
Příloha č.1 

 
*) Nehodící se škrtněte 

ČSSZ – 89 500 0 
I/2009 

 
 

 Přihláška do registru zaměstnavatelů 
 
 Okresní správě sociálního zabezpečení  

                                          Přihláška Zaměstnavatele*)  Mzdové účtárny*) 

I. 
IČ (popř. individuální číslo) zaměstnavatele (jedná-li se o 
zahraničního zaměstnavatele, uvede se stát, který je 
vydal): 

 Přidělený variabilní symbol (vyplní OSSZ, PSSZ, MSSZ): 

   

   
Předchozí registrace u OSSZ (PSSZ, MSSZ):  Den vzniku zaměstnavatele:  
   

 
Obchodní firma, název, popř. jméno, příjmení zaměstnavatele: 
 

 
Adresa sídla zaměstnavatele (u fyzických osob se uvede místo trvalého pobytu – u cizinců místo hlášeného pobytu v ČR. 
Osoba, která nemá v ČR trvalý ani hlášený pobyt, uvede místo podnikání a pokud v ČR nepodniká, uvede místo výkonu práce 
svých zaměstnanců v ČR): 

ulice:  

místo:  PSČ:  stát:  

kontaktní spojení (telefon, fax, e-mail):  

Typ zaměstnavatele                    právnická osoba*)                                         fyzická osoba*) 

Počet zaměstnanců ke dni vzniku zaměstnavatele:  

II.  Vyplňuje zaměstnavatel v případě, že přihlašuje mzdovou účtárnu, jejíž místo není shodné se sídlem 
zaměstnavatele, popř. má pouze jednu mzdovou účtárnu, jejíž místo není shodné se sídlem 
zaměstnavatele 

Adresa mzdové účtárny:  

 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jménem zaměstnavatele jednat za mzdovou účtárnu:  

 

Den vzniku mzdové účtárny:  Okruh a počet zaměstnanců, pro které účtárna vede evidenci mezd  

ke dni jejího přihlášení  

Přidělený variabilní symbol (vyplní OSSZ, PSSZ, MSSZ):  

III.  Peněžní účty zaměstnavatele vedené u peněžních ústavů 

Číslo účtu včetně předčíslí Směrový kód Název peněžního ústavu Sídlo peněžního ústavu 

    

    

    

    

    

    

    

V 

 

dne  20 

 

 Razítko zaměstnavatele 
a podpis odpovědného zástupce 

Evidenční štítek 
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IV. Seznam mzdových účtáren zaměstnavatele  
Vyplňuje zaměstnavatel v případě, že má více mzdových účtáren, anebo místo mzdové účtárny není 
shodné se sídlem zaměstnavatele 

Adresa mzdové účtárny Jméno a příjmení osoby oprávněné jménem zaměstnavatele 
jednat za mzdovou účtárnu 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

V  dne      20 

 

 Razítko a zaměstnavatele 
a podpis odpovědného zástupce 

  
POUČENÍ 

   Podle ustanovení § 93 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je každý zaměstnavatel, který zaměstnává osoby, 
kterým vznikla účast na nemocenském pojištění, povinen se přihlásit nejpozději do 8 kalendářních dnů od svého vzniku na 
předepsaném tiskopisu u příslušné okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ, PSSZ, MSSZ) do registru 
zaměstnavatelů; na tomto tiskopise uvádí též všechny peněžní ústavy v České republice, u nichž má vedeny účty. 
   Pokud zaměstnavatel má více mzdových účtáren, popř. jednu mzdovou účtárnu, jejíž adresa není shodná se sídlem 
zaměstnavatele, je povinen uvést na tomto tiskopisu všechny své mzdové účtárny s uvedením jejich adresy a osob, které jsou 
za ně oprávněny jednat jménem zaměstnavatele. Do 8 kalendářních dnů je zaměstnavatel povinen přihlásit i nově zřízené 
mzdové účtárny, přičemž tato lhůta počíná běžet ode dne zřízení mzdové účtárny. 
   Mzdovou účtárnou se rozumí útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů zaměstnanců; je-li 
zaměstnavatelem stát, rozumí se mzdovou účtárnou útvar příslušné organizační složky státu, ve kterém je vedena evidence 
platů. 
  Zaměstnavatel je dále povinen ohlásit písemně každou změnu údajů uvedených na tomto předepsaném tiskopisu, a to do 8 
kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala. 
   Zaměstnavatel je povinen se odhlásit na předepsaném tiskopisu z registru zaměstnavatelů, a to do 8 kalendářních dnů ode 
dne, kdy přestal být zaměstnavatelem, popřípadě ode dne zániku, pokud došlo k zániku zaměstnavatele. Zaměstnavatel je 
povinen odhlásit na předepsaném tiskopisu z registru zaměstnavatelů mzdovou účtárnu vedenou v registru zaměstnavatelů, 
pokud byla zrušena, a to do 8 kalendářních dnů ode dne zrušení mzdové účtárny. 
   Místní příslušnost OSSZ (PSSZ, MSSZ) se řídí sídlem zaměstnavatele, pokud je toto sídlo shodné s místem mzdové účtárny 
nebo pokud zaměstnavatel mzdovou účtárnu nemá. Pokud má zaměstnavatel jednu mzdovou účtárnu a místo mzdové účtárny 
není shodné se sídlem zaměstnavatele, řídí se místní příslušnost OSSZ (PSSZ, MSSZ) pro podání přihlášky do registru 
zaměstnavatelů místem mzdové účtárny. 
   Pokud má zaměstnavatel více mzdových účtáren, přihlašuje každou svou mzdovou účtárnu na OSSZ (PSSZ, MSSZ) podle 
místa mzdové účtárny. 
   V případě, že má zaměstnavatel několik mzdových účtáren a místo jedné z nich je shodné se sídlem zaměstnavatele, je 
povinen přihlásit sebe u OSSZ (PSSZ, MSSZ) příslušné podle sídla zaměstnavatele a v části IV. uvede seznam všech svých 
mzdových účtáren. Současně je povinen přihlásit na samostatných tiskopisech všechny své mzdové účtárny u OSSZ (PSSZ, 
MSSZ) příslušných podle jejich místa. 

NÁVOD K VYPLNĚNÍ 
   V záhlaví vyplní zaměstnavatel, zda do registru zaměstnavatelů přihlašuje sebe nebo svou mzdovou účtárnu. 
   Za den vzniku zaměstnavatele se považuje den nástupu do zaměstnání prvního zaměstnance, který je účasten 
nemocenského pojištění. 
   Kolonku „Předchozí registrace u OSSZ (PSSZ, MSSZ)“ vyplní zaměstnavatel, který již byl v minulosti veden v evidenci 
některé z OSSZ (PSSZ, MSSZ) a po odhlášení z této evidence znovu začal zaměstnávat zaměstnance, kteří jsou účastni 
nemocenského pojištění. 
   Pokud má zaměstnavatel pouze jednu mzdovou účtárnu, jejíž adresa je shodná se sídlem zaměstnavatele, vyplní pouze část 
I. a III. této přihlášky. Stejné části tiskopisu vyplní také zaměstnavatel, který nemá žádnou mzdovou účtárnu. 
   V případě, že zaměstnavatel přihlašuje sebe a má několik mzdových účtáren, vyplní údaje v části I., III. a v části IV. uvede 
všechny své mzdové účtárny. Současně je povinen tyto mzdové účtárny přihlásit u místně příslušné OSSZ (PSSZ, MSSZ). Při 
přihlašování mzdových účtáren vyplní části I., II. a III. 
   Jestliže zaměstnavatel přihlašuje novou mzdovou účtárnu, vyplní tiskopis v části I., II. a III. 
    V části III. u zaměstnavatele, který pojistné hradí převodem z účtu vedeného v zahraničí, uvedou se čísla účtů v 
mezinárodním formátu IBAN a kód banky ve formátu BIC. 
 



Příloha č.2    

 
*) Nehodící se škrtněte 
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 Odhláška z registru zaměstnavatelů 
 

 Okresní správě sociálního zabezpečení  

 Odhláška Zaměstnavatele*) Mzdové účtárny*) 

I. 
 Přidělený variabilní symbol (vyplní zaměstnavatel): 

  

 

Název  zaměstnavatele a jeho IČ (popř. individuální číslo): 

 

 

 

Den, měsíc a rok zániku zaměstnavatele:  

Zaměstnavatel přestal být zaměstnavatelem, protože 

- zanikl bez právního nástupce*) 

- zanikl s právním nástupcem*) 

Údaje o právním nástupci: 

IČ (popř. individuální číslo):  Přidělený variabilní symbol:  

Název právního nástupce:  

Adresa sídla právního nástupce:  

 

Místo archivace dokladů (adresa):  

 

II. 
Adresa mzdové účtárny, kterou zaměstnavatel odhlašuje (uvádí se v případě, že zaměstnavatel odhlašuje pouze mzdovou 
účtárnu): 
 

ulice:  telefon:  

 

místo:  stát:  PSČ:  

Variabilní symbol mzdové účtárny:  

Den, měsíc a rok zrušení mzdové účtárny:  

Zaměstnancům povede evidenci mezd mzdová účtárna v  

V  dne  20 

 

 Razítko zaměstnavatele 
a podpis odpovědného zástupce 

Evidenční štítek 



 
 

 
POUČENÍ 

 
Podle ustanovení § 93 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je zaměstnavatel povinen odhlásit se na předepsaném 
tiskopisu z registru zaměstnavatelů, a to do 8 dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem. 
 
V případě zániku zaměstnavatele je povinen jeho právní nástupce odhlásit ho na předepsaném tiskopisu z registru 
zaměstnavatelů, a to do 8 kalendářních dnů ode dne jeho zániku. 
 
V případě zániku zaměstnavatele bez právního nástupce je povinen ten, kdo byl ke dni zániku zaměstnavatele pověřen jeho 
likvidací, odhlásit zaměstnavatele na předepsaném tiskopisu z registru zaměstnavatelů, a to nejméně do 8 kalendářních dnů 
ode dne jeho zániku. 
 
Při zrušení mzdové účtárny, která byla zapsána v registru zaměstnavatelů, je zaměstnavatel povinen odhlásit ji na 
předepsaném tiskopisu do 8 kalendářních dnů ode dne zrušení mzdové účtárny. 
 
Pokud se odhlašuje zaměstnavatel, vyplňuje se část I. tiskopisu. V případě odhlašování mzdové účtárny, vyplní se část I. i II. 
tohoto tiskopisu. 
 
Odhláška zaměstnavatele (mzdové účtárny) z registru zaměstnavatelů se podává u místně příslušné OSSZ (PSSZ). 

 
 

 



K vyplnění tohoto formuláře na PC a následnému vytištění na Vaší tiskárně můžete využít  elektronický formulář na internetové adrese "www.cssz.cz" .

verze 1.0
z 30.8.2003

Počet příloh

Název posledního (současného) cizozemského nositele pojištění

Cizozemské číslo pojištění

Oznámení o nástupu do zaměstnání
(skončení zaměstnání)

Jméno Titul Datum narození

Důchod pobírán odDruh důchodu

2. Doplňující identifikační údaje zaměstnavatele (FO)

Místo narození

Státní občanství

Rodné příjmení

Ulice Číslo domu

Post CodeObec

Název současného orgánu, který provádí nemocenské pojištění, pokud jím  není ČSSZ

Datum nástupu do zaměstnání

Druh činnosti Místo výkonu činnosti (stát)

Datum skončení zaměstnání

-

Všechna další příjmení předcházející současnému příjmení (kromě rodného)

Ulice Číslo domu

PSČObec

Příjmení

Variabilní symbol

8. Podpisy a razítka

7. Identifikace posledního (současného) cizozemského nositele pojištění

6. Informace o důchodu

5. Identifikace  zaměstnavatele a informace o zaměstnání

4. Adresa pobytu v ČR, je-li trvalý pobyt mimo ČR

3. Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce

2. Základní identifikace pojištěnce Rodné číslo

9. Podpisy a razítka

5  2  4  0  1  2  6  8  8  6

Stát

Kontaktní adresa - Ulice

Obec

Číslo domu

PSČ (Post Code) Stát

Adresa trvalého pobytu - Ulice

Obec

Číslo domu

PSČ (Post Code) Stát

Název zaměstnavatele IČ

ano ne
Zaměstnání malého rozsahu:
(Platnou volbu zakřížkujte)

Kód zdravotní pojištˇovny

Název předchozího orgánu, který prováděl nemocenské pojištění, pokud jím nebyla ČSSZ

Nový VS (pouze pro akci převodu)

Kód OSSZ

-
Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ)

1. Datum nástupu a skončení zaměstnání

8. Údaje o zdravotním pojištění a jiném nemocenském pojištění

2007 verze 1
z 13. 9. 2006

Specifkace

Datum vyplnění formuláře

Podpis a razítko zaměstnavatele Podpis a razítko OSSZ

Datum přijetí formuláře na OSSZ

Pohlaví

Seznam akcí:
1 - Nástup 5 - Oprava   8 - Návrat po přerušení
2 - Skončení 6 - Převod   9 - Vznik příslušnosti k českým předpisům
3 - Změna 7 - Skončení z důvodu přerušení 10 - Skončení příslušnosti k českým předpisům

Pošta

Pošta

Datum platnosti akce ke dni

(Oprava ze dne)

Typ akce

Pošta

P - poslední
S - současný
N - není

HHHHHHHHHHHHHH
Nastavení psacího stroje

HHHHHHHHHHHHHH

ČSSZ 89 503 0 - I/2009

Příloha č. 3



Příloha č.4 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha k žádosti o: 
nemocenské**)  ošetřovné**)  

 číslo rozhodnutí o vzniku DPN  číslo rozhodnutí o potřebě ošetřování 

peněžitou pomoc v mateřství**) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství**) 

 

Zaměstnanec:  Rodné číslo*)           
 

 (příjmení a jméno)   

Je u nás zaměstnán/a od:  do:  

(uvede se datum nástupu do zaměstnání) (vyplňuje se jen při skončení 
zaměstnání) 

jako /druh činnosti/¹⁾:  

 

ÚDAJE O ZAPOČITATELNÉM PŘÍJMU V ROZHODNÉM OBDOBÍ: 

Rozhodné období od:  do:  

Kalendářní  
měsíc, rok: 

Započitatelný příjem³⁾ 
(vyměřovací základ) v Kč: 

Vyloučené dny podle § 18 odst. 8 
 zákona číslo 187/2006 Sb. 
Počet kalendářních dnů: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Celkem   

 
      *)  Není-li rodné číslo přidělené, uvede se evidenční číslo pojištěnce nebo datum narození. 
    **)   Nehodící se škrtněte. 

 
 

ČSSZ – 89 621 2 
III/2009 

 
 

 

Pro záznamy OSSZ (PSSZ, MSSZ) 
 

Zaměstnavatel: 
 
 
IČO: 
 
 
Variabilní symbol: 
 

Evidenční štítek 
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        *) Není-li rodné číslo přidělené, uvede se evidenční číslo pojištěnce nebo datum narození. 
      **)    Nehodící se škrtněte 
    ***) Zde uveďte všechny dočasné pracovní neschopnosti včetně pracovních neschopností pro pracovní úraz a nemoc z povolání za 
   rok  2008 a 2009, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla před 1. 1. 2009. Uveďte i dočasné pracovní neschopnosti za  
   uvedené období u předchozího zaměstnavatele, pokud jsou Vám známy. 

      

 Pravděpodobná výše příjmu⁴⁾:  

a) V den vzniku sociální události (týká se jen nemocenského, ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství) 

 zaměstnanec pracoval  - ano - ne**) a   odpracoval:  hodin. 

 Délka směny první den sociální události podle  rozvržení pracovní doby platné pro zaměstnance:⁵⁾  

b) Zaměstnanec ze zaměstnání malého rozsahu dosáhl v kalendářním měsíci vzniku sociální události 

 započitatelný příjem  Kč.  

c) Zaměstnanec pobírá - nepobírá**)  důchod (uveďte druh důchodu):  

d) Zaměstnanec je - není**)  žákem (studentem)  

 a zaměstnání  spadá - nespadá**)  výlučně do období školních prázdnin. 

e)  V době vzniku sociální události zaměstnanec má - nemá**) zaměstnání sjednáno jen na   
 dobu pracovního volna v prvním zaměstnání (§ 14 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb.) nebo jen na dobu dovolené na 

     zotavenou z jiného zaměstnání (§ 28 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.) 

f)  V době vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo ošetřovného má zaměstnanec pracovní volno bez 

 náhrady příjmu, včetně rodičovské dovolené od – do  

g)  Pojištěnka nastupuje - nenastupuje**)  na peněžitou pomoc v mateřství do čtyř let věku 

 předchozího dítěte, které se narodilo dne  

 Denní výše neredukovaného denního vyměřovacího základu, ze kterého byla peněžitá pomoc v mateřství 

 stanovena  Kč⁶⁾.  

h)  Před vznikem sociální události pojištěnka byla - nebyla**) převedena na jinou práci  

 z důvodu těhotenství.⁶⁾ 

ch) Další sdělení (např. porušení léčebného režimu v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti): 

 

i)   V posledních 380 dnech před vznikem této dočasné pracovní neschopnosti byl dočasně práce   neschopen:***) 

 Od  do  Počet kalendářních dnů  

 Od  do  Počet kalendářních dnů  

 Od  do  Počet kalendářních dnů  

 Od  do  Počet kalendářních dnů  

 Od  do  Počet kalendářních dnů  

Prohlašujeme, že údaje v této příloze odpovídají skutečnosti a jsou ve shodě s účetními záznamy a doklady i se 
záznamy pracovními. Jsme si vědomi následků, které by měla nesprávnost údajů uvedených v této příloze, jakož i 
toho, že přeplatky, které by vznikly v důsledku nesprávného uvedení údajů, jsme povinni nahradit. 
 

V 

 

dne 

 

20 

   

 Razítko a podpis zaměstnavatele 
 

Poučení 
Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění předkládá zaměstnavatel současně se žádostí zaměstnance o dávku, 
kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nahrazující mzdu (tj. rozhodnutím o dočasné 
pracovní neschopnosti, žádostí o ošetřovné, žádostí o peněžitou pomoc v mateřství, žádostí o vyrovnávací příspěvek v 
těhotenství a mateřství). Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 97 zákona č. 187/2006 Sb. 



Příloha č.4 

Vysvětlivky 
 

1)  Uvede se druh činnosti, který je uveden na tiskopise „Oznámení o nástupu do zaměstnání“, platném od 1. 1. 2009. 
 
2)  Uvede se rozhodné období, ze kterého se zjišťuje vyměřovací základ. Rozhodným obdobím (dále jen RO) je období 12 

 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost. Je-li RO kalendářní rok (leden – 
 prosinec), není třeba vyplňovat údaje za jednotlivé kalendářní měsíce. Postačí vyplnit rubriku „celkem“. 

 
 Za den vzniku pojištění pro účely RO se považují dny uvedené v § 19 zákona č. 187/2006 Sb. Jestliže sociální událost u 
 zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce předcházejícího 
 kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je RO období od vzniku 
 pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost 
 vznikla. 

 
 Jestliže sociální událost vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, je RO období od vzniku 
 pojištění zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce. 

 
 Nemá-li zaměstnanec v RO vyměřovací základ nebo jsou-li v tomto RO jen vyloučené dny, je RO předchozí kalendářní 
 rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. 
 RO podle předchozí věty začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje 
 postupně od roku, v němž vznikla sociální událost. 

 
 Jestliže od vzniku pojištění do měsíce, který předchází měsíci vzniku sociální události, neuplynulo 12 kalendářních 
 měsíců, popř. sociální událost vznikla v měsíci vzniku pojištění a zaměstnanec v RO nemá vyměřovací základ nebo není-
 li v RO alespoň 5 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, považuje se za denní vyměřovací základ 
 započitatelný příjem, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci, v němž 
 vznikla sociální událost.  
 
 Nelze-li RO stanovit proto, že nelze určit první předchozí kalendářní rok s vyměřovacím základem a alespoň 30 
 kalendářními dny, jimiž se dělí vyměřovací základ, považuje se za denní vyměřovací základ započitatelný příjem, kterého 
 by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost. 

 
 U zaměstnankyně převedené na jinou práci nebo na jiné služební místo z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení se 
 RO zjišťuje namísto ke dni vzniku sociální události ke dni převedení, pokud je to pro ni výhodnější. U zaměstnanců 
 uvedených v § 5 písm. a) bodech 4, 5 a 12 zákona č. 187/2006 Sb., jejichž zaměstnání přechází z období před 1. 1. 
 2009 do období po 31. 12. 2008, se pro účely stanovení RO považuje za den vzniku pojištění 1. 1. 2009. 

 
3)  Započitatelným příjmem se rozumí mzda, plat a další příjmy, které se zahrnovaly v příslušných kalendářních měsících 

 rozhodného období do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení podle zvláštního zákona 
 (č. 187/2006 Sb. a zákona č. 589/1992 Sb.), ve znění platném v těchto příslušných kalendářních měsících. 

 
4)  Vyplní se jen v případě, jestliže v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 4. a 5 zákona č. 187/2006 Sb. nemá 
 zaměstnanec vyměřovací základ nebo není-li v tomto rozhodném období alespoň 5 kalendářních dnů, jimiž se dělí 
 vyměřovací základ. V tomto případě se považuje za vyměřovací základ započitatelný příjem, kterého by zaměstnanec 
 pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost. 
 

 Dále se vyplní v případě, že nelze rozhodné období stanovit podle § 18 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb. proto, že nelze 
 určit první předchozí kalendářní rok s vyměřovacím základem a alespoň 30 kalendářními dny, jimiž se dělí vyměřovací 
 základ. Rovněž v tomto případě se považuje za denní vyměřovací základ započitatelný příjem, kterého by zaměstnanec 
 pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost. 

 
5) Vyplňuje se jen v případě žádosti o nemocenské, ošetřovné a peněžitou pomoc v mateřství, kdy zaměstnanec první den 
sociální  události po část směny pracoval. U nemocenského se tato rubrika vyplní i v případě, že dočasná pracovní 
 neschopnost bezprostředně navazuje na předchozí dočasnou pracovní neschopnost a zaměstnanec první den této 
 dočasné pracovní neschopnosti část směny (pracovního dne) pracoval. 
 
6)  Bod g) a h) vyplňuje pouze zaměstnavatel, který byl v době, kdy pojištěnka pobírala předchozí peněžitou pomoc v 
 mateřství, organizací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění platném k 31. 12. 2008. 

 



 

 

Příloha č.5: Tabulka výše nemocenské v roce 2009 

 

hrubá  
mzda 

Doba trvání pracovní neschopnosti 

 7 dní 14 dní 30 dní 60 dní 

8 000 398 1 392 3 680 8 390 

12 000 598 2 093 5 517 12 567 

16 000 796 2 786 7 346 16 736 

20 000 994 3 478 9 174 20 904 

25 000 1 225 4 291 11 299 25 759 

30 000 1 390 4 865 12 817 29 227 

35 000 1 556 5 446 14 342 32 702 

40 000 1 653 5 789 15 245 34 745 

50 000 1 818 6 363 16 763 38 213 

Částky jsou v korunách za uvedený počet dní, zaměstnanec dostal neschopenku v pondělí, 
první tři dny nedostane nic, v dalších pracovních dnech mu zaměstnavatel vyplatí náhradu 
mzdy a od 15. dne bude dostávat nemocenskou od správy sociálního zabezpečení za dny 
kalendářní 

 

 

Zdroj:  vlastní zpracování 



 

 

Příloha č.6: Tabulka výše nemocenské v roce 2010 

 

hrubá  
mzda 

Doba trvání pracovní neschopnosti 

 7 dní 14 dní 30 dní 60 dní 

8 000 395 1 383 3 671 7 961 

12 000 593 2 074 5 498 11 918 

16 000 790 2 765 7 325 15 875 

20 000 988 3 456 9 152 19 832 

25 000 1 222 4 276 11 300 24 470 

30 000 1 387 4 852 12 820 27 760 

35 000 1 551 5 428 14 340 31 050 

40 000 1 655 5 792 15 280 33 070 

50 000 1 820 6 368 16 800 36 360 

Částky jsou v korunách za uvedený počet dní, zaměstnanec dostal neschopenku v pondělí, 
první tři dny nedostane nic, v dalších pracovních dnech mu zaměstnavatel vyplatí náhradu 
mzdy a od 15. dne bude dostávat nemocenskou od správy sociálního zabezpečení za dny 
kalendářní 

 

 

Zdroj:  vlastní zpracování 



 

 

Příloha č.7: Tabulka výše ošetřovného v letech 2009-2010 

 

hrubá  
mzda 

Doba trvání ošetřovného 

 3 dny 5 dní 9 dní 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

8 000 429 0 715 286 1 287 858 

12 000 642 0 1 070 428 1 926 1 284 

16 000 855 0 1 425 570 2 565 1 710 

20 000 1 068 0 1 780 712 3 204 2 136 

25 000 1 317 0 2 195 878 3 951 2 634 

30 000 1 494 0 2 490 996 4 482 2 988 

35 000 1 671 0 2 785 1 114 5 013 3 342 

40 000 1 779 0 2 965 1 186 5 337 3 558 

50 000 1 959 0 3 265 1 306 5 877 3 918 
 

 

Zdroj:  vlastní zpracování 

 




