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Anotace 

 

Předmětem práce s názvem „Analýza vývoje nemocenského pojištění v ČR“ je 

rozbor legislativního průběhu nemocenského systému v České republice  a jeho dopad 

na ekonomické subjekty a také tvorba modelových výpočtů nemocenských dávek od 

roku 2008 po současnost. V posledních letech jsou zřejmé sílící tlaky na šetření 

veřejných financí a nemocenské pojištění je právě jednou z takto dotčených oblastí. 

Cílem této práce je tedy zhodnotit aplikované změny v systému nemocenského 

zabezpečení z hlediska jejich dopadů na zaměstnance a zaměstnavatele, identifikovat 

problémové oblasti a navrhnout jejich řešení. 

 

Klíčová slova: nemocenské pojištění, dávky nemocenského pojištění, zaměstnanci. 

 

 

 

 

Summary 

 The subject matter of this thesis entitled "Analysis of development of Health 

Insurance in the Czech Republic" is a legislative analysis of the health insurace system 

in the Czech Republic and its impact on economic entyties and the creation of model 

calculation of sickness benefits from 2008 to the present. In recent years, increasing 

pressures are evident in the economization of public finances and health insurance is 

just one of the concerned areas. The aim of this thesis is to evaluate of applied changes 

in the health security system and their impact on employees and employers, to identify 

problem areas and propose their solution. 

 

Key word: invalid insurance, invalid benefits, employees. 
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1 Úvod 

Tato práce v několika rovinách charakterizuje a rozebírá nemocenské pojištění 

výdělečně činných osob v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí. Za tyto události 

jsou povaţovány ţivotní situace, kdy si občan nemůţe vlastními prostředky zajistit obţivu. 

A právě za těchto okolností jsou tyto osoby zabezpečovány státem dávkami nemocenského 

pojištění. Nejvýznamnější a nejvíce čerpané jsou nemocenské dávky (a právě ty budou 

v práci nejsledovanější), dále peněţitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství. 

Systém nemocenského pojištění ve svém vývoji doznal několika výrazných změn, 

které více či méně měly snahu zajistit sníţení mandatorních výdajů ze státního rozpočtu, 

neoprávněné čerpání dávek z nemocenského pojištění a v neposlední řadě vedly k posílení 

odpovědnosti všech účastníků systému - zaměstnanců, zaměstnavatelů, osob samostatně 

výdělečně činných (dále jen OSVČ) a také lékařů. Významnou otázku v této oblasti 

zaujímá také ekonomický dopad na zúčastněné subjekty, především na zaměstnance a 

zaměstnavatele. 

Cílem práce tedy bude jednak vysledovat historický vývoj systému, také poukázat a 

vyhodnotit legislativu nemocenského pojištění posledních několika let, ale i nastínit 

hledisko ekonomické. 

Téma jsem si vybrala hned ze dvou důvodů: jedním je fakt, ţe pracuji na Okresní 

správě sociálního zabezpečení v Chomutově, která zastupuje stát v tomto systému vůči 

subjektům v rámci okresu, tudíţ k problematice mám velmi blízko a jsem bezprostředně 

zasvěcena do veškerých změn, posunů vpřed či vzad a do vzájemných vazeb. Dalším 

důvodem je to, ţe i já se mohu ocitnout na „druhé straně barikády“ a ze své role úředníka 

zabezpečující tento systém se mohu stát tím, kdo dávky ze systému bude čerpat. 
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2 Vývoj nemocenského pojištění ve sledovaném 

období 

2.1 Základní údaje o nemocenském pojištění 

Nemocenské pojištění (dále jen NP) je určeno pro výdělečné osoby, které v 

případech tzv. krátkodobých sociálních událostí zabezpečuje stát peněţními dávkami: 

nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v 

těhotenství a v mateřství. Tyto dávky vyplácejí okresní správy sociálního zabezpečení za 

jednotlivé kalendářní dny a jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Pojištění je upraveno 

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

předpisů, jenţ byl v roce 2006 uveřejněn ve Sbírce zákonů, ale jeho účinnost byla odloţena 

z 1. ledna 2007 na 1. ledna 2008 a poté opět o jeden rok, jeho přijetím došlo k zásadním 

změnám v této oblasti. Pojistné na NP je součástí pojistného na sociální zabezpečení, 

spolu s pojistným na důchodové pojištění a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti a 

je upraveno zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, výše se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu 

zjištěného za rozhodné období. 

Sazby pojistného na nemocenské pojištění stanoví § 7 zákona o pojistném a dle 

současné právní úpravy je stanovena ve výši 3,3 % z vyměřovacího základu pro 

zaměstnavatele s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců niţším neţ 26 a to v případě, 

pokud si tuto sazbu sám pro kalendářní rok stanoví [3]. Pro ostatní zaměstnavatele činí 2,3 

%. Pokud se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou, která se dobrovolně k NP 

přihlásila, pak musí odvádět 2,3 % z vyměřovacího základu [3]. 

Kdo je účasten nemocenského pojištění:  

 jednak jsou to zaměstnanci, a to povinně za splnění tří podmínek: výkon 

práce na území ČR, rozsah práce min. 15 kalendářních dní, rozhodný příjem 

v minimální výši 2000 Kč 

 dále jsou to OSVČ, kdeţto v jejich případě je účast pouze dobrovolná. 
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Zaměstnanec (potaţmo i OSVČ) má dle současné právní úpravy nárok na 

nemocenské dávky od 22. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti 

(dále jen DPN) do konce pracovní neschopnosti, (max. ale 380 kalendářních dnů), po dobu 

prvních 21 kalendářních dní je zaměstnanec zabezpečen náhradou mzdy, ale to aţ od 4. 

dne vzniku DPN, po první tři dny mu náhrada mzdy nenáleţí, jedná se o tzv. karenční 

dobu. Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % z denního vyměřovacího základu. 

Peněžitá pomoc v mateřství je přiznána zaměstnanci či zaměstnankyni (zákon 

umoţňuje střídání matky dítěte s jejím manţelem či otcem dítěte v péči o dítě a kaţdý 

z nich má při této péči nárok na výplatu peněţité pomoci v mateřství), pokud je účasten NP 

a v posledních dvou letech před dnem přiznání dávky trvala tato účast po dobu alespoň 270 

dnů. U OSVČ je podmínkou účast na NP po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním 

roce před dnem počátku podpůrčí doby. Výše peněţité pomoci v mateřství za kalendářní 

den činí 70 % denního vyměřovacího základu. 

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, jenţ nemůţe pracovat z důvodu ošetřování 

nemocného člena domácnosti nebo pečování o zdravé dítě mladší 10 let, protoţe školní či 

dětské zařízení bylo uzavřeno, nebo osoba pečující o dítě sama onemocněla, nemůţe však 

uplatnit nárok na ošetřovné na dítě, na které jiţ (zpravidla) druhý z rodičů uplatnil nárok na 

peněţitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Podpůrčí doba při této dávce trvá 

nejdéle 9 kalendářních dnů (u osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno 

dítě ve věku do 16 let nejdéle 16 kalendářních dnů). Výše ošetřovného za kalendářní den 

činí 60 % denního vyměřovacího základu. 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství náleţí zaměstnankyni, která 

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

důvodu dosahuje niţšího příjmu, vyplácí se za kalendářní dny, v nichţ trvalo převedení na 

jinou práci, nejdéle do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. 

Chce - li si zaměstnanec uplatnit nárok na dávku, musí svému zaměstnavateli 

předloţit ţádost o dávku, ten ji spolu s podklady pro stanovení nároku na dávku a její 

výplatu zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Ta je povinna vyplatit 

dávky NP ve lhůtě 1 měsíce následujícího po dni, v němţ byla ţádost doručena. 
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2.2 Historie nemocenského pojištění 

Nemocenské pojištění, jakoţto systém jeho výběru a sociálního pojištění vůbec 

procházelo různými historickými etapami. Jestliţe bychom chtěli poznat historii sociálního 

zabezpečení, museli bychom se poohlédnout aţ do dob středověku. Tehdejším nositelem 

sociálního zabezpečení byla především církev, která poskytovala nemocným almuţnu a 

pokud bylo třeba i přístřešek. Z té doby je patrné, ţe péče o práceneschopné bylo 

především záleţitostí soukromou a církevní. Ale jiţ v těchto raných dobách se začala 

objevovat myšlenka solidarity a vzájemnosti, na jejichţ principu je i dnešní sociální 

zabezpečení zaloţeno. 

Velké změny a vývoj v dané oblasti jsou zaznamenány z dob průmyslové 

revoluce, coţ znamená od konce 18. století. Tato doba přinesla prohloubení sociálních 

rozdílů ve společnosti. A právě toto si vyţádalo potřebu nového systému, který by měl 

organizovaně a hromadně zajistit obyvatelstvo při onemocnění, stáří, invaliditě nebo jiných 

sociálních událostech, které by ohrozily jejich zdraví či dokonce zbavily moţnosti výdělku. 

Rakouská monarchie vydala v roce 1771 a 1781 dva předpisy, tzv. penzijní normály 

zakládající nárok na penzi pro vdovy a siroty po zaměstnancích, kteří věrně slouţili a 

druhý pro zaměstnance, kteří se alespoň po deseti letech uspokojivé sluţby stali 

neschopnými práce.  Právní normy, které v té době vznikaly, byly stále nedokonalé a 

neúplné. Podle těchto úprav byly nejlépe zabezpečeny jen některé vrstvy společnosti (např. 

důstojníci, soudci, úředníci). 

Další etapou je konec 19. století. V tehdejším parlamentu se několik let 

projednávaly návrhy zákona o nemocenském a úrazovém pojištění dělnickém. Zákon o 

nemocenském pojištění č. 33 nabyl účinnosti 1. 8. 1889. Z historických pramenů je zřejmé, 

ţe podnětem a vzorem pro tehdejší Rakousko-Uhersko byl vývoj pojištění v Německu, kde 

v té době vládl kancléř Bismarck. S odstupem doby je tento zákon povaţován za 

významnou sociální reformu. Z pojištění, na rozdíl od současnosti, náleţely dávky léčebné 

a peněţité, ale co platí dodnes je to, ţe nemocenské pojištění je obligatorním pojištěním. 

Zákon měl samozřejmě i své stinné stránky, např. organizační roztříštěnost zákona nebo 

nedostatečné provádění pojištění, coţ vedlo k jeho obcházení zaměstnavateli. Část věnující 

se dávkám byla dosti omezená, ale jiţ obsahovala hlavní věcné i peněţité dávky v nemoci 

a v mateřství. I přes veškeré záporné aspekty mělo nemocenské pojištění snahu se rozvíjet. 

Následovala však první světová válka, která pozastavila slibované rozšíření pojištění. 
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V říjnu 1920 přednesl v parlamentu poslanec Johanis nový návrh zákona, který 

by měl řešit sociální pojištění. Poté následovaly další návrhy od kaţdé parlamentní 

politické strany. Poslanecká sněmovna však svou rozpravu nedokončila, byla ustanovena 

komise, která denně pracovala na znění zákona. Výsledkem její činnosti byl návrh 

budoucího zákona č. 221/1924 Sb. z. a. n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, 

invalidity a stáří. Byl vyhlášen dne 30. 10. 1924. Platnost tohoto zákona znamenala velký 

krok vpřed a zásadní přelom v oblasti sociálního zabezpečení. Vznikla Ústřední sociální 

pojišťovna, která se mimo jiné starala také o nemocenské pokladny, nově pojmenované 

jako nemocenské pojišťovny. Kromě nového jména přibyly pojišťovnám i nové povinnosti 

a úkoly. Nejenţe vybíraly pojistné, ale také začaly vést evidence o pojištěncích a 

hospodařit s příjmy z tohoto pojistného. Výsledkem všech těchto počinů byla stabilizace 

sociálního systému, jenţ byl zaloţen na rovnováze mezi příjmy a výdaji. Pojistné hradili 

zaměstnavatelé i zaměstnanci, v některých případech nesli celé pojistné zaměstnavatelé.  

Dalšími mezníky jsou např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, jímţ byly 

zrušeny dosavadní právní normy z této oblasti. Zákonem č. 102/1951 Sb., o přebudování 

národního pojištění bylo ustanoveno, ţe nemocenské pojištění bude spravovat Revoluční 

odborové hnutí (zde zůstalo aţ do roku 1990). Bylo to v době, kdy se převáděly do 

organizací a závodů některé funkce státu, protoţe se počítalo s tím, ţe pojištění budou 

moci obstarávat sami pracující nebo jejich funkcionářské orgány. Tehdy panoval názor, ţe 

pro tento druh činnosti není třeba odborného ani věcného aparátu.  

Dalším důleţitým momentem je zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění 

zaměstnanců, který mimochodem platil do nedávné minulosti s tím, ţe prošel různými 

úpravami, změnami a doplňky. Do přestavěné dávkové soustavy byly zaneseny některé 

prvky na podporu cílů dle sovětského modelu, které ve své podstatě s dávkami 

nesouvisely, jednalo se především o protifluktuační a protiabsenční momenty, podle 

kterých pak byly stanoveny sazby peněţitých dávek, popř. nároky na dětské přídavky. I 

v tomto zákoně se odráţela tehdejší politika, která měla tendenci potlačovat soukromý 

sektor, především v zemědělství a to tím, ţe bylo upuštěno od zásady univerzality pro 

všechny pracovníky – přestalo se totiţ počítat se zavedením nemocenského pojištění pro 

samostatně hospodařící občany. Zásadní změnou prošlo i stanovení výše denního 

nemocenského, které bylo počítáno podle získané doby zaměstnání od 60 do 90 %, 

přičemţ za první tři dny pracovní neschopnosti denní výše nemocenského činila 50 aţ     
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70 % (před tím bylo odstupňováno dle mzdových tříd a náleţelo aţ od čtvrtého dne 

pracovní neschopnosti). 

Průlomový okamţik v NP přinesl nový zákon o nemocenském pojištění, který 

nabyl platnosti v roce 2006, ale jeho účinnost byla dvakrát odloţena. Zákon č. 187/2006 

Sb., o nemocenském pojištění zavedl dvě základní změny do dosavadního systému:  

1. přenesení provádění nemocenského pojištění z organizací na okresní správy 

 sociálního zabezpečení 

2. poskytování nemocenského aţ od 15. dne pracovní neschopnosti. 

Druhá uvedená změna si vyţádala zavedení institutu náhrady mzdy, kterou musí 

poskytovat zaměstnavatel v období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní 

neschopnosti, zásady poskytování jsou upraveny v zákoníku práce. 

 

2.3 Zákon o nemocenském pojištění v letech 2008 - 2011 

Hledisko časové - nemocenské pojištění budu hodnotit ve třech časových 

rovinách:  

 dle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění 

z roku 2008 

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

2009 

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

2011 

(rok 2010 je vynechán záměrně, jelikoţ právní úprava nepřinesla významné změny) 

 Další hodnocení bude z hlediska subjektů: jedná se o poskytovatele a příjemce 

dávek, tzn. zaměstnavatel, zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná a v poslední 

řadě stát. 

 

 2.3.1 Zákon č. 54/1956Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců,  ve 

znění z roku 2008 

 Tento zákon (v jakémkoliv jeho znění) nebyl zdaleka tak rozsáhlý jako jeho 

nástupce od 1. 1. 2009. Avšak změny, které jej v tomto roce postihly, byly velmi zásadní a 

četné. Celkem třikrát byl změněn paragraf týkající se poskytování dávek za nemocenské. 

Od ledna 2008 v rámci změn provedených zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů byla do systému zavedena třídenní tzv. karenční doba, po jejíţ dobu 
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pojištěnci nenáleţela nemocenská dávka (tudíţ ţádný příjem). V encyklopedii se uvádí, že 

karenční doba je časový úsek, kdy sice již nastala určitá rozhodná právní skutečnost, avšak 

právní norma stanoví, že následky této právní skutečnosti se uplatní až po uplynutí další 

pevně stanovené lhůty.  

 Změny zavedené zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů, tudíţ i institut karenční 

doby, byly záhy napadeny skupinou 67 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu české 

republiky, zastoupené poslancem Mgr. M. Haškem, byl podán návrh k Ústavnímu soudu 

na zrušení celého jiţ zmíněného zákona, popř. na jeho jednotlivá, v návrhu blíţe označená 

ustanovení. Ústavní soud dal navrhovatelům za pravdu a nálezem č. 166/2008 Sb., byla 

karenční doba zrušena. Dle mého názoru je velmi vhodné část ústavního nálezu zde 

citovat, neboť plně koresponduje s mým smýšlením, co by úřední osoby, ale i občana 

českého státu. Jsem velmi ráda za to, ţe ukvapená rozhodnutí našich zastupitelů, potaţmo 

vlády, která někdy zacházejí za hranice ústavnosti, mohou být (a v tomto případě i byly) 

povaţovány ve svých principech za protiprávní a musí být okamţitě napraveny.  

 „Podle názoru Ústavního soudu je návrh v této části důvodný, protože zrušení 

poskytování nemocenského za prvé tři dny pracovní neschopnosti je v rozporu s 

ustanovením čl. 30 odst. 1 Listiny, konkrétně s právem na přiměřené hmotné zabezpečení 

při nezpůsobilosti k práci. Změna ustanovení § 15 odst. 1, 3 a § 16 zákona č. 54/1956 Sb., 

o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších zákonů, odebírá všem 

zaměstnancům v pracovní neschopnosti či karanténě nárok na nemocenské dávky po dobu 

prvních tří dnů pracovní neschopnosti či karantény. Jedná se o poněkud pohodlný až 

svévolný postup ze strany státu, který kvůli neurčitému počtu zneuživatelů nemocenských 

dávek, plošně postihuje všechny kategorie zaměstnanců. Výsledkem je stav, kdy převážná 

většina zaměstnanců zůstává, po dobu prvých tří dnů pracovní neschopnosti, bez 

jakýchkoliv prostředků, zatímco jejich povinnost platit pojistné zůstala nedotčena. 

Nedotčena samozřejmě zůstala i jejich povinnost platit tzv. regulační poplatky, vyhledají-li 

lékařskou pomoc. Je nepřípustné, aby stát pouze vyžadoval splnění povinností ze strany 

zaměstnanců (v daném případě plnění pojistného) a nedbal přitom ochrany jejich zájmů, 

postihne-li je zmíněná událost v podobě pracovní neschopnosti. Došlo tak k porušení práv 

zaměstnanců, které dosahuje ústavněprávní dimenze. Systém nemocenského pojištění by 

neměl sloužit ke krytí deficitu státního rozpočtu. 

 Jelikož většina běžných onemocnění je krátkodobá, výsledkem může být, že 

zaměstnanci budou na svou nemoc čerpat dovolenou (na zotavenou!), což je ovšem v 

http://iuridictum.pecina.cz/w/Pr%C3%A1vn%C3%AD_skute%C4%8Dnost
http://iuridictum.pecina.cz/w/Pr%C3%A1vn%C3%AD_norma
http://iuridictum.pecina.cz/w/Lh%C5%AFta
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příkrém rozporu s jejím účelem. Dalším řešením bude zpravidla „přecházení nemoci“ bez 

návštěvy lékaře a pracovní neschopnosti. Tím se otevírají dveře jednak k šíření některých 

onemocnění mezi spoluzaměstnance, jednak k eventuálním větším škodám na zdraví v 

budoucnu a k vývoji zdravotních komplikací v důsledku neléčení původního onemocnění. 

Tím může dojít i k nezanedbatelnému zvýšení nákladů na léčení v případě komplikací, které 

poté může i převýšit výši dávek nemocenského, které by mohly být či byly v prvních třech 

dnech vyplaceny.                                                                     

 Nemoc je obdobou pojistné událostí a její existence musí být prokázána 

odpovídajícím způsobem (lékařským vyšetřením). Místo řešení ve formě zavedení důsledné 

kontroly lékařů i pojištěnců, stát přenáší důsledky své neochoty či neschopnosti k realizaci 

této kontroly na bedra většiny poctivých zaměstnanců. Totéž platí o předepsané karanténě, 

která je pro zaměstnance objektivní skutečností, ve většině případů pohromou, vynucenou 

správním rozhodnutím. Rozhodnutí o karanténě je totiž preventivním opatřením na základě 

hygienických právních předpisů, za splnění příslušných podmínek.“ [15] 

 Jak tedy byly vypláceny nemocenské dávky v tomto roce? O této otázce vypovídá 

následující tabulka: 

 

Tabulka 1: Sazby nemocenských dávek 

 
sazby nemocenských dávek z denního vyměřovacího základu  

(dále DVZ) pro rok 2008 

počet dnů pracovní neschopnosti 
období 

1.- 3. den 4. - 30. den 31. - 60. den od 61. dne 

1.1. - 30.6.2008 0 60 % DVZ 66 % DVZ 72 % DVZ 

1.7. - 31.8.2008 60% DVZ 60 % DVZ 66 % DVZ 72 % DVZ 

1.9. - 31.12.2008 25 % DVZ 60 % DVZ 66 % DVZ 72 % DVZ 

 

[1] 
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Takto stanovená nemocenská se musela zákonitě odrazit do celkového počtu 

stonajících a následně do celkového počtu prostonaných dní, neboť ztráta výdělku 

z důvodu nemoci a ještě první tři dny bez náhrad ušlého zisku vedla skutečně k tomu, ţe 

téměř kaţdý, kdo onemocněl běţnou chřipkou, popřípadě jiným krátkodobým 

onemocněním si jej odleţel na úkor své dovolené anebo (v tom horším případě) chodil dál 

do zaměstnání. A jak uţ zaznamenal ve svém nálezu Ústavní soud, můţe mít tento způsob 

„léčby“ nedozírné následky úzce spjaté s dalšími vlivy na lidský organismus, ale i 

s dalšími výlohami a náklady ze státní pokladny. Pokud se však vrátím k záměru vlády na 

nemocenských ušetřit, je jednoznačné, ţe se jí to zdařilo. Statistické údaje, které 

porovnávají rok 2008 oproti předchozímu roku, jsou toho důkazem: 

 

Tabulka 2: Porovnání počtu prostonaných dní a objemu vyplacených dávek v roce 2007 oproti roku 

2008 

100 589 119 87 851 038
počet prostonaných 

dnů

objem vyplacených 

dávek NP v Kč

r. 2007

12,67%

34 670 904 249,00 31 881 609 416,00 8,05%

r. 2008 pokles pocentuelně

19,17%24 769 072 712,0027 880 800 788,00nemocenské v Kč
 

  [7] 

 

 Abych prokázala, ţe tento legislativní počin v roce 2008 skutečně ovlivnil pokles 

nemocenských, dokládám ještě jednu tabulku, která porovnává rok 2006 s rokem 2007:          

                                                                                                                                  

Tabulka 3: Porovnání počtu prostonaných dní a objemu vyplacených dávek v roce 2006 oproti roku 

2007 

3,4% nárůst27 880 800 788,0026 962 635 796,00nemocenské v Kč

objem vyplacených 

dávek NP v Kč

r. 2006

3,97% pokles

32 773 353 524,00 34 670 904 249,00 5,78% nárůst

r. 2007
procentuelní 

vyjádření

104 747 532 100 589 119
počet prostonaných 

dnů

 

   [7] 
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2.3.2 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 

 z roku 2009 

 Jak uţ bylo řečeno v předešlých kapitolách, nový zákon o nemocenském pojištění 

přinesl zásadní průlomové změny v této oblasti. Rozsáhlá norma specifikovala podrobně 

povinnosti všech subjektů, kterých se toto pojištění dotýká. Za nejzásadnější změnu 

povaţuji fakt, ţe nemocenská dávka náleţela pojištěnci, který byl uznán dočasně práce 

neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa déle neţ 14 dní. Tzn., ţe nemocenské 

se vyplácelo od 15. dne nemoci, do té doby měl zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, 

jenţ byla stanovena dle § 192 a následujících zákoníku práce.  

 Další důleţitou změnou, která rozhodně stojí za zmínku je to, ţe veškeré výplaty 

dávek nemocenského pojištění přebraly okresní správy. Do té doby zaměstnavatelé s více 

jak 25 zaměstnanci vypláceli dávky sami, pojistné na sociální zabezpečení si o tyto dávky 

poté poníţili.   

 Dle výše uvedených důvodů by zákon vyzněl tak, ţe odlehčil zaměstnavatelům od 

počítání nemocenských dávek, které v některých případech bývalo někdy sloţité. Účetní 

těchto firem s nimi měli dosti značné potíţe a nespočetněkrát došlo i k tomu, ţe 

nemocenské bylo vyčísleno chybně. Následnou kontrolou prováděnou okresní správou 

sociálního zabezpečení byl pak vyčíslen nedoplatek nemocenské, který musel být 

zaměstnanci doplacen anebo - v tom horším případě - přeplatek nemocenské, jenţ musel 

být uhrazen zodpovědnou osobou, mnohdy právě účetní.  

 Jenţe opak je pravdou: tím, ţe byl zaveden institut náhrady mzdy za dočasnou 

pracovní neschopnost (nebo karanténu) byl zaměstnavatel zatíţen zvýšenými náklady za 

nemocného zaměstnance. Přestoţe odvody pojistného se o jedno procento pro 

zaměstnavatele sníţily, mohl si od celkového úhrnu pojistného odečíst pouze ½ z úhrnu 

náhrady mezd. Důsledek si pak můţeme logicky vyvodit: zaměstnavatel bude mít zájem 

pouze o pracovníky s nulovou pracovní neschopností, zaměstnanec často stonající bude pro 

něj finančně zatěţující. 

 Ale i ze strany zaměstnance bylo nevýhodné být nemocen. V důsledku všech těchto 

změn člověk, který onemocněl běţným respiračním onemocněním, raději čerpal dovolenou 

anebo dál docházel i nachlazen do zaměstnání, protoţe být uznán dočasně práce 

neschopným se jednoduše nevyplácelo.  

 Následující tabulky vykazují sazby pro výpočet nemocenského a sazby pro výpočet 

náhrady mzdy: 
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    Tabulka 4: Sazby nemocenských dávek a náhrady mezd 

 
sazby nemocenských dávek z denního vyměřovacího základu  

(dále DVZ) pro rok 2009 

počet dnů pracovní neschopnosti 
období 

1.- 14. den 15. - 30. den 31. - 60. den od 61. dne 

1.1. - 31.12.2009 0 60 % DVZ 66 % DVZ 72 % DVZ 

sazby pro náhradu mzdy z průměrného výdělku  

pro rok 2009 

počet dnů pracovní neschopnosti 
období 

1.- 3. den 4. - 14. den - - 

1.1. - 31.12.2009 0 60 %  - - 

 

     [2] 

 

Denní vyměřovací základ i průměrný výdělek se dále musí redukovat, k tomu jsou 

stanoveny redukční hranice. Jakým způsobem se tedy celý výpočet stanoví, bude 

objasněno v kapitole 2.4. 

 

2.3.3 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 

 z roku 2011  

Změna tohoto zákona přinesla letos další významné zásahy do systému:  

 Poskytování náhrady mzdy se prodluţuje ze 14 na 21 kalendářních dnů trvání 

pracovní neschopnosti. V návaznosti na tuto změnu se na 21 dnů prodluţuje i období, 

v němţ můţe zaměstnavatel kontrolovat práceneschopného zaměstnance a období, v němţ 

nemůţe být zrušen pracovní poměr zaměstnanci, který byl uznán PN a trvá mu zkušební 

doba. 

Nemocenské náleţí aţ od 22. dne trvání PN a je zrušeno odstupňování sazby pro výpočet 

nemocenského podle délky trvání pracovní neschopnosti - od 1. 1. 2011 platí pouze jedna 

sazba ve výši 60 % (sazby 66 % a 72 % se ruší). Zaměstnanec, který bude uznán PN po 

skončení zaměstnání, ale ještě v ochranné lhůtě (tj. lhůta, kdy má ještě nárok na 

nemocenské), nemá v prvních 21 dnech trvání PN nárok na náhradu mzdy ani na 

nemocenské, teprve aţ od 22. dne trvání náleţí nemocenské. 

 Rozlišují se opět „malí a velcí zaměstnavatelé“ pro účely odečítání poloviny 

náhrady mzdy od odváděného pojistného za leden 2011 a následující měsíce a to takto: 
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zaměstnavatel, který zaměstnává méně neţ 25 zaměstnanců, se můţe dobrovolně přihlásit 

do zvláštního reţimu placení pojistného s tím, ţe jeho sazba bude o jedno procento vyšší 

neţ u ostatních plátců - tzn., ţe takový zaměstnavatel musí odvádět pojistné na sociální 

zabezpečení ve výši 26 % z vyměřovacích základů svých zaměstnanců, z toho pak jde na 

jejich nemocenské pojištění 3,3 %; kdeţto ostatní zaměstnavatelé budou odvádět pojistné 

ve výši 25 %, z toho pojistné na NP činí 2,3 %. Plátce přihlášený do zvláštního reţimu si 

pak nadále můţe od pojistného odečítat polovinu z úhrnu náhrady mezd vyplacené za 

prvních 21 dní PN. 

 

2.4 Způsob výpočtu náhrady mzdy a nemocenských dávek 

Stane-li se pojištěnec práce neschopným, náleţí mu nejprve náhrada mzdy a poté 

nemocenské dávky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel, který musí v prvé řadě zjistit 

průměrný výdělek pracovníka. Postup při zjišťování průměrného výdělku pro účely 

náhrady mzdy za PN je stejný jako pro náhradu mzdy například za dovolenou a zjišťuje se 

na pracovní hodiny (průměrný hodinový výdělek = hrubý příjem/odpracovaná doba v 

rozhodném období, rozhodné období pro tyto účely bývá zpravidla předchozí čtvrtletí). 

Tento zjištěný údaj se dále musí redukovat stanovenými redukčními hranicemi, náhrada 

mzdy je pak určitý podíl z redukovaného průměrného výdělku. Praktickou ukázkou tohoto 

celého výpočtu je kalkulačka výpočtu náhrady mzdy, kterou nabízí MPSV na svých 

webových stránkách jako pomoc firmám:  

 

Tabulka 5: Kalkulačka pro výpočet náhrady mzdy od 1. 1. 2011 

Počet hodin pracovní neschopnosti (nemoci) pro náhradu mzdy 56

Počet hodin karantény (od prvního dne) 0

250,00 Kč          

Redukce PHV

 do 144,38 Kč   redukce na 90% tj. na 129,9420 Kč       

nad 144,38 Kč    do 216,48 Kč   redukce na 60% tj. na 43,2600 Kč        

nad 216,48 Kč    do 432,95 Kč   redukce na 30% tj. na 10,0560 Kč        

nad 432,95 Kč    nezohledňuje se

Redukovaný PHV 183,2580

56 hodin 60% z 183,258 tj. 109,9548 x 56 6 157,4688 Kč    

0 hodin 60% z 183,258 tj. 109,9548 x 0 0,0000 Kč          

56 hodin

 NÁHRADA MZDY  (KARANTÉNA)   6 158 Kč            

Celkem náhrada

Výpočet výše NÁHRADY MZDY 

při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě v době od 1. ledna 2011

Průměrný hodinový výdělek  (PHV)  

podle zákona 262/2006 Sb.

Náhrada mzdy  (nemoc)

Karanténa od 1. dne

 

   [6] 
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Jestliţe má pojištěnec nárok na nemocenské, je mu následně vypláceno. Nárokem 

na výplatu dávky se rozumí nárok na její poskytování (vyplácení), vznikne po splnění 3 

podmínek: 

 jsou-li splněny podmínky nároku na dávku 

 nárok na dávku byl uplatněn 

 jsou splněny podmínky pro výplatu 

Výše nemocenského se odvíjí od doby trvání pracovní neschopnosti, není vázána na dobu 

poskytovaného nemocenského. Nejprve je nutné stanovit výši denního vyměřovacího 

základu a to tak, ţe se vyměřovací základ zjištěný za rozhodné období (rozhodné období je 

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

vydělí počtem kalendářních dnů připadajících do tohoto období. Tento postup můţeme 

povaţovat jako za základní, ale zákon samozřejmě stanovuje i určité odchylky odpovídající 

různým situacím. Denní vyměřovací základ je dále redukován stanovenými redukčnímu 

hranicemi a po redukci je moţné procentuelně stanovit výši nemocenského. MPSV i pro 

tyto účely má na svých stránkách pomocnou kalkulačku: 

 

Tabulka 6: Kalkulačka pro výpočet nemocenských dávek od 1. 1. 2011 

Počet  kalendářních dnů pracovní neschopnosti
1) 30

Vyměřovací základ denní  = D   nebo měsíční = M  M 25 000,00 Kč             

Denní vyměřovací základ pro nemocenské (DVZ ) neredukovaný 821,92 Kč                  

orientačně odpovídá průměrnému měsíčnímu příjmu cca 25 000 Kč                 

Počet kalendářních dnů pro náhradu mzdy  21

Počet kalendářních dnů nemocenského od 22. dne PN 9

Redukce DVZ

do 825 Kč      redukce na 90% tj. na 739,73 Kč                 

nad 825 Kč      do 1 237 Kč   redukce na 60% tj. na 0,00 Kč                     

nad 1 237 Kč   do 2 474 Kč   redukce na 30% tj. na 0,00 Kč                     

nad 2 474 Kč   nezohledňuje se

Redukovaný DVZ 740 Kč                      

Nemocenské od 22. dne 60% z  740 3 996 Kč                   

NEMOCENSKÉ celkem 3 996 Kč                  
1)

 počet kalendářních dnů od 1. dne pracovní neschopnosti.

Výpočet výše nemocenského

při vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) v roce 2011

podle zákona č. 187/2006 Sb.

tj. 444 x 9 dnů =

 

      [5] 
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  Pro srovnání vývoje výše nemocenských dávek (náhrady mzdy) je vytvořena 

následující tabulka, která zobrazuje období od roku 2008 po současnost pro čtyři různé 

výše vyměřovacích základů a pro pracovní neschopnost za dobu 30 kalendářních dní. 

K výpočtu jsem pouţila zmíněné kalkulačky, také jsem musela stanovit průměrný 

hodinový výdělek ke kaţdému vyměřovacímu základu a to takto: 

 

průměrný výdělek pro stanovení NM při odpracovaných 172 hodin za měsíc 

hrubá mzda 10 000,-   59,-  Kč/hod. 

hrubá mzda  25 000,-   146,- Kč/hod. 

hrubá mzda   35 000,-   204,- Kč/hod. 

hrubá mzda  70 000,-   406,- Kč/hod. 

 

 

Tabulka 7: Výpočet náhrady mzdy a nemocenských dávek za 30dní DPN 

náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské

0,00 4 806,00 1 785,00 2 848,00 1 785,00 2 848,00 1 785,00 1 602,00

náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské

0,00 10 368,00 4 330,00 7 008,00 4 339,00 7 024,00 4 339,00 3 996,00

náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské

0,00 10 368,00 5 500,00 8 912,00 5 509,00 8 912,00 5 568,00 5 067,00

náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské

0,00 10 368,00 7 557,00 12 288,00 7 580,00 12 336,00 7 730,00 7 074,00

25 000,00

35 000,00

70 000,00

výše VZ v Kč

porovnání náhrady mzdy + nemocenského v letech 2008 - 2011                                                                                         

z různých vyměřovacích základů (dále VZ) za 30 dní pracovní neschopnosti

10 000,00

výše náhrady mzdy + nemocenského v Kč

r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011

4 806,00 4 633,00

10 368,00

10 368,00

10 368,00

4 633,00

19 845,00 19 916,00 14 804,00

3 387,00

11 338,00

14 412,00

11 363,00

14 421,00

8 335,00

10 635,00

 

[zdroj: vlastní výpočty] 
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 Z tabulky lze vyčíst, ţe letošní výše nemocenského + náhrady mzdy rapidně klesla, 

coţ rozhodně souvisí s úspornými opatřeními vlády. Je moţné také konstatovat, ţe 

v letošním roce je výrazný rozdíl ve výši v závislosti na vyměřovacím základě oproti např. 

roku 2008, kdy bylo nemocenské od určitého výdělku stejné, a platila nepřímá úměra - čím 

vyšší plat, tím méně se vyplatí být v pracovní neschopnosti. Pokud ale pozoruji celkové 

výsledky v tabulce, mohu tuto úměru aplikovat i na letošní rok, protoţe pokles měsíčního 

příjmu v době nemoci je razantní a zřetelný právě u vyšších vyměřovacích základů. 

 Následující tabulka porovnává výši příjmů (náhrada mzdy + nemocenské) v době 

trvání pracovní neschopnosti, tentokrát za 60 dní: 

 

Tabulka 8: Výpočet náhrady mzdy a nemocenských dávek za 60 dní DPN 

náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské

0,00 10 146,00 1 785,00 8 188,00 1 785,00 8 188,00 1 785,00 6 942,00

náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské

0,00 21 888,00 4 330,00 20 148,00 4 339,00 20 194,00 4 339,00 17 316,00

náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy 25622 náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské

0,00 21 888,00 5 500,00 25 622,00 5 509,00 25 622,00 5 568,00 21 957,00

náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské náhrada mzdy nemocenské

0,00 21 888,00 7 557,00 35 328,00 7 580,00 35 466,00 7 730,00 30 654,00

25 000,00

35 000,00

70 000,00

výše VZ v Kč

porovnání náhrady mzdy + nemocenského v letech 2008 - 2011                                                                                         

z různých vyměřovacích základů (dále VZ) za 60 dní pracovní neschopnosti

10 000,00

výše náhrady mzdy + nemocenského v Kč

r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011

10 146,00 9 973,00

21 888,00

21 888,00

21 888,00

9 973,00

42 885,00 43 046,00 38 384,00

8 727,00

24 478,00

31 122,00

24 533,00

31 131,00

21 655,00

27 525,00

 

[zdroj: vlastní výpočty] 

 

Tyto výpočty prokazatelně vykazují, ţe financování dočasné pracovní neschopnosti je 

přijatelnější při dlouhodobých nemocech, ale hlavně pro zaměstnance s měsíčním platem 

pohybujícím se svou výší okolo průměrné mzdy a níţe. Při nadprůměrných platech (např. 

70 000,- Kč/měsíc) je výše nemocenských dávek podstatně niţší. 
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2.5 Přehled NP v zemích EU, EHP a Švýcarska 

Naše republika je jiţ od roku 2004 členem Evropské unie, a tak určitě není od věci, 

abych se alespoň okrajově zmínila o tom, jak probíhá nemocenské pojištění u ostatních 

členských států. Ve většině zemí jsou dávky nemocenského pojištění vypláceny 

prostřednictvím příslušné sociální instituce, jen ve výjimečných případech je tato záleţitost 

přenesena na zodpovědnost zaměstnanců. 

Aby mohla být nemocenská dávka vyplacena, musí být nejprve poskytovateli 

dávky předloţena lékařská zpráva o pracovní neschopnosti - to je společný rys všech zemí 

EU, přičemţ některé členské země poţadují tato potvrzení aţ od určitého dne nemoci. 

Další podmínkou pro splnění nároku je ve většině zemí splnění čekací doby jako 

odpracování určitého počtu dní, hodin nebo placení pojistného v určeném období. Pokud 

bych měla vyjmenovat ještě další podmínky, jsou jimi: zákaz pobírání sociálních dávek z 

jiného systému, nepřekročení důchodového věku, dosaţení minimálních poţadovaných 

příjmů apod. 

Institut karenční doby, tj. počet dní od vzniku nemoci, kdy zaměstnanci nemají 

narok na výplatu dávky, je také zaveden v některých zemích unie. Ve Francii, Itálii a v 

Řecku je to doba tří dnů, delší karenční dobu má Finsko (9 dní), naopak 1 den této doby je 

v Belgii a Švédsku. V některých státech nebyla karenční doba vůbec zavedena - např. 

v Lucembursku nebo v Dánsku. 

Od příjmů se odvíjí výše nemocenských dávek a stanovuje se procentní sazbou. Ta 

je podmíněna především délkou pracovní neschopnosti, ale zkoumají se i další aspekty. 

Základní procentní sazba se pohybuje ve většině států kolem 50 a 60 %. V některých 

zemích je však vyšší, např. v Lucembursku 100 %, ve Švédsku 80 % a v Nizozemí 70 %. 

Jsou ale také země, ve kterých jsou dávky vypláceny paušálně - např. ve Velké Británii 

nebo v kombinaci s procentní sazbou (Finsko). V Rakousku je dávka paušální, pokud 

osoby pobírají niţší neţ poţadovaný příjem. Pokud zaměstnanec onemocní tuberkulózou, 

můţe dojít ke zvýšení nemocenské (Portugalsko). 

Také délka pobírání dávek je různorodá, rozmezí se pohybuje od 180 dnů po 1 095 

dnů - jako např. v Portugalsku, kde v případě onemocnění tuberkulózou se dávky dokonce 

pobírají neomezenou dobu, stejně tak ve Švédsku, ale neomezení platí pro všechny druhy 

nemocí. Ve většině zemí pak převaţuje doba 1 roku. Vyplácení nemocenských dávek však 

lze prodlouţit, pokud je v dohlednu zlepšení zdravotního stavu nebo pokud se jedná o 

chronické onemocnění (Francie) či o pracovní úraz (Dánsko). 
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Souhrnným přehledem umístěným v příloze č. 1 jsem chtěla nastínit, jak probíhá 

nemocenské pojištění, resp. pobírání nemocenských dávek zaměstnanců v některých 

zemích Evropy, údaje jsou vyhodnocovány za předchozí rok. Z těchto souhrnných údajů 

lze vyvodit závěr, ţe některé sledované země se od základu liší svým systémem 

nemocenského pojištění od toho našeho. Kaţdopádně lze však říci, ţe se v něm odráţí 

vyspělost a ekonomika státu, málokterý stát si můţe dovolit vyplatit osobám v pracovní 

neschopnosti dávky ve výši 100 % příjmu.  
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3 Vliv nemocenského pojištění na ekonomické 

 subjekty 

 Abych mohla objektivně uchopit a posoudit tuto záleţitost, vypracovala jsem 

dotazník, který by měl částečně k tomuto pomoci a rozdala jsem jej mezi své kolegyně a 

kolegy v zaměstnání, mezi své známé a příbuzné. Ze stovky rozdaných dotazníků se mi 

vrátila necelá polovina vypracovaných, takţe pro danou problematiku jsem vyhodnotila 

celkem 45 anonymně zodpovězených dotazníků. Rozbor je následující: 

 

 otázka č. 1: Jste muţ či ţena? 

Z tohoto zadání vyplynulo, ţe dotazník vypracovalo 15 muţů a 30 ţen. 

 

 otázka č. 2: Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

Respondenti měli moţnost výběru ze tří částek - do 10.000,- Kč, od 10.001,- Kč do 25.000 

Kč, od 25.001,- Kč a více. Celkem 8 muţů má měsíční příjem do 25.000,- Kč, 7 muţů nad 

25.000,- Kč. U ţen byla odpověď následující: 5 ţen má příjem do 10.000,- Kč a 25 ţen od 

10.000,- do 25.000,-. 

 

 Graf 1: Měsíční příjem mužů v Kč 

  

muži a jejich měsíční příjem netto

0%

53%

47%
do 10 000 

10 001 - 25 000

25 001 a více
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 Graf 2: Měsíční příjem žen v Kč 

ženy a jejich čístý příjem netto

83%

17%0%

do 10 000

10 001 - 25 000

25 001 a více

 

  

 

 otázka č. 3: Jste zaměstnancem, zaměstnavatelem, osobou výdělečně činnou nebo 

momentálně nezaměstnaným? 

Z vybraného „vzorku“ populace bylo 12 muţů a 24 ţen zaměstnanými, 3 muţi a 6 ţen 

podnikalo a z toho ještě 2 muţi a 1 ţena navíc byli zaměstnavateli, nikdo nebyl 

nezaměstnaným. 

 otázka č. 4: Jaký je Váš věk? 

V dotazníku bylo nabídnuto rozmezí 18 - 25 let, 26 - 40 let, 41-60 let, nad 60 let. Do první 

kategorie se zařadili 2 muţi a 4 ţeny, do druhé kategorie 8 muţů a 15 ţen, do třetí 

kategorie 5 muţů a 11 ţen, k poslední kategorii se nikdo nepřiřadil. 

 

 Graf 3: Věk mužů 

věkové rozložení - muži

13%

54%

33%

0%
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Pavlína Dvořáková: Analýza vývoje NP v ČR 

 20 2

0

 

 Graf 4: Věk žen 

věkové rozložení - ženy

13%

50%

37%

0%

18-25

26-40
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nad 60

 

   

 otázka č. 5: Pokud onemocníte běţným nachlazením, chodíte i přesto do 

zaměstnání? 

Dotazující mohli odpovědět třemi způsoby: -ano, chodím i přesto do zaměstnání; -

nechodím, ale čerpám dovolenou; -nechodím do zaměstnání, jdu k lékaři, aby mně uznal 

práce neschopným. Celkem 3 muţi se přiklonili k odpovědi první, tudíţ chodí do 

zaměstnání i při nachlazení a 12 muţů jde opravdu k lékaři pro neschopenku. 22 ţen 

odpovědělo, ţe i přes nachlazení raději dále chodí do zaměstnání, 4 ţeny si v zaměstnání 

nahlásí dovolenou a 4 ţeny jdou skutečně při nachlazení k lékaři, aby je uznal práce 

neschopnými.  

 

 Graf 5: Nemoc u mužů 

chování mužů při nachlazení
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 Graf 6: Nemoc u žen 

chování žen při nachlazení
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 otázka č. 6: Kdy jste byl/a naposledy v pracovní neschopnosti? 

1 muţ odpověděl, ţe stonal v době kratší neţ jeden rok, stejně tak odpověděla i 1 ţena. 

Před více jak rokem stonali 2 muţi a 1 ţena, naposledy před 5 lety marodilo 6 muţů a 1 

ţena a konečně před více jak 10 lety byl v pracovní neschopnosti 3 muţi a 1 ţena. 

 

 otázka č. 7: Pokud jste byl/a uznán/a dočasně práce neschopným/nou, trvala Vaše 

nemoc déle neţ 1 měsíc? 

K této otázce se kladně vyjádřili 2 muţi a 3 ţeny, záporně 10 muţů a jedna ţena. 

 

 otázka č. 8: Pokud jste stonal/a delší dobu neţ 1 měsíc, postačili Vám nemocenské 

dávky na běţná vydání na domácnost, stravu, apod.? 

ANO odpověděl 1 muţ a 2 ţeny, NE odpověděl 1 muţ a 1 ţena. 

 

 otázka č. 9: Myslíte si, ţe dnešní systém způsobu náhrady mzdy za nemoc, popř. 

systém nemocenských dávek je dobře nastaven? 

ANO odpověděli 3 muţi a 5 ţen, NE odpovědělo 12 muţů a 25 ţen 
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 Graf 7: Systém nemocenského pojištění a muži 

odpověď můžu, zda vyhovuje nastavený systém NP
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 Graf 8: Systém nemocenského pojištění a ženy 

odpověď žen, zda vyhovuje nastavený systém NP

17%

83%

ano

ne

 

  

 

 otázka č. 10: Pokud jste se v předchozí otázce vyjádřil/a záporně, můţete napsat 

proč? 

 Z těchto odpovědí lze s určitostí konstatovat, ţe většina dotázaných se shoduje na 

faktu, ţe v současné době se nikomu nevyplatí být nemocný, jelikoţ ztrácí na výdělku. 

Z pohledu zaměstnance jde také o to, ţe zaměstnavatel můţe mít jakýsi „trumf v rukávu“ a 

často nemocného zaměstnance se můţe při první příleţitosti „zbavit“, tzn., ţe zaměstnanci 

se obávají výpovědi. Na druhou stranu - z pohledu zaměstnavatele je velmi nevýhodné 

zaměstnávat často stonající zaměstnance, protoţe financování prvních tří týdnů nemoci jde 

z nákladů zaměstnavatele, proto člověk, který bývá často v pracovní neschopnosti je pro 

firmu „drahá“ pracovní síla. 
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 Dále jsem vyhodnocovala svůj postoj a názor k danému tématu také z médií, 

z různých diskuzí na internetu, v hromadných dopravních prostředcích, kdy jsem 

nespočetněkrát zaslechla hovory cestujících na toto téma, a v neposlední řadě také z mé 

osobní a profesionální praxe.                                         

 Značná část této práce je věnována především nemocenským dávkám 

zaměstnanců, jelikoţ je to dávka nejrozšířenější, nejrozmanitější (co do výpočtů se týká) a 

dotýká se nejširší populace. Pokud tedy budu posuzovat nemocenské pojištění 

zaměstnanců, jednoznačně souhlasím s názory většiny obyvatelstva s tím, ţe v současné 

době je pro každého schůdnější řešit krátkodobou nemoc (např. nachlazení či chřipkové 

onemocnění) čerpáním dovolené. Právě v době, kdy píši tyto řádky, prochází Českem 

druhá vlna chřipkové epidemie, které jsem podlehla i já a také jsem řešila vyleţení se 

z horeček nahlášením dovolené, jako řada mých spolupracovnic. Kaţdý pracující si je totiţ 

vědom toho, ţe při takové nemoci, za níţ by pobíral nemocenské dávky, by jeho měsíční 

příjem razantně klesl (viz tabulka č. 7, 8). V důsledku toho je u většiny domácností 

rizikem to, ţe jejich pokrytí výdajů nebude zabezpečeno, takové rodiny se pak mohou 

snadno zadluţit, odtud jiţ není daleko k různým exekucím na plat i na majetek při 

neschopnosti splácet půjčky a pokud půjdu ještě dál - do extrémů, můţe se zadluţený 

člověk ocitnout i bez střechy nad hlavou.       

 Pokud se zaměřím na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných, 

rozdělila bych tuto kategorii do dvou skupin: OSVČ bez zaměstnanců a OSVČ, které 

mají zaměstnance, tudíţ jsou zaměstnavateli. OSVČ jako takové se mohou 

k nemocenskému pojištění přihlásit dobrovolně a dle současné právní úpravy mají nárok na 

nemocenské aţ od 22. dne pracovní neschopnosti. Vyplatí se tedy ţivnostníkům platit toto 

pojistné? Dovolím si konstatovat, ţe rozhodně ne. Málokterý podnikatel si můţe dovolit 

delší nemoc neţ tři týdny, finanční ztráta by byla příliš velká. Pokud to jenom trochu jde, 

tak pracují, i kdyţ jsou nemocní. Jen pro některé OSVČ je velmi výhodné a důležité si 

dobrovolné nemocenské pojištění platit: jde zejména o podnikatelky uvažující o dítěti. 

Pokud si podnikatelka neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, tak nebude mít nárok na 

peněţitou pomoc v mateřství a ihned po narození dítěte bude pobírat rodičovský příspěvek, 

který můţe být výrazně niţší. Platit minimální NP se však těmto podnikatelkám nevyplatí. 

Mateřská by jim vyšla niţší neţ rodičovský příspěvek. Pro přiznání PPM je zapotřebí, aby 

si budoucí matka OSVČ řádně platila dobrovolné NP a splnila tyto zákonné podmínky: 

musí být účastna na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na 
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mateřskou alespoň po dobu 270 kalendářních dní, dále musí být účastna jako OSVČ na 

dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před 

porodem. 

Co se týče OSVČ - zaměstnavatelů, dovolím si tvrdit, ţe jejich situace je 

v současné době velmi nelehká, kaţdému svému zaměstnanci, který je dočasně práce 

neschopný musí do 21. dne pracovní neschopnosti platit náhradu mzdy ze svých finančních 

prostředků. Zaměstnavatel jiţ nemá moţnost polovinu zúčtovaných náhrad mezd si odečíst 

od povinných plateb na pojistné na sociální zabezpečení (jak tomu bylo do konce loňského 

roku), pokud se nepřihlásil ke zvýšené sazbě pojistného na NP (zvýšená sazba je 3,3 %, 

normální sazba je o 1 % méně). Má však možnost navrhovat kontroly dodržování 

léčebného režimu práce neschopných, tudíţ jakmile má podezření, ţe některý jeho 

zaměstnanec nestůně tak, jak by měl, oznámí tuto skutečnost příslušné okresní správě a ta 

je povinna na daný podnět reagovat kontrolou u nemocného. Pokud se jeho podezření 

potvrdí, má zaměstnavatel možnost krátit dotyčnému náhradu mzdy a tak jej potrestat. 

V současné době má asociace zaměstnavatelů tendence navrhnout změny v zákoníku práce 

a to v tom smyslu, ţe pokud by došlo k podobné situaci, mohl by zaměstnavatel s tímto 

zaměstnancem okamţitě rozvázat pracovní poměr. To však rozbouřilo širokou veřejnost. 

Dost často se totiţ stává, ţe kontrola práce neschopného zaměstnance není úspěšná právě 

proto, ţe zaměstnanec spal a neslyšel domovní zvonek. Prokazování podobných případů 

pak bude bezesporu sloţité. Já však plně chápu postoj zaměstnavatelů, kteří se snaţí o to, 

aby jejich peníze nikdo nezneuţíval, tak jak se o to snaţil celou tu dobu stát, který všemi 

legislativními změnami posledních let docílil toho, ţe téměř veškerou zodpovědnost vůči 

práce neschopným občanům přesunul právě na zaměstnavatele. 

Nová koncepce nemocenského systému měla také za prvořadý úkol zajistit 

zneužívání nemocenských dávek jak ze strany zaměstnanců, tak i ze strany 

zaměstnavatelů. To bylo docíleno zkrácením ochranné lhůty a ustanovením, ţe v případě 

ukončení pracovního poměru nenáleţí zaměstnanci náhrada za prvních 21 dní nemoci, byl 

tento problém z velké části odstraněn. Zaměstnanci je v případě PN v ochranné lhůtě 

vyplácená nemocenská a to aţ do 22. dne nemoci. Pokud tedy zaměstnanec onemocní na 

konci ochranné lhůty, tzn. 7 dnů po ukončení pracovního poměru, nemá nárok na ţádnou 

náhradu mzdy. 
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Došlo také k omezení zneuţívání čerpání nemocenských dávek ze strany 

zaměstnavatele. Dle předešlé právní úpravy bylo běţnou praxí, ţe v případě, kdy 

zaměstnavatel neměl pro své zaměstnance momentálně ţádnou práci, poslal je k lékaři a na 

místo mzdy obdrţel zaměstnanec nemocenské dávky. Zaměstnavatel tak ušetřil, jinak by 

musel pro své zaměstnance shánět jinou práci nebo jim platit náhradu mzdy za překáţky 

v práci ze strany zaměstnavatele. 
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4 Návrhy a doporučení                                       

 Pokud shrnu výsledky dotazníkového šetření, mého sledování a analyzování 

nemocenského systému, mohu na tomto místě pojmenovat a vyvodit zásadní problémy, 

které se dotýkají všech zúčastněných subjektů.      

 Jedním z podstatných problémů nového systému je bezpochyby zátěž 

zaměstnavatelů: jedná se především o složité a administrativně náročné postupy při 

vyřizování dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Nejen ţe musí vypočítat 

náhradu mzdy, ale také musí připravit podklady pro okresní správy, pokud je zaměstnanec 

nemocen i po 21. dni. Výplata dávky zaměstnanci se můţe někdy také prodlouţit, pokud 

jsou zjištěny v těchto podkladech nesrovnalosti, které musí zaměstnavatel doplnit. 

S určitostí tedy došlo k navýšení nákladů spojených s odesíláním potřebných dokladů, 

ke zvýšení administrativních úkonů a navýšení času se zabezpečením této agendy. Z mého 

pohledu by bylo mnohem efektivnější jak pro zaměstnavatele, zaměstnance i pro okresní 

správy, aby veškeré nemocenské stále vypláceli zaměstnavatelé a poté by došlo 

k refundaci těchto dávek tak, jak tomu bylo při minulém systému u velkých 

zaměstnavatelů. Zaměstnanec mnohdy ani netuší, proč byla jeho dávka pozdrţena a 

domáhá se tak odpovědi u okresní správy. Tam je následně zjištěno, ţe právě 

zaměstnavatel nedoloţil veškeré podklady nebo ţe se s odesláním opomněl.         

 Dalším závaţným problémem - dle mého uváţení - je fakt, ţe v současném systému 

nemocenského pojištění je pro většinu ekonomicky činného obyvatelstva neuspokojivé 

(z hlediska finančního) čerpat nemocenské dávky za krátkodobou nemoc.   

 Sníţení nebo zcela zamezení zneužívání systému NP zaměstnanci ale i 

zaměstnavateli je patrný největší přínos změny systému. Tím, ţe výplata náhrady v době 

nemoci byla přenesena na zaměstnavatele, došlo ke sníţení krátkodobých pracovních 

neschopností, ale na simulanty a „zneuţivatele“ doplatili občané, kteří potřebují skutečně 

stonat. Obavy z nízkých příjmů a v horším případě i z propuštění ze zaměstnání nedovolí 

zaměstnancům být dočasně práce neschopnými, raději čerpají pár dnů dovolené a 

z nejhorších příznaků např. chřipkového onemocnění se sami léčí. Nedoléčení takového 

onemocnění má pak jistě své důsledky: jednak se viry rychleji šíří mezi ostatní 

spolupracovníky, jednak to má negativní vliv na samotné zdraví člověka.  
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Dle mého názoru by se k tomu zaměstnavatelé měli postavit zcela odlišným 

způsobem a své zaměstnance motivovat a nabízet různé bonusy za nízkou pracovní 

neschopnost např. v podobě delší dovolené či finančních odměn, kaţdopádně by neměli 

pracovní neschopnost řešit výpovědí ze zaměstnání. 
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5 Závěr           

 Dočasná pracovní neschopnost je s určitostí chápána jako významné sociální riziko 

ve společnosti, neboť je to stav, kvůli kterému není umoţněno zaměstnancům (v některých 

případech i osobám samostatně výdělečně činným) vykonávat dosavadní výdělečnou 

činnost, která je zdrojem jejich příjmů. Z tohoto prostého důvodu musí existovat takový 

systém, který by podporoval všechny, kterých se zmíněné riziko dotkne, je totiţ naprosto 

nemoţné, aby jednotlivec nesl důsledky rizika sám. Systém nemocenského pojištění tedy 

zajišťuje podporu v těchto ţivotních situacích, ať uţ je to z důvodu nemoci, ošetřování 

jiného členy rodiny nebo z důvodu těhotenství a mateřství. 

Dávky nemocenského pojištění byly v minulých letech značně zneuţívané a právě 

z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit zcela jiný systém. V roce 2006 proto došlo ke 

schválení nového zákona o nemocenském pojištění, s účinností od 1. 1. 2009. V našem 

právním řádu je tedy v současné době problematika upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění zaměstnanců. Zákon byl za krátkou dobu své existence několikrát 

novelizován a přinesl do systému velké a zásadní změny oproti minulému. Jednou 

z nejvýznamnějších změn je jednoznačně podíl zaměstnavatelů na systému a zavedení 

institutu náhrady mezd. Bylo pouze otázkou času, kdy takový systém bude u nás zaveden, 

jelikoţ ve většině zemí EU nebo EHP je systém rozdělen mezi sociální instituce a mezi 

zaměstnavatele. 

Jedním z cílů mé práce bylo popsat současný systém nemocenského zabezpečení v 

ČR a v zemích EU, EHP a Švýcarska. Dalším a také hlavním cílem pak byla analýza 

vývoje systému od roku 2008 po současnost a jeho dopady především na zaměstnance a 

zaměstnavatele. V práci jsem nejprve nastínila historii nemocenského pojištění a uvedla 

důleţité momenty, kdy došlo k zásadním změnám v systému. Následně jsem 

charakterizovala současný systém nemocenského pojištění v ČR podle platné legislativy a 

systém nemocenského zabezpečení ve vybraných evropských zemích. V následující 

kapitole jsem se na konkrétních příkladech pokusila rozebrat a vystihnout dopady, které s 

sebou nový zákon přinesl. 
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 Celý systém nemocenského pojištění však zůstává i nadále sloţitý a ztěţuje práci 

především zaměstnavatelům. Zavedením institutu náhrady mzdy v době dočasné pracovní 

neschopnosti bylo řešení sociálních událostí spojených s nemocí rozloţeno mezi soukromý 

sektor (zaměstnavatele) a státní sektor (sociální správu). Dle mého uváţení je nyní většina 

zodpovědnosti přenesena na bedra zaměstnavatele a tím dochází především k nárůstu 

administrativních úkonů. Nový systém výplat nemocenských dávek měl ve svých začátcích 

dopad i na zaměstnance. Docházelo k prodlevám ve výplatách nemocenských dávek a to 

v některých případech i o několik měsíců. V důsledku toho se mnohdy ţadatel o 

nemocenské dostal do svízelné situace, kdy zůstal bez prostředků. V době, kdy výplaty 

nemocenských dávek byly zajišťovány zaměstnavateli, k těmto prodlevám nedocházelo. 

Zaměstnanec obdrţel dávku v nejbliţším moţném výplatním termínu a v případě, ţe tomu 

tak nebylo, mohl přímo komunikovat se zaměstnavatelem. 

 To, aby systém v oblasti nemocenského pojištění fungoval optimálně, je 

jednoznačně sloţité a komplikované. Zda zavedené změny a jejich cíle budou plnit svůj 

záměr, ukáţe vţdy jen praxe. Vývoj nemocenského systému je proto zcela závislý na 

celkové schopnosti reagovat na potřeby příjemců a poskytovatelů dávek. Přes všechny tyto 

aspekty je však nutné si uvědomit, ţe nemocenské dávky by měly slouţit především jako 

záchranná síť k zajištění základních ţivotních potřeb a ţe nemají nahrazovat ušlý zisk 

z výdělečné činnosti. 
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Příloha č. 1 

Belgie:  

 náhrada mzdy: 

administrativním pracovníkům, náleţí po dobu jednoho měsíce plná výše mzdy, u 

dělnických profesí – 1. -7. den plná výše příjmu, 8. -14. den pracovní neschopnosti 60 % 

příjmu, 15. – 30. den vyplácen doplňkový příplatek 

 nemocenské dávky: 

po skončení náhrady mzdy od zaměstnavatele, ve výši 60 % příjmu 

 karenční doba: 

1 pracovní den 

 podpůrčí doba:            

jeden rok           

 Bulharsko: 

 náhrada mzdy: 

první pracovní den pracovní neschopnosti 

 nemocenské dávky: 

od druhého dne PN ve výši 80 % průměrného hrubého příjmu za dobu posledních šesti 

měsíců před vznikem PN 

 karenční doba:  

není zavedena 

 podpůrčí doba:  

není omezena  

 Dánsko:                    

  náhrada mzdy 

není zavedena 

 nemocenské dávky: 

první dva týdny vyplácí zaměstnavatel, poté obec, počítají se na základě denní hodinové 

mzdy po odečtení příspěvku do fondu pracovního trhu 

 karenční doba:  

není zavedena 
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 podpůrčí doba:  

52 týdnů v 18 měsících; důchodci a lidé starší 65 let max. 13 týdnů během 12 měsíců, do 

podpůrčí doby se nezahrnují první dva týdny nemoci  

 Estonsko   

 náhrada mzdy:  

není zavedena 

 nemocenské dávky:  

ve výši 80 % referenční mzdy v případě nemoci a 100 % referenční mzdy v případě 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (referenční mzda = Ø výše denní mzdy za 

předchozí kalendářní rok) 

 karenční doba:  

jeden den 

 podpůrčí doba:  

182 kalendářních dnů (v případě tuberkulózy 240dnů) 
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Finsko: 

 náhrada mzdy:  

zaměstnavatel platí prvních devět dnů v plné výši v případě, ţe pracovní poměr trval 

alespoň jeden měsíc; v opačném případě je ve výši 50 % běţného příjmu 

 nemocenské dávky:  

denní sazba se odvozuje z ročního výdělku; obecně platí čím vyšší výdělek, tím vyšší 

nemocenská 

 karenční doba:  

devět dnů (mimo neděle) následujících po dni, kdy vznikla pracovní neschopnost 

 podpůrčí doba:  

v případě stejné nemoci 300 dnů (kromě nedělí) po dobu dvou let 

Francie: 

 náhrada mzdy: 

není zavedena 

 nemocenské dávky: 

4. – 30. den 50 % denní mzdy aţ do 1/720 ročního stropu (max. 47,65 eura), od 31. dne 

66,66 % denní mzdy aţ do 1/540 ročního stropu pro příjemce s třemi a více 

nezaopatřenými dětmi (max. 63,53 eura) 

 karenční doba: 

 tři dny 

 podpůrčí doba:  

12 měsíců (360 dnů) v období tří po sobě jdoucích letech; u dlouhodobých nemocí je tato 

lhůta prodlouţena na 36 měsíců 

Irsko: 

 náhrada mzdy: 

není zavedena 

 nemocenské dávky:  

v paušální částce 204,30 eura na týden, příčemţ je moţné k této částce obdrţet příplatky ve 

výši 135,60 eura týdně na závislou dospělou osobu a 26 eur týdně na kaţdé nezaopatřené 

dítě 

 karenční doba: 

 tři dny 
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 podpůrčí doba:  

52 týdnů v případě, pokud byly příspěvky odváděny 52 aţ 260 týdnů; pokud byly 

příspěvky odváděny déle neţ 260 týdnů, je podpůrčí doba omezena na dva roky 

Itálie: 

 náhrada mzdy: 

není zavedena 

 nemocenské dávky: 

výše ND se počítá z průměrného denního příjmu za měsíc, který předchází nemoci,  

prvních 20 dnů ve výši 50 % průměrného denního příjmu, od 21. dne ve výši 66,66 %  

 karenční doba: 

 tři dny 

 podpůrčí doba:  

šest měsíců (180 dnů) za rok 

Kypr: 

 náhrada mzdy: 

není zavedena 

 nemocenské dávky: 

základní výše je 60 % průměrného týdenního příjmu 

 karenční doba: 

 tři dny  

 podpůrčí doba:  

156 dnů; pokud po této době není příjemce trvale neschopný práce, můţe být nemocenská 

poskytována aţ 312 dnů 

Litva: 

 náhrada mzdy: 

v prvních dvou den nemoci platí zaměstnavatel ve výši 80 % referenčního příjmu 

 

 nemocenské dávky: 

od třetího dne nemoci, 85 % měsíčního referenčního příjmu; současně tato dávka nesmí být 

niţší neţ jedna čtvrtina průměrného příjmu v roce, kdy vznikla pracovní neschopnost 

 karenční doba: 

 není zavedena 
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 podpůrčí doba:  

122 dnů za rok 

Lotyšsko: 

 náhrada mzdy: 

náleţí po dobu 10 dnů, 2. a 3. den platí zaměstnavatel minimálně 75 % průměrného příjmu, 

od 4. dne 80 % 

 nemocenské dávky:  

ve výši 80 % průměrné hrubé mzdy 

 karenční doba:  

jeden den  

 podpůrčí doba:  

52 týdnů nebo 78 týdnů během tří let v případě, kdy se nemoc opakuje 

Lucembursko: 

 náhrada mzdy:  

zaměstnanci mají nárok průměrně 13 týdnů v plné výši  

 nemocenské dávky:  

provádí zdravotní pojišťovna ve stejné výši jako je vyplácena náhrada mzdy 

 karenční doba:  

jeden den 

 podpůrčí doba:  

52 týdnů  

Maďarsko: 

 náhrada mzdy: 

max. 15 pracovních dnů ročně ve výši 80 % denní hrubé mzdy 

 nemocenské dávky:  

výše závisí na délce předchozí doby pojištění, počítá se jako procentní sazba průměrného 

denního hrubého příjmu během předchozího kalendářního roku, 70 % průměrného hrubého 

příjmu u doby pojištění delší neţ dva roky, u kratší doby pojištění a u hospitalizace 60 % 

průměrného hrubého příjmu 

karenční doba:  

 není zavedena 

podpůrčí doba:  
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 jeden rok 

Malta: 

 náhrada mzdy: 

není zavedena 

 nemocenské dávky: 

výše ND je paušální, vypláceny týdně 

 karenční doba:  

tři dny 

 podpůrčí doba:  

156 pracovních dnů, v určitých případech můţe být prodlouţena na 312 dnů v průběhu 

dvou let 

Německo: 

 náhrada mzdy: 

prvních šest týdnů vyplácí zaměstnavatel v plné výši 

 nemocenské dávky:  

ve výši 70 % běţného příjmu (max. 90 % čistého příjmu); běţný příjem = pravidelný (v 

posledních třech měsících) hrubý příjem, z kterého se vypočítává pojistné 

karenční doba:  

 není zavedena 

 podpůrčí doba:  

78 týdnů během tří let 

Nizozemsko: 

 náhrada mzdy: 

je vyplácena zaměstnavatelem po dobu 104 týdnů ve výši 70 % mzdy (denně max. 183,15 

eura) 

 nemocenské dávky: 

nejsou zavedeny 

 karenční doba: 

 není zavedena 

 podpůrčí doba:  

104 týdnů 
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Polsko: 

 náhrada mzdy: 

vyplácena během prvních 33 kalendářních dnů nemoci, ve výši 80 % referenčního příjmu, 

v případě pracovních úrazů, nemocí z povolání a mateřství ve výši 100 % referenčního 

příjmu 

 nemocenské dávky:  

ve výši 80 % referenčního příjmu, při hospitalizaci 70 % referenčního příjmu 

 karenční doba:  

není zavedena 

 podpůrčí doba:  

182 dnů (v případě tuberkulózy a těhotenství 270 dnů) 

Portugalsko: 

 náhrada mzdy: 

není zavedena 

 nemocenské dávky:  

výše se v průběhu nemoci mění a počítá se z průměrného denního příjmu vypočítaného za 

šest měsíců; 65 % ze základu, pokud pracovní neschopnost trvá max. 90 dnů, 70 % ze 

základu, pokud pracovní neschopnost trvá 91 aţ 365 dnů, 75 % ze základu, pokud pracovní 

neschopnost trvá déle neţ 365 dnů; v případě tuberkulózy 80 %, popřípadě 100 % ze 

základu, pokud pojištěný má min. dvě závislé osoby 

 karenční doba: 

 tři dny (tato doba není v případě hospitalizace, mateřské a tuberkulózy) 

 podpůrčí doba:  

1095 dnů (v případě tuberkulózy neomezeně) 

 Rakousko: 

 náhrada mzdy: 

v plné výši po dobu 6 aţ 12 týdnů, následující 4 týdny ve výši poloviny svého příjmu; 

během 100 % náhrady mzdy se nemocenská nevyplácí, u 50 % náhrady mzdy mají 

pojištěnci nárok na polovinu nemocenského 

 nemocenské dávky: 

ve výšin 50 % hrubého příjmu a od 43. dne 60 % hrubého příjmu, max. nemocenská je výši 

4020 eur za měsíc 

 karenční doba: 
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tři dny 

 podpůrčí doba:  

52 týdnů, můţe být prodlouţena aţ na 78 týdnů 

 Řecko 

 náhrada mzdy: 

není zavedena 

 nemocenské dávky: 

prvních 15 dnů ve výši 15,99 eura denně (včetně příplatků pro vyţivované) 

 karenční doba: 

 tři dny 

 podpůrčí doba:  

182, 360 nebo 720 dnů v závislosti na době odvádění příspěvků 

 Rumunsko 

 náhrada mzdy: 

není zavedena 

 nemocenské dávky: 

prvních pět dnů platí zaměstnavatel, ve výši 75 % průměrného hrubého výdělku za 

posledních šest měsíců;  v případě tuberkulózy, AIDS, všech typů rakoviny a infekčního 

onemocnění typu A ve výši 100 % průměrného hrubého příjmu  

 karenční doba:  

není zavedena 

 podpůrčí doba:  

180 dnů během jednoho roku, u mimořádných nemocí je prodlouţena; po 90 dnech jsou 

nemocenské dávky vypláceny jen se souhlasem lékaře instituce sociálního zabezpečení 

 Slovensko 

 náhrada mzdy: 

první tři dny ve výši 25 % vyměřovacího základu, od 4. do 10. dne ve výši 55 % 

vyměřovacího základu 

 nemocenské dávky: 

od 11. dne nemoci ve výši 55 % vyměřovacího základu; v případě nemoci vzniklé 

uţíváním drog nebo alkoholu ve výši 50 % vyměřovacího základu 

 karenční doba: 
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 není zavedena 

 podpůrčí doba:  

52 týdnů 

 Slovinsko 

 náhrada mzdy: 

za prvních 30 dnů nemoci 

 nemocenské dávky: 

procentní sazba z průměrného měsíčního hrubého příjmu v předcházejícím kalendářním 

roce; výše ND nesmí být niţší neţ 237,73 eura měsíčně a maximálně ve výši hrubého 

příjmu, na který by měla nemocná osoba nárok, kdyby pracovala 

 karenční doba:  

není zavedena 

 podpůrčí doba:  

jeden rok 

 Španělsko 

 náhrada mzdy: 

není zavedena 

 nemocenské dávky: 

platí zaměstnavatel od 4. do 15. dne nemoci; od 4. do 20. dne se poskytují ve výši 60 % 

průměrného denního příjmu v předcházejícím kalendářním měsíci, od 21. dne ve výši 75 % 

 karenční doba: 

 tři dny 

 podpůrčí doba:  

12 měsíců (můţe být prodlouţena o dalších šest měsíců za předpokladu, ţe se pacient 

uzdraví) 

 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 náhrada mzdy: 

není zavedena 

 nemocenské dávky: 

zákonné ND platí zaměstnavatel 28 týdnů u nemocí, které trvají déle neţ čtyři týdny, ve 

výši 79 eur týdně, poté se poskytují dávky při dočasné pracovní neschopnosti ve výši 66 

eur, od 29. týdne ve výši 78 eur 
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 karenční doba:  

tři dny 

 podpůrčí doba:  

52 týdnů 

 Švédsko 

 náhrada mzdy: 

od 2. do 14. dne platí zaměstnavatel ve výši 80 % příjmu 

 nemocenské dávky: 

ve výši 80 % průměrného příjmu za uplynulé čtvrtletí, který je dále redukován sazbou 

0,97; ND se vyplácí aţ do výše 7,5 násobku základu částky (max. 29 606 eur) 

 karenční doba:  

jeden den 

 podpůrčí doba:  

364 dnů během 450 dnů; ve výjimečných případech i 550 dnů 

 Island 

 náhrada mzdy: 

minimálně jeden měsíc v případech, kdy zaměstnanec odpracoval alespoň jeden rok 

 nemocenské dávky: 

po skončení náhrady mzdy ve výši 6,94 eura denně 

 karenční doba:   

14 dnů 

 podpůrčí doba:  

52 týdnů v období 24 měsíců 

 Lichtenštejnsko 

 náhrada mzdy: 

není zavedena 

 nemocenské dávky: 

min. 80 % průměrného příjmu; horní mez je stropována ročním výdělkem ve výši 76 230 

eur 

 karenční doba:  

dva dny 

 podpůrčí doba:  
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720 dnů v průběhu 900 dnů 

 Norsko 

 náhrada mzdy: 

není zavedena 

 nemocenské dávky: 

ve výši 100 % příjmu; prvních 16 dnů platí zaměstnavatel, od 17. dne jsou hrazeny 

institucí sociálního zabezpečení 

 karenční doba:  

není zavedena 

 podpůrčí doba:  

260 dnů (52 týdnů) 

 Švýcarsko 

 náhrada mzdy: 

zaměstnavatel platí tři dny v plné výši, v kolektivních smlouvách mohou být uvedeny další 

podmínky 

 nemocenské dávky: 

dva druhy pojištění – povinné základní a dobrovolné doplňkové, zaměstnanec si můţe 

vybrat pojistný systém, výše ND se pak od tohoto systému odvíjí 

 karenční doba:  

tři dny 

 podpůrčí doba:  

720 dnů v průběhu 900 dnů 

 

 


