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Anotace 
 

Práce je zaměřena na systém nemocenského pojištění v České republice. Cílem práce 

je analýza vývoje nemocenského pojištění v ČR od počátků až po současnost a jeho 

dopadu na zaměstnavatele a zaměstnance včetně zhodnocení výdajů na dávky 

nemocenského pojištění v ČR. První část obsahuje základní informace o nemocenském 

pojištění, jeho právní úpravu od historického vývoje až po současnost, podmínky vzniku, 

zániku a samotného nároku na dávku a dále informace týkající se organizací,  

které nemocenské pojištění provádějí. Ve druhé části jsou podrobně rozepsány jednotlivé 

dávky nemocenského pojištění, včetně analýzy a vývoje dávek nemocenského pojištění  

ve sledovaném období na území ČR. V poslední kapitole jsou uvedeny možné návrhy  

či doporučení mající vliv na míru pracovní neschopnosti v ČR, včetně jejich dopadu  

na ekonomické subjekty z ekonomického a sociálního hlediska.  

 
Klíčová slova: nemocenské pojištění, dávky nemocenského pojištění, zaměstnavatel, 

zaměstnanec, pojištěnec.  

 

Summary 
 

Thesis is focused on the health insurance system in the Czech Republic. The aim is 

to analyze the development of health insurance in CR from the beginning to the present 

and its impact on employers and employees including the costs rate of health insurance 

benefits in CR. The first part comprises basic information about the health insurance, its 

rule of law from historical development to now, origin conditions, decline conditions and 

conditions of benefits entitlement. Then the information relating to organizations that are 

providing actual health insurance. In the second part are detailly described the individual 

health insurance benefits including analysis and development of health insurance benefits 

during the period in the CR. The last chapter is offering possible suggestions and 

recommendations affecting the degree of the sick leave in CR, including its impact on 

economical subjects as an from economical so social view. 

 

Keywords: health insurance, health insurance benefits, employer, employee, insured. 
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Seznam použitých zkratek 
 
aj. - a jiné 

č. - číslo 

ČR - Česká republika 

ČSSZ  - Česká správa sociálního zabezpečení 

DPN - dočasná pracovní neschopnost 

DVZ - denní vyměřovací základ 

EHS - Evropské hospodářské společenství 

EU - Evropská unie 

kal. - kalendářní 

KD - kalendářní dny 

MSSZ - Městská správa sociálního zabezpečení 

např. - například 

NP  - nemocenské pojištění 

OSSZ - Okresní správa sociálního zabezpečení 

OSVČ  -  osoba samostatně výdělečně činná 

OŠE - ošetřovné 

PN - pracovní neschopnost 

PPM - peněžitá pomoc v mateřství 

PSSZ - Pražská správa sociálního zabezpečení 

resp. - respektive 

Sb. - sbírky 

SVČ - samostatná výdělečná činnost 

SZÚ - státní zdravotnický ústav   

tj. - to je  

tzn. - to znamená 

tzv. - takzvaný 

VD - vyloučené dny 

VPTM - vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

VZ - vyměřovací základ 

ZNP - zákon o nemocenském pojištění 
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1. ÚVOD 

Nemocenské pojištění má na našem území dlouholetou tradici a patří mezi historicky 

nejstarší součást sociálního povinného veřejnoprávního pojištění. V současné době je toto 

téma často probíráno v médiích, mezi odborníky, zaměstnavateli i zaměstnanci,  

jelikož s přijetím nového zákona o nemocenském pojištění došlo k mnoha zásadním 

změnám v systému nemocenského pojištění v ČR.  

Nový zákon o nemocenském pojištění, který nabyl účinnosti 1. ledna 2009, 

představuje významný mezník ve vývoji nemocenského pojištění. Upravuje pojištění 

komplexně, kdy platí jednotný systém pro všechny pojištěnce. Zejména přináší sladění 

předpisů v oblasti nemocenského pojištění s Listinou základních práv a svobod, zajištění 

rovného postavení pojištěnců v případě jejich dočasné pracovní neschopnosti, snížení 

administrativy a zároveň odpovědnosti zaměstnavatelů, kteří mají v systému 

nemocenského pojištění povinnost v oblasti evidenční a oznamovací. Provádění 

nemocenského pojištění se nově přenáší od zaměstnavatele na OSSZ, čímž se zmírňuje 

prostor pro korupční jednání. 

Stávající systém nemocenského pojištění v ČR je velice nákladný. Cílem nového 

zákona je motivace pojištěnce, lékaře i zaměstnavatele ke snižování pracovní neschopnosti 

a tím i možnému zabránění zneužívání systému nemocenského pojištění. Nejpodstatnější 

změnou je vyplácení nemocenského až od 15. kalendářního dne trvání pracovní 

neschopnosti popř. karantény (od roku 2011 až od 22. kalendářního dne) s tím, že je 

povinností zaměstnavatelů finančně zabezpečit zaměstnance v období prvních 

14. kalendářních dnů pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény (od roku  

2011 prvních 21. kalendářních dnů).  

Cílem práce je analýza vývoje nemocenského pojištění na území ČR ve sledovaném 

období roku 2000 až 2010 a jeho dopadu na zaměstnavatele a zaměstnance ze sociálního  

a ekonomického hlediska včetně možných návrhů a doporučení majících vliv na míru 

pracovní neschopnosti v ČR. Součástí práce je také zhodnocení výdajů na dávky 

nemocenského pojištění, které plynou ze státního rozpočtu, jehož jsou součástí.     
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2. VÝZNAM NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ 

Nemocenské pojištění hraje důležitou roli v životě každého člověka. Usnadňuje 

obtížné životní situace a je zárukou, že při splnění stanovených podmínek nezůstane 

pojištěnec bez finančních prostředků.  

V této kapitole je stručně vylíčen vývoj právní úpravy nemocenského pojištění  

od historických počátků až po současnou právní legislativu. Dále je tato kapitola věnována 

základním informacím týkajících se nemocenského pojištění, jakou jsou např. podmínky 

vzniku, zániku a samotného nároku na dávku a dále informace týkající se organizací, které 

nemocenské pojištění provádějí. V neposlední řadě je zde stručně objasněno nemocenské 

pojištění s mezinárodním prvkem. 

2.1. Právní úprava  

Nemocenské pojištění má na území České republiky dlouholetou tradici. S počátky 

právní úpravy se můžeme setkat již v roce 1888, kdy bylo zavedeno pojištění dělníků.  

Od této doby se nemocenské pojištění vyvíjelo, zdokonalovalo, sjednocovalo  

až do podoby, kterou má dodnes. Tato kapitola popisuje vyvíjející se právní úpravu 

nemocenského pojištění od historických počátků až po současnou právní legislativu. 

2.1.1. Historie 

První kroky z historie a vývoje sociální politiky a sociálního zabezpečení nacházíme 

v různých formách chudinské péče vrchnostenské, církevní nebo domovské. Převládal totiž 

názor, že péče o práceneschopné je věcí soukromou a církevní. Církve poskytovaly 

především almužnu a přístřeší. Další způsob zajištění pro případ onemocnění vycházel 

z profesních skupin. Ze strany panovníka, byla po celý středověk, věnována velká 

pozornost zaměstnancům pracujícím v hornictví. Byly vydávány tzv. horní řády.  

První úprava nemocenského v České republice byla pojata zákonem č. 33/1888 

říšského zákoníku. Velká část zákona byla věnována organizačním otázkám nemocenských 

pokladen a samotná dávková část byla stěsnána do několika málo paragrafů. Nemocenské 

pojištění bylo hned od počátku nárokovým pojištěním a tuto podobu má v podstatě 

zachovanou dodnes. Z pojištění náležely na rozdíl od současné doby dávky léčebné  

a peněžité: bezplatné lékařské ošetřování, bezplatná pomoc při porodu, nemocenské  
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při pracovní neschopnosti, která trvala déle než tři dny ve výši ne nižší než 60 % obvyklé 

denní mzdy určené správním úřadem.          

Hodnotíme-li tento zákon s odstupem doby, lze jej charakterizovat jako významnou 

sociální reformu a jistě i úspěšný politický čin. I když dávková část byla chudě vybavena, 

obsahovala již hlavní věcné i peněžité dávky v nemoci a mateřství. Negativně je však třeba 

hodnotit organizační uspořádání zákona a nedostatečné provádění pojištění, neboť se jej 

snažili zaměstnavatelé obcházet. I přes tyto nedostatky se však nemocenské pojištění 

rychle vžilo a dále rozvíjelo.  

Systém československého sociálního pojištění byl zásadně ovlivněn přijetím zákona 

č. 221/1924 Sb. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Zákon nabyl 

účinnosti dne 1. 7. 1926. Zaměstnavatelé i zaměstnanci odváděli pojistné nemocenským 

pojišťovnám, které následně prováděly nemocenské pojištění. Pojištění bylo, podle příjmu 

pojištěnce, rozděleno do deseti tříd. Výše nemocenského se odvíjela od zařazení v určité 

z těchto tříd. Nemocenské bylo vypláceno až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti. 

Po druhé světové válce byl přijat zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění,  

který zrušil všechny předchozí zákony z této oblasti. Podle tohoto zákona neměla být 

dávková soustava uzavřeným systémem, ale měla se dále zdokonalovat a rozšiřovat  

na další sociální události s co nejvhodnějším způsobem zabezpečení. Počítalo se s tím, 

že pojištění budou moci obstarávat sami pracující a jejich funkcionářské orgány – komise 

národního pojištění. Avšak zákonem č. 102/1951 Sb. bylo nemocenské pojištění svěřeno 

do přímé správy Revolučního odborového hnutí, kde zůstalo až do roku 1990. Jeho 

samotné provádění bylo převedeno do závodů, které obstarávaly agendu spojenou 

s výpočtem, vyplácením a zúčtováním peněžitých dávek.  

Významným zlomem v nemocenském pojištění bylo přebudování dávkové soustavy 

nemocenského pojištění zákonem č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, 

účinným od 1. 1. 1957. S přijetím tohoto zákona došlo k rozdělení sociálního pojištění 

na nemocenské pojištění a sociální zabezpečení, které zahrnovalo důchodové zabezpečení 

a sociální péči. Tento zákon taktéž změnil stanovení výše denního nemocenského, 

které odstupňoval podle získané doby zaměstnání od 60 % do 90 %. V pozdějších letech 

došlo k řadě změn a doplňků, stávající dávky byly upravovány či zvyšovány, rovněž byly 

zaváděny dávky nové. [6] 

I přes veškeré změny a novely přestala právní úprava vyhovovat současným 

podmínkám v oblasti nemocenského pojištění. Usilovně se pracovalo na změnách, 
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které vyústily po padesátiletém snažení a to v březnu 2006 přijetím zákona č. 187/2006 Sb. 

o nemocenském pojištění, jehož účinnosti byla odložena na 1. 1. 2009. 

2.1.2. Současnost 

 
Zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění přináší zcela novou úpravu systému 

nemocenského pojištění a nahrazuje veškeré dosavadní právní předpisy týkající se tohoto 

pojištění. Jsou jimi např. zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, 

zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství  

a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení upravující nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných (dále jen 

OSVČ ) aj. 

Na zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění navazují také změny v jiných 

právních předpisech. Jedná se zejména o novelizaci zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném 

na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a zákona č. 582/1991 Sb.,  

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. [2]  

Nový zákon především sjednocuje nemocenské pojištění zaměstnanců, OSVČ  

a příslušníků ozbrojených složek, jejichž účast na nemocenském pojištění upravují zvláštní 

předpisy. Tímto je zajištěna ucelenost a přehlednost právního uspořádání systému 

nemocenského pojištění.  

Zcela zásadní změna se týká přenesení odpovědnosti na zaměstnavatele  

za poskytnutí náhrady mzdy zaměstnanci za období prvních 14 dnů trvání dočasné 

pracovní neschopnosti. Zaměstnavatelé jsou tedy povinni finančně zabezpečit své 

zaměstnance v období prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Dochází tak  

k účinnějšímu nastavení mechanismu proti zneužívání celého systému, zaměstnavatel 

může v období prvních 14 dní pracovní neschopnosti provádět sám kontroly, léčebný 

režim je přesněji definován a jsou zpřísněny sankce za jeho porušení. Poté nemocenské 

vyplácí od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti nebo karantény Česká správa 

sociálního zabezpečení prostřednictvím Okresních správ sociálního zabezpečení. Tudíž 

zaměstnavatelé v systému nemocenského pojištění plní povinnost v oblasti evidenční  

a oznamovací. Tato nová právní úprava vychází z osvědčené praxe v Evropské unii,  

kde zavedení náhrady mzdy vedlo ke snižování pracovních neschopností a k vytváření 

motivujících pracovních podmínek.   
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 Souhrnně lze konstatovat, že se změny v nemocenském pojištění týkají účasti  

na nemocenském pojištění, výpočtu a výplaty dávek, stanovení sankcí či ošetřovného, 

kde je zavedena možnost vystřídání rodičů. U dávek poskytovaných v souvislosti 

s mateřstvím, je rozšířen okruh osob, které mohou pobírat peněžitou pomoc v mateřství. 

Nově je také upraven nárok na dávku při souběhu zaměstnání.  

Výše dávek je ve větší míře závislá na příjmu pojištěnce, z tohoto důvodu je tedy 

nová právní úprava spravedlivější a současné také dochází k určitému snížení solidarity 

v systému.   

1. 1. 2011 byla přijata opatření týkající se dalších změn v systému nemocenského 

pojištění, jejichž platnost by měla trvat 3 roky. Nejdůležitější změna je ve výplatě 

nemocenského, které se od 1. 1. 2011 vyplácí až od 22. kalendářního dne trvání dočasné 

pracovní neschopnosti (dále jen DPN) nebo nařízené karantény. Zaměstnavatel bude 

poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle zákoníku práce pouze do 21 kalendářních 

dnů trvání DPN či nařízené karantény.  

2.2. Okruh pojištěných osob 

Okruh osob účastných nemocenského pojištění byl převzat z bývalých tří pilířů 

nemocenského pojištění, které se týkaly nemocenského pojištění zaměstnanců, OSVČ 

a příslušníků ozbrojených složek.  

Dle ustanovení § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění jsou účastni 

pojištění zaměstnanci v pracovním poměru a osoby samostatně výdělečně činné. Citace 

ustanovení viz příloha č. 1. 

2.2.1. Zaměstnanci v pracovním poměru 

Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců a osob ve služebním poměru vzniká 

ze zákona a při zákonem stanovených podmínek. OSVČ si mohou platit nemocenské 

pojištění dobrovolně, taktéž i zahraniční zaměstnanec. Tedy osoba pracující v ČR 

pro zahraničního zaměstnavatele se sídlem ve státě, se kterým nemá ČR uzavřenou 

mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a nejedná se ani o stát Evropské Unie. 

Naopak studenti vysokých škol a žáci středních škol nejsou již účastni nemocenského 

pojištění a to z důvodu, že v době nemoci nepřicházejí o výdělek. Do okruhu nemocensky 

pojištěných osob dále nepatří společníci a jednatelé společností s ručením omezeným, 

komanditisté komanditních společností, kteří jsou touto společností odměňováni mimo 
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pracovněprávní vztah. Taktéž nejsou pojištěni ani členové družstva vykonávající práci 

pro družstvo mimo pracovněprávní vztah k družstvu. V okruhu pojištěných osob nadále 

nejsou uvedeni například zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, členové 

představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, prokuristé, likvidátoři, osoby vzaté  

do vazby, zařazené k výkonu práce, neboť tuto práci vykonávají v pracovněprávním vztahu 

a tato skutečnost jim účast na nemocenském pojištění sama zakládá.  

Graf č. 1 znázorňuje souhrnný počet pojištěnců nemocensky pojištěných v letech 

2000 až 2010. Z grafu vyplývá, že značné rozdíly v počtu pojištěných osob  

za sledované období nejsou. Průměrný počet pojištěných osob se pohybuje okolo 

4 200 000. OSSZ/PSSZ/MSSZ k 31. 12. 2010 zabezpečovaly nemocenské pojištění pro 

4 424 422 zaměstnanců. Ve srovnání s rokem 2009 počet zaměstnanců mírně vzrostl  

o 2,9 %. 

Graf 1: Souhrnný počet pojištěných občanů v letech 2000 až 2010 
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Zdroj:[7] 

2.2.2. Osoby samostatně výdělečně činné 

Účastna nemocenského pojištění je OSVČ v případě, jestliže vykonává samostatnou 

výdělečnou činnost na území ČR nebo mimo ni, ale na základě tuzemských právních 

předpisů. Toto pojištění je dobrovolné a vzniká na základě přihlášky podané u příslušné 

OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. 
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Nemocenské pojištění vzniká OSVČ dnem, který uvedla v přihlášce k účasti 

na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána. OSVČ se může 

z nemocenského pojištění kdykoliv odhlásit, v tomto případě pojištění zaniká nejdříve 

dnem podání odhlášky. Nemocenské pojištění rovněž zaniká při skončení SVČ, při zániku 

oprávnění vykonávat činnost, při pozastavení výkonu činnosti či při nástupu výkonu trestu 

odnětí svobody. Také zaniká prvním dnem měsíce, za který OSVČ nezaplatila pojistné 

včas anebo ve správné výši. Minimální výše pojistného pro rok 2011 činí 92 Kč a je 

odvozeno z měsíčního vyměřovacího základu 4 000 Kč jako 2,3 %. 

Počet nemocensky pojištěných OSVČ za období roku 2000 až 2010 znázorňuje graf 

č. 2. Z tohoto grafu vyplývá, že počet OSVČ dobrovolně přihlášených k nemocenskému 

pojištění klesá. V roce 2010 bylo přihlášeno k nemocenskému pojištění celkem 

151 881 OSVČ, což představuje oproti roku 2009 nárůst o 6,9 %. I přesto počet těchto 

osob během deseti let klesl o 50,7 %, což je docela alarmující údaj. 

Graf 2: Počet pojištěných OSVČ v letech 2000 až 2010 
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Zdroj:[7] 

 

Pokud si OSVČ nehradí zálohy na nemocenské pojištění, nemá nárok, v případě 

pracovní neschopnosti, na nemocenské. To platí i v případě, že OSVČ uhradí zálohy pozdě 

či v nižší výši, dochází k zániku nemocenského pojištění hned od 1. dne nezaplaceného 

měsíce. Pro další pojištění se pak musí znovu přihlásit. Neúčast na nemocenském pojištění 
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může mít negativní dopad také pro ženu – OSVČ, neboť jí nebude v těhotenství a následně 

po porodu náležet PPM. 

Domnívám se, že hlavním důvodem poklesu OSVČ dobrovolně přihlášených 

k nemocenskému pojištění, jsou legislativní změny, neboť z nemocenského pojištění 

OSVČ náležela v roce 2010 nemocenská až od 14. kalendářního dne trvání pracovní 

neschopnosti, pokud bylo nemocenské pojištění hrazeno alespoň 3 měsíce bezprostředně 

před pracovní neschopností. V roce 2011 se vyplácí nemocenské až od 22. kalendářního 

dne pracovní neschopnosti. Dalším důvodem je změna sazby pojistného z původních 1,4 % 

na 2,3 % s účinností od 1. 1. 2011. Z tohoto důvodu se zvýšila i minimální platba 

pojistného na nemocenské pojištění.  

Z výše uvedeného usuzuji, že si OSVČ z důvodu těchto legislativních změn, raději 

nenechá vystavit neschopenku, jelikož to pro ně není ekonomicky výhodné. 

2.3.  Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění  

Účast na nemocenském pojištění je jednou ze základních podmínek nároku na dávky 

nemocenského pojištění zaměstnanců. Splnění těchto podmínek ovlivňuje též účast 

na důchodovém pojištění a je také předpokladem pro placení pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  

Podle českých právních předpisů resp. dle ustanovení § 6 zákona č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění jsou zaměstnanci pojištěni v případě splnění tří podmínek: 

a) vykonávají zaměstnání  

1. na území ČR, za výkon zaměstnání na území ČR se považuje i přechodný 

výkon práce mimo území ČR, je-li místo výkonu práce trvale v ČR, nebo 

2. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR, pokud místo výkonu 

práce je trvale v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění 

podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý 

pobyt na území ČR nebo jiného členského státu Evropské Unie, 

b) zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů a 

c) sjednaná částka započitatelného příjmu z toho zaměstnání za kalendářní měsíc 

činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen „rozhodný 

příjem“). [5] 

Založit účast na nemocenském pojištění může i za určitých podmínek zaměstnání 

krátkodobé tj. zaměstnání, které nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, 
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avšak toto zaměstnání splňuje ostatní shora citované dvě podmínky uvedené v § 6. Jedná 

se o zaměstnance, kteří k témuž zaměstnavateli nastoupili opětovně, nemusí se však jednat 

o tentýž pracovní vztah. V těchto případech jsou předpoklady nemocenského pojištění: 

a) od skončení předchozího zaměstnání zakládajícího účast na pojištění 

do opětovného nástupu do zaměstnání pokud neuplynula doba aspoň 6 měsíců, 

b) od skončení předchozího zaměstnání, které nezaložilo účast na pojištění proto, 

že netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, ale zaměstnanec v něm dosáhl 

započitatelného příjmu aspoň ve výši rozhodného příjmu a do opětovného 

nástupu do zaměstnání neuplynula doba aspoň 6 měsíců 

Ze shora uvedeného vyplývá, že krátkodobé zaměstnání nezakládá účast 

na nemocenském pojištění v případě, že se jedná o jednorázové příležitostné zaměstnání. 

V případě, že by se toto krátkodobé zaměstnání v období alespoň 6 měsíců od skončení 

předchozího zaměstnání, které mohlo trvat méně než 15 kalendářních dnů, opakovalo, další 

krátkodobé zaměstnání by účast na nemocenském pojištění založilo. Důležité je však splnit 

podmínku rozhodného příjmu. Účelem shora uvedeného je zabránit tomu, aby nedocházelo 

k velkému nárůstu krátkodobých zaměstnání s vyššími příjmy, v důsledku čehož by 

docházelo k vyhnutí se účasti na nemocenském pojištění a tím i placení pojistného 

na sociální zabezpečení.  

Třetí podmínkou je minimální výše sjednaného resp. rozhodného příjmu. 

Od 1. 1. 2009 činí rozhodný příjem 2 000 Kč. Částka rozhodného příjmu se zvýšila 

z předchozí právní úpravy o 1 600 Kč. Hranice rozhodného příjmu bude nadále zvyšována 

dle ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění podle vývoje 

průměrné mzdy.  

2.4. Pojištění při zaměstnání malého rozsahu 

 
Zaměstnání malého rozsahu je takové zaměstnání, v němž jsou splněny podmínky 

výkonu zaměstnání na území ČR a pracovní poměr je sjednán na dobu delší 

než 14 kalendářních dnů, avšak zaměstnavatel se zaměstnancem nesjedná započitatelný 

příjem, nebo jej sice sjedná, ale na částku nižší než 2 000 Kč. 

Ze zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních 

měsících, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu alespoň ve výši 2 000 Kč. Pokud 

zaměstnanec v době trvání zaměstnání malého rozsahu dosáhne v některém z měsíců 
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příjmu alespoň 2 000 Kč, zaměstnavatel ohlásí vstup zaměstnance do zaměstnání 

na tiskopise „Oznámení o nástupu do zaměstnání“ (dále jen „Oznámení“). Toto Oznámení 

je povinen zaměstnavatel doručit příslušné OSSZ do 8 kalendářních dnů po kalendářním 

měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění ze zaměstnání malého 

rozsahu, přičemž datum vstupu do zaměstnání bude den, ve kterém zaměstnanec skutečně 

do práce nastoupil. Z toho vyplývá, že při zaměstnání malého rozsahu je důležitý nejen 

sjednaný příjem, ale i skutečný příjem zaměstnance. Příklad zaměstnání malého rozsahu je 

uveden v příloze č. 2. 

V praxi je zaměstnáním malého rozsahu zaměstnání vykonávané na základě pracovní 

smlouvy, dohody o pracovní činnosti, na základě členství v družstvu aj. [3] 

2.5. Souběh pojištění z více zaměstnání 

Vykonává-li zaměstnanec dvě nebo více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast 

na NP, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání. V tomto případě není rozhodné, zda 

zaměstnanec pracuje u jednoho či více zaměstnavatelů, zda pracuje na základě pracovní 

smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, nebo je pojištěn současně jako zaměstnanec 

i jako OSVČ. Každopádně u zaměstnance, který vykonává více zaměstnání, platí, že každé 

z těchto zaměstnání je posuzováno samostatně.  

Výjimka platí pro poskytování dávek NP. V případě uznání pracovní neschopnosti 

zaměstnance, tento obdrží náhradu mzdy z titulu všech zaměstnání, nýbrž nemocenské jen 

jednou. Dávka bude vypočtena z příjmů dosažených u všech zaměstnavatelů.  

2.6. Vznik a zánik pojištění 

Jak již bylo zmíněno účast na nemocenském pojištění: 

 je povinná pro zaměstnance, osoby ve služebním poměru a smluvní 

zaměstnance, 

 je dobrovolná pro OSVČ a zahraniční zaměstnance. 

Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém nastoupil do práce a zaniká dnem 

skončení pracovního poměru. Také může dojít k případu, že za den před nástupem 

do zaměstnání náleží zaměstnanci náhrada mzdy dle zákoníku práce (např. za dovolenou, 

za svátek), i zde samozřejmě vzniká účast na nemocenském pojištění v tento den. 

V zákoně o NP je dále upraven vznik a zánik pojištění z důvodu změny sjednané 

částky započitatelného příjmu. Jestliže se částka rozhodného příjmu sníží, pod hranici 
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2 000 Kč, zaniká účast zaměstnance na pojištění dnem předcházejícímu dni, od něhož byl 

započitatelný příjem na takovou částku snížen. V opačném případě, při zvýšení částky, 

vzniká zaměstnanci účast na pojištění ode dne, od něhož byl započitatelný příjem 

na takovou částku zvýšen.  

Nově je zároveň upravena účast na NP v případě, že zaměstnanec skončí pracovní 

poměr a bezprostředně následující den naváže u stejného zaměstnavatele nový pracovní 

poměr. V tomto případě se má za to, že pojištění trvá bez přerušení. Nutno zdůraznit, 

že toto platí jen, když na sebe navazují stejné druhy pracovních vztahů. 

Povinně účastni NP jsou, při splnění stanovených podmínek, též smluvní 

a zahraniční zaměstnanci. U smluvního zaměstnance vzniká NP v ČR 

až od 271. kalendářního dne, pokud je povinně důchodově pojištěn ve státě, kde má sídlo 

jeho zaměstnavatel. Do 31. 12. 2008 nebylo v právní úpravě zakotveno smluvní 

zaměstnání, tudíž se nezapočítávaly žádné doby k tomuto datu. Jestliže není doloženo, 

že smluvní zaměstnanec je povinně účasten důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo 

jeho zaměstnavatel, vzniká jeho pojištění dnem zahájení výkonu zaměstnání na území ČR. 

Pojištění zahraničního zaměstnance je dobrovolné. V případě nástupu výkonu trestu odnětí 

svobody dosavadní účast na NP zaniká, i když pracovní vztah nebyl skončen a nadále trvá. 

Za nový vznik NP se považuje nástup do zaměstnání po ukončení výkonu trestu odnětí 

svobody.  

Nově byla také zavedena úprava sledování počtu dnů trvání dlouhodobého volna. 

Pokud pracovní volno trvá více než 30 kalendářních dní po sobě jdoucích, ve kterých není 

vykonáváno zaměstnání, dochází k přerušení pojištění. Počet dnů se nesleduje 

u rodičovské dovolené, zde nastává přerušení pojištění již od prvního dne této dovolené.[2] 

2.7. Organizace a provádění nemocenského pojištění 

Nemocenské pojištění provádějí orgány nemocenského pojištění, kterými jsou 

OSSZ, ČSSZ, Ministerstvo práce a sociálních věcí a od 1. 1. 2009 též služební orgány. 

Pro civilní sféru je vyhrazeno provádění nemocenského pojištění pro OSSZ a ČSSZ, co se 

týče jednotlivých příslušníků, zde provádějí NP služební orgány, kterými jsou Ministerstvo 

obrany, Ministerstvo vnitra, Vězeňská služba ČR, Generální ředitelství cel, Bezpečnostní 

informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace.   

Zásadní změna zákona o nemocenském pojištění nastala v civilní sféře, kdy 

do 31. 12. 2008 bylo rozdělení zaměstnavatelů podle počtu zaměstnanců na malé a velké 
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organizace, přičemž velké organizace samy prováděly nemocenské pojištění. Od 1. 1. 2009 

se zavádí nový pojem zaměstnavatel a tím přechází provádění nemocenského pojištění 

nově na Okresní správy sociálního zabezpečení místně příslušné k výplatě dávek.    

2.8. Nemocenské pojištění s mezinárodním prvkem 

ČR se 1. května 2004 stala členským státem Evropské unie (dále jen „EU“). Právní 

úprava důchodového a nemocenského pojištění se v jednotlivých členských státech EU liší. 

Z tohoto důvodu existují Nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, která jsou nadřazena 

národním zákonům členských států a na základě kterých osoba pojištěná v daném 

členském státě podléhá stejným povinnostem a má prospěch ze stejných dávek jako státní 

příslušníci dotyčného státu.  

Poskytování peněžitých dávek v nemoci a mateřství se řídí právními předpisy toho 

členského státu, ve kterém je osoba pojištěna. V praxi to znamená, že pokud bude osoba 

pobývat v jiném členském státě EU (například jako turista nebo vyslaný pracovník) 

a zůstane pojištěn v ČR, budou mu peněžité dávky v nemoci a mateřství poskytovány 

podle českých platných právních předpisů. Pokud se však občan rozhodne pracovat 

v jiném členském státě EU a v tomto státě bude i nemocensky pojištěn, dostane peněžité 

dávky v nemoci a mateřství podle právních předpisů tohoto státu. 

V případě, že se jedná o nemocenské pojištění státu, který není členem EU, situace 

závisí na tom, zda má ČR uzavřenou s danou zemí mezinárodní smlouvu o sociálním 

zabezpečení. 
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3.  ANALÝZA DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ  

Účelem nemocenského pojištění je zabezpečit ekonomicky aktivní občany před 

krátkodobými následky některých sociálních situací, které těmto osobám znemožňují 

pobírat příjem z vlastní pracovní činnosti. Těmito sociálními událostmi jsou nemoc, 

těhotenství a mateřství. Příjem je v těchto situacích nahrazen dávkami nemocenského 

pojištění.   

3.1. Podmínky nároku na dávky NP  

Obecné podmínky vzniku nároku na dávku se týkají všech pojištěnců bez výjimky. 

Nárok na dávku NP vzniká, při splnění podmínek, především v době pojištění, v době 

přerušení pojištění, nebo po zániku pojištění v ochranné lhůtě.  

Nová právní úprava přinesla oproti staré změnu v souběhu zaměstnání, kdy se 

podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují samostatně v každém pojištění. Tzn., je-li 

nárok na tutéž dávku, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, 

současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění pouze jednou. To je podstatný 

rozdíl od právní úpravy účinné před 1. 1. 2009, kdy dávka náležela z každého pojištění.  

Jestliže zaměstnanec v době trvání zaměstnání nastoupí do dalšího zaměstnání, 

například v době pracovního či služebního volna, ve kterém koná práci namísto práce 

předchozí, náleží dávky NP jen z toho zaměstnání, v němž měl zaměstnanec konat práci. 

To platí i v případě, že zaměstnankyně v době mateřské či rodičovské dovolené na dobu 

této dovolené uzavřela další zaměstnání. 

Dále je v ustanovení § 15 ZNP zachována možnost uplatnit nárok na dávku 

v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta má zajistit, aby lidé nezůstali bez finančních prostředků, 

například v době, kdy jedno zaměstnání skončili a do nového ještě nenastoupili. V praxi to 

znamená, jestliže bývalý pojištěnec v této době onemocní nebo nastoupí na peněžitou 

pomoc v mateřství, dostává dávky NP z již ukončeného zaměstnaneckého poměru. 

Ochranná lhůta byla zkrácena z předchozí právní úpravy, kde činila 42 KD, 

na 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění tzn. od skončení pracovního poměru. 

Pokud byl zaměstnanec naposledy zaměstnán kratší dobu, ochranná lhůta trvá jen tolik 

kalendářních dnů, kolik dnů trvalo poslední pojištění. Tato zásada byla zakotvena 

i v předchozí právní úpravě. Delší ochranná lhůta, konkrétně 180 KD, platí u peněžité 

pomoci v mateřství pro ženy, jejichž pojištění zaniklo v době, kdy již byly prokazatelně 
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těhotné. Pokud však pojištěná činnost trvala méně než 180 KD, činí ochranná lhůta jen 

tolik dnů, kolik tato činnost trvala. V předchozí právní úpravě činila ochranná lhůta 

6 měsíců.  

Z ochranné lhůty, po skončení zaměstnání, nenáleží ošetřovné a VPTM. Ochranná 

lhůta také zaniká vstupem do nového pracovního poměru resp. vznikem nového pojištění, 

nebo posledním dnem přede dnem, od něhož náleží výplata starobního důchodu 

nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Taktéž neplyne ochranná lhůta 

ze zaměstnání malého rozsahu. Pokud si pojištěnec, který je žákem či studentem, sjedná 

zaměstnání po dobu, která spadá výlučně do období školních prázdnin, ochranná lhůta 

z tohoto zaměstnání také neplyne. To se také týká i souběžného zaměstnání, které si 

pojištěnec sjednal na dobu pracovního volna v prvním zaměstnání, v němž konal práci 

namísto práce v prvním zaměstnání.    

Dávky náležejí za kalendářní dny bez zřetele na to, zda kalendářní den je či není 

pro pojištěnce dnem pracovním. Dávka je stanovena za kalendářní den a její výše se 

zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Pokud zaměstnanec odpracuje první den 

pracovní neschopnosti část směny, dochází k souběhu nároku na započitatelný příjem 

za část pracovní doby a nároku na dávku za kalendářní den, z tohoto důvodu náleží dávka 

jen v poměrné výši. Toto se však v současné době netýká nemocenského, jelikož je 

nemocenské poskytováno až od 22. kalendářního dne PN. Výjimkou je však pokračování 

předchozí dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“) či poskytování ošetřovného 

nebo PPM. Nemocenského by se to dotklo v případě, že zaměstnanec po ukončení DPN 

nastoupil do práce, odpracoval část směny a ten samý den byl uznán znovu DPN. Obdobně 

toto platí u ošetřovného, kdy zaměstnanec vykonával práci jen po část dne z důvodu, 

že ošetřovaná osoba byla přijata či propuštěna ze zdravotnického zařízení. 

3.2. Výpočet dávek NP 

Významným ukazatelem pro správný výpočet dávek nemocenského pojištění je 

stanovení rozhodného období. I nadále musí být vymezena doba, která je rozhodná 

pro použití započitatelných příjmů, z nichž se odvádí pojistné, zúčtovaných zaměstnanci. 

Z celkového úhrnu těchto příjmů se následně vypočte denní vyměřovací základ (dále jen 

„DVZ“), což je zjednodušeně řečeno průměrný denní příjem. Stanovení DVZ je beze změn 

převzato z předešlé právní úpravy.  
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Pro stanovení a výpočet DVZ je důležité rozhodné období, vyměřovací základ 

a vyloučené dny. DVZ vypočítáme dle níže uvedeného vzorce. 

 

Zdroj: [2] 
DVZ se stanoví tak, že se vyměřovací základ neboli příjmy za určité rozhodné 

období sečtou, poté se vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období 

a získaná částka tvoří DVZ, ze kterého se počítají dávky nemocenského pojištění. Jsou-li 

v rozhodném období vyloučené dny, sníží se o ně počet kalendářních dnů připadajících 

na rozhodné období. DVZ se stanoví s přesností na dvě platná desetinná místa. 

VZ zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů za jednotlivé kalendářní měsíce 

v rozhodném období. VZ osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů 

v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Pro zaměstnance 

i pro OSVČ je rozhodným obdobím posledních 12 kalendářních měsíců před kalendářním 

měsícem, ve kterém vznikla sociální událost resp. pracovní neschopnost. 

 Pokud zaměstnanec neodpracoval, resp. pojištění netrvalo, 12 kalendářních měsíců 

je rozhodným obdobím doba od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního 

měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla. Jestliže 

sociální událost vznikla v kalendářním měsíci, ve kterém vzniklo i pojištění zaměstnance, 

je rozhodné období od vzniku pojištění do konce tohoto kalendářního měsíce. Každopádně 

tu zůstává důležitá podmínka, že v tomto měsíci musí být započitatelný příjem a současně 

alespoň 5 kalendářních dnů, kterými se dá VZ dělit. Pokud tomu tak není a zaměstnanec 

onemocní ihned po nástupu do zaměstnání, aniž by bylo v rozhodném období těchto 

5 kalendářních dnů, považuje se za DVZ pravděpodobný výdělek.   

I zde však nalezneme výjimky. Například se jedná o posouzení rozhodného období 

v případech, kdy PPM či pracovní neschopnost vznikne v ochranné lhůtě. Zde se stanoví 

rozhodné období tak, jakoby došlo k sociální události bezprostředně následující den 

po skončení pracovního poměru resp. pojištění. Také se rozhodné období nově hodnotí 

u zaměstnance, který byl uznán invalidním. Zde se za vznik pojištění považuje den, v němž 

posudková komise okresní správy sociálního zabezpečení uznala zaměstnance invalidním. 

Od tohoto dne je také stanoveno rozhodné období. To platí i v případě, že je zaměstnanec 

u zaměstnavatele zaměstnání po dobu kratší než 12 kalendářních měsíců. 

Rozhodné období pro PPM u pojištěnky, která nastoupila na PPM později než 

od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, se striktně stanoví, že se 

VDKD

VZ
DVZ

−

=
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rozhodné období určuje k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. 

Při narození dalšího dítěte se PPM stanoví z DVZ použitého pro výpočet předchozí PPM, 

pokud je tento DVZ vyšší. Předpokladem zde je trvání téhož zaměstnání a nástup na další 

PPM do 4 let věku předchozího dítěte. 

Jak již bylo zmíněno, je zapotřebí k výpočtu DVZ znát úhrn VZ v rozhodném 

období, který se dělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto období. Od těchto 

kalendářních dnů je však zapotřebí odečíst ještě tzv. vyloučené dny. Za vyloučené dny 

omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci se považují dny pracovního volna, za které 

nenáleží, dle zákoníku práce, zaměstnanci náhrada příjmu. Jedná se zejména o dny 

rodičovské dovolené a také dny potřeby ošetřování člena rodiny po uplynutí doby, 

za kterou náleží ošetřovné. Dále se do vyloučených dnů započítávají dny, kdy zaměstnanci 

bylo vypláceno nemocenské, PPM, či ošetřovné. Dle nové právní úpravy se také 

do vyloučených dnů zahrnuje prvních 21 kalendářních dnů DPN, kdy je zaměstnanci 

vyplácena náhrada mzdy. I když jsou hrazeny pouze pracovní dny a z toho se první 3 dny 

neproplácejí, je vylučováno celých 21 kalendářních dnů.   

Od kalendářních dnů rozhodného období se neodečítají dny omluvené nepřítomnosti 

v práci, za které náleží zaměstnavatelem náhrada mzdy. Jsou to například dny dovolené 

a rovněž dny, v nichž zaměstnanec daroval krev. Od 1. 1. 2009 nastává změna 

u kalendářních dnů neplaceného volna, které se již nevylučují, pokud je zaměstnavatel 

poskytne zaměstnanci dobrovolně, to samé se vztahuje na dny pracovní neschopnosti, 

kterou si zaměstnanec způsobil úmyslně.   

V případě souběhu více pojištění se nárok na dávku nemocenského pojištění 

posuzuje samostatně z každé pojištěné činnosti, což je důležité pro stanovení DVZ. 

Proto výpočet dávky provádí OSSZ z tzv. úhrnného denního vyměřovacího základu, 

který se určí po sečtení DVZ ze všech zaměstnání a dávka se vyplatí jen jednou. Tato 

dávka podléhá samozřejmě redukci.  

Nejenom dávka, která se zjišťuje při souběhu více pojištění, ale veškeré dávky 

nemocenského pojištění podléhají redukci DVZ. Redukční hranice, zobrazené v tabulce  

č. 1, se vymezují na každý kalendářní rok, tudíž nejsou stanoveny pevnou částkou, zvyšují 

se každým rokem s růstem průměrné mzdy.  

Výše redukčních hranic se stanoví vždy k 1. lednu kalendářního roku pomocí 

koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu podle zákona o důchodovém 
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pojištění. Samotnou výši vyhlašuje sdělením Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce 

zákonů. [5] 

Tabulka 1:  Výše redukčních hranic v Kč 

Rok 1 RH 2 RH 3 RH 

2009 786 1 178 2 356 
2010 791 1 186 2 371 
2011 825 1 237 2 474 

Zdroj: [2], [5] 
 

V příloze č. 3 jsou znázorněny způsoby redukcí DVZ pro výpočet nemocenského, 

ošetřovného, PPM a VPTM. Obě tabulky zobrazují postupný vývoj redukčních hranic 

od roku 2009 až 2011. Před rokem 2009 se DVZ redukoval prostřednictvím dvou 

redukčních hranic, od roku 2009 se redukce provádí prostřednictvím tří redukčních hranic, 

které se stanoví zvlášť pro každý kalendářní rok. 

Způsob redukce se liší v pásmu do první redukční hranice, kdy DVZ pro výpočet 

nemocenského a ošetřovného se počítá 90 % a pro výpočet PPM a VPTM se počítá 100 %. 

Poté je stejný pro výpočet všech dávek. Tzn., z částky nad první redukční hranici do druhé 

redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční 

hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. 

Maximální DVZ pro výpočet nemocenského a ošetřovného činil v roce 2009 celkem 

1 296 Kč, v roce 2010 celkem 1 305 Kč a v roce 2011 celkem 1 361 Kč. Pro výpočet PPM 

a VPTM je maximální DVZ v roce 2009 celkem 1 375 Kč, v roce 2010 celkem 1 384 

a v roce 2011 celkem 1 444 Kč. 

Celkově lze shrnout, že je podstatné uvědomit si dva základní pojmy nárok na dávku 

a nárok na výplatu dávky. U nároku na dávku rozlišujeme obecné a zvláštní podmínky 

vymezené pro jednotlivé dávky. Nárok na dávku vzniká ze zákona a nezávisí na tom, 

zda oprávněný nárok uplatnil či nikoliv, jelikož nezaniká uplynutím času. U nároku 

na výplatu dávky je to naopak, jelikož tento zaniká uplynutím 3 let ode dne, za který dávka 

náleží. V předešlé právní úpravě tato lhůta spočívala na promlčení, kdežto dle nové právní 

úpravy se jedná o lhůtu prekluzivní, což znamená, že nárok na výplatu dávky po uplynutí 

lhůty propadá. Dále se může pojištěnec nároku na výplatu dávky vzdát. Dřívější právní 

úprava umožňovala vzdání se nároku na výplatu dávky pouze u nemocenského, nyní je 

okruh dávek, u kterých je dána tato možnost rozšířen na nemocenské, PPM a ošetřovné. 

V prohlášení o vzdání se nároku na výplatu dávky nemusí být uvedeny důvody, tento krok 

je definitivní, nelze ho později odvolat.  
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Dávky nemocenského pojištění mají osobní povahu, tudíž oprávněný nemůže svůj 

nárok na dávku nebo nárok na výplatu dávky postoupit jiné osobě ani dát do zástavy. 

Nárok na výplatu dávek, které nebyly vyplaceny, např. z důvodu úmrtí pojištěnce, přechází 

na oprávněné osoby. Současně však musí být splněna podmínka příbuzenského vztahu 

a domácnosti.   

Osobám v pracovním poměru vyplácejí dávky nemocenského pojištění okresní 

správy sociálního zabezpečení. Jejich místní příslušnost se řídí sídlem zaměstnavatele. 

Pokud není shodné se sídlem účtárny, řídí se místní příslušnost sídlem mzdové účtárny 

zaměstnavatele. OSSZ jsou povinny vyplatit dávku nemocenského pojištění ve lhůtě 

do jednoho měsíce ode dne doručení podkladů k výplatě dávky. Pojištěnec si musí zvolit 

způsob výplaty dávky, a to na účet či v hotovosti peněžní poukázkou. Pokud je zvolen 

způsob výplaty peněžní poukázkou hradí pojištěnec náklady za doručení. Dávky do ciziny 

se vyplácejí jen na základě žádosti pojištěnce, a to na účet za úhradu nákladů spojených 

s výplatou této dávky. 

3.3. Dávky nemocenského pojištění 

Dávkový systém nemocenského pojištění resp. ZNP rozlišuje čtyři druhy dávek, 

kterými jsou nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM“), 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (dále jen „VPTM“). 

Nutno dodat, že každá z uvedených dávek však nenáleží každé skupině osob 

účastných NP. 

3.3.1. Nemocenské 

Nemocenské je jedna z nejrozšířenějších a nejvíce používaných dávek 

nemocenského pojištění.  

Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasné práce neschopným 

nebo mu byla nařízena karanténa od 22. dne trvání DPN nebo karantény. Nemocenské se 

poskytuje za kalendářní dny. 

Po dobu prvních 21 kalendářních dnů PN náleží zaměstnanci náhrada mzdy   

podle § 192 a následujících zákoníku práce, kterou mu poskytuje zaměstnavatel.  Náhrada 

mzdy přísluší zaměstnanci pouze za pracovní dny, tedy směny stanovené rozvrhem týdenní 

pracovní doby a za svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 4. pracovního dne 

ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Za první 3 pracovní dny náhrady mzdy 
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nepřísluší, jedná se o tzv. karenční dobu. Výjimka je však u karantény, kdy za první 

3 pracovní dny náhrada mzdy činí 25 % průměrného redukovaného výdělku. [1] 

Od 1. 1. 2011 se při karanténě neuplatňuje karenční doba, to znamená, že náhrada mzdy 

ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku přísluší již od 1. pracovního dne. [8] 

Vývoj náhrady mzdy od roku 2008 do 2011 je uveden v tabulce č. 2, ze které je 

patrné, že institut náhrady mzdy je brán v patrnost, až s přijetím nového zákona 

o nemocenském pojištění. Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010 je náhrada mzdy vyplácena 

za prvních 14 kalendářních dnů DPN. Od roku 2011 je toto období prodlouženo 

na 21 kalendářních dnů. 

Tabulka 2:  Náhrady mzdy za období roku 2008 až 2011 

  
1. 1. 2008 30. 6. 2008 1. 9. 2008 1. 1. 2009 1. 1. 2010 1. 1. 2011 

1. -3. den 0 0 0 
25 % 

karanténa 
25 % 

karanténa 
60 % 

karanténa 

4. -14. den 0 0 0 60 % 60 % 60 % 

15. -21. den 0 0 0 - - 60 % 

Zdroj: [1] 
 

Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny, a doba, po kterou je nemocenské 

vypláceno se nazývá podpůrčí doba, která začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné 

pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní 

neschopnost či karanténa. Délka podpůrčí doby trvá, dle nové právní úpravy, nejdéle 

380 kalendářních dnů a započítávají se do ní i předchozí dočasné pracovní neschopnosti 

spadající do období 380 kalendářních dnů před vznikem DPN a to i v případě, 

že při nich nemocenské nenáleželo. 

Vymezeny jsou případy, kdy se nemocenské vyplácí po kratší než obecnou podpůrčí 

dobu. Jedná se o poživatele starobního či invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. 

Od 1. 1. 2011 se v  těchto případech nemocenské také poskytuje od 22. kalendářního dne 

trvání pracovní neschopnosti po dobu nejdéle 63 kalendářních dnů (od 1. 1. 2009 

do 31. 12. 2010 činila délka 70 kalendářních dnů), a to jen v době trvání zaměstnání. 

Při více DPN v jednom kalendářním roce se nemocenské znovu vyplácí po dobu trvání 

zaměstnání, nejvýše však v délce 63 kalendářních dnů za konkrétní rok. Pokud byl však 

pracovní poměr ukončen, je nemocenské vypláceno nejdéle do dne, jímž skončilo 

zaměstnání.   
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Nárok na nemocenské nemá pojištěnec, který si dočasnou pracovní neschopnost 

přivodil úmyslně. Tento úmysl prokazuje orgán nemocenského pojištění. Z nároku 

na dávku je také vyloučen pojištěnec, kterému v době v době pracovní neschopnosti vznikl 

nárok na výplatu starobního důchodu. Pokud pojištěná činnost skončila přede dnem, 

od něhož vznikl nárok na výplatu starobního důchodu má, dle nové právní úpravy, nárok 

na výplatu starobního důchodu přednost před poskytováním nemocenského. V předchozí 

právní úpravě tomu bylo naopak, přednost mělo poskytování nemocenského před 

poskytováním starobního důchodu. Důchod byl v tomto případě sice přiznán, ale nebyl 

vyplácen. Pokud vznikla pojištěnci dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena 

karanténa v době útěku z místa vazby či odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí 

svobody je nárok na nemocenské taktéž vyloučen. [2] 

Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny, a doba, po kterou je nemocenské 

vypláceno se nazývá podpůrčí doba, která začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné 

pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní 

neschopnost či karanténa. Délka podpůrčí doby trvá, dle nové právní úpravy, nejdéle 

380 kalendářních dnů a započítávají se do ní i předchozí dočasné pracovní neschopnosti 

spadající do období 380 kalendářních dnů před vznikem DPN a to i v případě, 

že při nich nemocenské nenáleželo. Nově se také započítávají dny, při kterých vznikla 

DPN následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Zápočet předchozích DPN se 

neprovede, pokud od skončení poslední DPN do vzniku nové DPN trvala pojištěná činnost 

alespoň 190 kalendářních dnů. V předešlé právní úpravě se jednalo o období 6 měsíců. 

Pokud zaměstnanci vznikne DPN dnem, v němž má odpracovanou celou směnu, považuje 

se pro účely podpůrčí doby za den vzniku DPN až následující kalendářní den. Možnost 

poskytování nemocenského po uplynutí podpůrčí doby zůstává nadále zachována 

za podmínek, že pojištěnec podá písemně žádost a vyjádření lékaře orgánu nemocenského 

pojištění bude kladné. O prodloužení výplaty nemocenského se rozhoduje ve správním 

řízení a nemůže být delší než 2 roky tj. 380 dnů + 350 dnů což je celkem 730 dnů. 

Vymezeny jsou případy, kdy se nemocenské vyplácí po kratší než obecnou podpůrčí 

dobu. Jedná se o poživatele starobního či invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. 

Od 1. 1. 2011 se v  těchto případech nemocenské také poskytuje od 22. kalendářního dne 

trvání pracovní neschopnosti po dobu nejdéle 63 kalendářních dnů (od 1. 1. 2009  

do 31. 12. 2010 činila délka 70 kalendářních dnů), a to jen v době trvání zaměstnání. 

Při více DPN v jednom kalendářním roce se nemocenské znovu vyplácí po dobu trvání 



Bc. Karina Pivovarová: Analýza vývoje nemocenského pojištění České republiky 

2012                                                                                                                                      21 
 

zaměstnání, nejvýše však v délce 63 kalendářních dnů za konkrétní rok. Pokud byl však 

pracovní poměr ukončen, je nemocenské vypláceno nejdéle do dne, jímž skončilo 

zaměstnání.   

Pokud si pojištěnec přivodil DPN zaviněnou účastí ve rvačce, nebo jako 

bezprostřední následek své opilosti či zneužití omamných a psychotropních látek a dále při 

spáchání úmyslného trestného činu, dle právní úpravy platné do 31. 12. 2008 nemocenské 

v těchto případech nenáleželo. Mohlo se přiznat pouze dobrovolně se souhlasem OSSZ. 

Nově je nemocenské přiznáno dle zákona, avšak činí pouze 50 %. [5] 

Výše nemocenského činí 60% redukovaného DVZ od 22. kalendářního dne trvání 

DPN nebo karantény. V příloze č. 4 je sestavena tabulka, ze které jsou patrné procentní 

sazby z DVZ za jednotlivé kalendářní dny PN od roku 2008 do 2011. Od roku 2010 platí 

jednotná sazba pro výpočet nemocenského, a to 60 % redukovaného DVZ, což je 

markantní změna oproti roku 2009. I přesto, že nová právní úprava byla přijata jen pro rok 

2010, zůstává sazba 60 % i pro rok 2011. S přijetím nového zákona o nemocenském 

pojištění přešla odpovědnost zaměstnavatelů finančně zabezpečit své zaměstnance během 

prvních čtrnácti kalendářních dnů pracovní neschopnosti nebo karantény a to náhradou 

mzdy.  

Od 1. 1. 2011 je náhrada mzdy poskytována dokonce do 21. kalendářního dne 

pracovní neschopnosti či karantény. Toto opatření má trvat po dobu 3 let.  

3.3.2. Peněžitá pomoc v mateřství 

Tato dávka zabezpečuje pojištěnce v době, kdy z důvodu pokročilého těhotenství, 

porodu a péče o dítě, nemůže vykonávat výdělečnou činnost resp., není ekonomicky 

zabezpečený. 

Podmínkou nároku na PPM je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 

270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou 

dovolenou. Tato podmínka se týká zaměstnanců i OSVČ. Kromě splnění této podmínky je 

u OSVČ nutno splnit ještě jednu zásadní podmínku a to, že nemocenské pojištění musí 

trvat alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce před začátkem podpůrčí doby.  

U žen, u kterých skončilo pojištěné zaměstnání, v době těhotenství, činí ochranná 

lhůta pro vznik nároku na PPM tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední 

zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. 
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Zákon také umožňuje matce vystřídat se s otcem dítěte v péči o toto dítě a to 

na základě písemné dohody. Každý z obou rodičů má při této péči o dítě nárok na výplatu 

PPM po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání je 

umožněno, od počátku 7. týdne, ode dne porodu.     

Nástup na PPM nastává dnem, který si pojištěnka určí v období od počátku osmého 

týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba trvá: 

 28 týdnů u pojištěnky, která porodila jedno dítě, 

 37 týdnů u pojištěnky, která porodila dvě a více dětí, s tím že po uplynutí 

28 týdnů pokračuje pojištěnka v péči alespoň o dvě z těchto dětí,  

 22 týdnů u pojištěnce, který převzal dítě do péče na základě rozhodnutí 

správního orgánu, z důvodu úmrtí matky, dlouhodobého závažného 

onemocnění matky či na základě písemné dohody dle ZNP, 

 31 týdnů u pojištěnce, který převzal do péče dvě a více dětí s tím, že po 

uplynutí 22 týdnů musí pojištěnec pokračovat v péči alespoň o dvě z těchto 

dětí.   

U pojištěnky, která porodila, nesmí být podpůrčí doba kratší než 14 týdnů a nesmí 

skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. V případě úmrtí dítěte před uplynutím 

podpůrčí doby končí tato uplynutím 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nesmí však přesáhnout 

celkovou podpůrčí dobu. Výše PPM pro rok 2011 činí 70 % redukovaného denního 

vyměřovacího základu. [5] 

3.3.3. Ošetřovné 

Ošetřovné je určeno pojištěncům, kteří nemohou z důvodu ošetřování nemocného 

člena domácnosti nebo z důvodu péče o dítě mladší 10 let vykonávat své zaměstnání. 

Nárok na ošetřovné vzniká, pokud: 

 je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění a 

 ošetřuje nemocné dítě mladší 10 let, nebo 

 pečuje o zdravé dítě do 10 let věku z důvodu uzavření dětského 

výchovného zařízení, nařízení karantény, nebo v případě, když osoba, která 

o dítě jinak pečuje, onemocněla, nebo 

 ošetřuje jiného nemocného člena domácnosti, pokud to jeho zdravotní stav 

vyžaduje a 



Bc. Karina Pivovarová: Analýza vývoje nemocenského pojištění České republiky 

2012                                                                                                                                      23 
 

 dítě nebo nemocný člen domácnosti žije v domácnosti se zaměstnancem, 

který o tuto dávku žádá, pokud se nejedná o ošetřování (péči) dítěte 

mladšího 10 let rodičem. 

Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné na dítě, na které druhý z rodičů uplatnil nárok 

na PPM či rodičovský příspěvek, to neplatí, pokud tato osoba onemocněla, utrpěla úraz 

či u ní nastaly situace stanovené zákonem, pokud např. tato osoba porodila nebo jí byla 

nařízena karanténa, a nemůže proto o dítě pečovat. 

V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jednomu 

z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování 

(péče) vystřídají. Toto vystřídání je možné pouze jednou. Změna diagnózy se nepovažuje 

za nový případ ošetřování.  

Ošetřovné se vyplácí nejdéle po dobu 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování. Jde-li 

o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, 

které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních 

dnů. Podpůrčí doba počíná běžet od prvého dne potřeby ošetřování nebo péče.     

Výše ošetřovného činí za kalendářní den 60 % denního vyměřovacího základu. [5] 

3.3.4. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

Tato dávka se poskytuje těhotné zaměstnankyni nebo matce do konce 9. měsíce 

po porodu, pokud vykonávala práci, která je těmto ženám zakázána. Poskytuje se též 

těhotné ženě, která vykonávala práci ohrožující dle lékařského posudku její těhotenství 

nebo zaměstnankyni, která kojí.  

Základní podmínkou nároku na tuto dávku je, že zaměstnankyně byla z důvodu 

těhotenství a mateřství převedena dočasné na jinou práci a z ní má bez svého zavinění nižší 

výdělek. Nárok na VPTM mají jen zaměstnankyně, nikoliv ženy činné na základě dohody 

o pracovní činnosti, ženy vykonávající zaměstnání malého rozsahu, dobrovolné pracovnice 

pečovatelské služby, OSVČ a zahraniční zaměstnanci.  

Dávka se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci, 

to znamená, že u VPTM není podpůrčí doba stanovena konkrétním časovým údajem, 

ale počtem kalendářních dnů, v němž trvalo převedení na jinou práci. VPTM se vyplácí 

nejdéle do začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu mateřství se VPTM 

poskytuje do konce 9. měsíce po porodu a u žen, které kojí, po dobu jejich kojení. 
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Výše této dávky je stanovena jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem 

zjištěným ke dni převedením zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejich 

započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních 

měsících po tomto převedení. [5] 

3.4. Výdaje na dávky nemocenského pojištění 

Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění ČR v letech 2000 až 2010 mapuje 

graf č. 3. Z tohoto grafického znázornění je vyjádřena celková suma výdajů vynaložených 

na dávky nemocenského pojištění ČR za jednotlivá období včetně rozlišení výše výdajů 

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

v těhotenství a mateřství, což je mimo jiné i přílohou č. 5. Z přílohy je evidentní, 

že struktura jednotlivých složek (NEM, OŠE, PPM a VPTM) se v průběhu jednotlivých let 

zásadně nemění. Nízkých hodnot dosahují, za celé sledované období, výdaje 

na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, jejichž výše je v relativním vyjádření 

0,1 %, poté následují výdaje na ošetřovné, které představují 2,7 %. Výdaje na dávky 

peněžité pomoci v mateřství mají vzrůstající tendenci a jejich relativní vyjádření činí  

16,1 %. Nejvíce finančních prostředků si, za celé sledované období, vyžádalo nemocenské. 

Výdaje na tuto dávku činily celkem 270 706 483 735 Kč, což představuje 81,3 % 

z celkových výdajů všech typů dávek nemocenského pojištění. 

Graf 3: Výdaje na dávky nemocenského pojištění v letech 2000 až 2010 
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Zdroj: [7] 
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Z grafu č. 3 je patrné, že nejvyšší celkové výdaje, byly zaznamenány v roce 2007, 

činily konkrétně celkem 34 670 904 249 Kč. Naopak nejnižší výdaje celkem 

22 788 532 328 Kč zaznamenal rok 2010, což je oproti roku 2009 pokles 

o 3 244 818 010 Kč tj. o 14 %. Důvodem byly hlavně legislativní změny, které jsou, 

konkrétně rozebrány, viz níže. 

Výdaje na nemocenské za sledované období mají kolísavou tendenci, od roku 2007 

se snižují. V roce 2010 výdaje činily celkem 14 943 715 781 Kč, což je v porovnání 

s rokem 2009 pokles o 18 %. Nemocenské pojištění je od 1. 1. 2009 upraveno zákonem 

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tyto legislativní 

změny byly hlavním důvodem snížení pracovní neschopnosti, resp. i výdajů 

na nemocenské. Od roku 2010 se nemocenské vyplácelo až od 15. kalendářního dne trvání 

pracovní neschopnosti, což přispělo ke snížení počtu pracovních neschopností za toto 

období.  

Nejnižší výše, za celé sledované období, dosáhly výdaje na ošetřovné za rok 2010. 

Činily pouze 431 451 820 Kč, což představuje oproti roku 2009 pokles o 40,8 %. 

Domnívám se, že příčinou tohoto poklesu bylo přijetí zákona č. 362/2009 Sb., kterým se 

změnily některé zákony týkající se návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010. 

Cílem tohoto zákona bylo navrhnout taková opatření, která by snížila deficit státního 

rozpočtu. Jedním z takových opatření bylo zavedení třídenní karenční doby u ošetřovného. 

V praxi to znamená, že po dobu prvních 3 dnů potřeby ošetřování (péče) se ošetřovné 

nevyplácelo, což vedlo samozřejmě ke snížení výdajů na tuto dávku a ze sociálního 

hlediska i ke snížení počtu těchto dávek. Toto opatření platilo do 31. 5. 2010. 

Naopak výdaje na peněžitou pomoc v mateřství, jako jediné z výčtu všech dávek, 

mají rostoucí tendenci. Největší suma výdajů byla na tuto dávku vynaložena v roce 2010, 

konkrétně tyto výdaje dosáhly částky 7 409 591 092 Kč, což je oproti roku 2009 nárůst 

o 4,4 % a ve srovnání s rokem 2000 došlo k nárůstu o neuvěřitelných 63 %. Vliv na výdaje 

na PPM má nejenom porodnost, ale také ekonomické poměry pojištěnců respektive žen. 

Co se týče porodnosti, pro období prvního desetiletí 21. století, nastal vrchol v roce 2008 

a nyní druhým rokem za sebou dochází k mírnému poklesu porodnosti. Důležitým údajem 

však je, že se průměrný věk žen při porodu zvýšil na 29,6 let. Z čehož vyplývá, že je 

v současné době trendem nejdříve finanční zabezpečení jednotlivců resp. rodiny a poté 

potomstvo. Z tohoto důvodu se věková hranice žen při porodu každým rokem zvyšuje. 
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V současné době rodí silné ročníky 70. let, což je hlavním důvodem zvýšení výdajů 

na PPM. 

Výdaje na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství činily v roce 2010 celkem 

3 773 635 Kč a dosáhly nejnižší hranice za celé sledované období. V porovnání s rokem 

2009 výdaje na tuto dávku poklesly o 27 %. Domnívám se, že hlavním důvodem, 

tak nízkých výdajů na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je fakt, 

že zaměstnankyně většinou volí variantu pracovní neschopnosti než převedení na jinou 

v práci, v případě ohrožení jejich těhotenství.   

3.5. Vývoj dočasné pracovní neschopnosti v ČR  

Tato kapitola podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti 

pro nemoc a úraz na území České republiky za sledované období roku 2000 až 2010. 

Vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz znázorňuje graf č. 4, ze kterého je patrná 

celková hodnota pracovní neschopnosti za jednotlivá období roku 2000 až 2010, včetně 

rozlišení pracovní neschopnosti u mužů a žen. 

Graf 4: Vývoj pracovní neschopnosti v letech 2000 až 2010 
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Zdroj: [10] 

Vývoj dočasné PN je v příloze č. 6 rozdělen na jednotlivá sledovaná období, 

s rozlišením pohlaví a uvedením počtu nových případů PN, kalendářních dnů PN, nově 

hlášených případů PN na 100 pojištěnců, průměrným procentem PN, délkou trvání 

1 případu PN a průměrným denním stavem PN. Průměrné procento PN zohledňuje jak 
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celkový počet případů PN (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují) tak 

i průměrné trvání jednoho případu PN (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). 

Průměrné procento PN udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v PN 

pro nemoc a úraz. [13] 

V  roce 2000 bylo 4 343 801 nemocensky pojištěných osob (dále jen pojištěnců), 

což vyplývá z grafu č. 1. Celkem bylo v tomto roce 3 812 185 nově hlášených případů PN, 

z toho pro nemoc 3 552 379 případů, pro pracovní úrazy 92 906 případů a pro ostatní úrazy 

166 900 případů. Kalendářních dnů PN bylo celkem 106 730 462, více dní prostonaly ženy 

oproti mužům v poměru 51 %: 49 %. Nově hlášených případů PN na 100 pojištěnců bylo 

84,39 a délka trvání 1 případu PN byla 28 dnů. 

Rok 2001 byl z celého sledovaného období nadprůměrný. Počet pojištěnců se sice 

proti roku 2000 snížil o 148 688 osob na 4 195 113 osob. Počet nově hlášených případů PN 

se však zvýšil proti předcházejícímu roku o 50 846 případů, tj. o 1,3 %, zvýšil se také 

počet kalendářních dnů PN o 3 700 673 dnů, tj. o 3,6 %. Prodloužila se i nepatrně délka 

trvání PN na 28,59 dne. Na 100 pojištěnců připadalo 86,16 nově hlášených případů PN 

(rok 2000 = 84,39). Průměrné procento PN se v úhrnu zvýšilo z 6,455 v roce 2000 

na 6,748 v roce 2001. 

Průměrný počet pojištěnců se v roce 2002 proti roku 2001 zvýšil o 35 033 osob 

na 4 230 146. Počet nově hlášených případů PN však proti předcházejícímu roku poklesl 

o 273 351 případů, tj. o 7,1 % na 3 589 680, snížil se i počet kalendářních dnů PN 

o 20 296 dnů na 110 410 839 dnů. V tomto roce připadalo na 100 pojištěnců 80,37 nově 

hlášených případů PN, tj. cca o 6 případů méně než v roce 2001. Délka trvání 1 případu PN 

se proti předchozímu roku prodloužila o 2,17 dne a dosáhla hodnoty 30,76 dnů. Též se 

mírně zvýšilo průměrné procento PN na 6,772.  

V roce 2003 mírně stoupl průměrný počet pojištěnců o 0,2 % na 4 237 817. Počet 

nově hlášených případů PN se v úhrnu za muže a ženy zvýšil proti předcházejícímu roku 

o 32 315 případů, tj. o 0,9 %, na 3 621 995, naproti tomu se snížil počet kalendářních dnů 

PN o 104 550 dnů na 110 306 289 dnů. Na 100 pojištěnců připadalo 81,66 nově hlášených 

případů PN, tj. o 1,30 případů více než v roce 2002. Délka trvání 1 případu PN 

proti předcházejícímu roku mírně poklesla a dosáhla hodnoty 30,45 dnů. Průměrné 

procento PN se naopak zvýšilo z 6,772 v roce 2002 na 6,814. 

I přesto, že rok 2004 zaznamenal zvýšení počtu pojištěnců o 2,8 % na 4 358 766, 

rapidně klesl počet nově hlášených případů PN o 25,3 % na 2 705 662, snížil se též počet 
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kalendářních dnů PN o 14,7 % na 94 083 080 dnů. Na 100 pojištěnců připadalo v ČR 

o 20 nově hlášených případů PN méně než v roce 2003, tj. 61,64. Snížilo se i průměrné 

procento PN z 6,814 na 5,857. Délka trvání 1 případu PN se proti minulému roku výrazně 

prodloužila, a to o 4,32 dne a dosáhla hodnoty téměř 35 dnů. 

Pro rok 2005 se průměrný počet pojištěnců snížil o 1,4 % na 4 298 049. Oproti 

předcházejícímu roku se zvýšil počet nově hlášených případů PN o 10,7 % na 3 029 448, 

zvýšil se též počet kalendářních dnů PN o 5,3 % na 99 346 161 dnů. Navýšení počtu 

případů a dnů PN z důvodu nemoci bylo způsobeno především chřipkovou epidemií, 

která probíhala dle údajů SZÚ v měsících únoru a březnu. O 7 nově hlášených případů PN 

připadalo v ČR na 100 pojištěnců tj. celkem 68,19. Dále se zvýšilo průměrné procento PN 

z 5,857 na 6,126 a délka trvání 1 případu PN se mírně zkrátila o 1,98 dne a dosáhla 

hodnoty necelých 33 dnů. 

V roce 2006 došlo i přes mírné zvýšení počtu pojištěnců o 1,4 % na 4 358 984 

ke snížení případů PN o 10,7 % na 2 706 725. Hlavním důvodem byla zvýšená PN v roce 

2005 z důvodu chřipkové epidemie. Na 100 pojištěnců připadalo 60,19 nově hlášených 

případů PN. Tento ukazatel, od začátku sledovaného období, neustále klesá. Z hlediska 

délky PN je však situace opačná. Průměrné trvání 1 případu se prodloužilo na 35 dní 

a průměrné procento PN pokleslo na hodnotu 5,814. 

Rok 2007 zaznamenal nepatrné zvýšení počtu pojištěnců o 0,3 % na 4 372 191. 

Mírně se také zvýšil počet nově hlášených případů PN o 0,7 % na 2 726 634. U počtu 

kalendářních dnů PN došlo však ke snížení o 1,2 % na 94 274 008. Ukazatel nově 

hlášených případů PN na 100 pojištěnců dosáhl hodnoty 59,31, i zde došlo k poklesu. 

Průměrné procento PN také pokleslo z 5,814 na 5,619 a délka trvání 1 případu PN se 

zkrátila o 0,68 dne a dosáhla hodnoty necelých 35 dnů. 

I přes nepatrné zvýšení počtu pojištěnců v roce 2008 o 1,7 % na 4 458 811 výrazně 

poklesl počet nově hlášených případů PN o 18,6 % na 2 221 739. Snížila se i hodnota 

ukazatele PN na 100 pojištěnců, která činí 48,59. Byl zaznamenán i pokles průměrného 

procenta PN z 5,619 na 5,184. Celkově však vzrostla průměrná délka případu PN o 4,5 dne 

(13 %) z téměř 35 dnů na 39 dnů.     

Vývoj PN v roce 2008 výrazně ovlivnily legislativní změny směřující ke snižování 

hodnoty dávek nemocenského pojištění za dobu PN, které v tomto roce vešly v účinnost. 

Od 1. 1. 2008 platila úprava snižující dobu ochranné lhůty, po kterou je nezaměstnaná 

osoba po skončení pracovního poměru ještě nemocensky pojištěná ze 42 na 7 dní. 
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Procentní sazba náhrady mzdy byla z jednotných 69 % snížena a odstupňována počínaje 

od 60 % vyměřovacího základu za prvních 30 dní trvání PN. Částka DVZ náhrady mzdy 

nepřesahující první redukční hranici se po prvních 14 dnech trvání PN od 1. 1. 2008 

již nezapočítávala v plné výši vyjma případů mateřské dovolené. Dále do 29. 6. 2008 

platila úprava ustavující nárok na pobírání nemocenské dávky až od 4. dne trvání PN. Toto 

ustanovení bylo s účinností od 30. 6. 2008 zrušeno rozhodnutím ústavního soudu 

a od 1. 9. 2008 byla pro první tři dny PN následně zákonem č. 305/2008 Sb., snížena 

procentní sazba na 25 % vyměřovacího základu nemocenské dávky. [11]  

Pro rok 2009 se průměrný počet pojištěnců snížil o 3,4 % na 4 296 415. Celkem bylo 

nově hlášeno 1 441 516 PN, což je oproti předcházejícímu roku o 35,1 % méně. 

Na 100 pojištěnců tak připadalo 33,9 případů PN, což je o 30 % méně než v předchozím 

roce. Výrazně se však prodloužila průměrná délka trvání 1 případu PN na 45 dní, což je 

nárůst o 6 dní. Důvodem bylo snížení především krátkodobých nemocí. Průměrné procento 

PN dosahovalo úrovně 4,184.  

PN v roce 2009 byla významně ovlivněna změnami v nemocenském pojištění 

platnými od počátku roku 2009. Nemocenské pojištění je od 1. 1. 2009 upraveno zákonem 

187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Do vývoje resp. 

do snížení PN se promítly především nově stanovené výše dávek nemocenského pojištění. 

Po dobu prvních 14 kalendářních dnů je zaměstnanec zabezpečen náhradou mzdy 

poskytovanou zaměstnavatelem ve výši 60 % DVZ. Náhrada mzdy náleží pouze 

za pracovní dny a za svátky, a to při PN od 4. pracovního dne (při karanténě od prvního 

dne). Od 15. do 30. kalendářního dne trvání dočasné PN náleží 60 % DVZ, 

od 31. do 60. dne 66 % a od 61. dne 72 % - viz příloha č. 4. [12] 

Průměrný počet pojištěnců v roce 2010 vzrostl na 4 424 422, což je o 2,9 % více 

než v předešlém roce. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti klesl 

na 1 324 926 včetně kalendářních dnů PN, které zaznamenaly také pokles na 59 208 352. 

Oproti roku 2009, kdy bylo hlášeno celkem 1 441 516 případů PN, došlo k poklesu 

o 8,1 %. Na 100 pojištěnců tak připadlo průměrně 30,7 nově hlášených případů PN, což je 

o 3,2 případů na 100 pojištěnců méně než v roce 2009. Co se týče, průměrného procenta, 

toto zaznamenalo také pokles. V roce 2010 se jeho úroveň snížila na hodnotu 3,763. 

Z celkového počtu nově hlášených případů PN v roce 2010 více stonaly ženy – 

celkem 682 236, což je v relativním vyjádření 50,1 % a 642 690 mužů, což představuje 

49,9 %. V přepočtu tak připadá 28,8 případů PN na 100 pojištěných mužů a 32,8 případů 
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PN na 100 pojištěných žen. Také průměrná délka jedné PN je u žen o dva dny delší než 

u mužů. Důvodem vyšší úrovně PN pro nemoc u žen jsou pravděpodobně případy PN 

související s komplikacemi v těhotenství, potraty nebo také hospitalizace jako doprovod 

nemocného dítěte.  

Za zmínku také stojí porovnání jednotlivých podílů PN pro nemoc, pracovní úrazy 

a ostatní úrazy.  

Nemoci byly v roce 2010 příčinou necelých 90 % všech nově hlášených případů 

dočasné pracovní neschopnosti. Z provedených výsledků, které jsou patrné z přílohy č. 7 

lze konstatovat, že tyto poměry zůstávají relativně stabilní, ačkoli v posledních letech se 

podíl PN pro nemoci snižuje z důvodů hlavně změn legislativních. 

Co se týče, pracovních úrazů, dochází v ČR k jejich výraznějšímu poklesu i četnosti. 

V roce 2010 bylo hlášeno 51 678 případů PN způsobenými pracovními úrazy, což jsou 

v relativním vyjádření 4 %. Nejčastější příčinou pracovních úrazů bylo v roce 2010 „špatně 

nebo nedostatečně odhadnuté riziko“. Oproti roku 2000 se četnost pracovních úrazů snížila 

o 56 %. Do vývoje pracovní úrazovosti se promítá technický vývoj, kontrolní činnost 

inspekce práce a zejména vliv legislativních změn.[15] 

Ostatní úrazy zaznamenaly také pokles. V roce 2010 bylo hlášeno celkem 

85 253 případů PN z důvodu úrazu, což je v relativním vyjádření 6 %. Oproti roku 2000 se 

podíl ostatních úrazů snížil o 51 %.  

Celkově lze říci, že za celé sledované období, což je zřejmé z přílohy č. 8 dosahuje, 

jak již bylo zmíněno, největšího podílu 92 % dočasná pracovní neschopnost, 

poté následují 5 % ostatní úrazy a nejmenšího podílu 3 % dosahují pracovní úrazy. 

I přes nejvyšší podíl dočasné PN se tato každým rokem snižuje a to zejména působením 

legislativním změn, které ji ve větší míře ovlivňují, zatímco počty případů PN pro úrazy 

jsou těmito změnami ovlivněny již méně. 

Součástí grafu č. 5 jsou souhrnné výsledky, ze kterých vyplývá, že počet případů PN 

pro nemoc a úraz za období roku 2000 až 2010 v ČR klesá.  

Během celého sledovaného období deseti let došlo ke snížení pracovní neschopnosti 

o neuvěřitelných 65,3 %. Rostoucí tendenci má pouze průměrná délka trvání jednoho 

případu PN. Od počátku sledovaného období docházelo, přes nepatrný výkyv v roce 2005, 

k prodlužování průměrné délky trvání jednoho případu PN z 32,8 dní v roce 2005 

až na 45,1 dní v roce 2009. Ke stabilizaci došlo až v roce 2010, kdy jeden případ PN trval 

v průměru 44,7 dní.  



Bc. Karina Pivovarová: Analýza vývoje nemocenského pojištění České republiky 

2012                                                                                                                                      31 
 

Graf 5: Vývoj počtu případů, průměrného trvání a průměrného procenta PN v ČR v letech 2000 až 2010 
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Zdroj: [10] 

Během celého sledovaného období deseti let došlo ke snížení pracovní neschopnosti 

o neuvěřitelných 65,3 %. Rostoucí tendenci má pouze průměrná délka trvání jednoho 

případu PN. Od počátku sledovaného období docházelo, přes nepatrný výkyv v roce 2005, 

k prodlužování průměrné délky trvání jednoho případu PN z 32,8 dní v roce 2005 

až na 45,1 dní v roce 2009. Ke stabilizaci došlo až v roce 2010, kdy jeden případ PN trval 

v průměru 44,7 dní.  

Další pokles byl zaznamenán v hodnotě průměrného procenta pracovní neschopnosti. 

Na počátku devadesátých let se jeho hodnota pohybovala okolo 5, následně se do roku 

2003 postupně zvyšovala až na své maximum 6,81. Klesající tendence v hodnotách 

průměrného procenta PN byla započata v roce 2005. Tento pokles byl silně umocněn 

legislativními změnami v roce 2009, kdy výše průměrného procenta PN dosáhla historicky 

nejnižší úrovně od počátku šedesátých let (4,184). V roce 2010 se jeho úroveň ještě více 

snížila na hodnotu 3,763. [13] 
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4. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Nemocenské pojištění má na území ČR dlouholetou tradici, prošlo od roku 1888 

velkými legislativními změnami. Největším současným zlomem bylo přijetí zákona  

č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, který nabyl účinnosti 1. 1. 2009. S přijetím 

tohoto zákona došlo ke značným legislativním úpravám, týkajících se zaměstnavatelů 

ale i samotných zaměstnanců po stránce nejenom ekonomické, ale i sociální. 

4.1. Vliv NP na ekonomické subjekty, stát i zaměstnance 

Nemocenské pojištění se týká a zároveň ovlivňuje nejenom zaměstnavatele 

a zaměstnance, kteří mají v oblasti NP určité povinnosti, ale i stát, resp. státní rozpočet 

po stránce příjmové, ale i výdajové.   

Ekonomické subjekty, kterými jsou, zaměstnavatelé musí s přijetím nového zákona 

o nemocenském pojištění plnit tyto úkoly: oznamovací, evidenční a přijímat žádosti o 

dávky. 

Úkoly oznamovací: Zaměstnavatel je povinen na předepsaném tiskopisu 

ve stanovené lhůtě přihlásit sebe do registru zaměstnavatelů a takto musí činit i v případě 

přihlášek a odhlášek jeho zaměstnanců. V případě, že odhlašuje poslední zaměstnance, 

musí se ve stanovené lhůtě, taktéž odhlásit z registru zaměstnavatelů. Dále musí hlásit 

jakoukoliv změnu údajů týkajících se zaměstnavatele či jeho zaměstnanců. V případě, 

že tak neučiní k příslušné OSSZ, je vystaven sankci uložené dle zákona 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění. 

Úkoly evidenční: Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o svých zaměstnancích 

účastných nemocenských pojištění dle ustanovení § 95 zákona o NP a tyto záznamy 

uchovávat po dobu 10 let. 

Úkoly při přijímání žádosti o dávky: Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti 

o dávky od současných i bývalých zaměstnanců a neprodleně je spolu s údaji potřebnými 

pro výpočet dávky předávat příslušné OSSZ. 

Tímto však povinnosti zaměstnavatele zdaleka nekončí. Pojistné na nemocenské 

pojištění je součástí pojistného na sociální zabezpečení, spolu s pojistným na důchodové 

pojištění a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti. Je upraveno zákonem 

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 
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ve znění pozdějších předpisů. Sazba pojistného, kterou jsou povinni odvádět 

zaměstnavatelé za své zaměstnance, činí 2,3 % z vyměřovacího základu. Tyto finanční 

prostředky jsou příjmem státního rozpočtu.     

Státní rozpočet hraje neodmyslitelnou roli v nemocenském pojištění. Vzhledem 

k tomu, že je pojistné na nemocenské pojištění součástí pojistného na sociální zabezpečení, 

je důležitým prvkem příjmů státního rozpočtu. V roce 2010 inkasoval státní rozpočet 

celkové příjmy ve výši 1 000,38 mld. Kč. Z toho dosáhly příjmy z pojistného na sociální 

zabezpečení 355,84 mld. Kč, příjmy z daní a poplatků dosáhly výše 508,02 mld. Kč 

a nedaňové příjmy dosáhly výše 136,52 mld. Kč. Procentuelní vyjádření je znázorněno 

grafickou formou v příloze č. 9. [16]  

Nesmíme však opomenout výdaje ze státního rozpočtu, do kterých spadají dávky 

nemocenského pojištění. Výdaje na dávky nemocenského pojištění jsou, za celé sledované 

období, podrobně rozepsány v kapitole 3.4. Spadají do běžných výdajů, které představují 

77,30 % z celkových výdajů státního rozpočtu, což je zřejmé z přílohy č. 10. Další složku 

státního rozpočtu celkem 14,87 % tvoří transfery územním rozpočtům a v neposlední řadě 

kapitálové výdaje, které tvoří nejmenší podíl, a to 7,84 %. 

Z výše uvedeného vyplývá důležitost odvodů pojistného na nemocenské pojištění 

zaměstnavateli za své zaměstnance. Bez těchto příjmů by nebyl alespoň z části naplněn 

státní rozpočet, který musí mít zase po stránce výdajové rezervy na výplatu dávek NP. 

Zaměstnanci jsou strhávána z jeho vyměřovacího základu 2,3 %. Vyměřovacím 

základem zaměstnance pro odvod pojistného (tj. částkou rozhodnou pro výpočet dávek 

nemocenského a důchodového pojištění) je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně 

z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které nejsou 

od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.  

4.2. Faktory ovlivňující vývoj DPN – návrhy a doporučení 

Dočasná pracovní neschopnost v posledních letech rapidně klesá. Za celé sledované 

období roku 2000 až 2010 došlo k poklesu o 65 %, úměrně tomuto poklesu samozřejmě 

došlo i ke snížení výdajů na dávky nemocenského a to o 37 %. Na vývoj DPN působí řada 

faktorů. 

Platná legislativa – je hlavní příčinou poklesu DPN. Od 1. ledna 2009 nabyl 

účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který přinesl zcela novou 

úpravu systému nemocenského pojištění. Zásadní změna přitom je, že prvních 14 dní 
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trvání PN nebo karantény zaměstnavatel vyplácí svému zaměstnanci náhradu mzdy. 

Poskytuje se za pracovní dny – při DPN od čtvrtého pracovního dne (při karanténě 

od prvního pracovního dne), a to jen v době trvání pracovního vztahu. Po uplynutí této 

doby, tedy od 15. dne PN, se za kalendářní dny poskytuje nemocenské, které vyplácí 

příslušná OSSZ. Od roku 2011 je tato lhůta posunuta tzn., že náhradu mzdy vyplácí 

zaměstnavatel prvních 21 kalendářních dnů, od 22. kalendářního dne vyplácí nemocenskou 

příslušná OSSZ.  

Z tohoto důvodu není, dle mého názoru, pro zaměstnance ekonomicky výhodné být 

pracovně neschopný např. při běžných respiračních chorobách, jelikož je náhrada mzdy 

vyplácena až od čtvrtého dne PN. Léčba běžné respirační choroby trvá mnohdy jen týden, 

což je z finančního hlediska pro zaměstnance nepříznivé.   

Domnívám se, že nový zákon však nastavil účinnější mechanismy proti zneužívání 

systému. Zaměstnavatel, jakožto plátce náhrady mzdy, má větší zájem na kontrole 

práceneschopných, čímž dochází k poklesu těch, kteří by chtěli systém nemocenského 

pojištění využít. Jedná se například o zaměstnance s nižšími příjmy, kteří byli častěji 

v DPN, protože se jim nemocenské, srovnatelné s jejich běžnou mzdou, vyplatilo. 

Doporučení: Motivace zaměstnanců – ekonomické subjekty resp. zaměstnavatelé by 

měli být vstřícní v poskytování výhod pro své zaměstnance, kteří by v případě nemoci 

nemuseli být DPN. Konkrétně by zaměstnavatelé mohli poskytovat tzv. „sick days“. 

Poskytnutím tohoto benefitu by zaměstnavatel nabídl svým zaměstnancům zůstat určitý 

počet dní doma například 3 – 5 dní, aniž by zaměstnanec musel přinést neschopenku od 

lékaře. Díky tomu se zaměstnanci vyhnou výraznému snížení platu v prvních dnech 

nemoci. Z ekonomického hlediska je poskytování takových výhod příznivé i pro 

zaměstnavatele, jelikož nepřítomnost zaměstnanec (pracovní síly) nebude dlouhodobá. 

Nedojde tak ke snížení produktivity práce a zisku organizace. A spokojenost bude na obou 

stranách. V současné době uvedené výhody poskytují spíše zahraniční firmy. 

Průměrný počet pojištěných osob – vývoj pracovní neschopnosti se odvíjí od 

průměrného počtu pojištěnců, resp. osob v pracovním poměru. V roce 2010 bylo 

přihlášeno k nemocenskému pojištění celkem 4 424 422 osob, což je patrné z grafu č. 1. 

Oproti roku 2009 došlo k nepatrnému nárůstu o 2,9 %. I přes tento nevelký nárůst počtu 

pojištěnců však dochází k poklesu PN. Zásadním důvodem je současná platná legislativa.  

Nezaměstnanost - je vážným ekonomicko-sociálním problémem moderní doby. 

Na jedné straně existuje člověk, který chce a může vykonávat danou práci a na straně 
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druhé není nikdo, kdo by ho byl ochoten za danou mzdu zaměstnat. Na pracovním trhu tak 

vzniká nesoulad mezi nabídkou práce lidí a poptávkou po práci firem. Nezaměstnaný 

člověk přichází o výdělek, finančně i sociálně strádá, podstupuje trauma z určité ztráty 

společenského postavení a v neposlední řadě přichází i o svou kvalifikaci. [19] 

V ČR byla v průběhu 90. let udržena velmi nízká míra nezaměstnanosti. Od roku 

2000 začalo hospodářství narůstat. Výrazný byl v tomto období růst hrubého domácího 

produktu. I přesto však zůstala nezaměstnanost na velmi vysokých hodnotách, které jsou 

znázorněny v příloze č. 11. Uvedený graf vyznačuje obecnou míru nezaměstnanosti v ČR, 

která vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle. Z přílohy je zřetelné, 

že obecná míra nezaměstnanosti měla po celé sledované období klesající tendenci, 

s výjimkou roků 2002 a 2008 kdy došlo k nárůstu. V roce 2010 dosáhla míra 

nezaměstnanosti 7,3 % a byla o 0,6 procentního bodu vyšší než v roce 2009. Mezi 

nejvýznamnější příčiny nezaměstnanosti patří institut minimální mzdy, nemotivačně 

nastavený systém sociální podpory občanů, vysoké daňové zatížení.  

Minimální mzda je v současné době 8 000 Kč. I přesto, že zákonodárci vidí 

minimální mzdu jako důležité sociální opatření, má tato velmi negativní dopad 

na nejslabší vrstvy společnosti. Tito lidé často nemohou najít zaměstnání, jelikož jejich 

mezní produkt práce resp. cena práce, je nižší než zákonem stanovené mzdové minimum. 

Spousta lidí pracuje načerno, což je pro ně z jedné strany finančně výhodné, ale z druhého 

pohledu není těmto lidem započítán rozdíl mezi minimální mzdou a vyplacenou mzdou, 

tudíž do budoucna budou traceni na výši jejich důchodu. Nehledě na to, že dochází 

v případě, kdy zaměstnavatel těmto lidem nezapočítává celkovou vyplácenou hrubou 

mzdu, k daňovým únikům a tím pádem i k prohlubování schodku státního rozpočtu.        

Doporučení: Navrhla bych zrušení regulace minimální mzdy a umožnila bych tak 

vzniku více pracovních míst. Prospěch by tak měli nejenom nezaměstnaní, ale i celá 

společnost, jelikož by se zvýšila nejenom konkurenceschopnost firem, ale také 

potencionální produkt ekonomiky. 

Co se týče systému sociální podpory v ČR, existuje zde řada sociálních dávek 

od podpory nezaměstnanosti až po dávky státní sociální podpory jako jsou například 

příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, sociální příplatek aj. Lidé, které tyto dávky 

pobírají, jsou většinou nižší kvalifikace. V případě, že práci naleznou, tak většinou 

za minimální mzdu. Je-li občan zaměstnán, ztrácí ze zákona nárok na některé shora 

uvedené dávky. Nízké mzdy tudíž s vysokými dávkami nemotivují občany při hledání 
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zaměstnání. Takto mnoho rodin žije z milosrdenství státu, protože se jim to prostě vyplatí, 

není zde žádná motivace k tomu, aby pracovali. Proč také, za tak nízkou mzdu? Jsem 

přesvědčená, 

že velké části nezaměstnaných se ekonomicky vyplatí nepracovat. Důsledky sociálních 

podpor jsou však neblahé. Vysoké náklady pro státní rozpočet, ušlé daně včetně 

zdravotního a sociálního pojištění. Aby stát tyto náklady pokryl, zvyšuje daně, které brzdí 

ekonomický růst a problém prohlubují. Odčerpává se tak produktivní obyvatelstvo z trhu 

práce, snižuje se konkurenceschopnost českých firem, což má dopad na potencionální 

produkt ekonomicky a růst ekonomického bohatství českého státu.  

Doporučení: Bylo by vhodné vytvořit komplexní reformu sociálního systému a jeho 

provázání s daněmi, tak aby každý občan ČR byl motivován k aktivnímu hledání 

zaměstnání a rychlému začlenění na trh práce. I přesto však budou existovat lidé, 

kteří potřebují sociální pomoc. Navrhuji zavést jednotnou sociální dávku, která by se 

vázala k průměrné mzdě v daném roce. Dávka by činila čtvrtinu průměrné mzdy, 

v současné době 6 000 Kč. Pro matky s dětmi a tělesně postižené by se tato dávka násobila 

koeficientem, aby jejich životní standard odpovídal důstojnému životu. Tuto dávku by 

pobírali pouze ti občané, kteří nemají žádné příjmy, a její nárok by byl podmíněn 

vykonáváním veřejně prospěšných prací, tím by se vyloučila práce načerno. Rovná sociální 

dávka by motivovala občany k aktivnímu hledání práce, jelikož je výše dávky dosti nízká 

a nárok je podmíněn vykonáváním veřejně prospěšných prací.   

Dalším faktem je vysoké daňové zatížení, které snižuje výhodnost ekonomické 

aktivity. Země s rozumným daňovým zatížením lákají, obzvláště kvalifikované tzn., 

nejproduktivnější pracovníky do domácí ekonomiky, kde zvyšují výrobu a důchod pro 

celou společnost. Vzdělaný člověk zvyšuje produktivitu, konkurenceschopnost, zisk, 

zaměstnanost a poptávku celé společnosti. ČR vyjma států Evropské Unie, které jsou 

na tom se zdaněním obdobně, trpí odlivem kvalifikovaných pracovních sil do USA, 

Švýcarska a dalších zemí, které nejsou sice daňovými ráji, ale ponechají občanům většinu 

toho, co si vytvoří. Jednoznačnou ukázku je například zaměstnanec, který pobírá hrubou 

mzdu ve výši 20 500 Kč. Jeho čistá mzda bude, v současné době činit 16 189 Kč tzn., 

odvody na daně včetně zdravotního a sociálního pojištění budou činit 4 113 Kč 

a samozřejmě nelze opomenout i odvody zaměstnavatele ve výši 6 970 Kč. Celkové 

zdanění mzdy včetně odvodů zaměstnavatele budou činit neuvěřitelných 41,13 %. A to 

přitom hovořím o podprůměrné mzdě. 
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Doporučení: Domnívám se, že vodítkem pro ČR by bylo snížení daňové zátěže 

práce. ČR by se tak, vzhledem ke své relativně kvalifikované pracovní síle, stala lákadlem 

pro mnoho světových technologických firem. Zvýšila by se tak zaměstnanost, produktivita 

práce, došlo by k růstu ekonomiky ČR. 

Všechny tyto mé názory a myšlenky úzce souvisí s vývojem pracovní neschopnosti 

v ČR. Ať už se jedná o legislativní změny, které počátkem roku 2009 přinesly velký zvrat 

v systému nemocenského pojištění, až po ekonomické ukazatele, které přímo působí 

na zaměstnance a zaměstnavatele potažmo i na jejich pracovní neschopnost.   
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5. ZÁVĚR 

Práce analyzuje celkový vývoj nemocenského pojištění na území ČR za období roku 

2000 až 2010. V první kapitole je stručně vylíčen vývoj právní úpravy nemocenského 

pojištění od historických počátků až po současnou právní legislativu. Tato kapitola je též 

věnována základním informacím týkajícím se nemocenského pojištění, jakou jsou např. 

podmínky vzniku, zániku a samotného nároku na dávku a dále informace týkající se 

organizací, které nemocenské pojištění provádějí. V neposlední řadě je zde stručně 

objasněno nemocenské pojištění s mezinárodním prvkem. Ve druhé kapitole jsou podrobně 

rozebrány jednotlivé dávky nemocenského pojištění včetně podmínek nároku a výpočtu 

těchto dávek. Hlavní součástí této kapitoly je analýza vývoje dočasné pracovní 

neschopnosti za sledované období a zhodnocení výdajů na dávky nemocenského pojištění 

plynoucí ze státního rozpočtu. Posouzení vlivu nemocenského pojištění na ekonomické 

subjekty z ekonomického a sociálního hlediska je součástí poslední kapitoly, ve které mj. 

navrhuji i možná doporučení. 

Zásadním mezníkem v systému nemocenského pojištění bylo přijetí zákona  

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který změnil více než 50 let předešlý právní 

stav a nastolil nový systém nemocenského pojištění. Jedním z pozitivních aspektů této 

právní úpravy je zavedení jednotného systému pro všechny pojištěnce v oblasti 

nemocenského pojištění. Negativním prvkem je, dle mého názoru zavedení pojištění 

při zaměstnání malého rozsahu. V praxi je dosti složité, jak pro zaměstnavatele, tak pro 

příslušné OSSZ, určení účasti pro jeho vznik při posuzování sjednané částky 

započitatelného příjmu a dále posouzení a stanovení účasti na nemocenském pojištění 

v jednotlivých kalendářních měsících. Pozitivním krokem nového zákona bylo zkrácení 

ochranné lhůty. V minulosti zajišťovala pojištěnce ochranná lhůta po dobu 42 dní 

po skončení pojištění. To mohlo být často zaměstnancem zneužíváno, neboť byl 

po skončení pojištění zajištěn dávkami. V současné době ochranná lhůta činí 7 dní 

a domnívám se, že je dostačující. Novým prvkem pro zaměstnavatele je zavedení institutu 

náhrady mzdy, která zajišťuje zaměstnance v prvních 14 kalendářních dnech DPN do roku 

2010 z prostředků zaměstnavatele (od roku 2011 v prvních 21 kalendářních dnech DPN). 

Hlavním účelem bylo omezit zneužívání nemocenského jak ze strany zaměstnance tak 

zaměstnavatele. Pozitivním krokem je, že se zaměstnavatel začal spolupodílet 

na finančním zabezpečení zaměstnance a tím dochází k zabránění zneužívání 
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nemocenského např. v případě, kdy zaměstnavatel při nedostatku zakázek poslal 

zaměstnance marodit. Na straně druhé má zaměstnavatel větší zájem v případě 

práceneschopného zaměstnance na jeho kontrole. Zcela zásadní změna proběhla ve výplatě 

dávek nemocenského pojištění, kdy se výplata dávek převedla od zaměstnavatelů na 

příslušné OSSZ. Tím se značně zvýšila administrativní zátěž jednotlivých pracovišť OSSZ.  

Domnívám se, že shora uvedené legislativní změny, měly hlavní vliv v poklesu 

vyplacených dávek nemocenského pojištění (NEM, OŠE, PPM a VPTM) za sledované 

období roku 2000 až 2010 resp. výdajů na tyto dávky. Nízkých hodnot, za celé sledované 

období, dosahuje VPTM a to 0,1 %, poté ošetřovné představuje výdaje ve výši 2,7 % 

a v neposlední řadě 16,1 % činí výdaje na dávky PPM. Nejvíce finančních prostředků si 

vyžádalo nemocenské, konkrétně 81,3 % z celkových výdajů všech typů dávek 

nemocenského pojištění. I přesto, že výdaje na nemocenské jsou ze všech typů dávek 

nejvyšší, bylo z výsledků analýzy zjištěno, že dochází k poklesu pracovní neschopnosti 

za celé sledované období o neskutečných 65 %. Z toho nemoc zaujímá 92 %, ostatní úrazy 

5 % a pracovní úrazy 3 %.  

Vývojem systému nemocenského pojištění jsou ovlivněni nejenom zaměstnavatelé, 

ale i zaměstnanci a to jak po stránce ekonomické tak sociální. Zaměstnavatelé musí plnit 

úkoly dané zákonem o nemocenském pojištění a dále jsou povinni odvádět pojistné ve výši 

2,3 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Tyto finanční prostředky jsou velmi důležité, 

jelikož jsou příjmem státního rozpočtu, z kterého poté plynou výdaje na dávky 

nemocenského pojištění.  

Za celé sledované období vývoje pracovní neschopnosti je zřejmé, že se na jejím 

poklesu podílí různé faktory – některé ovlivnitelné, jiné méně. V prvé řadě je to platná 

legislativa, dále ekonomická situace zaměstnavatelů resp. celého státu, která je určitými 

nástroji ovlivnitelná například snižováním nezaměstnanosti, regulací minimální mzdy, 

reformou sociálního systému, snížením daňového zatížení práce aj. Samozřejmě je důležitá 

i motivace zaměstnanců. Jedním slovem i v této složité problematice platí, že vše souvisí 

se vším, aneb každý vliv nebo souběh vlivů může mít na vývoj pracovní neschopnosti 

respektive na celý systém nemocenského pojištění jiný účinek.    

Pokud bych měla zhodnotit celkový systém nemocenského pojištění v ČR je 

ve svých změnách celkem pozitivní. Celý systém je přehlednější, nenarušil však základní 

instituty nemocenského pojištění, které byly položeny v historii. To však nebylo ani jeho 

cílem, až dlouholetá praxe ukáže funkčnost tohoto systému.  
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Příloha č. 1 Citace ustanovení § 5 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění 
 
„Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni: 
 

a) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí 

1. zaměstnanci v pracovním poměru, 

2. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru ČR, 

Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Bezpečnostní informační služby  

a Úřadu pro zahraniční styky a informace dle zákona č. 361/2003 Sb.,  

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáci z povolání 

dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích s povolání, 

3. státní zaměstnanci podle služebního zákona č. 218/2002 Sb., o službě 

státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto 

zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební 

zákon), 

4. členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní 

vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají 

pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, 

5. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,  

6. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, 

7. soudci, 

8. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev 

městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních 

měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli 

v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako 

dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,  

9. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu ČR, 

10. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního 

úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda 

Energetického regulačního úřadu, 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, 

11. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny 

do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu 

právnické osoby zřízené zvláštním zákonem (např. ustanovení § 8 zákona  

č. 6/1993 Sb., o České národní bance a ustanovení § 14 odst. 1 zákona  

č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění zákona  

č. 438/2004 Sb.), popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího  

nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním 

orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám 

nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle 

zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební 

poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu 

zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech 7 až 10, 

12. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

13. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon 

pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu (ustanovení § 44 až 47 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí), nebo kterým je  

za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi  

ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu (ustanovení  

§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona  

č. 168/2005 Sb.), 

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

ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, 

15. osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní 

poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené 

pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, 

b) osoby samostatně výdělečně činné.“ 

 
                  Zdroj:[5] 

 
 
 
 
 



 

    

Příloha č. 2 Příklad zaměstnání malého rozsahu 
 

 Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti na dobu  

od 20. 1. 2011 do 28. 2. 2011, dnem 20. 1. 2011 začal zaměstnanec skutečně pracovat. 

Zaměstnavatel nesjednal pracovní dobu pro jednotlivé měsíce, odměna byla dohodnuta  

ve výši 70 Kč za hodinu. Protože není sjednána výše započitatelného příjmu za kalendářní 

měsíc, považuje se toto zaměstnání za zaměstnání malého rozsahu.  

Zaměstnanci byla zúčtována odměna: 

 v měsíci lednu 2011  1 900 Kč, 

 v měsíci únoru 2011  5 700 Kč.  

Zaměstnavatel nemá oznamovací povinnost do 8 kalendářních dnů od vstupu 

zaměstnance do zaměstnání, tedy do 28. 1. 2011, protože u zaměstnance nebyla sjednána 

měsíční výše započitatelného příjmu. Toho nedosáhl ani za měsíc leden 2011. 

Zaměstnanec dosáhl poprvé výše odměny, která zakládá účast na NP, v měsíci únoru 2011. 

Z tohoto důvodu musí zaměstnavatel oznámit příslušné OSSZ vstup zaměstnance  

do zaměstnání do 8. 3. 2011 a tímto datem současně zaměstnance z důvodu skončení 

zaměstnání z pojištění odhlásit. Na tiskopise „Oznámení“ o vstupu do zaměstnání uvede 

jako datum vstupu do zaměstnání den 20. 1. 2011. Pojistné z odměny zúčtované do února 

musí být připsáno ve prospěch účtu příslušné OSSZ do 20. 3. 2011. 

 
Zdroj:[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

Příloha č. 3 Redukce DVZ pro výpočet nemocenského, ošetřovného, PPM a 

VPTM 
 

 

Redukce DVZ pro výpočet nemocenského a ošetřovného 
Kalendářní rok VDVZ v Kč RDVZ v Kč 

2009 do 786 90 % z VDVZ 
  nad 786 do 1 178 707,40 + 60 % z rozdílu VDVZ a 786 
  nad 1 178 do 2 356 942,60 + 30 % z rozdílu VDVZ a 1 178 

  nad 2 356 1 296 

2010 do 791 90 % z VDVZ 
  nad 791 do 1 186 711,90 + 60 % z rozdílu VDVZ a 791 
  nad 1 186 do 2 371 948,90 + 30 % z rozdílu VDVZ a 1 186 

  nad 2 371 1 305 

2011 do 825 90 % z VDVZ 
  nad 825 do 1 237 742,50 + 60 % z rozdílu VDVZ a 825 
  nad 1 237 do 2 474 989,70 + 30 % z rozdílu VDVZ a 1 237 

  nad 2 474 1 361 
  

Redukce DVZ pro výpočet PPM a VPTM 
Kalendářní rok VDVZ v Kč RDVZ v Kč 

2009 do 786 100 % z VDVZ 
  nad 786 do 1 178 786 + 60 % z rozdílu VDVZ a 786 
  nad 1 178 do 2 356 1 021,20 + 30 % z rozdílu VDVZ a 1 178 

  nad 2 356 1 375 

2010 do 791 100 % z VDVZ 
  nad 791 do 1 186 791 + 60 % z rozdílu VDVZ a 791 
  nad 1 186 do 2 371 1 028 + 30 % z rozdílu VDVZ a 1 186 

  nad 2 371 1 384 

2011 do 825 100 % z VDVZ 
  nad 825 do 1 237 825 + 60 % z rozdílu VDVZ a 825 
  nad 1 237 do 2 474 1 072,20 + 30 % z rozdílu VDVZ a 1 237 

  nad 2 474 1 444 
Zdroj: [2], [5] 

 
DVZ: denní vyměřovací základ 
VDVZ: výše denního vyměřovacího základu 
RDVZ: redukce denního vyměřovacího základu 
PPM: peněžitá pomoc v mateřství 
VPTM: vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství   
 
 



 

    

Příloha č. 4 Nemocenské za období roku 2008 až 2011  
 

  1. 1. 2008 30. 6. 2008 1. 9. 2008 1. 1. 2009 1. 1. 2010 1. 1. 2011 

1. -3. den  0 60 % 25 % 0 0 0 

4. -14. den 60 % 60 % 60 % náhrada 
mzdy 

náhrada 
mzdy 

náhrada 
mzdy  

15. -21. den 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % náhrada 
mzdy  

22. -30. den 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

31. -60. den 66 % 66 % 66 % 66 % 60 % 60 % 

61. a více 72 % 72 % 72 % 72 % 60 % 60 % 

Zdroj: [1],[2],[5] 
 



 

    

Příloha č. 5 Výdaje na dávky nemocenského pojištění v letech 2000 až 2010 

 (v Kč) 
 

Rok NEM 
OŠE 

(POČR do r. 2008) 
PPM VPTM Celkem 

2000 23 653 100 000 784 704 000 2 759 570 000 7 797 000 27 205 171 000 
2001 25 574 130 000 956 588 000 3 047 470 000 6 907 000 29 585 095 000 
2002 28 222 370 000 892 507 000 3 486 890 000 6 830 000 32 608 597 000 

2003 29 523 313 720 1 003 960 970 3 773 687 426 5 595 519 34 306 557 635 
2004 24 704 499 463 730 075 499 4 123 336 628 5 331 235 29 563 242 825 

2005 26 258 125 303 818 737 249 4 578 903 956 4 492 063 31 660 258 571 
2006 26 962 635 796 824 982 860 4 981 485 707 4 249 161 32 773 353 524 

2007 27 880 800 788 893 365 858 5 892 890 342 3 847 261 34 670 904 249 
2008 24 769 072 712 811 271 838 6 296 831 397 4 433 469 31 881 609 416 
2009 18 214 720 172 729 070 474 7 084 389 932 5 169 757 26 033 350 335 

2010 14 943 715 781 431 451 820 7 409 591 092 3 773 635 22 788 532 328 
Celkem 270 706 483 735 8 876 715 568 53 435 046 480 58 426 100 333 076 671 883 

Zdroj: [7] 
 
 
NEM: nemocenské 
OŠE: ošetřovné, do roku 2008 nazýváno POČR – podpora ošetřování člena rodiny 
PPM: peněžitá pomoc v mateřství 
VPTM: vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství   



 

    

Příloha č. 6 Vývoj pracovní neschopnosti v letech 2000 až 2010 
 

Rok Pohlaví 
Počet 

případů PN 
Kalendářní dny 

PN 

Případy PN          
na 100 

pojištěnců 

Průměrné 
procento 

PN 

Průměrná 
délka PN           
ve dnech 

Průměrný 
denní 

stav PN 

muži  1 912 493 52 983 154 80,03 6,058 27,7 144 763 

ženy  1 899 692 53 747 308 89,28 6,901 28,29 146 851 2000 

celkem  3 812 185 106 730 462 84,39 6,455 28,00 291 613 

muži  1 922 790 54 212 766 81,01 6,258 28,19 148 528 

ženy  1 940 241 56 218 369 91,95 7,300 28,97 154 023 2001 

celkem  3 863 031 110 431 135 86,16 6,748 28,59 302 551 

muži  1 798 513 54 574 293 76,06 6,323 30,34 149 519 

ženy  1 791 167 55 836 546 85,21 7,277 31,17 152 977 2002 

celkem  3 589 680 110 410 839 80,37 6,772 30,76 302 495 

muži  1 804 152 54 406 006 76,11 6,288 30,16 149 058 

ženy  1 817 843 55 900 283 88,04 7,417 30,75 153 151 2003 

celkem  3 621 995 110 306 289 81,66 6,814 30,45 302 209 

muži  1 347 279 45 482 440 57,84 5,335 33,76 124 269 

ženy  1 358 383 48 600 640 65,96 6,447 35,78 132 789 2004 

celkem  2 705 662 94 083 080 61,64 5,857 34,77 257 058 

muži  1 528 498 48 628 410 64,72 5,641 31,81 133 229 

ženy  1 500 950 50 717 751 72,13 6,677 33,79 138 953 2005 

celkem  3 029 448 99 346 161 68,19 6,126 32,79 272 181 

muži  1 369 832 46 409 015 57,33 5,321 33,88 127 148 

ženy  1 336 893 49 019 062 63,43 6,372 36,67 134 299 2006 

celkem  2 706 725 95 428 077 60,19 5,814 35,26 261 447 

muži  1 366 237 45 077 331 56,11 5,072 32,99 123 500 

ženy  1 360 397 49 196 677 62,93 6,235 36,16 134 785 2007 

celkem  2 726 634 94 274 008 59,31 5,619 34,58 258 285 

muži  1 092 570 40 564 815 45,08 4,573 37,13 110 833 

ženy  1 129 169 46 191 750 52,55 5,874 40,91 126 207 2008 

celkem  2 221 739 86 756 565 48,59 5,184 39,05 237 040 

muži  694 290 30 275 922 31,08 3,713 43,61 82 948 

ženy  747 226 34 680 072 37,01 4,706 46,41 95 014 2009 

celkem  1 441 516 64 955 944 33,89 4,184 45,06 177 962 

muži  642 690 28 008 360 28,77 3,435 43,58 76 735 

ženy  682 236 31 199 992 32,85 4,116 45,73 85 479 2010 

celkem  1 324 926 59 208 352 30,73 3,763 44,69 162 215 

muži  15 479 344 500 622 512 654,14 58,017 373,15 1 370 530 

ženy  15 564 197 531 308 450 741,34 69,322 394,63 1 454 528 Celkem 

celkem  31 043 541 1 031 930 962 1 395,48 127,339 767,78 2 825 058 
Zdroj: [10] 

PN: pracovní neschopnost 



 

    

Příloha č. 7 Rozdělení jednotlivých složek PN za období roku 2000 až 2010   
 

Rok  
PN                    

pro nemoc 

PN                                 
pro pracovní 

úraz 

PN pro ostatní 
úrazy 

Celkem 

2000 3 552 379 92 906 166 900 3 812 185 
2001 3 607 038 93 280 162 713 3 863 031 
2002 3 333 670 90 867 165 143 3 589 680 
2003 3 382 329 83 019 156 647 3 621 995 
2004 2 487 461 81 688 136 513 2 705 662 
2005 2 810 846 82 042 136 560 3 029 448 
2006 2 482 284 82 296 142 145 2 706 725 
2007 2 518 875 77 233 130 526 2 726 634 
2008 2 037 824 71 281 112 634 2 221 739 
2009 1 305 569 50 173 85 774 1 441 516 
2010 1 187 995 51 678 85 253 1 324 926 

Celkem 28 706 270 856 463 1 480 808 31 043 541 
Zdroj: [10] 

 

PN: pracovní neschopnost 

 
 

0

20
0 0

00

400
 00

0

60
0 0

00

800
 00

0

1 00
0 0

00

1 2
00

 00
0

1 40
0 0

00

1 6
00

 00
0

1 80
0 0

00

2 0
00

 000

2 20
0 0

00

2 4
00

 00
0

2 6
00

 00
0

2 8
00

 000

3 0
00

 00
0

3 2
00 0

00

3 4
00

 00
0

3 6
00 0

00

3 8
00

 00
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nemoc Pracovní úrazy Ostatní úrazy
 

Zdroj: [10] 
 



 

    

Příloha č. 8 Rozdělení pracovní neschopnosti v ČR za celé sledované období 
 
 

 
Zdroj:[10] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

    

Příloha č. 9 Struktura celkových příjmů v roce 2010 

 
 

Zdroj:[16] 



 

    

Příloha č. 10 Struktura celkových výdajů v roce 2010 
 

 Zdroj:[17] 



 

    

Příloha č. 11 Obecná míra nezaměstnanosti v ČR 
 

 
 

Zdroj:[18] 
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