel, 

dochází od 1.1.2009 ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění zaměstnavatele za 

zaměstnance ze 3,3 % na 1,4 %, čímž jsou zaměstnavateli kompenzovány náklady na 

poskytování náhrady mzdy zaměstnanci v prvních čtrnácti dnech trvání pracovní neschopnost. 

V průběhu roku 2008 došlo navíc ke dvěma změnám v nárocích na dávky 

nemocenského pojištění. První změna byla zavedena v souvislosti s rozhodnutím Ústavního 

soudu, který nálezem ze dne 23.4.2008 zrušil s účinností od 30.6.2008 právní úpravu, podle 

které se nemocenské nevyplácí v prvních třech kalendářních dnech trvání pracovní 

neschopnosti, tzv. karenční doby, jak tomu bylo v první polovině roku 2008. Od 30.6.2008 

náleželo nemocenské již od prvního dne trvání pracovní neschopnosti, a to ve výši 60% 

denního vyměřovacího základu. Tato právní úprava trvala pouze do 1.9.2008, kdy výše 

nemocenské bylo sníženo na 25% denního vyměřovacího základu.  
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V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k 1.1.2009 i ke změnám v povinnostech 

zaměstnavatelů v oblasti nemocenského pojištění. Změny nastávají zejména v povinnostech 

zaměstnavatelů přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a dalších 

podkladů potřebných pro stanovení nároků na dávky a jejich výplatu a neprodlené předávání 

těchto podkladů příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ke zpracování.  

Od 1.1.2009 došlo také ke změně v okruhu zaměstnanců. Změny spočívají v upřesnění 

okruhu nemocensky pojištěných zaměstnanců. Jedná se o členy družstev, kteří vykonávají pro 

družstvo práci mimo pracovněprávní vztah. Členové družstev do 31.12.2008 byli účastni 

nemocenského pojištění, pokud jejich započitatelný příjem v jednotlivých měsících dosáhl 

výše alespoň 400 Kč. Od 1.1.2009 je člen družstva nemocensky pojištěn, pokud jeho členství 

v družstvu je na základě pracovního vztahu. Dále došlo k vyloučení některých zaměstnanců 

z nemocenského pojištění, například studentů a žáků z titulu studia, společníků a jednatelů 

společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, kteří vykonávají 

pro společnost práci mimo pracovněprávní vztah. [1] 

Pro rok 2009 se mění i podmínky stanovené pro účast na nemocenském pojištění 

zaměstnanců. Kromě podmínky výkonu zaměstnání na území České republiky přibyla 

podmínka trvání nebo předpoklad trvání zaměstnání alespoň patnáct kalendářních dní a 

sjednání započitatelného příjmu alespoň ve výši 2 000 Kč, který je rozhodný pro účast na 

nemocenském pojištění. 

Nově zákon o nemocenském pojištění od 1.1.2009 zavádí tyto pojmy: 

 zaměstnanec malého rozsahu – jedná se o takové zaměstnání, v němž jsou splněny 

podmínky účasti zaměstnanců na pojištění, a po dobu trvání tohoto zaměstnání nebyl 

sjednán započitatelný příjem v částce alespoň 2 000 Kč měsíčně.  Po dobu takového 

zaměstnání není zaměstnanec nemocensky pojištěn, [7] 

 smluvní zaměstnanec – zaměstnanec, který vykonává pro smluvního zaměstnavatele 

práci na území České republiky a splňuje podmínky pro účast na nemocenském 

pojištění. Takovému zaměstnanci vzniká účast na nemocenském pojištění, pokud 

uplyne 270 kalendářních dní trvání takového zaměstnání, [1] 

 zahraniční zaměstnanec - zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele činný v České 

republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele. [7] 
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Pro rok 2010 dochází v oblasti nemocenského pojištění ke změnám ovlivňujících výši 

dávek. Tato opatření jsou platná pouze pro rok 2010 s cílem snížení deficitu státního 

rozpočtu. Jedná se o tyto změny: 

 zavedení jednotné procentní sazby ve výši 60% denního vyměřovacího základu pro 

výpočet denní výše nemocenského po celou dobu trvání pracovní neschopnosti, 

 snížení redukční hranice ze 100% na 90% denního vyměřovacího základu pro 

peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 

pro první redukční hranici, 

 snížení procentní sazby pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ze 70 % na 60 % 

denního vyměřovacího základu,  

 zavedení třídenní karenční doby u ošetřovného.  

Sazby pojistného placeného zaměstnavatelem a zaměstnancem zůstávají beze změn. 

3.2. SYSTÉM VÝPOČTU DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2008  

Při výpočtu nemocenské v roce 2008 je třeba zohlednit změny, které nastaly v průběhu 

tohoto roku. Nemocenské od 1.1.2008 náleží zaměstnanci od čtvrtého kalendářního dne 

pracovní neschopnosti, tudíž nemocenské je vypláceno zaměstnanci, pokud pracovní 

neschopnost trvá déle než tři kalendářní dny. Od 30.6.2008 pak náleží nemocenské již od 

prvního dne trvání pracovní neschopnosti, a to ve výši 60% denního vyměřovacího základu. 

Od 1.9.2008 byla procentní sazba snížena na 25% denního vyměřovacího základu. 

Nemocenské není nijak vázáno na konkrétní rozvržení pracovní doby a je vypláceno i za dny 

pracovního volna a pracovního klidu. 

Vzhledem k častým změnám v roce 2008 nebudu pro výpočty používat právní úpravu 

platnou od 30.6.2008 do 31.8.2008, jelikož se jednalo o situaci krátkodobou. 

Nemocenské je poskytováno zaměstnanci i po skončení pracovního poměru až do 

ukončení pracovní neschopnosti, nejdéle však do skončení podpůrčí doby, pokud pracovní 

neschopnost vznikla za trvání pracovního poměru nebo v ochranné lhůtě, která je stejná jako 

v roce 2009. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dní. Pokud však je doba zaměstnání kratší 

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

zaměstnání. 
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Pro výpočet nemocenské dávky je nutno stanovit denní vyměřovací základ zaměstnance 

za rozhodné období, kterým je zpravidla předchozích dvanáct kalendářních měsíců před 

měsícem, v němž pracovní neschopnost vznikla. Pokud od vstupu do zaměstnání do vzniku 

pracovní neschopnosti neuplynulo dvanáct kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím 

období od nástupu do zaměstnání do konce kalendářního měsíce před měsícem, ve kterém 

vznikla pracovní neschopnost. V případě, že pracovní neschopnost vznikla v kalendářním 

měsíci, ve kterém zaměstnanec nastoupil do zaměstnání, je rozhodným obdobím období od 

nástupu do zaměstnání do konce tohoto kalendářního měsíce. Do rozhodného dne se 

nezahrnují dny pracovní neschopnosti, podpory při ošetřování člena rodiny, peněžité pomoci 

v mateřství a rodičovské dovolené, dny omluveného neplaceného volna. [4] 

Denní vyměřovací základ vypočítáme z vyměřovacího základu, což je úhrn 

započitatelných příjmů zaměstnance v rozhodném období a je shodný s vyměřovacím 

základem pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení. Denní vyměřovací základ je 

průměr započitatelných příjmů na jeden kalendářní den v rozhodném období, proto jej 

počítáme jako poměr vyměřovacího základu za rozhodné období k počtu kalendářních dnů 

v rozhodném období.  

Denní vyměřovací základ se pro výpočet nemocenské musí dále redukovat, a to takto: 

 do částky 550 Kč na 90% denního vyměřovacího základu, 

 z částky od 550 Kč do 790 Kč se počítá 60%,  

 k částce nad 790 Kč se nepřihlíží. [4] 

Touto úpravou je stanovena maximální výše denního vyměřovacího základu pro 

výpočet nemocenské na částku 639 Kč. Zaokrouhlení denního vyměřovacího základu se 

provádí na celé koruny nahoru, ale až po provedení redukce.  Pro rok 2008 je také stanovena 

procentní sazba pro výpočet nemocenské podle délky trvání pracovní neschopnosti a tím i 

maximální denní vyměřovací základ, což znázorňuje tabulka č. 3.1.  
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Tabulka č.3.1.: Stanovení procentní sazby pro výpočet nemocenské a maximálních 

vyměřovacích základů dle délky trvání pracovní neschopnosti pro rok 2008. 

Doba trvání pracovní neschopnosti Procentní sazba 
Max.denní výše 

nemocenské 

Od 1. do 3.dne (od 1.9.2008) 0% (25%) 0 Kč (160 Kč) 

od 4. do 30. dne 60% 384 Kč 

od 31. do 60. dne 66% 422 Kč 

od 61. dne 72% 461 Kč 

Zdroj: [4] 

Příklad č.1: Výpočet nemocenské v roce 2008 

Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele dva roky. Pracovní neschopnost mu vznikla 

15.6.2008 a byla ukončena 25.8.2008 . Rozhodným obdobím je období od 1.6.2007 do 

31.5.2008. Započitatelný příjem zaměstnance za toto rozhodné období činí 284 400 Kč. 

Výpočet: 

Denní vyměřovací základ = 284 400/ 366 = 777,05 

Redukovaný vyměřovací základ: 550 x 90% + 227,05 x 60% = 495 + 136,23 = 632 Kč 

 výše nemocenské za 1 den od 4. do 30.dne: 632 x 60% = 380 Kč  

 výše nemocenské za 1 den od 31. do 60.dne: 632 x 66% = 418 Kč 

 výše nemocenské za 1 den od 61.dne: 632 x 72% = 456 Kč  

Pokud by nastala stejná situace, ale pracovní neschopnost by vznikla až 15.9., pak by 

redukovaný vyměřovací základ zůstal stejný, ale změnila by se výše nemocenské, která by 

byla vyplácena již od prvního dne, a to takto: 

 výše nemocenské za 1 den od 1. do 3.dne: 632 x 25% = 158 Kč  

 výše nemocenské za 1 den od 4. do 30.dne: 632 x 60% = 380 Kč 



Změny v nemocenském pojištění v ČR od roku 2008 

 

29 

 výše nemocenské za 1 den od 31. do 60.dne: 632 x 66% = 418 Kč 

 výše nemocenské za 1 den od 61.dne: 632 x 72% = 456 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování 

Při výpočtu podpory při ošetřování člena rodiny se postupuje stejným způsobem jako 

při výpočtu nemocenské. Redukce denního vyměřovacího základu se provede do první 

redukční hranice, tj. 90% denního vyměřovacího základu, a to po celou dobu trvání podpory 

při ošetřování člena rodiny. Z takto redukovaného denního vyměřovacího základu se vypočítá 

podpora při ošetřování člena rodiny procentní sazbou ve výši 60%. [4] 

Podpora při ošetřování člena rodiny je poskytována v délce devíti kalendářních dnů 

vdané ženě či ženatému muži a v délce šestnácti kalendářních dnů v případě ženy nebo muže 

osamělých. Pokud by byl zaměstnanec v době podpory při ošetřování člena rodiny uznán 

práce neschopným, pak mu podpora při ošetřování člena rodiny nenáleží. To platí i pro 

ošetřování člena rodiny v ochranné lhůtě. [4] 

Peněžitá pomoc v mateřství je poskytována za podmínek, že účast na nemocenském 

pojištění v posledních dvou letech před porodem trvala alespoň po dobu 270 kalendářních 

dnů, těhotenství skončilo porodem a došlo ke ztrátě výdělku. Výpočet peněžité pomoci 

v mateřství se provádí opět shodným způsobem s tím rozdílem, že denní vyměřovací základ 

zjištěný ke dni nástupu na mateřskou dovolenou se neredukuje do první redukční hranice na 

90%, ale zůstává v plné výši: 

 do částky 550 Kč - 100% denního vyměřovacího základu, 

 z částky od 550 Kč do 790 Kč se počítá 60%,  

 k částce nad 790 Kč se nepřihlíží. 

 Výše peněžité pomoci v mateřství je vypočítáno procentní sazbou ve výši 69% denního 

vyměřovacího základu, maximálně do výše 479 Kč za den. Peněžitá pomoc v mateřství je 

poskytována po dobu maximálně 28 týdnů. [4] 

Poslední dávkou nemocenského pojištění je vyrovnávací příspěvek v těhotenství a 

mateřství. Ten se stanoví jako rozdíl denního vyměřovacího základu zaměstnankyně 

zjištěného ke dni převedení na jinou práci a průměrem započitatelných příjmů za jeden 

kalendářní den v jednotlivých měsících po tomto převedení. K částce nad 790 Kč se přitom 
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nepřihlíží. Denní vyměřovací základ se stanoví stejně jako při výpočtu peněžité pomoci 

v mateřství. Průměr započitatelných příjmů na jeden kalendářní den v jednotlivých měsících 

po převedení na jinou práci se pak stanoví jako podíl započitatelného příjmu daného 

kalendářního měsíce a počtu kalendářních dnů v tomto měsíci. [4] 

3.3. SYSTÉM VÝPOČTU DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2009 

Hlavní změna u dávek nemocenského pojištění nastala od 1.1.2009 u nemocenské, která 

náleží zaměstnanci až od patnáctého dne trvání pracovní neschopnosti. Do čtrnáctého dne 

trvání dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci náhrada mzdy, od prvního do třetího 

pracovního dne však zaměstnanci náhrada mzdy ani nemocenské nenáleží. Hlavním rozdílem 

mezi náhradou mzdy a nemocenskou spočívá v tom, že náhrada mzdy je vyplácena 

zaměstnavatelem a při výpočtu se vychází z průměrného hodinového výdělku. Nemocenská je 

vyplácená okresní správou sociálního zabezpečení a pro výpočet se vychází z vyměřovacího 

základu zaměstnance za rozhodné období poskytnuté okresní správě sociálního zabezpečení 

zaměstnavatelem. 

Náhrada mzdy náleží zaměstnanci pouze za pracovní dny a svátky, za které by mu 

náležela náhrada mzdy nebo za které by se mu mzda nekrátila, a to pouze po dobu trvání 

pracovního poměru. Pro výpočet náhrady mzdy se vychází z průměrného hrubého hodinového 

výdělku zaměstnance dosaženého v rozhodném období, kterým je předchozí kalendářní 

čtvrtletí. Pokud tedy pracovní neschopnost vznikla ke dni 15.5.2009, pak se průměrný 

hodinový výdělek zjišťuje za období od 1.1. do 31.3.2009. 

Zjištěný průměrný hodinový výdělek podléhá redukci podobně, jako je tomu u 

nemocenské, a to do tří redukčních hodinových hranic. Redukční hodinové hranice pro 

náhradu mzdy se vypočítají vynásobením denní redukční hranice pro nemocenské 

koeficientem 0,175, což znázorňuje tabulka č. 3.2. 
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Tabulka č.3.2.: Výpočet redukčních hranic pro náhradu mzdy pro rok 2009. 

redukční 

hranice 

denní redukční hranice pro 

nemocenské 
Koeficient 

hodinová redukční hranice 

pro náhradu mzdy 

1. 786,00 Kč 0,175 137,55 Kč 

2. 1 178 Kč 0,175 206,15 Kč 

3. 2356 Kč 0,175 412,30 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z takto stanovených hodinových redukčních hranic pro náhradu mzdy se stanoví redukovaný 

průměrný hodinový výdělek nutný pro výpočet výše náhrady mzdy při dočasné pracovní 

neschopnosti postupem, který znázorňuje tabulka č.3.3. 

Tabulka č.3.3.: Výpočet redukovaného průměrného hodinového výdělku pro náhradu 

mzdy pro rok 2009. 

redukční 

hranice 

hodinová redukční 

hranice pro náhradu mzdy

procentní sazba 

redukce 

redukovaný průměrný 

hodinový výdělek 

1. do 137,55 Kč 90% 123,795 Kč 

2. od 137,55 do 206,15 Kč 60% 41,16 Kč 

3. od 206,15 do 412,30 Kč 30% 61,8450 Kč 

4. nad 412,30 Kč nezohledňuje se 0 Kč 

Celkem   226,800 Kč 

Zdroj: [4], vlastní výpočty 

Z tabulky č.3.3. je zřejmé, že maximální redukovaný průměrný hodinový výdělek činí 

226,80 Kč. Hodinovou náhradu mzdy pak již můžeme vypočítat jako 60% redukovaného 

průměrného hodinového výdělku, náležející zaměstnanci od čtvrtého pracovního dne trvání 

pracovní neschopnosti. V případě karantény náleží zaměstnanci náhrada mzdy od prvního do 

třetího pracovního dne ve výši 25% redukovaného průměrného hodinového výdělku, od 

čtvrtého dne pak ve stejné výši jako u dočasné pracovní neschopnosti. 

Dávky nemocenského pojištění vyplácí a stanovuje okresní správa sociálního 

zabezpečení. Pro výpočet výše těchto dávek vychází z vyměřovacího základu zaměstnance za 

rozhodné období. Do rozhodného období se oproti roku 2008 započítávají i dny omluveného 
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neplaceného pracovního volna a nezapočítávají se dny prvních čtrnácti dnů pracovní 

neschopnosti nebo karantény, za které náleží zaměstnanci náhrada mzdy. Výše vyměřovacích 

základů za rozhodné období předkládá ke zpracování okresní správě sociálního zabezpečení 

zaměstnavatel na předepsaném tiskopise „Příloha k žádosti o nemocenské, ošetřovné, 

peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“. [3] 

Okresní správa sociálního zabezpečení vypočítá stejným způsobem jako v roce 2008 

denní vyměřovací základ. Pro rok 2009 byly stanoveny tři redukční hranice, na rozdíl od roku 

2008, kdy byly stanoveny pouze redukční hranice dvě, a maximální výše denního 

vyměřovacího základu po redukci pro účely výpočtu nemocenské a ošetřovného. Tyto údaje 

jsou zachyceny v tabulce č.3.4. 

Tabulka č.3.4.: Rozpětí redukčních hranic  a maximální výše denních vyměřovacích 

základů pro výpočet nemocenské a ošetřovného platných od 1.1.2009. 

redukční 

hranice 

Rozpětí redukčních 

hranic 

procentní sazba 

redukce 

max. výše denního 

vyměřovacího základu 

1. do 786 Kč 90 % 707,40 Kč 

2. od 786 do 1 178 Kč 60% 235,20 Kč 

3. od  1778 do 2 356 Kč 30% 353,40 Kč 

4. nad 2 356 Kč nezohledňuje se 0 Kč 

Celkem   1 296,- Kč 

Zdroj: [4], vlastní výpočty 

Z údajů uvedených v tabulce č.3.4. je patrné, že maximální výše  denního vyměřovacího 

základu pro výpočet nemocenské a ošetřovného činí 1 296 Kč, čímž došlo k podstatnému 

navýšení oproti roku 2008 o částku 657,- Kč, tj. více než o 100%. 

Pokud nárok na nemocenskou vznikl zaměstnanci v roce 2008 a jejich výplata přechází 

do roku 2009, vyplácí tyto dávky až do skončení pracovní neschopnosti i nadále 

zaměstnavatel, nejdéle však do 31.12.2009. Zaměstnavatel postupuje podle právních předpisů 

platných dokonce roku 2008. V těchto případech došlo od 1.1.2009 k navýšení maximálních 

redukčních hranic a zvýšení maximální výše denního vyměřovacího základu po redukci na 

705,- Kč. 
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Pro výpočet peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a 

mateřství se denní vyměřovací základ v první redukční hranici neupravuje a zůstává ve výši 

100%. Maximální výše redukovaného denního vyměřovacího základu pro výpočet těchto 

dvou dávek tedy činí 1 375 Kč. [3] 

Všechny dávky nemocenského pojištění, kromě vyrovnávacího příspěvku v těhotenství 

a mateřství, se následně vypočítají procentní sazbou danou pro určitou dávku a dle délky 

trvání pracovní neschopnosti. Přehled těchto sazeb a maximálních denních výšek dávek 

nemocenského pojištění znázorňuje tabulka č.3.5. 

Tabulka č.3.5.: Procentní sazby a maximální denní výše dávek nemocenského pojištění 

v roce 2009. 

Dávka nemocenského pojištění 
Maximální denní 

vyměřovací základ 
Procentní 

sazba 

Maximální 
denní výše 

dávky 

nemocenské do 30.dne trvání pracovní 
neschopnosti 

1 296 Kč 60 % 778 Kč 

nemocenské od 31. do 60.dne trvání 
pracovní neschopnosti 

1 296 Kč 66 % 856 Kč 

nemocenské od 61.dne trvání pracovní 
neschopnosti 

1 296 Kč 72 % 934 Kč 

Ošetřovné 1 296 Kč 60 % 778 Kč 

peněžitá pomoc v mateřství 1 375 Kč 70 % 963 Kč 

Zdroj: [4], vlastní výpočty 

 Výši náhrady mzdy a nemocenské podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a 

výše hrubé mzdy zaměstnance je znázorňuje tabulka v příloze č.5. Postup výpočtu náhrady 

mzdy a nemocenské v roce 2009 je zachycen v následujícím souvislém příkladu č.2.  
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Příklad č.2: Výpočet nemocenské v roce 2009 

Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele dva roky. Pracovní neschopnost mu vznikla 

15.6.2009 a byla ukončena 25.8.2009 . Rozhodným obdobím je období od 1.6.2008 do 

31.5.2009. Započitatelný příjem zaměstnance za toto rozhodné období činí 284 400 Kč a  

průměrný hodinový výdělek zaměstnance za rozhodné období 141,10 Kč. Zaměstnanec má 

pravidelně rozvrženou pracovní dobu od pondělí do pátku osm hodin denně. 

1. Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti: 

Redukovaný průměrný hodinový výdělek: 137,55 x 90% + 3,55 x 60% = 123,795 + 2,13 = 

125,925 Kč 

Výše náhrady mzdy za 1 den od 4. pracovní dne do 14.dne dočasné pracovní neschopnosti: 

125,925 x 60% x 8,0 = 75,555 x 8,0 = 605 Kč  

2. Výpočet nemocenské od 15.dne trvání pracovní neschopnosti: 

Denní vyměřovací základ: 284 400/ 365 = 779,18 Kč 

Redukovaný denní vyměřovací základ: 779,18 x 90% = 702 Kč 

 výše nemocenské za 1 den od 15. do 30.dne: 702 x 60% = 422 Kč  

 výše nemocenské za 1 den od 31. do 60.dne: 702 x 66% = 464 Kč 

 výše nemocenské za 1 den od 61.dne: 702 x 72% = 506 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování 

Výpočet vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je stejný jako v roce 2008, 

tzn. že se vypočítá jako rozdíl denního vyměřovacího základu zaměstnankyně zjištěného ke 

dni převedení na jinou práci a průměrem započitatelných příjmů za jeden kalendářní den 

v jednotlivých měsících po tomto převedení. K částce nad 1 375 Kč se přitom nepřihlíží.  

V případě, kdy nárok na dávky nemocenského pojištění vznikl ještě v roce 2008 a 

pokračuje dále v roce 2009, postupuje se dle předpisů platných do 31.12.2008 a dávky 

nemocenského pojištění vyplácí zaměstnanci i nadále zaměstnavatel. Zaměstnavatel je 
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v takovém případě povinen přepočítat výši vyplácených dávek podle nové výše redukčních 

hranic zvýšených z 550 Kč na 610 Kč a ze 790 Kč na 870 Kč. Tímto navýšením dojde 

samozřejmě také ke zvýšení maximální výše redukčních hranic od 1.1.2009 na částku 705 Kč 

pro nemocenské a podporu při ošetřování člena rodiny a na částku 766 Kč pro peněžitou 

pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Maximální denní výše 

dávek náležející za kalendářní dny zaměstnanci v případě, kdy výplata nároku na dávku 

nemocenského pojištění přechází z roku 2008 do roku 2009, zachycuje tabulka č. 3.6. [3] 

Tabulka č.3.6.: Maximální denní výše dávek nemocenského pojištění při přechodu 

z roku 2008 do roku 2009 platných od 1.1.2009. 

Dávka nemocenského pojištění 
Maximální denní 

vyměřovací základ 
Procentní 

sazba 

Maximální 
denní výše 

dávky 

nemocenské od 1. do 3.dne trvání 
pracovní neschopnosti 

705,00 Kč 25 % 177,00 Kč 

nemocenské od 4. do 30.dne trvání 
pracovní neschopnosti 

705,00 Kč 60 % 423,00 Kč 

nemocenské od 31. do 60.dne trvání 
pracovní neschopnosti 

705,00 Kč 66 % 466,00 Kč 

nemocenské od 61.dne trvání pracovní 
neschopnosti 

705,00 Kč 72 % 508,00 Kč 

ošetřování člena rodiny 705,00 Kč 60 % 423,00 Kč 

peněžitá pomoc v mateřství 705,00 Kč 69 % 529,00 Kč 

Zdroj: [4], vlastní výpočty 

3.4. SYSTÉM VÝPOČTU DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2010 

Systém výpočtu dávek nemocenského pojištění se od 1.1.2010 se ve své podstatě 

nezměnil. Zásadní změny nastávají ve výši poskytovaných dávek nemocenského pojištění, 

které byly přijaty pouze na rok 2010 v důsledku snížení schodku státního rozpočtu pro rok 

2010.  Výše dávek nemocenského pojištění jsou zásadním způsobem omezeny. Jedná se 

například o ošetřovné, u kterého byla zavedena karenční doba podobně, jako je tomu u 

náhrady za nemoc. Karenční doba činí tři kalendářní dny, po které zaměstnanci ošetřovné 

nenáleží, čímž se dávky ošetřovného velmi sníží. [6] 
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Jelikož systém výpočtu dávek nemocenského pojištění je shodný s rokem 2009, stačí 

pro rok 2010 zachytit pouze změny redukovaného průměrného hodinového výdělku pro 

výpočet náhrady mzdy a změny redukčních hranic pro výpočet všech dávek nemocenského 

pojištění. Tyto údaje zachycují tabulky č.3.7. a 3.8. 

Tabulka č.3.7.: Výpočet redukovaného průměrného hodinového výdělku pro náhradu 

mzdy pro rok 2010. 

redukční 

hranice 

hodinová redukční 

hranice pro náhradu mzdy

procentní sazba 

redukce 

redukovaný průměrný 

hodinový výdělek 

1. do 138,43 Kč 90% 124,59 Kč 

2. od 138,43 do 207,55 Kč 60% 41,47 Kč 

3. od 207,55 do 414,93 Kč 30% 62,21 Kč 

4. nad 414,93 Kč nezohledňuje se 0 Kč 

Celkem   228,27 Kč 

Zdroj: [6], vlastní výpočty 

Tabulka č.3.8.: Rozpětí redukčních hranic  a maximální výše denních vyměřovacích 

základů pro výpočet dávek nemocenského pojištění platných od 1.1.2010. 

redukční 

hranice 

Rozpětí redukčních 

hranic 

procentní sazba 

redukce 

max. výše denního 

vyměřovacího základu 

1. do 791 Kč 90 % 711,90 Kč 

2. od 791 do 1 186 Kč 60% 237,00 Kč 

3. od  1 186 do 2 371 Kč 30% 355,50 Kč 

4. nad 2 371 Kč nezohledňuje se 0 Kč 

Celkem   1 305,- Kč 

Zdroj: [6], vlastní výpočty 

Údaje v tabulce č.3.7. platí pro všechny dávky nemocenského pojištění, tzn. že u 

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

k redukci denního vyměřovacího základu na 90% stejně jako je tomu u nemocenské a 

ošetřovného. Maximální redukovaný denní vyměřovací základ pro rok 2010 činí 1 305 Kč. 
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Pro rok 2010 platí jednotná procentní sazba pro výpočet všech dávek nemocenského 

pojištění a to ve výši 60% redukovaného denního vyměřovacího základu, což znamená 

snížení maximální denní  výše dávek nemocenského pojištění a to zejména u nemocenské, 

jelikož tato sazba je platná po celou dobu trvání pracovní neschopnosti, a peněžité pomoci 

v mateřství, u které došlo ke snížení ze 70% na 60% redukovaného denního vyměřovacího 

základu. Maximální výše denních dávek nemocenského pojištění je pro všechny dávky 

shodná a činí  783 Kč. 

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zůstává pro rok 2010 beze změn, tzn. 

je vyplácena nadále zaměstnavatelem od čtvrtého pracovního dne trvání dočasné pracovní 

neschopnosti a pro stanovení její výše zaměstnavatel vychází z průměrného hodinového 

výdělku zaměstnance za rozhodné období, kterým je čtvrtletí předcházející vzniku pracovní 

neschopnosti. [6] 

3.5. POROVNÁNÍ A ZHODNOCENÍ KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ 

V této části diplomové práce se zaměřím na výpočet dávek nemocenského pojištění 

v jednotlivých letech 2008 až 2010 a zhodnotím výši dávek podle délky trvání dočasné 

pracovní neschopnosti.  

Pro výpočet dávek nemocenského pojištění budu vycházet pro stanovení vyměřovacího 

základu a průměrného hodinového výdělku zaměstnance z průměrné mzdy zaměstnance 

v národním hospodářství za rok 2008, která činila 23 542 Kč. Pracovní dobu zaměstnance 

budu považovat za rovnoměrně rozvrženou 40 hodin týdně, tj. pracovní dny od pondělí do 

pátku. Počet pracovních dnů v každém měsíci bude činit 21, proto průměrný hrubý hodinový 

výdělek činí 140,13 Kč. 

Jako první příklad znázorním výši nemocenské včetně náhrady mzdy, kdy zaměstnanci 

trvala pracovní neschopnost až 90 kalendářních dnů. Pro výpočet náhrady mzdy v roce 2009 a 

2010 jsem určila, že zaměstnanec byl uznán práce neschopen v pondělí.  Tyto výsledky za 

roky 2008 až 2010 zachycuje tabulka č.3.9. 
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Tabulka č.3.9.: Výše nemocenské a náhrady mzdy při trvání pracovní neschopnosti do 

devadesáti kalendářních dnů v letech 2008 – 2010 při průměrné měsíční mzdě 23 542,- Kč. 

Doba trvání / 

období 1.1.-29.6.2008 1.9.-31.12.2008 2009 2010 

3 dny 0 471 0 0 

14 dnů 4 147 4 618 4212 4 221 

30 dnů 10 179 10 650 10 916 10 925 

60 dnů 22 629 23 100 24 746 23 495 

90 dnů 36 189 36 660 39 806 36 065 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výši nemocenské a náhrady mzdy zaměstnance zachycené v tabulce 3.9. znázorním  

také graficky v grafu č.3.1. 

Graf č.3.1.: Výše nemocenské a náhrady mzdy při trvání pracovní neschopnosti do 

devadesáti kalendářních dní v letech 2008 – 2010 při průměrné měsíční mzdě 23 542,- Kč. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky č.3.9. a grafu č.3.1. je zřejmé, že krátkodobé pracovní neschopnosti jsou pro 

zaměstnance značně nevýhodné, což je způsobeno zejména tím, že první tři pracovní dny 

trvání pracovní neschopnosti zaměstnanci nenáleží žádná nemocenská ani náhrada mzdy 

s výjimkou období od 1.9.2008 do 31.12.2008. Zřejmé je to zejména u pracovní neschopnosti 

v délce jednoho týdne. Pokud by byl zaměstnanec uznán práce neschopným v pondělí, 

náležela by mu náhrada mzdy v období od 1.1.2008 do 30.6.2008 pouze za 4 kalendářní dny, 

v roce 2009-2010 pak jen za 2 pracovní dny. V důsledku zavedení karenční doby v roce 2008 

došlo k poklesu průměrného procenta pracovní neschopnosti oproti roku 2007 o 0,435 

procent, avšak došlo ke zvýšení průměrné doby trvání pracovní neschopnosti o 4,5 procenta, 

jelikož zaměstnanci krátkodobé pracovní neschopnosti raději řeší čerpáním řádné dovolené. 

V případě trvání pracovní neschopnosti v délce třiceti dnů je zřejmý nárůst nemocenské 

včetně náhrady mzdy od roku 2008 do roku 2010 o 746,- Kč. Na jedné straně dochází v roce 

2009 k zavedení náhrady mzdy, která je vyplácena zaměstnanci pouze za pracovní dny a to až 

od čtvrtého pracovního dne trvání pracovní neschopnosti, čímž dochází ke snížení náhrad u 

zaměstnance. Toto je kompenzováno radikálním zvýšením redukčních hranic v roce 2009 

oproti roku 2008. Zvýšení redukčních hranic se odráží i na nárůstu nemocenské při delším 

trvání pracovní neschopnosti.  

K navýšení nemocenské dochází však pouze u zaměstnanců, kteří dosahují průměrné 

hrubé měsíční mzdy vyšší než přibližně 16 700 Kč, jelikož při takto vysoké hrubé mzdě 

dosahuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenské výše 494,136 Kč, což se blíží 

k první horní redukční hranici v roce 2008. V takovém případě by k navýšení nemocenské 

nedošlo. Došlo by pouze ke snížení náhrady mzdy v prvních čtrnácti dnech trvání pracovní 

neschopnosti, což je ovlivněno nárokem zaměstnance na náhradu mzdy pouze za pracovní 

dny. 

Rozdíl mezi rokem 2009 a 2010 při pracovní neschopnosti v trvání do třiceti dnů je 

nevýznamný, jelikož došlo v roce 2010 pouze k nepatrnému zvýšení redukčních hranic. 

Pokud je však zaměstnanec uznán dočasně práce neschopen v období delším než třicet dnů, 

pak dochází k postupnému snižování dávek nemocenské, což je způsobeno zavedením 

jednotné procentní sazby ve výši 60% denního vyměřovacího základu pro výpočet denní výše 

nemocenského po celou dobu trvání pracovní neschopnosti. 
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V dalším případě se zaměřím na srovnání ošetřovného v letech 2008-2010 při 

ošetřování dítěte v délce do devíti kalendářních dnů. Samostatně znázorním výši ošetřovného 

při ošetřování člena rodiny v délce tří kalendářních dnů, jelikož v roce 2010 byla zavedena 

třídenní karenční doba. Pro výpočet budu vycházet taktéž z průměrné mzdy zaměstnance ve 

výši 23 542,- Kč. Výši vypočtených dávek znázorňuje tabulka č.3.10. 

Tabulka č.3.10.: Výše ošetřovného při ošetřování člena rodiny po dobu devíti 

kalendářních dnů  v letech 2008 – 2010 při průměrné měsíční mzdě 23 542,- Kč. 

Doba trvání / 

období 2008 2009 2010 

3 dny 1 134 1 257 0 

9 dnů 3 402 3 771 2 514 

Zdroj: vlastní zpracování 

Údaje z tabulky jsou znázorněny i graficky v grafu č.3.2. a to z údajů vypočteným za tři 

kalendářní dny, tak za devět kalendářních dnů ošetřování člena rodiny. 

Graf č.3.2.: Výše ošetřovného při ošetřování člena rodiny po dobu devíti kalendářních 

dnů  v letech 2008 – 2010 při průměrné měsíční mzdě 23 542,- Kč. 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Z tabulky č.3.10. a grafu č.3.2. je zřejmý nárůst ošetřovného v roce 2009 oproti roku 

2008, který je způsoben zejména zvýšením redukčních hranic. V roce 2010 pak dochází 

k velkému snížení ošetřovného způsobené zavedením karenční doby v délce tří kalendářních 

dnů, ve kterých zaměstnanci ošetřovné nenáleží. Vzhledem k tomu, že ošetřovné náleželo 

zaměstnanci v délce pouze devíti dnů, v roce 2010 tímto opatřením dochází ke snížení 

podpůrčí doby pouze na šest dnů.  Výjimkou jsou zaměstnanci osamělí trvalé pečující aspoň o 

jedno dítě ve věku do šestnácti let, které neukončilo povinnou školní docházku, kterému 

náleželo ošetřovné v délce šestnácti kalendářních dnů, v roce 2010 pak od čtvrtého 

kalendářního dne nejdéle třináct kalendářních dnů. 

Karenční doba byla zavedena jako opatření přechodné platné pouze pro rok 2010 

s cílem snížení deficitu státního rozpočtu. Pokud by v roce 2011 byla karenční doba u 

ošetřovného zrušena, můžeme očekávat opětovné navýšení ošetřovného. 
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4. KOMPARACE NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČR A SR 

Nemocenské pojištění ve Slovenské republice je součástí sociálního pojištění, které 

upravuje zákon č.461/2003 Z.z., o sociálním pojištění. Sociální pojištění dle tohoto zákona 

obsahuje: 

 nemocenské pojištění – pojištění pro případ ztráty nebo snížení příjmů z výdělečné 

činnosti a zabezpečení příjmů pro případ vzniku dočasné pracovní neschopnosti, 

těhotenství a mateřství, 

 důchodové pojištění – pojištění starobní na zabezpečení příjmů ve stáří a pro případ 

úmrtí a pojištění invalidní pro případ snížení možnosti vykonávat výdělečnou činnost 

v důsledku dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu a pro případ úmrtí, 

 úrazové pojištění – pojištění pro případ poškození zdraví nebo úmrtí v důsledku 

pracovního nebo služebního úrazu a úrazu z povolání, 

 garanční pojištění – pojištění pro případ platební neschopnosti zaměstnavatele na 

úhradu nároků zaměstnance a příspěvků na starobní důchodové spoření, které nejsou 

placeny zaměstnavatelem ze základního fondu příspěvků na starobní důchodové 

spoření, 

 pojištění v nezaměstnanosti – pojištění pro případ ztráty příjmů v důsledku 

nezaměstnanosti. [5] 

Na rozdíl od zákona č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti upravuje zákon o sociálním pojištění na Slovensku oblast 

úrazového a garančního pojištění. V České republice je oblast úrazové pojištění řešena 

samostatným zákonem, a to Zákonem č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců a 

Vyhláškou MF č. 125/1993 Sb., podmínky a sazby ZPOZ za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání. Zaměstnavatelé platí sociální pojištění v procentní sazbě z vyměřovacího 

základu zaměstnance. [5] 

Zákon o sociálním pojištění stanovuje určitým osobám povinnou účast na sociálním 

pojištění a to pro: 

 nemocenské pojištění – zaměstnanci a OSVČ, 
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 sociální pojištění – zaměstnanec, OSVČ, fyzická osoba, která se řádně stará o dítě do 

šesti let věku nebo o dítě dlouhodobě zdravotně postižené do věku osmnácti let, 

fyzická osoba, které je poskytována peněžitá pomoc v mateřství nebo které se vyplácí 

úrazová renta, 

 úrazové pojištění – zaměstnavatelé, 

 garanční pojištění – zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zaměstnance na základě 

pracovního poměru, na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. [5] 

4.1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ NA SLOVENSKU 

Nemocenské pojištění na Slovensku je součástí sociální pojištění. Výkon nemocenského 

pojištění zde provádí sociální pojišťovna. Kromě nemocenského pojištění je tato instituce 

pověřená výkonem důchodového pojištění, úrazového a garančního pojištění a pojištění v 

nezaměstnanosti. Zaměstnanec má právo u místně příslušné pobočky sociální pojišťovny 

uplatňovat nárok na nemocenské dávky a nárok na jejich výplatu. Zaměstnavatel je povinný 

předávat sociální pojišťovně údaje rozhodující o vzniku, trvání a zániku nároku na 

nemocenské dávky, nároku na jejich výplatu a další povinnosti, obdobné pro zaměstnavatele 

v České republice. [5] 

Z nemocenského pojištění se zaměstnanci poskytují čtyři dávky nemocenského 

pojištění: 

 nemocenské – pokud byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopen pro nemoc 

nebo úraz, z důvodu nařízení karantény, 

 ošetřovné – v případě potřeby ošetřování člena rodiny, pokud jeho zdravotní stav toto 

ošetřování dle potvrzení lékaře vyžaduje, a v případě ošetřování dítěte do věku desíti 

let věku, 

 vyrovnávací dávka – náleží zaměstnankyni přeřazené na jinou práci z důvodu 

těhotenství nebo v době mateřství do devátého měsíce po porodu, 

 mateřská – náleží zaměstnankyni nejdříve od začátku osmého týdne před očekávaným 

dnem porodu určeným lékařem nejdéle po dobu 28 týdnů od vzniku nároku. [5] 

Nemocenské dávky na Slovensku jsou téměř shodné s dávkami nemocenského pojištění 

v České republice. Ošetřovné náleží zaměstnanci po dobu desíti kalendářních dnů, což je o 
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jeden den déle než v České republice v roce 2009. Délka nároku na mateřskou je shodná 

s Českou republikou. 

Nemocenské dávky jsou vypočítávány z vyměřovacího základu zaměstnance, kterým je 

souhrn příjmu zaměstnance za vykonanou práci, náhrady mzdy za dovolenou na zotavenou, 

náhrada mzdy za svátky a náhrada mzdy při překážkách v práci. Do vyměřovacího základu 

zaměstnance se nezapočítává odstupné, odchodné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových 

výnosů, náhrady za pracovní a služební pohotovost, příspěvky ze sociálního fondu, náhrada 

příjmů při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a některé další příjmy zaměstnance 

dle zákona o sociálním pojištění. [5] 

Na Slovensku je určen minimální a maximální vyměřovací základ zaměstnance. 

Minimální vyměřovací základ zaměstnance je stanoven ve výši nejméně minimální mzdy, 

která činí 295,50 EUR za měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou a 1,698 EUR 

za každou odpracovanou hodinu zaměstnance. Výše nemocenského pojištění zaměstnance i 

zaměstnavatele činí 1,4% z vyměřovacího základu zaměstnance, to znamená, že minimální 

výše odvodu na nemocenské pojištění činí pro každého z nich 4,10 EUR měsíčně. 

Maximální vyměřovací základ na placení pojistného na nemocenské pojištění 

zaměstnance může činit měsíčně nejvíce: 

 v období od 1.ledna do 30.června kalendářního roku 1,5násobek jedné dvanáctiny 

všeobecného vyměřovacího základu, který platil v kalendářním roce, který předchází 

dva roky kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné platí, 

 v období od 1.července do 31.prosince kalendářního roku 1,5násobek jedné 

dvanáctiny všeobecného vyměřovacího základu,  který platil v kalendářním roce, který 

předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné platí. 

Všeobecným vyměřovací základ je dvanáctinásobek průměrné měsíční mzdy 

v hospodářství Slovenské republiky zjištěný Statistickým úřadem Slovenské republiky za 

příslušný kalendářní rok. 

Na Slovensku má zaměstnanec nárok při dočasné pracovní neschopnosti nárok podobně 

jako v České republice na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a nemocenské. 

Náhrada příjmů při dočasné pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel, a to za 

první tři kalendářní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti ve výši 25% denního 
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vyměřovacího základu a od čtvrtého kalendářního dne ve výši 55% denního vyměřovacího 

základu nejdéle do desátého dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. 

Od jedenáctého dne trvání dočasné pracovní neschopnosti pak náleží zaměstnanci 

nemocenské, které mu poskytuje příslušná pobočka sociální pojišťovny z prostředků 

nemocenského pojištění. Výše nemocenské je stanoveno na 55% denního vyměřovacího 

základu po celou dobu trvání pracovní neschopnosti. [5] 

Denní vyměřovací základ je podíl součtu vyměřovacích základů, ze kterých 

zaměstnanec zaplatil pojistné na nemocenské pojištění v rozhodném období, a počtu 

kalendářních dnů rozhodného období, zaokrouhlený na čtyři desetinná místa nahoru. [5] 

Rozhodným obdobím pro stanovení denního vyměřovacího základu je kalendářní rok 

předcházející kalendářnímu roku, ve kterém vznikl nárok na nemocenskou dávku. [5] 

4.2. ODLIŠNOSTI V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ DANÝCH ZEMÍ 

Nemocenské pojištění v České republice a na Slovensku je velmi podobné jak v okruhu 

pojištěných osob, podmínkách účasti na nemocenském pojištění, dávkách nemocenského 

pojištění. Rozdíly zde lze najít například: 

- v rozhodném období pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet 

dávek nemocenského pojištění,  

- v délkách poskytování dávek nemocenského pojištění a v jejich výších,  

- v ochranné lhůtě zaměstnance. 

Rozhodné období pro výpočet denního vyměřovacího základu zaměstnance je v České 

republice dvanáct kalendářních dnů předcházejících před měsícem, ve kterém vznikl nárok na 

dávku nemocenského pojištění, na Slovensku se pak jedná o kalendářní rok předcházející 

kalendářnímu roku, ve kterém vznikl nárok na nemocenskou dávku. Pokud by zaměstnanec 

byl uznán dočasně práce neschopen například 5.června 2009, pak by se denní vyměřovací 

základ vypočítal v České republice za rozhodné období od 1.června 2008 do 31.května 2009. 

Denní vyměřovací základ na Slovensku by se stanovil z rozhodného období od 1.ledna 2008 

do 31.prosince 2008, což vzhledem k rostoucím průměrným hrubým mzdám je pro výpočet 

dávek nemocenského pojištění méně objektivní než v České republice. V souvislosti 
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s rozhodným obdobím můžu zmínit také stanovení minimálního vyměřovacího základu pro 

zaměstnance, který je stanoven pouze na Slovensku. 

Ochranná lhůta pro nemocenské je v daných zemích velmi odlišná. V České republice 

činí maximálně sedm kalendářních dnů, na Slovensku pak maximálně 42 kalendářních dnů. 

V obou případech se ochranná lhůta zkracuje, pokud zaměstnání trvalo kratší dobu, než je 

stanovena maximální ochranná lhůta. Ochranná lhůta pak činí tolik kalendářních dnů, kolik 

dnů trvalo nemocenské pojištění. [5] 

Další odlišnosti můžeme zachytit ve výši náhrady mzdy (příjmu) a nemocenské při 

trvání dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy náleží zaměstnanci v České republice až 

od čtvrtého pracovního dne do čtrnáctého kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti, a to 

pouze za pracovní dny. Náhrada příjmu na Slovensku náleží zaměstnanci již od prvního do 

desátého kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti za kalendářní dny. 

Odlišnosti mezi Českou a Slovenskou republikou jsem pro lepší přehlednost zachytila do 

tabulky č. 4.1. 

Tabulka č.4.1.: Rozdíly v nemocenské a náhradě mzdy (platu) mezi Českou a 

Slovenskou republikou v letech 2009-2010. 

 SR 2009-2010 ČR 2009 ČR 2010 

Doba poskytování 
náhrady mzdy (příjmu) 

10 dnů 14 dnů 14 dnů 

Náhrada mzdy (příjmu) 
za dny 

kalendářní pracovní pracovní 

1.-3. den počítán za 
dny 

kalendářní pracovní pracovní 

% sazba náhrady mzdy 
za 1.-3.den 

25% 0 % 0 % 

% sazba náhrady mzdy 
za od 4. dne 

55% 60% 60% 

% sazba nemocenské 

od 11.dne skončení 
pracovní 

neschopnosti 
55% 

od 15.do 30.dne 
60% 

od 15.dne skončení 
pracovní 

neschopnosti 
60% 

od 31.do 60.dne 
66% 

od 60.dne do 
skončení pracovní 

neschopnosti 
72% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Nemocenské na Slovensku náleží zaměstnanci maximálně do uplynutí 52 týdnů (364 

dnů), tj. uplynutím podpůrčí doby. V České republice činí podpůrčí doba 380 dnů. 

U ostatních dávek můžeme najít rozdíl snad jen u ošetřovného, které náleží zaměstnanci 

na Slovensku od prvního do desátého kalendářního dne ve výši 55% denního vyměřovacího 

základu. V České republice náleží ošetřovné zaměstnanci pouze devět kalendářních dnů, a to 

v roce 2009 od prvního dne ve výši 60% denního vyměřovacího základu a v roce 2010 od 

čtvrtého dne ve stejné výši. 

4.3. VÝPOČET NEMOCENSKÝCH DÁVEK NA SLOVENSKU  

Výpočet nemocenských dávek na Slovensku je mnohem jednodušší než v České 

republice, jelikož se zde denní vyměřovací základ zaměstnance neredukuje, ale dávky se 

vypočítávají procentní sazbou přímo z denního vyměřovacího základu zaměstnance. Výpočet 

pro náhradu příjmů i nemocenské se provádí shodným způsobem. 

Nemocenské dávky na Slovensku jsou od roku 2009 již vypláceny v eurech, proto i 

schéma výpočtu těchto dávek zachytím v této měně.  

Pokud je zaměstnanec uznán pro nemoc nebo úraz dočasně práce neschopen, náleží mu 

od prvního do desátého dne trvání dočasné pracovní neschopnosti náhrada příjmů a od 

jedenáctého dne pak nemocenské. Náhradu příjmů vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel, 

nemocenské pak příslušná sociální pojišťovna. 

Zajímavostí u náhrady příjmu na Slovensku je, že v případě, že zaměstnanec odpracuje 

v první den dočasné pracovní neschopnosti celou nebo i část pracovní směny, za tento den mu 

náhrada příjmů nenáleží, ale započítává se mu tento den do prvních tří dnů trvání dočasné 

pracovní neschopnosti. V praxi se pak stává, že zaměstnanec první tři dny trvání dočasné 

pracovní neschopnosti čerpá řádnou dovolenou. Za tyto dny mu proto nevznikne nárok na 

náhradu příjmů, protože má za tyto dny příjem, který je vyměřovacím základem pro placení 

pojistného, ale tyto dny se mu již počítají jako první tři dny trvání dočasné pracovní 

neschopnosti. V takovém případě zaměstnanci od čtvrtého dne již náleží náhrada příjmů ve 

výši 55% denního vyměřovacího základu. [5] 

Nemocenské a náhrada příjmů se vypočítává zaměstnanci z denního vyměřovacího 

základu určené za rozhodné období, kterým je kalendářní rok předcházející kalendářnímu 

roku, ve kterém vznikla dočasná pracovní neschopnost. Denní vyměřovací základ se vypočte 
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jako podíl součtu vyměřovacích základů, ze kterých zaměstnanec zaplatil nemocenské 

pojištění v rozhodném období a počtu kalendářních dnů rozhodného období. Pokud 

zaměstnanci vznikla pracovní neschopnost v roce 2009, rozhodné období byl rok 2008 a 

vyměřovací základ byl uveden ještě ve slovenských korunách. Proto se musí vyměřovací 

základ přepočítat na euro, a to konverzním kurzem, který činí 30,1260 SKK/EUR. Z takto 

zjištěného denního vyměřovacího základu se rovnou vypočítá výše nemocenské a náhrady 

příjmů příslušnou procentní sazbou. Nemocenská a náhrada příjmů se v eurech zaokrouhluje 

na deset eurocentů nahoru. Tento postup výpočtu zachytím v příkladu č.3. 

Příklad č.3: Výpočet nemocenské v roce 2009 na Slovensku 

Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele tři roky. Pracovní neschopnost mu vznikla 

13.7.2009 a byla ukončena 11.8.2009 . Rozhodným obdobím je rok 2008. Započitatelný 

příjem zaměstnance za toto rozhodné období činí 215 000 Sk. 

1. Výpočet náhrady příjmu při dočasné pracovní neschopnosti: 

Přepočet vyměřovacího základu za rozhodné období: 215 000 / 30,1260 = 7 136,6925 EUR 

Denní vyměřovací základ: 7 136,6925/ 366 = 19,4992 EUR 

 výše náhrady příjmů za 1 den od 1. do 3.dne: 19,4992 x 25% =  4,87 EUR 

 výše náhrady příjmů za 1 den od 4. do 10.dne: 19,4992 x 55% =  10,72 EUR 

2. Výpočet nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti: 

 Výše nemocenské za 1 den od 11. do 30.dne: 19,4992 x 55% =  10,72 EUR 

Náhrada příjmů a nemocenské za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti: 

4,87 x 3 + 10,72 x 27 = 304,05 EUR 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ošetřovné a mateřská se vypočítává obdobným způsobem s tím rozdílem, že výše 

těchto dávek se vypočítá ve výši 55% denního vyměřovacího základu zaměstnance již od 

prvního dne trvání nároku na tyto dávky. 
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Vyrovnávací dávka se vypočte jako 55% z rozdílu mezi měsíčním vyměřovacím 

základem a vyměřovacím základem, ze kterého zaměstnankyně platí pojistné na nemocenské 

pojištění v jednotlivých kalendářních měsících po přeřazení na jinou práci 

4.4. POROVNÁNÍ A ZHODNOCENÍ NEMOCENSKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ A 

SLOVENSKÉ REPUBLICE 

V této části práce se zaměřím na výpočet nemocenské, náhrady mzdy (příjmu) a 

ošetřovného v letech 2009-2010 v České a Slovenské republice. Pracovní dobu zaměstnance 

budu považovat za rovnoměrně rozvrženou 40 hodin týdně, tj. pracovní dny od pondělí do 

pátku. Pro výpočet dávek nemocenského pojištění budu vycházet pro stanovení vyměřovacího 

základu a průměrného hodinového výdělku zaměstnance z průměrné mzdy zaměstnance ve 

výši 23 542. Počet pracovních dnů v každém měsíci bude činit 21, proto průměrný hrubý 

hodinový výdělek činí 140,13 Kč. 

V prvním případě zhodnotím výši nemocenské a náhrady mzdy (příjmu) zaměstnance 

uznaného dočasně práce neschopného, která by byla zaměstnanci vyplacena v případě, že by 

v obou státech dosahoval stejného hrubého příjmu 23 542. Jelikož na Slovensku nebyly žádné 

podstatné změny ve výpočtu v roce 2010 oproti roku 2009, stačí vypočítat výši nemocenské a 

náhrady příjmu za oba roky najednou. Pro Českou republiku zachytím výsledky výpočtu za 

oba roky samostatně. Výsledky výpočtů nemocenské a náhrady mzdy (platu) podle délky 

trvání dočasné pracovní neschopnosti jsou zachyceny v tabulce č. 4.2. a grafu č.4.1. 

Tabulka č.4.2.: Výše nemocenské a náhrady mzdy při trvání pracovní neschopnosti do 

devadesáti kalendářních dní v letech 2009 – 2010 při průměrné měsíční mzdě 23 542 v České 

a Slovenské republice. 

Doba trvání / 

období 

SR 

2009-2010 

ČR 

2009 

ČR  

2010 

3 dny 582 0 0 

14 dnů 5 268 4212 4 221 

30 dnů 12 084 10 916 10 925 

60 dnů 24 864 24 746 23 495 

90 dnů 37 644 39 806 36 065 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č.4.1.: Výše nemocenské a náhrady mzdy  při trvání pracovní neschopnosti do 

devadesáti kalendářních dní v letech 2009 – 2010 při průměrné měsíční mzdě 23 542 v České  

a Slovenské republice. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při trvání dočasné pracovní neschopnosti v délce do čtrnácti dnů je zřejmé, že 

zaměstnanci v obou zemích by dosáhly přibližně stejné výše náhrady mzdy (příjmu). Výši 

dávky ve Slovenské republice ovlivňuje pozitivně zejména náhrada příjmu vyplácena 

zaměstnanci v prvních třech kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti a 

skutečnost, že náhrada příjmu je stanovena z neredukovaného vyměřovacího základu. Výši 

dávky naopak snižuje nižší procentní sazba ve Slovenské republice než v České republice.  

Ve Slovenské republice je výše náhrady příjmů a nemocenské vyšší než v České 

republice až do třiceti dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, což ovlivňuje zejména 

neredukovaný vyměřovací základ. Při dočasné pracovní neschopnosti trvající déle než třicet 

kalendářních dnů náhrada mzdy a nemocenské začne stoupat zejména v období roku 2009, 

jelikož v tomto roce se procentní sazba pro výpočet nemocenské navyšuje podle doby trvání 

dočasné pracovní neschopnosti až na 72% denního vyměřovacího základu. V roce 2010 

v České republice došlo ke sjednocení procentní sazby po celou dobu trvání dočasné pracovní 

neschopnosti stejně, jako je tomu ve Slovenské republice, což zaměstnanci nemocenské podle 

doby trvání dočasné pracovní neschopnosti nenavyšuje. 
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Srovnání mezi Českou a Slovenskou republikou provedu ještě pro další dávku 

nemocenského pojištění, a to pro ošetřovné. Při výpočtu budu vycházet ze stejného 

vyměřovacího základu ve výši 23 542 měsíčně. Výši ošetřovného srovnám podle doby trvání 

ošetřování dítěte až do 10 kalendářních dnů, jelikož ošetřovné po takto dlouho dobu náleží 

zaměstnanci ve Slovenské republice. Výsledky výpočtu pro roky 2009-2010 zachycuje 

tabulka č. 4.3. a graf č.4.2. 

Tabulka č.4.3.: Výše ošetřovného při ošetřování dítěte po dobu až desíti kalendářních 

dnů  v letech 2009 – 2010 při průměrné měsíční mzdě 23 542. 

Doba trvání / 

období 
SR 

2009-2010 

ČR 

2009 

ČR  

2010 

3 dny 1 278 1 257 0 

9 dnů 3 834 3 771 2 514 

10 dnů 4 260 3 771 2 514 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č.4.2.: Výše ošetřovného při ošetřování dítěte po dobu až desíti kalendářních dnů 

v letech 2009 – 2010 při průměrné měsíční mzdě 23 542. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zaměstnanec ve Slovenské republice pobírá v případě ošetřování dítěte po celou dobu 

trvání nároku vyšší dávky než zaměstnanec v České republice v letech 2009-2010 při 
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shodném vyměřovacím základě. Tento rozdíl je ovlivněn zejména neredukováním 

vyměřovacího základu zaměstnance stejně jako u nemocenské a nárok na ošetřovné v délce 

deseti kalendářních dnů. Velký rozdíl pak vzniká ve výši dávek mezi Slovenskou republikou a 

Českou republikou v roce 2010 zavedením karenční doby od 1.1.2010 v České republice, zn. 

že zaměstnanci v České republice v roce 2010 náleží ošetřovné pouze po dobu šesti 

kalendářních dnů, ve Slovenské republice po dobu deseti kalendářních dnů. 

Ve výpočtu jsem vycházela pro srovnání ze shodného vyměřovacího základu pro 

Českou i Slovenskou republiku. Výši dávek nemocenského pojištění ve Slovenské republice 

může podle mého názoru negativně ovlivňovat rozhodné období, za které se zjišťuje 

vyměřovací základ zaměstnance. Pro Slovenskou republiku se rozhodné období stanovuje 

jako kalendářní rok předcházející rok, v němž vznikl nárok na dávku nemocenského pojištění. 

V České republice se jedná o dvanáct kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, 

v němž sociální událost vznikla. Pokud by dočasná pracovní neschopnost vznikla zaměstnanci 

například v prosinci roku 2009, rozhodné období by se lišilo o jedenáct měsíců a vzhledem 

k tomu, že průměrné mzdy v České i Slovenské republice v posledních letech rostou, může 

toto vymezení rozhodného období snižovat dávky nemocenského pojištění oproti České 

republice, protože se vychází z vyměřovacích základů více zpožděných. 
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5. ZÁVĚR 

Nemocenské pojištění v České republice v posledních třech letech zaznamenaly výrazné 

změny v legislativě zejména v důsledku ekonomického vývoje České republiky. V roce 2008 

se jednalo o reformu veřejných financí, při nichž došlo k zavedení některých opatření za 

účelem zlepšení bilanci příjmů a výdajů nemocenského pojištění v roce 2008. Došlo zejména 

k zavedení třídenní karenční doby a nenavýšení redukčních hranic pro výpočet dávek 

nemocenského pojištění. Změny nastaly i v průběhu roku 2008, kdy byla přechodně zrušena 

karenční doba od 30.6.2008 do 31.12.2008. 

Od 1.1.2009 vešel v platnost nový zákon o nemocenském pojištění, podle kterého 

některé kompetence v nemocenském pojištění přešly z České správy sociálního zabezpečení 

na zaměstnavatele. Jedná se o zavedení náhrady mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci po dobu 

prvních čtrnácti kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatel.  

Od 1.1.2010 se mění další právní předpisy týkající se nemocenského pojištění, které 

výši dávek nemocenského pojištění výrazně redukují. Tyto změny byly přijaty jako součást 

tzv. úsporného balíčku při schvalování státního rozpočtu pro rok 2010. Jedná se například o 

sjednocení procentní sazby pro výpočet nemocenského na 60% denního vyměřovacího 

základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, zavedení třídenní karenční doby 

pro ošetřovné, redukce denního vyměřovacího základu u peněžité pomoci v mateřství ve výši 

90%, snížení procentní sazby pro peněžitou pomoc v mateřství ze 70 % na 60 % a zrušení 

slevy na pojistném pro zaměstnavatele. Úprava těchto dávek by měla být účinná pouze 

v období od 1.1.2010 do 31.12.2010. V roce 2011 by se měla výše dávek nemocenského 

pojištění vrátit zpět do stavu účinného před touto změnou.  

Změny právních předpisů v letech 2008-2010, týkajících se nemocenského pojištění, 

měly vliv nejenom na provádění nemocenského pojištění, ale také na výši dávek 

nemocenského pojištění. Zavedení karenční doby u nemocenské v roce 2008 mělo za vliv 

výrazné snížení nemocenské v případě trvání dočasné pracovní neschopnosti po krátkou dobu, 

například jednoho týdne. Z výpočtů nemocenské a náhrady mzdy v případě trvání dočasné 

pracovní neschopnosti po dobu jednoho týdne by nejvyšších dávek dosahoval zaměstnanec 

v období  od 1.9.2008 do 31.12.2008, kdy byla karenční doba dočasně Ústavním soudem 

zrušena.  
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Při trvání dočasné pracovní neschopnosti po dobu jednoho měsíce dosahuje 

zaměstnanec při průměrném vyměřovacím základě 23 542 Kč nejvyšší nemocenské v roce 

2009, což bylo ovlivněno zejména výrazným navýšením redukčních hranic. V roce 2010 pak 

k výraznějšímu navýšení nedochází, jelikož redukční hranice se od 1.1.2010 zvýšily jen 

nepatrně. K výraznému navýšení v roce 2009 však nedojde v případě, kdy zaměstnanec 

dosahuje nižších příjmů, při kterých nedosahuje první redukční hranici 550,- Kč platnou 

v roce 2008, protože v tomto případě by byl redukovaný denní vyměřovací základ shodný pro 

všechny roky 2008-2010. Proto je zřejmé, že zvýšení redukčních hranic způsobí navýšení 

nemocenské u zaměstnanců s vyššími příjmy. 

V případě srovnání výše ošetřovného za roky 2008-2010 jsem došla k závěru, že 

opatření přijaté pro rok 2010 velmi negativně ovlivnily výši ošetřovného, a to zejména 

zavedením karenční doby pro ošetřovné. Vzhledem k tomu, že ošetřovné náleželo 

zaměstnanci v letech 2008-2009 po dobu devíti kalendářních dnů, zavedení třídenní karenční 

doby tento nárok výrazně redukuje pouze na šest kalendářních dnů.   

Při komparaci nemocenské v České republice a Slovenské republice jsem došla 

k závěru, že nemocenské dávky ve Slovenské republice již při krátkodobé dočasné pracovní 

neschopnosti jsou při stejných příjmech zaměstnance vyšší než v České republice. Tento 

rozdíl je způsoben zejména způsobem výpočtu dávek nemocenského pojištění ve Slovenské 

republice, které se provádí z neredukovaného denního vyměřovacího základu. Neredukovaný 

denní vyměřovací základ na Slovensku výši nemocenské ovlivňuje více než zde stanovené 

nižší sazby pro výpočet nemocenské než v České republice.  

Rozdíl ve výši ošetřovného ve Slovenské republice a v České republice v roce 2009 je 

nevýznamný. V roce 2010, opět vlivem zavedení karenční doby u ošetřovného u nás, dochází 

k výraznému rozdílu mezi vyšší dávkou ošetřovného na Slovensku a nižší dávkou 

ošetřovného v České republice. Rozdíl by také nastal v případě, kdy by zaměstnanec musel 

pečovat o dítě po dobu desíti kalendářních dnů, jelikož v České republice by za desátý den 

zaměstnanci ošetřovné již nenáleželo. 

Z výsledků diplomové práce bych pro Českou republiku navrhla zrušení karenční doby 

u ošetřovného, jelikož nárok na tuto dávku náleží zaměstnanci pouze po dobu devíti 

kalendářních dnů, a tím karenční doba způsobila výrazné snížení této dávky. K tomuto závěru 
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mě vede i skutečnost, že zavedení karenční doby u ošetřovného poškozuje zejména rodiny 

s malými dětmi, což se může odrážet na zdraví těchto dětí. 

Ze srovnání nemocenského pojištění mezi Českou a Slovenskou republikou jsem došla 

k závěru, že výpočet dávek nemocenského pojištění v České republice je velmi složitý oproti 

Slovenské republice. Doporučila bych zjednodušení výpočtu zrušením úprav denního 

vyměřovacího základu do redukčních hranic, sjednocení výpočtu náhrady mzdy při trvání 

dočasné pracovní neschopnosti a nemocenské, a k tomu potřebné snížení sazby pro výpočet 

náhrady mzdy a dávek nemocenského pojištění. 

V České republice neexistuje žádné pojištění pro případ platební neschopnosti 

zaměstnavatele na úhradu nároků zaměstnance, kterému odpovídá ve Slovenské republice 

garanční pojištění. Zavedení takového pojištění by znamenalo určitou ochranu zaměstnance 

v případě trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti, pokud by se zaměstnavatel dostal do 

stavu insolvence. Pojištění by bylo možno zahrnout do systému sociálního zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, čímž by došlo k nepatrnému navýšení sazby 

pojistného pro zaměstnavatele. 
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Sb.   Sbírka 

SR  Slovenská republika 
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