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Anotace:   

V předloţené práci je zpracován přehled změn v systému výplaty nemocenských 

dávek se zaměřením na sníţení jejich zneuţívání a jejich efektivnost. V první části jsou 

vysvětleny základní pojmy k tématu, jako je nemocenské pojištění, dočasná pracovní 

neschopnost a nemocenské dávky. Následně jsou v přehledu let 1999 aţ  

2010 zaznamenány změny v systému výplaty nemocenských dávek. V další části je 

provedeno vyhodnocení těchto změn, posléze zjištění dopadů z ekonomického 

a zdravotního hlediska pro společnost. Vyhodnocení je podpořeno dotazníkovým šetřením 

sta respondentů.  

V závěru práce je provedeno zhodnocení vývoje čerpání nemocenských dávek a moţný 

dopad pro společnost. 

 

Klíčová slova: 

Nemocenské pojištění, dočasná pracovní neschopnost, nemocenské dávky, redukční 

hranice, denní vyměřovací základ, průměrný hodinový výdělek, průměrná mzda, redukční 

příjem, dotazníkové šetření. 

 

Summary:   

Within the submitted work, a review of changes in the sickness benefits delivery 

has been processed, with a view to the reduction of their abuse and to their effectiveness. 

In the first part, basic notions have been explained, such as sickness insurance, temporary 

disability and sickness benefits. Subsequently, there are changes noticed, which were made 

in the system of sickness benefits delivery during the period of 1999 to 2010. Evaluation of 

those changes and their economic and health impacts upon the society has been made in 

another part of the work. The evaluation is supported by questionnaire survey performed 

among one hundred respondents. In the conclusion of the work, there is an estimation of 

the sickness benefits drawings development and the possible impacts upon the society. 
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Sickness insurance, temporary disability, sickness benefits, reduction limit, daily 

assessed base, average hourly earnings, average wages, reduction income, questionnaire 

survey. 
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1. ÚVOD 

 

Ve své bakalářské práci jsem chtěla poukázat na problematiku, která se týká 

zneuţívání výplaty nemocenských dávek v České republice. Vzhledem k této problematice 

byla nucena vláda České republiky přijmout po předchozích demokratických krocích rázná 

opatření, která se týkala mimo jiné i zamezení krátkodobé pracovní neschopnosti 

a zneuţívání čerpání ochranné doby po ukončení pracovního poměru.  

 Cílem radikálního opatření vlády je omezení zneuţívání nemocenských dávek, 

zainteresování lékařů a zaměstnavatelů pro efektivní vyuţívání nemocenských dávek se 

zaměřením na sniţování pracovní neschopnosti vůbec. 

Na zásadních krocích vlády má jistě vliv vývoj naší ekonomiky, zvýšení procenta 

nezaměstnanosti a další aspekty, které jdou s dobou. Hlavním cílem nové právní úpravy 

tedy je jednotnost a přehlednost systému pro všechny pojištěné osoby, zvýšení 

spravedlnosti – do výše nemocenské se více promítne výše příjmu, účinnější prostředky 

proti zneuţívání – bude lépe fungovat posuzování a uznávání dočasné pracovní 

neschopnosti, systém bude finančně neutrální - neměl by zatěţovat zvýšenou měrou státní 

rozpočet. Další důraz nové právní úpravy je zaměřen na kontrolu při dodrţování léčebného 

reţimu, a to nejen pro zaměstnance a zaměstnavatele, ale i pro lékaře, kteří o dočasné 

pracovní neschopnosti rozhodují.  

Pro posouzení čerpání nemocenských dávek jsem pouţila dotazníkové šetření, které 

bylo zaměřeno na časové rozpětí roku 2009. Oslovila jsem celkem 100 pracujících 

respondentů, kteří byli rozčleněni na muţe a ţeny. Téma dotazníkového šetření jsem 

zaměřila na problematiku vyuţívání dočasné pracovní neschopnosti v tomto období, 

s uvedením moţností zvolené formy absence v zaměstnání, po dobu dočasné pracovní 

neschopnosti. Výsledky šetření jsem znázornila pomocí grafu. 

Problematika zvýšené pracovní neschopnosti v České republice (dále jen ČR) se 

řeší jiţ několik let, není to nešvar pouze současné doby. Vláda má snahu tento trend 

eliminovat tím, ţe mění dosavadní zákony za účelem sníţení schodku ve státním rozpočtu. 

Svou práci jsem zaměřila na sledování a vývoj pracovní neschopnosti v ČR ze dvou 

hledisek - zdravotního a ekonomického, v časovém rozpětí let 1999 aţ 2010. Vymezila 

jsem posouzení změny v systému výplaty nemocenských dávek z  pohledu jednotlivých 
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aktérů a nastínila jsem moţný vývoj v roce 2010 a dále. Cílem mého šetření bylo 

posouzení, do jaké míry můţe ovlivnit stát, zaměstnavatel, zaměstnanec a v neposlední 

řadě i ošetřující lékař vývoj čerpání nemocenských dávek a moţný dopad na tyto aktéry. 

V této práci jsem pouţila metodu analýzy dokumentů a metodu analýzy aktérů.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

2.1 Charakteristika nemocenského pojištění 

Zdroje úhrady zdravotní péče jsou různé. Mohou to být přímé platby pacientů, 

mohou to být charitativní zdroje nebo prostředky z účelového zdravotního spoření. Ve 

většině vyspělejších států však převaţují zdroje zaloţené na sdílení rizika – ať uţ 

z pojistných, vládních či jiných veřejných fondů. Sdílení rizika je základním principem 

pojištění. Na základě relativně malé a předem určené platby se umoţňuje pojištěnci 

vyhnout relativně velkým výdajům spojených s nepředvídatelnou událostí. Pojišťují se jen 

tzv. čistá rizika. Takové riziko je náhodné, neúmyslné a neplyne z něj ţádný finanční risk. 

Tím se čisté riziko odlišuje od spekulativního rizika, jako například nakupování akcií. 

Lidé mohou pouţívat různé přístupy řízení rizika spojeného s potřebou zdravotní 

péče. Mohou se vyhýbat rizikovým situacím, například neprovozovat sporty s vyšší 

pravděpodobností úrazu, mohou sníţit riziko vhodnou prevencí, například zdravým 

ţivotním stylem, mohou se smířit s tím, ţe ponesou plné finanční důsledky rizika. Mohou 

však i svoje riziko přenést na jiný subjekt a pořídit si zdravotní pojištění, nebo se mohou 

spolehnout na stát, coţ je taktéţ určitá forma zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění jim 

umoţňuje vyhnout se přímým výdajům na zdravotní péči. Do zdravotního pojištění 

nezahrnujeme další rizika spojená s potřebou zdravotní péče, například ztrátu výdělku při 

pracovní neschopnosti. Takové riziko je předmětem nemocenského pojištění, i kdyţ často 

oba druhy pojištění nabízí jeden nositel – nemocenská či zdravotní pojišťovna. 

Rozlišujeme dva základní typy zdravotního pojištění podle míry dobrovolnosti 

účasti: statutární a privátní. Statutární zdravotní pojištění je na základě zákona povinné pro 

všechny občany v dané zemi nebo je povinné alespoň pro určité skupiny obyvatelstva. 

Skupiny obyvatelstva, povinně se účastnící statutárního zdravotního pojištění, mohou být 

vymezeny svým zaměstnaneckým statutem (například statutární zdravotnické pojištění 

můţe být povinné jen pro zaměstnance), výší svého příjmu nebo věkem – jako například 

v americkém federálním programu Medicare pro osoby starší 65 let. 

Privátní zdravotní pojištění je naopak dobrovolné. Jeho účastníkem se stává osoba 

z vlastního rozhodnutí. Můţe jít o osobu nespadající pod statutární zdravotní pojištění, 

nebo osoby, které sice jsou účastníky ve statutárním systému zdravotního pojištění, ale 
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z různých důvodů chtějí zvýšit svoji pojistnou ochranu některou z forem tzv. 

komplementárního zdravotního pojištění. [2] 

V této oblasti je právní předpis zastoupen zákonem č. 187/2006 Sb., 

O nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 

1. ledna 2009. Tento zákon nahrazuje stávající platný zákon č. 54/1956 Sb., 

O nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, spolu s jeho 

procesních předpisů. 

Podmínky účasti na nemocenském pojištění  

Nemocenské pojištění je součást sociálního zabezpečení a jeho účelem je 

zabezpečit výdělečně činné osoby peněţitými dávkami v době nepřítomnosti v práci 

z důvodu nemoci a mateřství. Účast na nemocenském pojištění zaměstnanců, při splnění 

stanovených podmínek, vzniká ze zákona a je povinná. Z nemocenského pojištění 

zaměstnanců se poskytují čtyři dávky: nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněţitá pomoc v mateřství.   

Nemocenské pojištění (dále NP) zaměstnanců vzniká ze zákona. Osoby samostatně 

výdělečně činné si také mohou dobrovolně platit NP. Cílem dávek je finančně zabezpečit 

pojištěnce v okamţiku, kdy se jim z důvodu nemoci, ošetřování, mateřství krátí výdělek.  

Základní podmínkou pro účast na nemocenském pojištění je pracující občan 

v České republice, tedy občan, který je v pracovněprávním vztahu. Doba trvání zaměstnání 

je stanovena minimálně 15 kalendářních dnů.  

Kaţdá organizace (účtovatel pojistného a dávek NP) je povinna podat u příslušné 

okresní (případně: praţské) správy sociálního zabezpečení přihlášku do rejstříku organizací 

– účtovatelů pojistného a dávek NP, a to do 8 dnů ode dne, kdy vznikla nebo ode dne, kdy 

u ní vznikly podmínky pro provádění NP v organizaci. Dále je rovněţ povinna hlásit do 

8 dnů kaţdou změnu týkající se údajů na přihlášce a odhlásit se do 8 dnů při zániku 

podmínek pro provádění NP nebo při zániku organizace. Zaměstnavatel je také povinen 

přihlásit kaţdého nově příchozího zaměstnance do 8 dnů na OSSZ a na zdravotní 

pojišťovnu.  
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2.2 Charakteristika dočasné pracovní neschopnosti  

Dočasná pracovní neschopnost je stav, kdy občan nemůţe pro nemoc, úraz nebo 

jiné zákonem stanovené překáţky vykonávat dosavadní zaměstnání nebo dosavadní 

samostatnou výdělečnou činnost. Od 1. 1. 2009 se dočasnou pracovní neschopností rozumí 

stav, který pro poruchu zdraví nebo jiné zákonné důvody neumoţňuje pojištěnci vykonávat 

dosavadní pojištěnou činnost a jestliţe trvá porucha zdraví déle neţ 180 kalendářních dnů, 

i jinou neţ dosavadní pojištěnou činnost. [7] 

Pracující občan je dočasně neschopen tehdy, kdyţ lékař zjistí a uzná, ţe není 

schopen nadále dočasně vykonávat současnou činnost. Pokud občan vykonává více 

různých činností, můţe pro některou z nich být neschopen a pro jinou schopen (např. se 

zlomeninou dolní končetiny můţe být schopen práce účetní, ale neschopen práce 

uklízečky). [8] 

Dočasná pracovní neschopnost začíná aţ dnem, kdy ji lékař zjistil. Má-li občan 

v tento den směnu jiţ odpracovanou, pracovní neschopnost začíná následujícím 

kalendářním dnem. Při uznávání pracovní neschopnosti zásadně platí, ţe lékař ji uznává do 

budoucna, pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, nebyl-li lékař včas 

k dosaţení, můţe lékař uznat občana práce neschopným dřívějším dnem (tedy zpětně), 

nejvýše však tři kalendářní dny přede dnem, v němţ pracovní neschopnost zjistil. Za delší 

období tak můţe učinit jen po předchozím písemném souhlasu lékaře Okresní správy 

sociálního zabezpečení.  

Obsah dočasné pracovní neschopnosti  

 

1. leden 2009 přinesl mnoho výrazných změn při vystavování Pracovních 

neschopností. Nejprve je nutné vysvětlit pojmy, které budou pouţity níţe: dříve Pracovní 

neschopnost je  nyní Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN); dříve 

Lístek na peníze je nyní Potvrzení o trvání DPN nebo karantény. Rozhodnutí o dočasné 

pracovní neschopnosti je číslovaný formulář a má šest dílů. Nevystavuje se v době 

pohotovosti, tento formulář má povinnost vystavit i odborný lékař. Dočasná pracovní 

neschopnost se vystavuje tolikrát, kolik má pacient pracovních poměrů. Nevystavuje se 

však pacientům, kteří jsou vedeni na Úřadu práce (ti dostávají pouze výměnný list, který na 
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Úřadu práce odevzdají). U cizinců je nutno při vystavování psát místo rodného čísla pouze 

datum narození, nelze psát číslo pojištěnce z kartičky pojištěnce.  

Dokladem o dočasné pracovní neschopnosti je tzv. neschopenka (viz. příloha 1), na 

které lékař potvrzuje pracovní neschopnost. Předepsaný tiskopis dočasné pracovní 

neschopnosti má tyto náleţitosti:  

 

- 1. díl - Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti – bez pruhu, 

- 2. díl - Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti – ţlutý pruh,  

- 3. díl -  Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti – modrý  

pruh, 

- 4. díl – Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti pro uplatnění nároku  

-             nemocenské – růţový pruh, 

- 5. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – červený pruh, 

- 6. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – bez pruhu. 

 

Tiskopis „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ má tyto díly: [4] 

I. díl – „Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti“ 

Tento díl je povinen ošetřující lékař odeslat nejpozději třetí pracovní den, který 

následuje po dni, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti 

OSSZ/ČSSZ/MSSZ příslušné podle místa výkonu práce ošetřujícího lékaře. U příslušníků 

ozbrojených sloţek se zasílá tento díl příslušnému sluţebnímu orgánu (např. Ministerstvu 

obrany, Ministerstvu vnitra). 

II. díl – „Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné 

pracovní neschopnosti“ (se ţlutým pruhem)  

Tento díl rozhodnutí předává ošetřující lékař při vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti práceneschopnému pojištěnci. Pojištěnec jej má po celou dobu trvání 

pracovní neschopnosti u sebe. Prokazuje se jím při dalším ošetření či kontrole trvání 

dočasné pracovní neschopnosti u ošetřujícího lékaře nebo lékaři orgánu nemocenského 

pojištění a při kontrole dodrţování reţimu dočasně práceneschopného pojištěnce 

pracovníku orgánu nemocenského pojištění. Při ukončení dočasné pracovní neschopnosti 
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jej pojištěnec odevzdá ošetřujícímu lékaři, který doplní datum ukončení (poslední den 

trvání) pracovní neschopnosti a konečnou diagnózu a odešle jej OSSZ/PSSZ/MSSZ 

(sluţebnímu orgánu), a to nejpozději v třetí pracovní den následující po dni, ve kterém bylo 

rozhodnuto o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.  

III. díl – „Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti“ (s modrým 

pruhem) 

Tiskopis předává ošetřující lékař pojištěnci spolu s II. a zpravidla i IV. dílem 

rozhodnutí při vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Tento díl slouţí zaměstnanci jako 

doklad k uplatnění nároku na náhradu mzdy (sluţební příjem) a omluvení nepřítomnosti 

v práci.  

IV. díl – „Žádost o nemocenské“ (s růţovým pruhem) 

Tímto dílem uplatňuje pojištěnec nárok na nemocenské, pokud je dočasná pracovní 

neschopnost delší neţ 14 kalendářních dnů. V rámci sjednocení praxe se doporučuje, aby 

jej ošetřující lékař předával pojištěnci spolu s II. a III. dílem jiţ při vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti. Zaměstnanec tento díl předá svému zaměstnavateli nejpozději 

s potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti, které ošetřující lékař vystavil ke 

14. dni trvání této neschopnosti. Zaměstnavatel jej spolu s vyplněným tiskopisem „Příloha 

k ţádosti o nemocenské“ a dalším potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti 

(zpravidla v pořadí druhém) nebo rozhodnutím o ukončení dočasné pracovní neschopnosti 

zašle příslušné OSSZ/ČSSZ/MSSZ. Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné (tj. osoby 

samostatně výdělečně činné a zahraniční zaměstnanci) předávají tento díl spolu 

s potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti (popř. rozhodnutím o ukončení 

dočasné pracovní neschopnosti) přímo příslušné OSSZ/ČSSZ/MSSZ.  

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

(s červeným pruhem) 

Ošetřující lékař tento díl předává pojištěnci v den, ve kterém rozhodl o ukončení 

dočasné pracovní neschopnosti (vyplňuje poslední den trvání dočasné pracovní 

neschopnosti). Zaměstnanec předává toto rozhodnutí svému zaměstnavateli. Je-li dočasná 

pracovní neschopnosti kratší neţ 15 kalendářních dnů, ponechá si tento doklad 

zaměstnavatel pro účely výplaty náhrady mzdy. Byla-li pracovní neschopnost delší neţ 
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14 kalendářních dnů, zašle zaměstnavatel po doplnění části „Záznamy zaměstnavatele“ 

tento díl příslušné OSSZ.  

VI. díl – „Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti“ (bez pruhu) 

 Tento díl se ponechává ve zdravotní dokumentaci pacienta do doby ukončení DPN 

a pak se odesílá na ČSSZ – nejdéle druhý den od ukončení DPN. 

Novým tiskopisem je „Náhradní hlášení“, které vystavuje ošetřující lékař 

v případě, že došlo ke ztrátě některého z dílů rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, 

popřípadě k jeho znehodnocení. Na uvedeném tiskopise vyznačí lékař, který díl rozhodnutí 

o dočasné pracovní neschopnosti se nahrazuje (včetně čísla rozhodnutí, tj. čísla tiskopisu) 

a vyplní pouze ty údaje, které příslušný díl obsahuje. Tiskopis neobsahuje části, které 

vyplňuje pojištěnec a zaměstnavatel. Pokud nahrazuje IV. nebo V. díl rozhodnutí, uvede 

zaměstnavatel a pojištěnec potřebné údaje pro výplatu nemocenského na druhé straně 

tiskopisu, popřípadě na přiloţeném volném listě.  

Vycházky v době DPN mohou být povoleny od 1. dne. Jsou-li povoleny od jiného 

neţ 1. dne, nebo změněna jejich doba, musí na ně být vypsána změna, která bude odeslána 

na ČSSZ. Vycházky vyznačuje ošetřující lékař dle přání pacienta, musí být omezené 

časově a vyznačené na DPN. Doba omezení není udána (ČSSZ doporučeno maximálně  

6-8 hodin denně, do 20 - 22 hodin). V případě, ţe pacient poţádá o vycházky a ošetřující 

lékař je odmítne povolit, je povinností ošetřujícího lékaře pacientovi odmítnutí písemně 

vyhotovit s odůvodněním, proč vycházky odmítl povolit. Pacient s tímto písemným 

vyhotovením můţe na ČSSZ poţádat o přezkoumání. 

Změnu pobytu v době DPN (adresy) v rámci celé ČR má právo povolit ošetřující 

lékař. To znamená, ţe ošetřující lékař smí povolovat a provádět změnu pobytu i v době 

dovolených (chaty, chalupy, hory atd.). Při povolení změny pobytu má ošetřující lékař 

povinnost vypsat formulář Hlášení ošetřujícího lékaře a odeslat jej na ČSSZ. Při odmítnutí 

provedení změny pobytu musí ošetřující lékař toto písemně odůvodnit a na základě této 

písemnosti můţe pacient ţádat ČSSZ o přezkoumání. Změnu pobytu mimo ČR na základě 

ţádosti povoluje pouze ČSSZ. 

Oznamovací povinnost je povinen do 7 dnů oznámit ošetřující lékař, který DPN 

vystavil, praktickému (registrujícímu) lékaři písemně (volná forma) vystavení 

DPN. Ošetřující lékař, který DPN ukončil, je povinen do 7 kalendářních dnů oznámit 
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praktickému (registrujícímu) lékaři písemně (volná forma) ukončení DPN. V případě, ţe 

pacient nemá svého praktického (registrujícího) lékaře nebo nezná jeho jméno a adresu 

(není tedy moţné oznámení odeslat) je povinnost o tomto provést zápis do pacientovy 

dokumentace. 

Doklad o dočasné pracovní neschopnosti je určen pro uplatnění nároku na 

nemocenské dávky, pro evidenci práce neschopných občanů a pro omluvení nepřítomnosti 

v zaměstnání. Lékař dále na neschopence vyznačuje např. den dalšího lékařského ošetření 

a rozsah a dobu vycházek práce neschopného občana. Na předepsaném tiskopisu (tzv. 

lístku na peníze) lékař potvrzuje trvání pracovní neschopnosti pro účely další výplaty 

nemocenského. 

Dočasnou pracovní neschopnost potvrzuje a vystavuje ve většině případů ošetřující 

lékař (libovolné odbornosti), výjimečně lázeňský lékař nebo lékař ošetřující nezletilé dítě, 

s nímţ je občan přijat jako doprovod k hospitalizaci. 

Podmínkou uznání dočasné pracovní neschopnosti je skutečnost, ţe na základě 

svého vyšetření a svých znalostí o pracovní činnosti pacienta je lékař přesvědčen, ţe 

pacient není schopen pro změny svého zdravotního stavu dále pracovat. 

Pokud je DPN podmíněna dalšími skutečnostmi, které nejsou ošetřujícímu lékaři 

jednoznačně jasné (např. pracovním zatíţením a podmínkami v práci, či dalšími 

souběţnými nemocemi), můţe pracovní neschopnost pouze doporučit a její uznání 

ponechat na lékaři, který je s okolnostmi lépe seznámen (většinou praktický lékař). 

S uznáním dočasné pracovní neschopnosti musí občan souhlasit. Občan má právo 

například si vybrat dovolenou na zotavenou místo pracovní neschopnosti, nebo se 

rozhodnout pracovat, i kdyţ je nemocen. 

Jiná situace ovšem nastane, pokud občan vykonává závaţné zaměstnání, při němţ 

by mohlo dojít k veřejnému ohroţení, pokud by byl jeho zdravotní stav ovlivněn nemocí 

(např. řidič HD, jeřábník, pilot, ale i stavěč na dráze, dispečer letového provozu nebo 

obsluha některých technických zařízení). Pak má lékař povinnost s vědomím pacienta 

upozornit na tento stav zaměstnavatele bez udání diagnózy, pouze informovat, ţe 

vzhledem k svému zdravotnímu stavu není schopen vykonávat dosavadní práci (řidiče, 

pokrývače a podobně). 

Pokud ošetřující lékař na základě svého vyšetření a skutečností, které jsou mu 

známy, neshledá důvody k další dočasné pracovní neschopnosti, je povinen trvání DPN 
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ukončit. Pokud občan vykonává více různých činností, můţe pro některou z nich být dále 

neschopen a pro jinou jiţ schopen (např. se zlomeninou dolní končetiny můţe být schopen 

práce účetní po zhotovení chodící fixace, ale neschopen práce uklízečky).  

Důleţité je vědět, ţe lékař můţe ukončit dočasnou pracovní neschopnost kvůli tomu, ţe se 

občan bez váţných důvodů nedostaví k lékařskému ošetření v den určený lékařem. Jestliţe 

se občan nemohl k lékařskému ošetření dostavit z váţných důvodů a důvody pracovní 

neschopnosti dále trvají, lékař uzná pracovní neschopnost dodatečně. Pokud ošetřující 

lékař na základě svého vyšetření a skutečností, ukončí pracovní neschopnost a občan s tím 

nesouhlasí, poučí ho lékař o tom, jak má postupovat podle ustanovení zákona č. 20/1966 

Sb., o péči o zdraví lidu, [3] a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví lidu 

a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění. [5] 

Neuzná-li praktický lékař po vyšetření občana práce neschopným, a ten přesto na 

uznání pracovní neschopnosti trvá, můţe občan podat do tří dnů návrh na přezkoumání 

vedoucímu zdravotnického zařízení, který o něm rozhodne. Kdyţ vedoucí zdravotnického 

zařízení návrhu nevyhoví, postoupí návrh jako odvolání do pěti dnů k rozhodnutí 

správnímu úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci tohoto zdravotnického zařízení nebo 

je zřizovatelem tohoto zdravotnického zařízení, tedy ministerstvu zdravotnictví nebo 

krajskému úřadu. Ukončí-li pracovní neschopnost revizní lékař, podá občan odvolání do tří 

dnů příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Protoţe většina ambulantních lékařů 

jsou samostatní lékaři a nemají tedy „vedoucího“, je odvolacím orgánem proti jejich 

rozhodnutí příslušný krajský úřad.  

Dočasná pracovní neschopnost nemůţe trvat neomezeně dlouho, nýbrţ maximálně 

380 kalendářních dnů a lze ji prodluţovat po třech měsících po dobu dalších maximálně 

250 dnů. Trvá-li DPN ještě déle, jedná se jiţ o dlouhodobou resp. trvalou pracovní 

neschopnost čili plnou nebo částečnou invaliditu, o kterou musí pacient poţádat sám. 

Dočasná pracovní neschopnost (a podpůrčí doba pro poskytování nemocenských dávek) 

můţe být delší jednoho roku, jestliţe je moţno na základě vyjádření okresní správy 

sociálního zabezpečení očekávat, ţe zaměstnanec v krátké době nabude pracovní 

schopnosti. Takto je však moţno prodlouţit pracovní neschopnost nejdéle o jeden rok. [4] 

V situaci, kdy je občan opětovně uznán práce neschopným v následujícím 

kalendářním dni po ukončení dosavadní pracovní neschopnosti z důvodů zhoršení 

zdravotního stavu nebo nové nemoci, posuzuje se tato pracovní neschopnost jako 
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pokračování předchozí pracovní neschopnosti. To má význam v tom, ţe pojištěnci 

nebudou znovu vypláceny v prvých třech respektive v prvých čtrnácti dnech nové pracovní 

neschopnosti sníţené nemocenské dávky. 

Lékař můţe ukončit pracovní neschopnost občana nejen s ohledem na zlepšený 

zdravotní stav, ale také ze sankčních důvodů, a to tehdy, jestliţe se pojištěnec bez váţných 

důvodů nedostaví k lékařskému ošetření v den, který lékař určil. 

S pracovní neschopností se setkal kaţdý z nás. Jedná se o krátkodobou poruchu 

zdraví, která je povaţována za sociální událost. Znaky dočasné pracovní neschopnosti jsou: 

pojistný poměr, dočasné omezení schopnosti pracovat, příčinná souvislost mezi nemocí 

(úrazem) a dočasným omezením pracovní činnosti, ověření obou podmínek příslušným 

orgánem. [1] 

 

2.3 Charakteristika nemocenských dávek 

„Nemocenská“ je dávkou nemocenského pojištění (dále jen NP), tzv. peněţitá 

pomoc získaná od státu, která náleţí pojištěnci, tj. zaměstnanci, jestliţe byl lékařem uznán 

pro nemoc nebo úraz dočasně práce neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání 

nebo nemůţe vykonávat zaměstnání pro nařízenou karanténu a splňuje i ostatní stanovené 

podmínky.  

Nemocenské dávky se poskytují za kalendářní dny; začínají se vyplácet 

od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti a končí dnem skončení 

dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény, nejdéle však po dobu 

380 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovní neschopnosti (včetně zápočtu předchozích 

období pracovních neschopností).  

Za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci 

"náhradu mzdy". [6] Od 15. kalendářního dne vyplácí OSSZ „ nemocenskou.“ [4] 

Nemocenské lze vyplácet nejdéle po dobu 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti.  

Nárok na dávky NP se uplatňuje předloţením předepsaného tiskopisu, který 

vystavuje příslušný lékař. Ţádost o dávku podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele. 

Dávku NP můţe uplatňovat i zaměstnanec, kterému skončil pracovní poměr, a to 

v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů (dříve 42 dní) od ukončení 
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pracovního poměru. Jestliţe však zaměstnanec byl naposledy zaměstnán po kratší dobu, 

činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů byl naposledy zaměstnán. U ţen, jejichţ 

zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta vţdy šest měsíců, to je 

180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. 

Dávky NP je moţno čerpat po dobu 380 dnů. Po této době jde pojištěnec před 

příslušnou komisi OSSZ k posouzení zdravotního stavu, popřípadě vyřizuje ţádost 

o částečný invalidní důchod I. nebo II. stupně, popřípadě plný invalidní důchod, nyní 

III. stupeň invalidity. 
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3. ZMĚNY V SYSTÉMU VÝPLATY NEMOCENSKÝCH 

DÁVEK 

3.1 Nemocenské dávky od 1. 10. 1999 do 31. 12. 2001 

Dnem 1. října 1999 došlo ke změně zákonů č. 54/1956 Sb., o nemocenském 

pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči 

v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a č. 88/1968 Sb., o prodlouţení 

mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů. Změny se týkaly: výše denního vyměřovacího základu, 

zaokrouhlování denního vyměřovacího základu, zaokrouhlování výše dávek, pravidelného 

zvyšování denního vyměřovacího základu vţdy od 1. ledna. 

V době od 1. ledna 1994 do 30. září 1999 bylo nemocenské stanoveno z denního 

vyměřovacího základu (dále jen DVZ), nejvýše však z částky 270 Kč, k částce nad 270 Kč 

se nepřihlíţelo. Změna, kterou zákon přinesl, byla promítnuta v tom, ţe DVZ do 360 Kč 

nebyl započítáván plně a z částky nad 360 Kč do 540 Kč pouze 60%, k částce nad 540 Kč 

se nepřihlíţelo. Z toho vyplývalo, ţe horní hranice DVZ byla naposledy zvýšena téměř 

před šesti lety, proto zvýšení DVZ bylo nejvýznamnější v nemocenském pojištění 

zaměstnanců. 

Z  výše uvedeného vyplývalo, ţe novela zákona přinesla pro jednotlivé příjmové 

skupiny zlepšení finančního zabezpečení práceschopných pojištěnců nemocenského 

pojištění, docházelo k přiblíţení výše nemocenských dávek k příjmům pojištěnce, o které 

přicházel v důsledku své pracovní neschopnosti,  pro různé příjmové skupiny pojištěnců 

byla však míra významu tohoto zákona různá,  největší význam měla pro občany 

s průměrnými příjmy,  téměř bezvýznamná byla pro občany s nízkými příjmy, neboť jejich 

nemocenské dávky zůstávaly prakticky na stejné úrovni jako před novelizací zákona.(viz. 

příloha 2) 

Nemocenské dávky od 1. 1. 2000  

Od 1. ledna 2000 došlo ke zvýšení dávek, které byly poskytovány z nemocenského 

pojištění. Maximální vyměřovací základ pro výpočet se zvýšil ze 468 Kč na 514 Kč za 

den. Při výpočtu došlo k započítávání denního příjmu zaměstnance do 400 Kč v plné výši, 
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z částky nad 400 Kč aţ do 590 Kč se započítává 60%, nad částku 590 Kč se při výpočtu 

nepřihlíţí. To odpovídá měsíčnímu příjmu zhruba ve výši 18 tis. Kč, dochází ke 

zvýhodnění občanů se středními příjmy, coţ bylo záměrem vlády. Ochranná doba je nadále 

42 dní. 

Výpočet nemocenských dávek byl zachován, tj. v prvních 3 dnech pracovní 

neschopnosti náleţelo 50% denního vyměřovacího základu a od 4. dne pak náleţelo 69% 

tohoto základu. První 3 dny činily maximální nemocenské dávky – 0,5x514 = 257 Kč za 

1 den a v dalších dnech – 0,69x514 = 355 Kč. Za kalendářní měsíc činily maximální 

nemocenské dávky 10 711 Kč. 

Při porovnání maximální měsíční nemocenské dávky s čistou mzdou (v případě, ţe 

by nebyl nemocen) vyplývalo, ţe měl-li zaměstnanec měsíční příjem 12 000 Kč, 

nemocenské dávky nahradily aţ 91% příjmu, o který by v souvislosti s pracovní 

neschopností přišel. [9] 

NEMOCENSKÉ DÁVKY V KČ OD 1. 1. 2000  

Hrubá mzda 

v Kč 

Čistá mzda 

v Kč 

Nemocenské/ 

čisté mzdě 

v % 

Denní vyměř. 

základ (DVZ) 

v Kč 

50 % DVZ 

v Kč 

69 % DVZ 

v Kč 

max.ND 

za 1 měsíc  

v Kč 

4000 3410 84 132 66 92 2852 

5000 4150 85 165 83 114 3534 

6000 4890 87 198 99 137 4247 

7000 5630 88 231 116 160 4960 

8000 6385 89 264 132 183 5673 

9000 7125 89 297 149 205 6365 

10 000 7865 90 330 165 228 7068 

11 000 8605 90 363 182 251 7781 

12 000 9360 91 396 198 274 8494 

13 000 10 100 89 418 209 289 8959 

Tabulka 1:  Příklad výpočtu nemocenských dávek od 1. 1. 2000 

Zdroj: [http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/03_2000/members_nemocenska.html.ing.Jindra] 

http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/03_2000/members_nemocenska.html.ing.Jindra
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Nemocenské dávky od roku 2001  

Od 1. ledna 2001 docházelo k valorizaci dávek nemocenského pojištění a s nimi se 

zaváděly některé změny v pracovním právu a státní sociální podpoře. Pro výdělečně činné 

osoby - zaměstnance byl určen systém nemocenského pojištění, který pro případ 

krátkodobých sociálních událostí svými dávkami tyto osoby zabezpečoval (byly 

poskytovány pouze dvě dávky – nemocenské dávky a peněţitá pomoc v mateřství). Byly 

nadále poskytovány čtyři dávky: nemocenské dávky, podpora při ošetřování člena rodiny, 

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněţitá pomoc v mateřství. 

 Výše DVZ byla limitovaná tak, ţe část byla započítávána plně, část pouze 60% 

a k určité části se nepřihlíţelo. Zákon č. 61/1999 Sb. zavedl pravidelný valorizační 

mechanismus maximálního DVZ, a to v závislosti na přepočítacím koeficientu pro úpravu 

všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění. Nařízení vlády 

č. 375/2000 Sb. určilo koeficient ve výši 1,0620, který představoval podíl průměrné 

měsíční mzdy, která byla zjištěna za 1. pololetí 2000 a průměrné měsíční mzdy za 

1. pololetí 1999, tedy 12 811 Kč ku 12 063 Kč. 

DVZ byl redukován tak, ţe byl plně započten příjem do 430 Kč (400x1,0620), 

z částky 430 aţ 630 Kč (590x1,0620) byl 60% a k částce nad 630 Kč se přihlíţelo. 

Vypočtené částky byly zaokrouhleny na celé desetikoruny nahoru. Nejvyšší DVZ bylo 

tedy 550 Kč oproti letošním 514 Kč.  

Způsob výpočtu nemocenských dávek zůstával zachován, stejně tak procentní 

sazby, které pro první 3 dny pracovní neschopnosti činily 50% DVZ, od 4. dne pak 

69%. (viz. příloha 3)  [10] 

3.2 Nemocenské dávky od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2006  

Nemocenské dávky od roku 2002  

Poslední výrazná úprava nemocenských dávek byla od počátku roku 2000, kdy 

vstoupila v platnost novela zákona o nemocenském pojištění, která změnila výši těchto 

dávek. Od 1. ledna 2002 se dávky v době nemoci opět zvýšily - tím také neustále narůstal 

počet zaměstnanců, kteří se bez váţného důvodu nechávali uznat od lékaře jako práce 

neschopní. (viz. příloha 4)  [11] 
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Nemocenské dávky od roku 2004  

Nemocenské dávky byly poskytovány za kalendářní dny. První tři kalendářní dny 

pracovní neschopnosti nebo karantény byly ve výši 25% z denního vyměřovacího základu, 

za kaţdý další kalendářní den se vyplácelo 69% z denního vyměřovacího základu. 

Denní vyměřovací základ byl stanoven průměrem započitatelných příjmů, které 

připadaly na jeden kalendářní den v rozhodném období, kterým bylo 12 měsíců 

předcházejících měsíci, ve kterém započala pracovní neschopnost. V případě, ţe 

zaměstnanec vstoupil v průběhu těchto 12 měsíců do zaměstnání, byla rozhodným 

obdobím doba od vstupu do zaměstnání do konce kalendářního měsíce předcházejícím 

měsíci, v němţ by tato pracovní neschopnost vznikla. 

Jestliţe však vznikla pracovní neschopnost v kalendářním měsíci, v němţ 

zaměstnanec vstoupil do zaměstnání, byl rozhodným obdobím tento měsíc. Nastala-li 

situace, ţe nebyl v rozhodném období 12 měsíců započitatelný příjem, popřípadě ani jeden 

započitatelný den, kterým by se mohl započitatelný příjem dělit, prodlouţilo se rozhodné 

období vţdy o 3 měsíce do doby, kdy byl v něm jak započitatelný příjem, tak alespoň jeden 

započitatelný den. 

Redukční hranicí byla stanovena částka DVZ, která podléhala redukci. Za období 

prvních 14 kalendářních dní pracovní neschopnosti se částky od 480 Kč počítaly 90%, 

z částky 480 – 690 Kč se počítaly 60% a k částce vyšší nepřihlíţelo. Od 15. kalendářního 

dne pracovní neschopnosti byla částka do 480 Kč počítána v plné výši, z částky 

480 – 690 Kč se počítalo 60% a opět k částce vyšší se nepřihlíţelo. 

Nemocenské dávky od roku 2006  

Od 1. 1. 2006 nadále zůstal v platnosti zákon o nemocenském pojištění. Došlo opět 

k uplatnění valorizačního mechanismu podle ustanovení novelizovaného zákona 

č. 54/1956 Sb. 

Denní vyměřovací základ do výše 480 Kč byl započítáván plně. V období prvních 

14 kalendářních dnů nemoci, popřípadě ošetřování člena rodiny byl výpočet ve výši 90 %. 

Pokud byl DVZ v rozmezí 480 – 690 Kč, byl výpočet z 60%. Došlo-li k přesáhnutí 690 Kč, 

pak se k částce nad touto hranicí nepřihlíţelo. 
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Redukční hranice u zaměstnanců a OSVČ se zvýšila z částky 480Kč na 510 Kč, 

částka 690 Kč se zvýšila na 510 Kč, částka 690 se zvýšila na 730 Kč. DVZ tedy mohl činit 

od 1. 1. 2006 maximálně 642 Kč, tj. o 36 Kč více neţ dosud. 

Po dobu prvních tří kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti činily 

nemocenské dávky 25 % DVZ a od 4. kalendářního dne pak 69 %. Maximální denní 

nemocenská dávka za první 3 dny DPN činila 148 Kč (dříve 140 Kč), za 4. aţ 14. den 

v pracovní neschopnosti byla 408 Kč (dříve 386 Kč). Od 15. dne maximální nemocenská 

dávka v pracovní neschopnosti činila 443 Kč (dříve 419 Kč). [12] 

 

 

 

Mzda 

Výše dávky  

rok 2005 

Výše dávky  

rok 2006 

Rozdíl výše dávek  

2006 a 2005 

14 500 8871 8871 0 

15 000 9066 9166 100 

15 500 9264 9464 200 

16 000 9459 9662 203 

16 500 9657 9857 200 

17 000 9852 10 055 203 

17 500 10 050 10 250 200 

18 000 10 234 10 448 214 

18 500 10 416 10 616 200 

19 000 10 611 10 811 200 

19 500 10 809 11 009 200 

20 000 10 993 11 204 211 

  

Tabulka 2:  Příklad výpočtu nemocenských dávek – rozdíl výše dávek  2005 - 2006  

Zdroj: [ www.agroporadenstvi.cz/] 

http://www.agroporadenstvi.cz/
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Zákonem č. 117/2006 byly s účinností od 1. 4. 2006 změněny některé zákony 

upravující oblast zdravotního pojištění a přijetím tohoto zákona byla i zároveň řešena 

dlouhodobě přetrvávající deficitní bilance v systému veřejného zdravotního pojištění. 

3.3 Nemocenské dávky od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010  

Nemocenské dávky od roku 2007 – nová právní reforma 

Nový zákon o nemocenském pojištění byl uveřejněn v částce 64 Sbírky zákonů pod 

číslem 187/2006 Sb. a zákon, kterým se měnily některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o nemocenském pojištění, byl ve stejné částce sbírky zákonů uveřejněn pod číslem 

189/2006 Sb. Oba výše uvedené zákony nabývaly účinnosti dnem 1. 1. 2007. 

Cílem nové právní reformy bylo omezit zneuţívání dávek a zainteresovat lékaře 

a zaměstnavatele na sniţování pracovní neschopnosti. Nová právní úprava nemocenského 

pojištění byla součástí komplexních změn v oblasti sociální ochrany a trhu práce. Smyslem 

těchto změn byla především motivace lidí k práci. [12] 

Hlavním principem nové právní úpravy bylo zavedení jednotnosti systému – měl 

být jednotný pro všechny pojištěné osoby – zaměstnance, příslušníky ozbrojených sborů 

i pro OSVČ, zvýšení spravedlnosti – do výše nemocenského by se více promítla výše 

příjmu, účinnější prostředky proti zneužívání – mělo být lépe upraveno posuzování 

a uznávání pracovní neschopnosti, měly být zavedeny pokuty za neplnění povinností 

a moţnosti odejmutí oprávnění k uznávání pracovní neschopnosti, systém měl být finančně 

neutrální – neměl zatěţovat státní rozpočet (mělo se vybrat tolik, kolik by se vyplatilo na 

nemocenských dávkách a kolik činily správní výdaje potřebné k provádění nemocenského 

pojištění). 

Základní změny nové právní reformy  

Náhrada mzdy – namísto nemocenského během prvních 2 týdnů pracovní 

neschopnosti byla poskytována náhrada mzdy zaměstnavatelem. Náhrada mzdy náleţela 

jen za dobu, v níţ trval pracovní vztah, který zakládal nemocenské pojištění. Pro náhradu 

mzdy neplatila ţádná ochranná lhůta. Náhradu mzdy dostával zaměstnanec pouze za 

pracovní dny a v procentní výši tak, aby v průměru odpovídala dosavadnímu příjmu 

z nemocenského. Stejné podmínky platily i pro poslance a senátory.  
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První tři pracovní dny nemoci činily 30% z denního průměrného výdělku, od 

čtvrtého dne do konce druhého týdne pracovní neschopnosti pak 69% za pracovní dny. 

Náhrada mzdy nebyla zdaněna a ani z ní nebylo placeno pojistné na sociální a na zdravotní 

pojištění. Zaměstnavatel mohl zaměstnanci zvýšit náhradu mzdy i nad rámec zákonného 

minima. 

Pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené platilo speciální řešení – 

polovina výdajů spojených s úhradou náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti bylo 

hrazeno zaměstnavatelům ze státního rozpočtu. 

Důvodem zavedení náhrady mzdy za stanovenou dobu trvání pracovní 

neschopnosti byla snaha zamezit zneužívání systému jak ze strany zaměstnanců, tak 

i zaměstnavatelů a zainteresování zaměstnavatele více na systému nemocenského pojištění 

a na vývoji pracovní neschopnosti s tím, aby pro své zaměstnance systematicky vytvářeli 

zdravé pracovní podmínky. Tato praxe byla již běžná ve většině států Evropské unie. 

Pojistné - část pojistného, kterou na nemocenské pojištění odváděl za zaměstnance 

zaměstnavatel, byla sníţena ze současných 3,3 % na 1,4 %. Celkové úspory ze sníţení 

pojistného představovaly téměř dvojnásobek očekávaných výdajů zaměstnavatelů na 

poskytování náhrady mzdy - 18 mld. Kč, takţe u většiny zaměstnavatelů došlo ke sníţení 

výdajů na pracovní sílu. 

Zaměstnavatelé s méně neţ 26 zaměstnanci měli navíc moţnost dobrovolně si 

zvolit jiný systém. V praxi to znamenalo, ţe odváděli vyšší pojistné za zaměstnance- 

3,3 %, pak jim polovinu vyplacené náhrady mzdy refundovala ČSSZ. Tento dobrovolný 

typ pojištění přitom nebyl zaloţen na principu zisku, a proto byl levnější neţ komerční 

systém připojištění. V příštích letech se sazba tohoto pojistného měnila podle toho, zda 

pojistné vybrané ze sazby vyšší neţ 1,4 % bylo vyšší nebo niţší neţ refundovaná polovina 

náhrada mzdy.  

Nemocenské náleţelo od 15. kalendářního dne nemoci, a to za kalendářní dny. 

Zůstává zachován systém redukčních pásem pro zápočet výdělku, z něhoţ bylo 

nemocenské počítáno, s tím, ţe příjem byl započítáván z 60% v pásmu mezi  

1 - 1,5 násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství a z 30% v pásmu mezi  

1,5 – 3 násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství. Z takto redukovaného denního 

vyměřovacího základu byl denní nemocenské stanoven ve výši 69%. 
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Nový zákon zároveň zrušil zvýhodnění při souběžných pracovních poměrech. Dávka 

nemocenského pojištění byla vypočtena z příjmů ze všech zaměstnání, z nichţ náleţela, ale 

byla poskytována jen jedna. Jestliţe zaměstnanec vykonával dvě zaměstnání a pro obě 

zaměstnání byl uznán práceneschopným, tak obdrţel od kaţdého zaměstnavatele zvlášť 

náhradu mzdy, ale od 15. dne trvání pracovní neschopnosti mu bylo vypláceno jen jedno 

nemocenské. 

Náhradu mzdy za dobu pracovní neschopnosti poskytovali všichni zaměstnavatelé, 

ale nemocenské pojištění výlučně prováděl nositel pojištění (ČSSZ) a nikoli organizace. 

Zrušilo se proto dělení zaměstnavatelů na organizace a na malé organizace.  

Léčebný režim - byl přesněji definován a byly zpřísněny sankce za jeho porušování 

práceneschopným. Za jeho závaţné porušení mohl pacient dostat pokutu aţ do výše 20 000 

Kč a zároveň mu mohlo být nemocenské kráceno nebo i odejmuto. Zákon přesněji 

definoval povinnosti zdravotnických zařízení a zvyšoval sankce za jejich porušování. 

Pokud ošetřující lékař na pokyn lékaře správy sociálního zabezpečení neukončil opakovaně 

neodůvodněnou pracovní neschopnost či potřebu ošetřování člena rodiny, mohl mu být 

stanoven zákaz rozhodovat v těchto věcech.  

Peněţitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství 

a mateřství - byly z nemocenského pojištění vypláceny uţ od prvního kalendářního dne 

vzniku nároku na tyto dávky, činila 70% z redukovaného vyměřovacího základu. Nový 

zákon o nemocenském pojištění také podporoval rodiny s dětmi (mateřskou mohli čerpat 

i otcové). 

Nemocenské dávky od roku 2008  

Od 1. 1. 2008 v důsledku reformy veřejných financí byl vývoj nemocenské, tj. 

dávka při dočasné neschopnosti v práci nebo nařízené karanténě, ovlivněn významnou 

měrou. V rámci zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů to byly zejména 

úpravy ve způsobu stanovení výše dávek nemocenského pojištění. Tyto změny byly časově 

odlišné v průběhu roku 2008. 

Změny od 1. 1. 2008 se týkaly stanovení výše nemocenského a podpory při 

ošetřování člena rodiny bylo z částky denního vyměřovacího základu počítáno do první 

redukční hranice jen 90% i po uplynutí 14 dnů pracovní neschopnosti nebo ošetřování 

člena rodiny, za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti nenáleţelo nemocenské, 
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výše nemocenského (za kalendářní den) byla stanovena z denního vyměřovacího základu 

sazbou 60%, jednalo-li se o 4. aţ 30. kalendářní den pracovní neschopnosti, 66%, jednalo-

li se o 31. aţ 60. kalendářní den pracovní neschopnosti a 72% od 61. kalendářního dne 

pracovní neschopnosti. 

Změny od 30. 6. 2008 se týkaly skutečnosti, ţe ústavní soud zrušil s účinností od 

30. června 2008 institut tzv. karenční doby (neposkytování nemocenského za první tři dny 

pracovní neschopnosti); od 30. 6. 2008 do 31. 8. 2008 činila procentní sazba za první tři 

dny pracovní neschopnosti 60% z denního vyměřovacího základu; od 1. 9. 2008 do  

31. 12. 2008 činila procentní sazba za první tři dny pracovní neschopnosti 25% z denního 

vyměřovacího základu, tj. sazba, která platila od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2007; výše sazeb 

nemocenské v dalších dnech se jiţ nezměnily. Tyto úpravy se částečně odrazily ve sníţení 

pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jiţ v průběhu roku 2008.  [13] 

Nemocenské dávky od roku 2009  

Od 1. 1. 2009 se uskutečnila zásadní změna v oblasti zabezpečení zaměstnanců při 

DPN, tj. při nemoci – vstupuje v účinnost zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento obsahuje komplexní úpravu systému 

nemocenského pojištění, včetně podmínek účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění, 

pro nárok na jednotlivé dávky a jejich poskytování.  

V případě dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény byla poskytována do 

14. kalendářního dne náhrada mzdy (podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). 

S novým systémem nemocenského pojištění byla účinná tato dosud neaplikovaná 

ustanovení Zákoníku práce, která zakládala zcela nově zásadní povinnosti a oprávnění 

zaměstnavatelů, a to zejména povinnost poskytovat náhradu mzdy nebo platu zaměstnanci 

v období těchto prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (dodrţení 

karantény). Na druhé straně měl právo zaměstnavatel kontrolovat dodrţování některých 

povinností nemocného zaměstnance v tomto období. Od 15. kalendářního dne bylo 

nemocenské uplatňováno na příslušné OSSZ (podle zákona č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění). 

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti náleţí 

zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena 

karanténa, a to  v případě DPN od čtvrtého pracovního dne (po uplynutí tzv. karenční doby, 
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po níţ náhrada mzdy nenáleţí) do 14. kalendářního dne. Náhrada mzdy byla přiznána za 

pracovní dny a v nich za počet hodin, na které byla rozvrţena směna, a svátky, v jejichţ 

důsledku zaměstnanci práce odpadla, a to ve výši 60% průměrného redukovaného výdělku. 

V případě karantény připadla zaměstnanci v karenční době prvních 3 pracovních 

dnů sníţená náhrada mzdy ve výši 25% průměrného redukovaného výdělku a od 

4. pracovního dne do 14. kalendářního dne ve výši 60% průměrného redukovaného 

výdělku. 

Pro účely výpočtu výše náhrady mzdy byl pouţit průměrný redukovaný hodinový 

výdělek. Průměrný hodinový výdělek byl pro účely stanovení náhrady mzdy vypočten jako 

podíl součtu hrubých mezd a odpracovaných hodin v předchozím kalendářním čtvrtletí. 

Tento průměrný hodinový výdělek byl dále redukován tak, ţe z částky do 137,55 se 

započetlo 90%, z částky od 137,55 do 206,15 se započetlo 60%, z částky od 206,15 do 

412,30 se započetlo 30% a k částce nad 412,30 se nepřihlíţelo. 

Náhrada mzdy příslušela za tyto dny: pokud zaměstnanec pracoval např. v „běţné“ 

pracovní dny pondělí aţ pátek a onemocněl v pátek 30. 1. 2009, pak mu byla náhrada 

mzdy zaměstnavatelem poskytnuta od následující středy, tj. od 4. 2. 2009 do  

12. 2. 2009, pouze však za pracovní dny, tedy celkem za 6 pracovních dnů z celkového 

období 14-ti kalendářních dnů. Pokud zaměstnanec pracoval na směny, mohl dopadnout 

daleko „hůře“. 

Pro účely výpočtu výše nemocenské byl pouţit redukovaný denní vyměřovací 

základ. DVZ byl vypočten jako podíl součtu hrubých mezd za předchozích 

12 kalendářních měsíců a počtu kalendářních dnů, které připadaly na rozhodné období. 

Tento denní vyměřovací základ byl dále redukován tak, ţe z částky do 786,- se 

započítávalo 90%, z částky od 786,- do 1.178,- se započítávalo 60%, z částky od 1.178,- do 

2.356,- se započítávalo 30% a k částce nad 2.356,- se nepřihlíţelo. 

Výše nemocenského činilo 60% redukovaného denního vyměřovacího základu do 

30. kalendářního dne, kdy trvala dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa, 66% 

redukovaného denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne do 60. kalendářního 

dne, kdy trvala pracovní neschopnost nebo karanténa, 72% redukovaného denního 

vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne, kdy trvala pracovní neschopnost nebo 

karanténa. (viz. příloha 5)   
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Pokud byla náhrada mzdy poskytována v případech a ve výši podle zákona, byla 

osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti a nepodléhala ani odvodu pojistného na 

sociální pojištění a zdravotní pojištění. Daň z příjmu se tedy „chovala“ stejně jako ostatní 

dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněţitá pomoc v mateřství, ošetřovné 

a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). 

Pokud zaměstnavatel poskytl nadstandardně náhradu mzdy i za první tři dny DPN 

nebo by ji poskytl nad zákonem stanovenou minimální výši, byla tato náhrada mzdy 

zdaněna a odváděla se z ní sociální a zdravotní pojištění, jako z „běţné“ mzdy. [12] 

Kontrola neschopných zaměstnanců a sankce za porušení povinností nemocného 

Zaměstnavatel byl od tohoto roku oprávněn v období prvních 14 kalendářních dní 

nemoci vykonávat kontrolu nad dodrţováním povinností reţimu dočasně práce 

neschopného pojištěnce. Zaměstnavatel není lékař, proto rozsah kontroly zaměstnavatelem 

konané byl uţší neţ oprávnění Okresních správ sociálního zabezpečení. Týkal se 

povinnosti nemocného zdrţovat se v místě pobytu a dodrţovat dobu a rozsah vycházek. 

Zaměstnanec má povinnost předat na počátku neschopnosti zaměstnavateli doklad o uznání 

práce neschopným, kde jsou výše uvedené údaje potvrzeny ošetřujícím lékařem. Jestliţe by 

nedošlo k předání dokladu, údaje sděluje zaměstnavateli na ţádost ošetřující lékař.  

Právu kontroly zaměstnavatele odpovídala povinnost zaměstnance kontrolu 

umoţnit. Při provádění kontroly nesměl zaměstnavatel narušovat a omezovat právo 

zaměstnance na soukromí a nedotknutelnost obydlí, nesměl vstupovat bez vyzvání do bytu 

zaměstnance. Zaměstnavatel by měl kontrolu provádět prostřednictvím osob ke kontrole 

pověřených, a to svými zaměstnanci, na základě pověření nebo prostřednictvím externích 

subjektů na základě plné moci nebo smlouvy. Zaměstnavatel by mohl také poţádat 

příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o provedení kontroly namísto něj. 

Zaměstnanec by mohl zcela oprávněně vyţadovat po osobě provádějící kontrolu předloţení 

oprávnění ke kontrole.  

V případě zjištění porušení povinností práce neschopného, Zákoník práce ukládá 

zaměstnavateli povinnost vypracovat písemný záznam o kontrole se specifikováním 

zjištěného porušení. Vyhotovení záznamu by zaměstnavatel doručil zaměstnanci do 

vlastních rukou, příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři.  
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Porušením povinnosti reţimu dočasně práce neschopného pojištěnce mohlo 

následovat uloţení sankce v podobě sníţení mzdy.  

Skončil-li pracovní poměr nebo pracovněprávní vztah, zaměstnanci běţí tzv. 

ochranná lhůta, nově 7 kalendářních dní, s nárokem na nemocenské. Jestliţe doba účasti na 

pojištění (tj. doba zaměstnání) trvala dobu kratší, bývá délka ochranné lhůty shodná 

s délkou pojištění.  

Nemocenské by náleţelo zaměstnanci od 15. kalendářního dne dočasné pracovní 

neschopnosti (nařízené karantény) po dobu trvání nemoci (karantény), nejpozději ale do 

vyčerpání tzv. podpůrčí doby, která byla stanovena maximálně 380 kalendářních dní od 

začátku nemoci (karantény) a podstatné je, ţe za určitých podmínek byly do ní 

započítávány i předchozí dočasné neschopnosti. Nemocný po jejím uplynutí mohl na 

příslušnou správu sociálního zabezpečení podat ţádost o poskytování nemocenského i po 

uplynutí uvedené doby. Nemocenské bylo tedy i nadále poskytováno za kalendářní dny, tj. 

včetně sobot a nedělí či dnů, které by byly pracovním volnem zaměstnance. 

Jestliţe DPN by vznikla zaviněnou účastí ve rvačce, jako následek opilosti či 

zneuţitím návykových látek, při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslného 

přestupku, nemocenské bylo sníţeno a za kalendářní den by činilo 50% výše denního 

vyměřovacího základu.  

Nemocenské dávky od roku 2010  

Od 1. 1. 2010 došlo ke změnám v právních předpisech ohledně nemocenského 

pojištění a pojistného na sociální zabezpečení i příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

a to v důsledku přijetí zákona č. 362/2009 Sb., Novela zákona o DPH, kterým se měnily 

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

2010, přijetí zákona č. 285/2009 Sb., kterým se měnily některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o platebním styku, nabytí účinnosti zákona č. 306/2008 Sb., kterým se 

měnil zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, nařízení vlády č. 339/2009 Sb. kterým se pro účely 

důchodového pojištění stanovila výše všeobecného vyměřovacího základu za rok  

2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za 

rok 2008, sdělení MPSV č. 354/2009 Sb., kterým se vyhlašovala pro účely nemocenského 
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pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných 

v roce 2010. 

Dle sdělení MPSV č. 354/2009 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského 

pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných 

v roce 2010 takto - první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 

791 Kč, druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 186 Kč, 

třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 371 Kč. 

(Poznámka: s ohledem na zvýšení průměrné mzdy došlo ke zvýšení z původních částek 

786 Kč, 1178 Kč, 2356 Kč). 

V návaznosti na redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu jsou 

stanoveny i redukční hranice pro úpravu průměrného hodinového výdělku při poskytování 

náhrady mzdy podle ustanovení § 192 Zákoníku práce platných v roce 2010 takto - první 

redukční hranice činí 138,43 Kč, druhá redukční hranice činí 207,55 Kč a třetí redukční 

hranice činí 414,93 Kč. 

Zákonem č. 306/2008 Sb., o nemocenském pojištění v důsledku změn 

v důchodovém pojištění se nově pouţívá termín invalidní důchod, který je rozdělen na tři 

stupně. Invalidní důchod pro invaliditu prvního a druhého stupně byl dříve nazýván jako 

částečný invalidní důchod. Nynější invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně se dříve 

označoval za plný invalidní důchod. [14] 
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4. VYHODNOCENÍ 

4.1 Přehled změn v systému výplaty nemocenských dávek do roku 2010 

Problematika vysoké míry pracovní neschopnosti a zneuţívání čerpání 

nemocenských dávek provází Českou republiku jiţ desetiletí. Důvodem není zhoršení 

zdravotního stavu českého obyvatelstva ani neblahý vliv ţivotního prostředí v naší 

republice. Podíl na této problematice nese jistě v počátcích sledovaných let benevolentní 

přístup ze strany vlády, zaměstnavatelů i zaměstnanců, v neposlední řadě 

i zainteresovaných lékařů. V následných létech přispěl ke zvýšení pracovní neschopnosti 

a zneuţívání nemocenských dávek nový sociální systém. V naší ekonomice se objevily 

nové a často neţádoucí trendy, jako je například zvýšená míra nezaměstnanosti a inflace, 

které byly spojeny s finanční nejistotou občanů. V současné době je dalším neţádoucím 

elementem i probíhající hospodářská krize. 

Po počátečním zaváhání nebo snad nezájmu vlády přišla v roce 2002 první změna. 

Kvůli úsporám veřejných výdajů, o kterých se jiţ delší dobu diskutovalo a které byly 

vynuceny i odstraňováním škod po ničivých záplavách v České republice tohoto roku, 

nebyly valorizovány redukční hranice pro rok 2003, 2004 a 2005. 

Další a mnohem razantnější krok ke sníţení nemocenských dávek jsem při svém 

průzkumu zaznamenala v roce 2007. Důvodem byla dlouhodobě přetrvávající deficitní 

bilance v systému veřejného zdravotního pojištění. Cílem bylo omezení zneuţívání dávek 

a zainteresování lékařů a zaměstnavatelů na sniţování pracovní neschopnosti. V návaznosti 

na reformu veřejných financí bylo v roce 2008 opět provedeno vládou další sníţení 

nemocenských dávek formou několika, na sobě navazujících, změn. 

Domnívám se, dle mého šetření, ţe zásadní změna v oblasti sníţení čerpání 

nemocenských dávek při dočasné pracovní neschopnosti přišla od roku 2009. Obsahuje 

totiţ komplexní úpravu systému nemocenského pojištění, včetně stanovených podmínek 

účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění, pro nárok na jednotlivé dávky a jejich 

poskytování. 

Pro rok 2010 budou platit další úsporná opatření, která se také dotknou 

nemocenského pojištění. Týkají se výše nemocenského pojištění a poskytování 

ošetřovného.  

 



Venuše Baráňová: Posouzení změny v systému výplaty nemocenských dávek  

27 

 

  

Tabulka 3:  Přehled změn v systému výplaty nemocenských dávek od 1999 do 2010 

Zdroj: [ vlastní, autor] 

4.2 Dopady těchto změn pro společnost 

Dle provedeného průzkumu z ekonomického hlediska bylo zjištěno, ţe po několika 

změnách v systému nemocenských dávek, v průběhu uvedených let, bylo vládou docíleno 

sníţení dočasné pracovní neschopnosti a tudíţ i čerpání nemocenských dávek. Změna 

podmínek vyplácení nemocenské se projevila i v peněţním vyjádření. Zatímco v roce  

2008 vyplatila ČSSZ na dávkách nemocenského pojištění celkem 31,9 miliardy korun, 

v roce 2009 to bylo jen 26,0 miliardy korun.  

Počet ukončených případů pracovní neschopnosti v České republice v roce  

2009 klesl o 31% oproti roku 2008. Naopak je však patrné (tabulka č. 8) prodlouţení 

průměrné délky trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (ve dnech) z 39,5 dne v roce 

2008 na výrazné zvýšení 48,43 dne v roce 2009. [15] 

Ze zdravotního hlediska je tedy patrné, ţe zaměstnanci vyuţívali v roce  

2009 nemocenské zhruba o 1/3 méně, za předpokladu přibliţně stejného procenta 

nemocnosti obyvatelstva v tomto roce. Rapidní zvýšení průměrné délky trvání jednoho 

případu DPN ve dnech však naznačuje další moţnou skutečnost – po zrušení 

nemocenských dávek v prvních třech dnech nemoci (tzv. karenční lhůty) se třetina 

obyvatelstva tedy uchyluje k samoléčbě nebo podceňování nemoci. Důvodem by mohl být 

výpadek části příjmu a obavy z moţnosti se dostat do finančních problémů. Nástup na 

nemocenskou podstoupí zřejmě zaměstnanci většinou tedy jen při závaţném onemocnění 
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nebo v případech, kdy neuspěli při samoléčbě a průběh nemoci zaznamenal jiţ váţné 

zhoršení jejich zdravotního stavu. Tuto teorii potvrzuje i průměrná délka trvání jednoho 

případu DPN ve dnech.  

Z ekonomického hlediska zaměstnance je narušena rovnováha mezi „zásadou 

solidarity“ a „zásadou zásluhovosti“ (pojistný princip). Pojištěnec odvádí pojistné 

z vyššího příjmu, ale v případě nemoci nemůţe očekávat přiměřené zabezpečení ţivotní 

úrovně od státu.  

 

Obrázek 1: Vývoj základních ukazatelů nemocenského pojištění a pracovní neschopnosti do roku 2009 

Zdroj: [ vlastní, autor] 

4.3 Průzkum pomocí dotazníkového šetření 

Mou, jiţ výše uvedenou teorii, potvrdilo proběhlé dotazníkové šetření, které jsem 

prováděla na počátku roku 2010. Dotazníkové šetření bylo na téma: 
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Byli jste už od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 na dočasné pracovní neschopnosti? 

ano, jednou (12.5%)    

ano, víckrát (2.2%)    

ne, místo neschopenky jsem si kvůli vyléčení vzal(a)  dovolenou (16.9%)    

ne, firma mi nabídla výhodnější podmínky na vyléčení, placené volno (1.6%)    

ne, nemoc jsem raději přechodil(a) (49.1%)    

ne, naštěstí jsem letos neonemocněl(a) (17.9%)    

 

Rok 2009 

ano 

jednou 

ano 

vícekrát ne dovolená  

placené volno 

 sick days 

přechození 

nemocí nebyl nemocen 

Muţi  6,5% 2,2% 6,9% 2% 29,1% 9,9% 

ţeny 6% 2% 10% 1% 20% 7% 

celkem 12,5% 4,2% 17,1% 3,0% 49,1% 16,9% 

Tabulka. 4: Výsledek dotazníkového šetření v procentech (dotazovaných 50 mužů a 50 žen) 

Zdroj: [ vlastní, autor] 

 

Obrázek 2: Výsledek dotazníkového šetření - možnosti čerpání DPN za rok 2009 pomocí grafu 

Zdroj: [ vlastní, autor] 
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5. ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na posouzení změny v systému výplaty 

nemocenských dávek se zaměřením na sníţení jejich zneuţívání a jejich efektivnost 

v České republice. V úvodní části své práce jsem shromáţdila teoretická východiska, to 

znamená, ţe jsem se zabývala charakteristikou nemocenského pojištění, pracovní 

neschopností a nemocenskými dávkami, snaţila jsem se nastínit návaznost mezi těmito 

tématy.  V další části bakalářské práce jsem provedla přehled změn v systému výplaty 

nemocenských dávek, které byly provedeny vládou, a to od roku 1999 do roku  

2010. Následně jsem provedla vyhodnocení těchto změn se zaměřením na moţné dopady 

z  ekonomického a zdravotního hlediska pro společnost. Vyhodnocení jsem doplnila 

o provedené dotazníkové šetření v časovém rozpětí roku 2009. Téma dotazníkového 

šetření jsem zaměřila na problematiku vyuţívání dočasné pracovní neschopnosti v tomto 

období, s uvedením moţností zvolené formy absence v zaměstnání. Průzkum jsem 

provedla počátkem roku 2010. Záměrně jsem zvolila sto pracujících respondentů, stejné 

procento ţen a muţů. Odpovědi respondentů jsem zaznamenala procentuelně a provedla 

jsem znázornění pomocí grafu. Závěr mého šetření byl tímto dotazníkem potvrzen. 

Systém nemocenského pojištění v České republice vyţadoval v průběhu vývoje 

naší ekonomiky určitě reformu. Míra dočasné pracovní neschopnosti je u nás výrazně 

vyšší, neţ je v ostatních členských zemích Evropské unie, především například v Polsku, 

Maďarsku nebo na Slovensku. Není důvodu, proč by u nás měla být vyšší míra 

nemocnosti, neţ v těchto zemích. Podle mezinárodních objektivních srovnávacích studií je 

zdravotní stav našeho obyvatelstva dokonce lepší. [ 15] 

Opatření vlády byla jistě nutná a dle mého posouzení i efektivní ohledně státního 

rozpočtu, zajistila výraznou úsporu do státní pokladny jiţ v roce 2009, o tom není pochyb. 

Zaměřím-li však výsledek své analýzy na pojištěnce, který pocítí nejvíce dopad opatření 

vlády v důsledku moţné nemoci, docházím k závaţnému zjištění. Tato úspora se, dle mého 

názoru, velmi tvrdě promítne do finančního rozpočtu rodiny, v některých případech zcela 

ohrozí základní potřeby občana. A základní potřebou je, mimo jiné, i ochrana svého zdraví. 

Toto je, dle provedeného průzkumu, leckdy opomíjeno. Zaměstnanec si musí zváţit 

v současné době, co je pro něho důleţitější – zda-li zachování finanční jistoty nebo zdraví. 
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Příloha č. 1 

Formuláře dočasné pracovní neschopnosti 
 

 

 

  

1: Vypsaný 1. díl při vystavení DPN    

    

  
2: Vypsaný 2. díl při vystavení DPN  3: Vypsaný 2. díl při ukončení DPN 
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4: Vypsaný 3. díl při vystavení DPN  5: Vypsaný 4. díl při vystavení DPN  

    

  

6: Vypsaný 5. díl při vystavení DPN  7: Vypsaný 5. díl při ukončení DPN  
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Příloha č. 2 

 

Příklad výpočtu nemocenských dávek od 1. 10. 1999 

  Prvé 3 dny Ostatní dny 

Měsíčn

í 

příjem 

v Kč 

Denní 

vyměřovací 

základ v Kč 

50% 

v 

Kč 

Výpočet 69% v Kč Výpočet 

2 740 2740:30,41=90 45  90:2=45 62 90.69%=62 

5 480 5480:30,41=180 90 180:2=90 124 180.69%=124 

8 220 8220:30,41=270 135 270:2=135 186 270.69%=186 

10 950 
10950:30,41=36

0 
180 360:2=180 248 360.69%=248 

13 690 
13690:30,41=45

0 
207 

360+(60%z90):2 

=207 
286 

360+(60%z90)=414.

69% 

=286 

16 430 
16430:30,41=54

0 
234 

360+(60%ze180):

2 

=234 

323 

360+(60%ze180)=4

68.69% 

=323 

19 160 

19160:30,41 

19160:30,41=63

0 

234 

360+(60%ze180):

2 

=234 

323 

360+(60%ze180)=4

68.69% 

=323 

21 900 
21900:30,41=72

0 
234 

360+(60%ze180):

2 

=234 

323 

360+(60%ze180)=4

68.69% 

=323 

 
zdroj: [ http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/03_2000/members_nemocenska.html.ing.Jindra] 

 

http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/03_2000/members_nemocenska.html.ing.Jindra
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Příloha č. 3 

Příklad výpočtu nemocenských dávek od 1. 1. 2001 

NEMOCENSKÉ DÁVKY OD 1. LEDNA 2001 (V KČ) 

Hrubá 

mzda 
Denní vyměřovací základ (DVZ) 

50 % 

DVZ 

69 % 

DVZ 

Maximální měsíční 

dávky 

4000 131 66 91 2746 

5000  164 82 114 3438 

6000 196 98 136 4102 

7000 229 115 159 4797 

8000  261 131 181 5461 

9000 294 147 203 6125 

10 000 327 164 226 6820 

11 000 359 180 248 7484 

12 000  392 196 271 8176 

13 000 424 212 293 8840 

14 000 446 223 308 9293 

15 000 466 233 322 9715 

 

Zdroj:  [http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/12_2000/members_zvyseni_davek.html,] 

 

http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/12_2000/members_zvyseni_davek.html
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Příloha č. 4 

Příklad výpočtu nemocenských dávek od 1. 1. 2002 

NEMOCENSKÉ DÁVKY OD 1. LEDNA 2002 (V KČ) 

Hrubá mzda 1. aţ 3. den od 4. dne za měsíc 

6000 98 136 4102 

8000 131 181 5461 

10 000 164 226 6820 

12 000 196 271 8176 

14 000 229 316 9535 

16 000 253 350 10 559 

18 000 273 377 11 375 

20 000 292 403 12 160 

od 22 000 303 419 12 641 

Zdroj: [http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/03_2002/members_davky.html,] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/03_2002/members_davky.html


Venuše Baráňová: Posouzení změny v systému výplaty nemocenských dávek  

40 

Příloha č. 5  

Náhrada mzdy a nemocenské v roce 2009 (v období do 30. kalendářního dne) 

 

hrubá měsíční mzda 

náhrada mzdy za 1 pracovní den (8 

hodin) 

nemocenské za 1 

kalendářní den 

10 000 257,14 177,53 

15 000 385,73 266,30 

20 000 514,32 355,07 

25 000 626,64 552,63 

30 000 712,37 493,45 

35 000 794,93 434,27 

40 000 837,79 752,93 

45 000 880,66 723,34 

50 000 923,52 693,75 

55 000 966,34 664,16 

60 000 1 009,20 634,57 

65 000 1 052,06 604,98 

70 000 1 088,64 575,39 

75 000 1 088,64 777,60 

80 000 1 088,64 777,60 

85 000 1 088,64 777,60 
 

Zdroj: [www.agroporadenstvi.cz/] 

 

http://www.agroporadenstvi.cz/

