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1 ÚVOD 

Zdravotní stav člověka je ovlivňován řadou faktorů. Každý z nás, někdo opětovaně, 

někdo jen málokdy onemocní a čerpá tak v zaměstnání nemocenské dávky. Pro správné 

fungování ekonomiky státu, je však důležité, aby se člověk uměl o sebe postarat sám bez cizí 

pomoci. Výdaje na dávky nemocenského pojištění, které čerpají pracovně neschopní občané, 

jsou totiž hrazeny z vybraného pojistného.  Pro stát je proto žádoucí, aby schopnost člověka 

pracovat trvala co nejdelší dobu. Stav, ve kterém by člověk nebyl na nikom závislý, je 

pokládán za dokonalý. V reálném světě se ale s tímto stavem nesetkáme a proto státní politika 

tento problém řeší prostřednictvím systému nemocenského pojištění, která je součástí 

sociálního pojištění. Účelem tohoto systému je hmotné zabezpečení osob, u kterých došlo 

v důsledku zhoršení zdravotního stavu k úniku příjmů z výdělečné činnosti. Nemocenské 

pojištění se tak podílí na určité stabilitě a vyrovnanosti ve společnosti, neboť poskytnutím 

dávek z tohoto systému nedochází k prudkým poklesům životní úrovně osob postihnutých 

krátkodobými a dočasně nepříznivými sociálními událostmi. 

           Cílem této diplomové práce je analýza plnění povinností firmy UNEX v nemocenském 

pojištění a při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců v právní úpravě, která nabyla 

účinnosti 1. 1. 2009 v podobě zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.  Analyzoval 

jsem a zhodnotil dopady tohoto zákona na firmu UNEX, identifikoval jsem jeho problémové 

oblasti a navrhl jejich řešení.  

Z vědeckých metod je v této diplomové práci, která nese název Povinnosti 

zaměstnavatele v nemocenském pojištění a při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců 

použita analýza právní úpravy zákona o nemocenském pojištění, analýza dat pracovních 

neschopností v podniku UNEX a komparace původního a současného systému nemocenského 

pojištění aplikovaného ve firmě UNEX. 

Diplomovou práci jsem si rozdělil do 3 částí. V úvodní části jsem se zaměřil na 

charakterizování obecných znalostí z oblasti sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění 

a dočasné pracovní neschopnosti a provedl jsem analýzu změn systému v nemocenském 

pojištění. V další části mé diplomové práci Vás seznamuji s podnikem UNEX, u kterého jsem 

analyzoval, jakým způsobem splňuje své povinnosti v oblasti nemocenského pojištění a při 

dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců a nastínil jsem vývoj ukazatelů týkající se těchto 

zkoumaných oblastí v této společnosti.  Uvedl jsem zde modelové příklady na výpočet 

nemocenských dávek za účelem zjištění vyplácené výše nemocenské zaměstnancům 
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nacházející se v režimu dočasné pracovní neschopnosti v jednotlivých letech. V poslední části 

mé práce jsem zhodnotil dopady změny systému nemocenského pojištění u konkrétního 

zaměstnavatele (UNEX), identifikoval jsem jeho problémové oblasti a navrhl jsem jejich 

řešení.  

Toto téma jsem si vybral, protože nemocenské pojištění se stává předmětem zájmu 

každého člena společnosti. Proto i já jsem se zajímal o tuto problematiku, jelikož brzy 

nastoupím do zaměstnání a problém nemocenského pojištění pro mě bude aktuální. Tato práce 

mi pomůže snadněji se orientovat v dané oblasti. Práce je také inspirující pro zaměstnance a 

jejich zaměstnavatele, na které se systém nemocenského pojištění vztahuje. 
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2 Právní úprava povinností zaměstnavatele v nemocenském 

pojištění a hmotného zabezpečení zaměstnanců při dočasné 

pracovní neschopnosti 
 

 V této kapitole Vás seznamuji se základními teoretickými údaji týkající se povinností 

zaměstnavatele v oblasti nemocenského pojištění a dočasné pracovní neschopnosti, v němž 

zaměstnanci pobírají náhradu mzdy. V první podkapitole jsem popsal pojistné na sociální 

zabezpečení občanů, jelikož nemocenské pojištění je jeho součástí.   Uvedl jsem zde zásadní změny, 

které nastaly 1. 1. 2009, kdy byl přijat zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Z těchto 

informací jsem následně vycházel v ostatních kapitolách, ve kterých jsem se již zaměřoval na 

konkrétní podnik.   

2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 

Hlavním cílem sociální politiky je sociální zabezpečení občanů před sociálními událostmi, 

do kterých zařazujeme nemoc z povolání, pracovní úraz, nemoc, invalidita, ztráta zaměstnání, 

stáří, a těhotenství. Pomáhá občanům dostat se z nepříznivých situací jako je ztráta příjmů, 

bída a chudoba. Součástí pojistného na sociální zabezpečení je  

 nemocenské pojištění, 

 důchodové pojištění a 

 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.  

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

státní politiku zaměstnanosti je pojistné určeno k úhradě výdajů státního rozpočtu 

v souvislosti s dávkami nemocenského pojištění, dávkami důchodového pojištění (starobní 

důchody, vdovecký a sirotčí důchod, částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod) a 

podporou v nezaměstnanosti, kterou dostávají uchazeči o zaměstnání.
1

 Do příjmů státního 

rozpočtu plyne včetně pojistného také penále, přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení a 

pokuty.  

Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, mezi které patří 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy 

sociálního zabezpečení, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo 

                                                           
1
 Srov. Internetové stránky České správy sociálního zabezpečení. Dostupné z: < http://www.cssz.cz/cz/pojistne-

na-socialni-zabezpeceni/>. [citováno 2012-02-10]. 
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spravedlnosti.
2
 Systém státního sociálního zabezpečení má v ČR několik podob. 

Nejrozšířenější formou sociálního zabezpečení je sociální pojištění, jež je založeno na tom, 

aby se občané postarali sami o sebe odložením své osobní potřeby.  Dalším typem sociálního 

zabezpečení je státní sociální podpora (SSP), může poskytnout sociální příplatek, příspěvek 

na bydlení, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a 

pohřebné občanům, kteří se musí potýkat nepříznivými sociálními událostmi. Pomoc 

v hmotné nouzi je využívána v případě, pokud osoby nemají dostatečné příjmy a její celkové 

sociální a majetkové poměry nestačí na to, aby uspokojily základní životní potřeby na takové 

úrovni, aby byly přijatelné pro společnost. A posledním typem sociálního zabezpečení, které 

je nutné uvést, jsou dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.
3
  

2.1.1 Výpočet pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnavatele 

Zaměstnavatel má povinnost ze mzdy odečíst předepsané srážky.  Mezi tyto 

odečitatelné položky řadíme pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, daň z příjmů fyzických osob a pojistné veřejného zdravotního pojištění.  

Pojistné na sociální zabezpečení jsou povinni podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů platit  

 zaměstnanci, 

 zaměstnavatelé, 

 osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), 

  zahraniční zaměstnanci a 

  osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění.  

Všichni zaměstnanci mají povinnost podílet se na všech třech složkách sociálního 

zabezpečení, ale sami si platí pouze důchodové pojištění, ostatní za ně platí zaměstnavatel. 

Zaměstnanci se již od 1. ledna 2012 nedělí na ty, jejichž zaměstnání jim zakládá účast na 

nemocenském pojištění a ty, kteří jsou účastni jen důchodového pojištění (viz. 2.2.2 Účast na 

nemocenském pojištění (okruh pojištěných osob)). A co se týče zaměstnavatele, tak ho 

můžeme vymezit podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dvěma způsoby. Jedná se o organizační složku 

státu, ve které se nacházejí zaměstnanci činní na základě pracovního poměru, dohody o 

                                                           
2
 Srov. Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/1349 >. 

[citováno 2012-02-10]. 

3
 Srov. Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: < http://www.mpsv.cz/cs/4 >. 

[citováno 2012-02-10]. 
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pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Zaměstnavatelem může být i fyzická a 

právnická osoba zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance, který se účastní nemocenského 

nebo jen důchodového pojištění.
4
 

Zahraniční zaměstnanci jsou povinni platit pojistné na nemocenské pojištění po 

dobu, po kterou jsou dobrovolně účastni na nemocenském pojištění.  

OSVČ mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti v případě, že se účastní důchodového pojištění podle předpisů o 

důchodovém pojištění. Nemocenské pojištění jsou povinni platit, pokud jsou účastni 

nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění. Toho docílí tak, že podají 

přihlášku uvedenou v příloze č. 6 týkající se dobrovolné účasti na nemocenském pojištění.  

Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění mají povinnost platit pojistné na 

důchodové pojištění po dobu, po kterou jsou dobrovolně účastni na důchodovém pojištění.
5
 

Výše pojistného se vypočítá procentní sazbou z vyměřovacího základu, který zjistíme 

za rozhodné období. U zaměstnance je vyměřovacím základem pro stanovení pojistného na 

důchodové pojištění úhrn příjmů, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění 

v České republice, předmětem daně z příjmů FO a nejsou od této daně osvobozeny a které mu 

zaměstnavatel zúčtoval na základě jeho zaměstnání, které mu zakládá účast na nemocenském 

pojištění.
6
 Do úhrnu příjmů zaměstnance se nezapočítávají věrnostní přídavky horníků, 

jednorázová sociální výpomoc poskytnutá v důsledku vzniku mimořádné závažné události 

jako je požár a ekologická havárie, náhrada škody, odstupné, odměny za vytvoření a uplatnění 

vynálezu a zlepšovacího návrhu a pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance.
7
  

U zaměstnavatele je vyměřovacím základem částka odpovídající úhrnu vyměřovacích 

základů jeho zaměstnanců.  

OSVČ si stanoví částku ne menší než 50 % daňového základu, díky které si mohou 

vypočítat pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. U 

OSVČ účastné nemocenského pojištění je vyměřovacím základem pro pojistné na 

                                                           
4
 Srov. KODROVÁ, J., SCHMIED, Z. Náhrada mzdy a nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karanténě. s. 148. 

5
 Srov. Internetové stránky o osobních financích. Dostupné z: < http://www.mesec.cz/dane/socialni 

pojisteni/pruvodce/>. [citováno 2012-02-10]. 

6
 Srov. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

7
 Srov. ŽENÍŠKOVÁ, M. Pojistné na sociální zabezpečení. s. 38-39 

http://www.mesec.cz/dane/socialni-pojisteni/pruvodce/
http://www.mesec.cz/dane/socialni-pojisteni/pruvodce/
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nemocenské pojištění měsíční základ, který nemůže být nižší než dvojnásobek částky 

rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění a vyšší než měsíční vyměřovací základ.                                 

„Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro 

pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné 

čtvrtiny průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové 

pojištění platí.“
8
  

Zahraniční osoby si určí částku, která je vyměřovacím základem pro pojistné na 

nemocenské pojištění, ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy nebo ve výši dvojnásobku částky 

rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském 

pojištění.  

Rozhodným obdobím, ze kterého zjišťujeme vyměřovací základ, je kalendářní měsíc, 

z něhož se pojistné platí. U OSVČ je rozhodným obdobím kalendářní rok.
9
 

Tab. 2.1 Sazby pojistného na sociální zabezpečení  

Pojistné na 

sociální 

zabezpečení 

Zaměstnanec Zaměstnavatel Zaměstnavatel 

s méně než 26 

zaměstnanci 

OSVČ  

(účastné 

důchodového 

pojištění) 

OSVČ (účastné 

nemocenského 

pojištění) 

Osoby 

dobrovolně 

účastné 

důchodové

ho pojištění 

Zahraniční 

zaměstnanci 

Vyměřovací 

základ 

6,5 % 25 % 26 % 29,2 % 2,3 % 28 % 2,3 % 

Podíl z měsíčního 

vyměřovacího 

základu na 

důchodové 

pojištění 

6,5 % 21,5 % 21,5 % 28 %  28 %  

na státní politiku 

zaměstnanosti 

0 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %    

na nemocenské 

pojištění 

0 % 2,3 % 3,3 %  2,3 %  2,3 % 

Zdroj: http://www.mesec.cz/dane/socialni-pojisteni/pruvodce/ 

U zaměstnavatele s 26 % vyměřovacím základem platí pojistná sazba na nemocenské 

pojištění ve výši 3,3 % vždy pro kalendářní rok na základě jeho písemného oznámení. 

Zaměstnavatel oznámí placení pojistného v kalendářním roce a v této výši sazby  příslušné 

OSSZ a to nejpozději do 20. ledna kalendářního roku, pro který si tuto sazbu stanovil.             

                                                           
8 ŽENÍŠKOVÁ, M. Pojistné na sociální zabezpečení. s. 38-39. 

9
 Srov. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

http://www.mesec.cz/dane/socialni-pojisteni/pruvodce/
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Výše pojistného veřejného zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu 

za rozhodné období, ze kterého je zaměstnavatel povinen odvádět 9 % za své zaměstnance. 

Zaměstnanci hradí z tohoto pojistného pouze 4,5 %.   

Pro představu, jakým způsobem se vypočítá pojistné na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění, jsem zde uvedl příklad týkající se výpočtu čisté mzdy u zaměstnance. 

Toto pojistné se vypočítá vynásobením hrubé mzdy s výše zmiňovanými sazbami a následně 

se odečte od superhrubé mzdy.   

Modelový příklad: 

Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele, který provozuje podnikatelskou činnost. Jeho hrubá 

mzda činí za měsíc leden 18 000 Kč. Zaměstnanec nemá děti, má podepsáno daňové 

prohlášení a uplatňuje tak pouze právo týkající se slevy na poplatníka (2 070 Kč).   

Tab. 2.2 Výpočet čisté mzdy  

Hrubá mzda  18 000 Kč 

Superhrubá mzda 18 000 + 4 500 + 1 620 = 24 120 Kč 24 120 Kč 

Daň před slevami 24 120 * 0,15 = 3 618 Kč 3 618 Kč 

Slevy na dani (na poplatníka)  -2 070 Kč 

Daň  -1 548 Kč 

Daňové zvýhodnění na děti  0 Kč 

Pojistné na sociální zabezpečení 

(zaměstnanec) 

6,5 % z 18000 -1 170 Kč 

Pojistné na zdravotní pojištění 

(zaměstnanec) 

4,5 % z 18000 -810 Kč 

Pojistné na sociální zabezpečení 

(zaměstnavatel) 

25 % z 18000 -4 500 Kč 

Pojistné na zdravotní pojištění 

(zaměstnavatel) 

9 % z 18000 -1 620 Kč 

Odvody státu celkem 1 548+1 170+810+4 500+1 620=9 648 Kč -9 648 Kč 

Čistá mzda 24 120 – 9648 = 14 472 Kč 14 472 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.1.2 Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení 

Zaměstnavatelé mají povinnost v oblasti sociálního zabezpečení 

 platit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Součástí pojistného na sociální zabezpečení je důchodové a nemocenské pojištění. 

 odvádět toto pojistné i za své zaměstnance. V příloze č. 2 se nachází formulář o přehledu 

výši pojistného, které za sebe a za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.   
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 sami si vypočítat výši pojistného nejen za sebe ale i za své zaměstnance, které jsou 

povinni odvádět. Částku vypočítanou na důchodové pojištění zaměstnance musí 

zaměstnavatel odečíst z příjmů, které zaměstnanci náleží za kalendářní měsíc a spolu 

s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, které 

musí platit sám jako jeho poplatník, odvést na náležitý účet OSSZ ve stanovené lhůtě.  

 uhradit za jednotlivé kalendářní měsíce pojistné částky, které jsou splatné od 1. do 20. dne 

následujícího kalendářního měsíce. Ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen zaslat i 

přehled o výši pojistného s požadovanými údaji příslušné OSSZ na řádně vyplněném 

tiskopisu. Zaměstnavatel platící pojistné ve výši 25 % vyměřovacího základu uvede na 

tomto tiskopisu výši vyměřovacích základů a výši pojistného a číslo účtu, ze kterého byla 

platba pojistného uskutečněna. U zaměstnavatele, který platí pojistné ve výši 26 % 

vyměřovacího základu, musí být uvedeno na tomto tiskopisu včetně již zmiňovaných 

náležitostí i výši částky náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců a 

výši rozdílu mezi pojistným a polovinou těchto zúčtovaných náhrad mzdy za dobu 

dočasné pracovní neschopnosti.
10

 

 u zaměstnanců, kteří dostávají příjem v cizí měně, přepočítat tento příjem na českou měnu 

kurzem devizového trhu stanovený Českou národní bankou, který platí k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí, 

 ze zákona odvádět za kalendářní měsíc věznici nebo ústavu pro výkon zabezpečovací 

detence za odsouzeného nebo osoby ve výkonu zabezpečovací detence, kteří jsou u nich 

zařazeni za účelem výkonu práce, spolu se mzdou nebo odměnou i pojistné, které jsou 

povinni platit,  

 platit přirážku k pojistnému od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém nabylo právní 

moci rozhodnutí orgánu inspekce práce nebo zdravotnického orgánu až do konce 

kalendářního měsíce, v němž byly zjištěné nedostatky odstraněny.
11

 

2.2 Nemocenské pojištění  

Nemocenské pojištění, které je součástí sociálního zabezpečení, hraje důležitou roli 

v životě každého člověka. Je určené pro výdělečně činné osoby, které se pod vlivem 

krátkodobých sociálních událostí (např. dočasná pracovní neschopnost z důvodu nemoci či 

                                                           
10

 Srov. KODROVÁ, J., SCHMIED, Z. Náhrada mzdy a nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karanténě. s. 156. 

11 Srov. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
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úrazu nebo karantény atd.) dostávají do finančních obtíží. Cílem nemocenského pojištění je 

tyto osoby finančně zabezpečit po dobu trvání sociálních událostí.
12

  

Od 1. ledna 2009 nastaly rozsáhlé změny v oblasti nemocenského pojištění (viz. 2.4 

Změny v zákoně o nemocenském pojištění ve srovnání s předchozí právní úpravou), kdy začal 

platit zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon nahradil zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, který byl 

považován za základní zákon v systému nemocenského pojištění našeho státu, jenž zde platil 

více jak 50 let až do konce roku 2008. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění nabyl 

platnosti již v roce 2006 s původní účinností, která měla nastat 1. ledna 2007. Jeho účinnost 

byla odložena nejprve na 1. 1. 2008 zákonem č. 585/2006 Sb., a poté na 1. 1. 2009 zákonem 

č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Zákon byl od 25. dubna 2006, kdy byl 

poslaneckou sněmovnou schválen, šestkrát novelizován a účinnosti nabyl až 1. ledna 2009. 

Od tohoto dne dochází ke změnám i v dalších zákonech, které se týkají nového zákona o 

nemocenském pojištění, zejména v zákoníku práce a v zákoně o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění zaměstnanců 

je včetně výše zmiňovaného zákona, který byl již od roku 2006 do současnosti několikrát 

novelizován, upraveno také těmito právními předpisy: 

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

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, (upravuje pojistné na nemocenské 

pojištění), 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (upravuje náhradu 

mzdy při pracovní neschopnosti), 

 Vyhláška č. 481/2006 Sb., o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů nemocenského 

pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, 

 Nařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují 

částky pro stanovení výpočtových základů, 

 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 396/2008 Sb., kterým se vyhlašuje pro 

účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího 

základu platných v roce 2009, 

                                                           
12

 Srov. Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/7>. 

[citováno 2012-02-14]. 
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 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 354/2009 Sb., kterým se vyhlašuje pro 

účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího 

základu platných v roce 2010, 

 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 293/2010 Sb., kterým se vyhlašuje pro 

účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího 

základu platných v roce 2011, 

 Vyhláška č. 286/2011 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, 

přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, 

redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry 

důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012, 

 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 310/2011 Sb., kterým se vyhlašuje pro 

účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denní vyměřovacího 

základu platných v roce 2012, 

 Nařízení vlády č. 410/2011 Sb., o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na 

nemocenském pojištění.“
13

  

2.2.1 Dávkový systém nemocenského pojištění a dávka nemocenské 

Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně zajistit ekonomicky aktivní občany v 

situaci, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek.
14

  

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 druhy peněžitých dávek, a tím jsou 

1) nemocenské,  

2) peněžitá pomoc v mateřství,  

3) ošetřovné 

4) a vyrovnávací příspěvek v mateřství. 

„Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení 

a hradí se ze státního rozpočtu (z příjmů z pojistného). Dávky nemocenského pojištění se 

vyplácejí za kalendářní dny. Při souběhu nároků na tutéž dávku z více zaměstnání 

zakládajících účast na nemocenském pojištění se poskytne ze všech zaměstnání pouze jedna 

dávka, která se vypočte z příjmů dosažených ve všech těchto zaměstnáních.“
15

  

                                                           
13

 Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: < http://www.mpsv.cz/cs/7>. [citováno 

2012-02-14]. 

14
 Srov. Internetové stránky České správy sociálního zabezpečení. Dostupné z: < 

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/>. [citováno 2012-02-15]. 

15
 Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: < http://www.mpsv.cz/cs/7#dsnp >. 

[citováno 2012-02-15]. 
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Nárok na nemocenské dávky vzniká pojištěnci, který byl akceptován jako dočasně 

pracovně neschopný práce nebo kterému byla uložena karanténa, trvá-li dočasná pracovní 

neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 21 kalendářních dní.
16

 Zaměstnanec má právo 

na nemocenské až od 22. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti do 

konce dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však 380 kalendářních dnů počítaných od 

vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Musí ho ale nejprve oprávněný ošetřující lékař uznat 

dočasně neschopným pracovat, aby dotyčnému vznikl nárok na nemocenské dávky.
17

  

„Během prvních tří týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény poskytuje 

zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny, avšak náhrada mzdy, platu či 

odměny nebude příslušet za první 3 takovéto dny. Náhrada mzdy náleží pouze za dobu, v níž 

trvá pracovní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění.  

Výše nemocenského za kalendářní den činí po celou dobu trvání dočasné pracovní 

neschopnosti nebo nařízené karantény 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.“
18

  

Pokud dojde k situaci, kdy zaměstnanec onemocní a je evidován jako dočasně pracovně 

neschopný ke konci roku, tak se nemocenské poskytuje tomuto pracovníkovi od 15. 

kalendářního dne nemoci. Nemocenské je určeno prostřednictvím denního vyměřovacího 

základu, který si stanovíme tak, že veškerý příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném 

období (jedná se o 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém nastala 

dočasná pracovní neschopnost) se dělí počtem kalendářních dní, které připadají na toto 

rozhodné období. Vypočítaný průměrný denní příjem musíme dále redukovat a to tím 

způsobem, že do částky první redukční hranice (do 838 Kč) započítáváme 90 %, z částky nad 

první redukční hranici do druhé redukční hranice se započítáváme 60 %, z částky nad druhou 

redukční hranici do třetí redukční hranice se započítává 30 % a k částce nad třetí redukční 

hranici se nepřihlíží.
19

  

 

                                                           
16

 Srov. ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1. 1. 2012. s. 

86. 

17
 Srov. Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/7#dsnp >. 

[citováno 2012-02-16]. 

18
Internetové stránky České správy sociálního zabezpečení. Dostupné z: < http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-

pojisteni/davky/nemocenske.htm >. [citováno 2012-02-16]. 

19
 Srov. Internetové stránky České správy sociálního zabezpečení. Dostupné z: 

<http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/nemocenske.htm>. [citováno 2012-02-17]. 
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Modelový příklad výpočtu nemocenského v roce 2012 

 Na příkladu Vám ukážu, jak takový výpočet nemocenského vypadá v praxi. Modelový 

příklad zde bude tvořit zaměstnanec, který je v pracovním poměru a účastní se nemocenského 

pojištění od 10. 1. 2010. Tento zaměstnanec je uznán dočasné pracovně neschopným dne 

1. 3. 2012. Tato dočasná pracovní neschopnost bude trvat do 6. 4. 2012. V tabulce 2.3 jsou 

znázorněny redukční hranice stanovené pro rok 2012, které budeme v tomto příkladu 

používat. 

Tab. 2.3 Vyměřovací základ a redukce pro rok 2012 

Denní vyměřovací základ Výše redukce 

do 838 Kč 90 % 

od 838 do 1257 Kč 60 % 

od 1257 Kč do 2514 Kč 30 % 

nad 2514 Kč nezohledňuje se 

Zdroj: http://www.mesec.cz/mzdy-a-duchod/socialni-podpora/nemocenska/pruvodce/nemocenska/ 

Nemocenské bude zaměstnanci náležet od 22. 3. do 6. 4. 2012. Rozhodným obdobím 

pro výpočet nemocenského bude období od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2012. V tomto období činí 

veškerý příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období 380 000 Kč. Tuto částku 

vydělíme počtem kalendářních dní, které připadají na toto rozhodné období (380 000 Kč / 365 

dnů = 1041,1 Kč). Získali jsme denní vyměřovací základ, který činí 1041,1 Kč. Od této částky 

odečteme částku z první redukční hranice ve výši 90 % (tj. 90 % z 838 Kč = 754,2 Kč, 1041,1 

Kč - 754,2 Kč = 286,9 Kč). Z částky 286,9 Kč se započítává 60 % do druhé redukční hranice 

(tj. 60 % z 286,9 Kč = 172,14). Redukovaný denní vyměřovací základ bude činit 927 Kč 

(754,20 Kč + 172,14 Kč, zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Výše nemocenského za 

kalendářní den bude činit 60 % redukovaného a na celé koruny nahoru zaokrouhleného 

denního vyměřovacího základu, tj. 556,2 Kč, po zaokrouhlení 557 Kč.
20

 

Držitelům starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se 

nemocenské hradí od 22. kalendářního dne nařízené karantény nebo od 22. kalendářního dne 

                                                           
20 Srov. Internetové stránky České správy sociálního zabezpečení. Dostupné z: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zakonne-pojisteni/cssz-nemocenske-pojisteni-v-roce-

2012/1001911/62888/>. [citováno 2012-03-31]. 
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trvání dočasné pracovní neschopnosti po období nejvýše 63 kalendářních dnů, nejdéle však do 

dne, jímž končí pojištěná činnost.  

Pokud došlo mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k rozvázání pracovního poměru, 

tak má tento bývalý zaměstnanec právo na vyplacení nemocenské v případě dočasné pracovní 

neschopnosti, pokud se nachází v tzv. ochranné lhůtě, která činí 7 kalendářních dnů ode dne 

zániku nemocenského pojištění.
21

  

Na nemocenské nemají nárok pojištěnci, 

a) kterým v době nařízené karantény nebo v době dočasné pracovní neschopnosti vzniklo 

právo na vyplacení starobního důchodu, pokud pojištěná činnost byla ukončena přede 

dnem, od kterého mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, 

b) kteří si vědomě vyvolali dočasnou pracovní neschopnost, 

c) u kterých byla nařízena karanténa nebo vznikla dočasná pracovní neschopnost v době 

útěku z místa vazby nebo v době útěku odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí 

svobody.
22

  

Na nemocenské má pojištěnec nárok pouze v poloviční hodnotě za kalendářní den 

v případech, kdy si svou pracovní neschopnost zavinil  

a) ve rvačce,  

b) pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek  

c) nebo při úmyslném zavinění přestupku nebo trestného činu.
23

  

2.2.2 Účast na nemocenském pojištění (okruh pojištěných osob) 

Za pojištěné osoby považujeme pro účely dávkového systému nemocenského pojištění 

 a) zaměstnance, mezi které řadíme 

1) zaměstnance v pracovním poměru, 

2) členy zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí 

nebo městských obvodů,  

3) dobrovolníky, kteří pracují v pečovatelské službě, 

                                                           
21

 Srov. Internetové stránky České správy sociálního zabezpečení. Dostupné z: 

<http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/nemocenske.htm>. [citováno 2012-02-17]. 

22
 Srov. PŘIB, J. Nemocenské pojištění v praxi. s. 60. 

23
 Srov. Internetové stránky České správy sociálního zabezpečení. Dostupné z: 

<http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/nemocenske.htm>. [citováno 2012-02-17]. 

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/nemocenske.htm
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4) senátory, poslance, členy vlády, prezidenta, viceprezidenta, členy Nejvyššího 

kontrolního úřadu, soudce a členy rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

5) příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky, Vězeňské služby České 

republiky, Policie České republiky, Celní správy České republiky, Generální inspekce 

bezpečnostních sborů a vojáky z povolání, 

6) zaměstnance, kteří vykonávají pracovní činnost na základě dohody o provedení práce 

a na základě dohody o provedení činnosti, 

7) členy družstva, kteří pracují pro družstvo na základě mimo pracovněprávního vztahu, 

8) státní zaměstnance, 

9)  fyzické osoby, která jsou jmenována nebo volena do funkce statutárního orgánu 

právnické osoby nebo do funkce vedoucího správního úřadu, 

10)  pracovníky v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,  

11)  odsouzence, kteří jsou zařazeni do práce ve výkonu trestu odnětí svobody,   

12)  pěstouny pracující v zařízeních vykonávající pěstounskou péči,  

13) společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní 

společnosti,  

14) prokuristy a likvidátoři dostávající příjem na základě závislé činnosti podle zákona o 

daních z příjmů,  

15) členy kolektivních orgánů právnické osoby,  

16) vedoucí organizačních složek právnické osoby,  

b) osoby samostatně výdělečně činné.
24

 

2.2.3 Podmínky stanovené pro účast na nemocenském pojištění 

zaměstnanců  

Zaměstnanci mají za zákona povinnost účastnit se nemocenského pojištění. OSVČ se 

nemocenského pojištění mohou i nemusí účastnit. Jejich účast na tomto pojištění zůstává 

dobrovolná. Povinná účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnance jen tehdy, pokud 

splňuje tyto tři základní podmínky.  

1) Výkon práce na území České republiky v zaměstnání vykonávaném na základě 

pracovněprávního vztahu.  

2) Zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů. 

                                                           
24

 Srov. KODROVÁ, J., SCHMIED, Z. Náhrada mzdy a nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karanténě. s. 10-11. 
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3) Sjednání minimálního měsíčního příjmu v částce 2 500 Kč. 

U zaměstnání malého rozsahu není splněna podmínka sjednání příjmu ve stanovené výši. „Jde 

o situace, kdy sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem, anebo 

příjem nebyl sjednán vůbec. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn 

jen v těch kalendářních měsících, v nichž dosáhl aspoň příjmu v příslušné rozhodné výši.“
25

 U 

zaměstnanců, kteří vykonávají práci na základě dohody o provedení práce, vzniká povinná 

účast na nemocenském pojištění tehdy, pokud splňují následující dvě podmínky, a tím je:  

 výkon zaměstnání na území ČR a 

 dosažení rozhodné částky započitatelného příjmu v kalendářním měsíci, ve kterém trvá 

dohoda o provedení práce v částce vyšší než 10 000 Kč.
26

 

U OSVČ, u kterých je účast na nemocenském pojištění dobrovolná, vzniká podáním přihlášky 

k nemocenskému pojištění a úhradou pojistného na nemocenské pojištění.  Tyto osoby si 

mohou stanovit minimální měsíční základ, který od 1. 1. 2012 činí 5 000 Kč. Z této částky při 

sazbě 2,3 % se minimální pojistné na nemocenské pojištění pohybuje ve výši 115 Kč.
27

  

2.2.4 Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění 

Nemocenské pojištění provádí pro zaměstnance okresní správa sociálního zabezpečení 

(„dále jen OSSZ“).  Zaměstnavatelé, kterými se podle zákona o nemocenském pojištění 

rozumí fyzické nebo právnické osoby zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance nebo 

organizační složky státu, ve kterých jsou přiřazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo 

činní na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, plní v nemocenském 

pojištění pouze úkoly 

 oznamovací, 

 evidenční a 

 při přijímání žádostí o dávku. 

Úkoly týkající se nemocenského pojištění musí zaměstnavatel vykonávat na vlastní 

náklady. Plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění podléhá kontrole 

                                                           
25

 Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: < http://www.mpsv.cz/cs/7#unp>. 

[citováno 2012-02-21]. 

26
 Srov. KODROVÁ, J., SCHMIED, Z. Náhrada mzdy a nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karanténě. s. 20-21. 

27
 Srov. Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: < http://www.mpsv.cz/cs/7#unp >. 

[citováno 2012-02-24]. 
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pracovníkům z OSSZ, kteří jsou pověřeni touto institucí. Zaměstnavatelé jsou povinni ze 

zákona spolupracovat při kontrole a to tak, že jim musí umožnit přístup do svých prostorů za 

účelem provedení kontroly a dále musí odstranit nedostatky a vady zjištěné při této kontrole 

ve stanovené lhůtě. Pokud má zaměstnavatel méně než 26 zaměstnanců ve firmě, může být 

kontrola provedena přímo na OSSZ, kam musí zaměstnavatel ve stanovený den přijít.
28

 

Zaměstnavatel je podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění povinen 

1) přihlásit se na předepsaném tiskopisu do registru zaměstnavatelů a to nejpozději do 8 

kalendářních dnů od svého vzniku.  

2) Odhlásit se do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem z registru 

zaměstnavatelů povinen na předepsaném tiskopisu. 

3) Zaměstnavatel má ve svých povinnostech dále stanoveno, že musí písemně hlásit 

všechny změny v údajích, které uvedl na předepsaném tiskopise, a to do 8 

kalendářních dnů ode dne, kdy došlo ke změně.  

4) Přihlásit a odhlásit každou svou mzdovou účtárnu do (z) registru zaměstnavatelů na 

předepsaných tiskopisech a ve lhůtě 8 kalendářních dnů. 

5) Zaměstnavatel musí používat přidělený variabilní symbol zaměstnavatele a mzdové 

účtárny ve styku s OSSZ a ČSSZ. 

6) Dále je povinen oznámit u příslušné OSSZ den nástupu zaměstnance do zaměstnání, 

den skončení zaměstnání se zaměstnancem, a to do 8 kalendářních dnů od 

nástupu/skončení zaměstnání. Tento druh oznámení se provádí jednak elektronickou 

formou nebo v papírové podobě a to vyplněním formuláře o nástupu do zaměstnání či 

ukončení zaměstnání. Tyto povinné oznamovací informace jsou součástí registru 

pojištěnců vedený ČSSZ. 

7) Zaměstnavatel je povinen sdělit na vyžádání okamžitě ošetřujícímu lékaři a oprávněné 

OSSZ informace o zařízení závodní a preventivní péče a o pracovním zařazení, obsahu 

práce a pracovních podmínkách dočasně práce neschopného zaměstnance.
29

 

Zaměstnavatel má ze zákona o nemocenském pojištění povinnost vést evidenci o svých 

zaměstnancích, kteří se účastní pojištění. 
                                                           
28

 Srov. KODROVÁ, J., SCHMIED Z. Náhrada mzdy a nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karanténě. s. 120. 

29
 Srov. Internetové stránky České správy sociálního zabezpečení. Dostupné z: 

<http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/novy-zakon-o-nemocenskem-pojisteni/prehled-povinnosti-

zamestnavatele.htm>. [citováno 2012-02-26]. 
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 Záznamy o zaměstnancích musí obsahovat tyto informace:  

a) jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo bydliště, den nástupu do 

zaměstnání a skončení zaměstnání atd., 

b) dobu dočasné pracovní neschopnosti, dobu vazby, dobu karantény, dobu 

zabezpečovací detence a výkonu trestu odnětí svobody zaměstnance, dobu ošetřování 

člena rodiny, dobu mateřské atd., 

c) neomluvené pracovní dny zaměstnance,  

d) skutečnost o tom, zda zaměstnanec je příjemcem starobního či invalidního důchodu, 

e) výši sjednaného příjmu, 

f) příjem zaměstnance v jednotlivých výplatních obdobích a jednotlivé složky 

započitatelného příjmu pro stanovení dávek,  

g) zdravotní pojišťovnu zaměstnance a výši vyměřovacího základu u pojistného. 

Záznamy o zaměstnancích musí zaměstnavatel uschovávat v kartotéce alespoň po dobu 10 let. 

Údaje, které mají formu účetních záznamů, jsou uschovávány delší dobu.
30

 

Zaměstnavatel má ve svých povinnostech zahrnuto také úkoly týkající se příjímání 

žádostí svých zaměstnaných osob a bývalých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a 

další podklady nezbytné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu 

s informacemi nutnými pro výpočet dávek předávat příslušné okresní správě sociálního 

zabezpečení.
31

  

2.3 Dočasná pracovní neschopnost  

O dočasné pracovní neschopnosti mluvíme tehdy, pokud pojištěncovi znemožňuje v důsledku 

poškození zdraví  

 vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a 

 plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání v případě, že DPN nastala v období, kdy ještě 

platila ochranná lhůta. 

Na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nelze za DPN považovat ošetřování 

pojištěnce  

 v době detoxikace po požití alkoholu, psychotropních a omamných látek, 

                                                           
30

 Srov. ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1. 1. 2012. s. 

193-194. 

31
 Srov. Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/7#dsnp>. 

[citováno 2012-02-27]. 

http://www.mpsv.cz/cs/7#dsnp


24 

 

 v nočním sanatoriu a při poskytování zdravotní péče v osobním zájmu z důvodu 

estetických důvodů.
32

  

Při rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce určí ošetřující lékař režim 

dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní 

neschopnosti. V tomto režimu je stanoven rozsah a doba povolení vycházek, léčebný režim, 

povinnost nemocného pojištěnce zdržovat se v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu 

povolených vycházek a podstupování pracovní rehabilitace jen tehdy, pokud ji zabezpečuje 

Úřad práce České republiky. Dočasně pracovně neschopný zaměstnanec smí změnit místo 

pobytu v době DPN v případě, že mu to povolil ošetřující lékař na základě jeho podané 

žádosti. A co se týče zaměstnancových vycházek, tak ty jsou stanoveny ošetřujícím lékařem 

v rozsahu, který odpovídá jeho zdravotnímu stavu a který nenarušuje stanovený léčebný 

režim. Od 1. ledna 2012 je upraveno zákonem rozsah povolování vycházek v době PN a to 

tak, že ošetřující lékař může povolit vycházky maximálně na dobu 6 hodin a to v rozmezí od 

7.00 do 19.00 hodin.  Stanovení tohoto režimu pro neschopného pojištěnce má zaručit účelné 

čerpání náhrady mzdy a nemocenského a jeho dodržování kontroluje OSSZ. V případě, že 

zaměstnanec v PN nedodrží stanovená pravidla léčebného režimu nebo neoznámí včas změnu 

pobytu, může příslušná OSSZ stanovit pokutu až do výše 20 000 Kč.
33

 

2.3.1 Vznik dočasné pracovní neschopnosti 

DPN začíná dnem, kdy ošetřující lékař stanoví skutečnost, ve kterém je pojištěnec 

vymezen jako dočasně pracovně neschopný. Pokud orgán nemocenského pojištění rozhodne o 

ukončení DPN pojištěnce, má ošetřující lékař oprávnění rozhodnout o vzniku DPN do 7 

kalendářních dnů po ukončení předchozí DPN rozhodnutím tohoto orgánu pro stejnou nemoc 

na základě souhlasu tohoto orgánu.  

Ošetřující lékař má pravomoc rozhodovat o vzniku DPN u  

1) pojištěnce, u kterého zjistí, že z důvodu nemoci nebo úrazu není schopen vykonávat 

pracovní činnost, 

2) pojištěnce, který nemůže vykonávat dosavadní pojištěnou činnost na základě ztráty 

nebo závady ortopedické nebo kompenzační pomůcky, 

3) pojištěnce, který se stal invalidou prvního či druhého stupně, 

                                                           
32

 Srov. ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1. 1. 2012. s. 

138-139. 

33
 Srov. tamtéž, s. 141-143. 
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4) pojištěnce, který se nachází v ústavní péči v odborném léčebném ústavu nebo 

v nemocnici nebo kterému byla umožněna lázeňská léčebná rehabilitační péče, 

5) pojištěnce přijatého do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte, 

kterému byla poskytnuta lůžková péče, 

6) pojištěnce, kterému byla poskytnuta lůžková péče nebo lázeňská léčebná rehabilitační 

péče na základě veřejného zdravotního pojištění, 

7) pojištěnce, který má sice nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ale závažné 

dlouhodobé onemocnění, se kterým se musí potýkat, mu znemožňuje pečovat o dítě a 

8) pojištěnky, která podala potvrzení o tom, že nemá právo na výplatu peněžité pomoci 

v mateřství z žádné pojištěné činnosti.
34

 

V příloze č. 3 je uveden tiskopis o hlášení vzniku dočasné pracovní neschopnosti, které je 

ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v případě, že 

bylo vydáno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. 

2.3.2 Průběh dočasné pracovní neschopnosti 

Po dobu trvání DPN provádí ošetřující lékař pravidelné kontroly, během kterých 

posuzuje, zda se zdravotní stav pojištěnce zlepšil do takové míry, že může být prohlášen 

znovu za pracovně schopného. Termíny kontrol jsou stanoveny přímo na rozhodnutí o vzniku 

dočasné pracovní neschopnosti lékařem. Pojištěnec se může nedostavit na kontrolu či na 

ošetření v případě existence vážných důvodů, které musí lékaři prokázat. Poté lékař stanoví 

náhradní termín návštěvy.
35

 V příloze č. 4 je uveden průkaz, který informuje zaměstnavatele o 

trvání pracovní neschopnosti zaměstnance. 

2.3.3 Ukončování dočasné pracovní neschopnosti 

O ukončení dočasné pracovní neschopnosti má oprávnění rozhodnout ošetřující lékař u 

1) pojištěnce, u kterého zjistil při kontrole, že jeho zdravotní stav je způsobilý k tomu, 

aby mohl vykonávat dosavadní pracovní činnost. DPN je ukončena v den zjištění 

tohoto stavu nebo nejpozději třetím kalendářním dnem od vyšetření.  

2) pojištěnce, u kterého po 180 kalendářních dnech zjistí, že jeho stav je stabilizovaný a 

že nikdy už nebude vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, 

                                                           
34

 Srov. tamtéž, s. 143-145. 

35
 Srov. tamtéž, s. 147-148. 
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3) pojištěnce, který se nedostaví ke kontrole nebo k ošetření zdravotního stavu bez 

prokázání existence vážných důvodů,  

4) pojištěnce, který byl přijat zdravotnickým zařízením jako průvodce nezletilého dítěte, 

kterému je poskytována lůžková péče,  

5) pojištěnce, který pracuje jako průvodce nezletilého dítěte přijatého do ústavní péče, 

6) pojištěnky opravňující k výplatě peněžité pomoci v mateřství z jakékoliv pojištěné 

činnosti, 

7) pojištěnky, která byla v DPN z důvodu těhotenství a porodu, 

8) pojištěnce, u kterého zjistí stabilizaci zdravotního stavu umožňujícího opět provádět 

péči o dítě, 

9) pojištěnce, u kterého je zjištěno, že jeho zdravotní stav je způsobilý k tomu, aby mohl 

plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. DPN musela ale vzniknout v době působení 

ochranné lhůty nebo trvá po skončení dosavadní pojištěné činnosti.  

10)  pojištěnec, který může vykonávat dosavadní pojištěnou činnost na základě opravy 

nebo pořízení nové ortopedické nebo kompenzační pomůcky, 

11)  pojištěnce, který ukončil komplexní lázeňskou péči nebo ústavní péči, 

12)  pojištěnce, který je příjemcem starobního důchodu. Nárok na vyplacení důchodu 

vzniká u pojištěného po dni, ve kterém jeho pojištěná činnost skončila.
36

 

 „Dočasná pracovní neschopnost končí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, 

v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním. 

Byl-li pojištěnec uznán invalidním na základě výsledku soudního řízení o žalobě, končí 

dočasná pracovní neschopnost třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž orgán 

rozhodující o invalidním důchodu obdržel rozhodnutí soudu. Tento orgán je povinen 

neprodleně písemně vyrozumět ošetřujícího lékaře o tom, v kterém dni toto rozhodnutí soudu 

obdržel.“
37

 Zaměstnavatel nemá ve svých pravomocích stanoveno, že může posuzovat 

správnost postupu ošetřujícího lékaře při uznávání a ukončování pracovní neschopnosti. Lékař 

může pracovní neschopnost ukončit u pojištěnce dokonce i 3 dny dopředu. 

                                                           
36

 Srov. tamtéž, s. 148-149. 

37
 Tamtéž, s. 149-150. 
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2.3.4 Právo na náhradu mzdy 

Právo na náhradu mzdy má zaměstnanec, splňuje-li podle zákona o nemocenském 

pojištění podmínky určující nárok na nemocenské (viz. 2.2.1 Dávkový systém nemocenského 

pojištění a dávka nemocenské). 

Zaměstnanci, kteří se nacházejí v DPN nebo v karanténě, nemají vždy nárok na náhradu 

mzdy od svého zaměstnavatele. V určitých případech zákon ukládá zaměstnavatelovi 

povinnost nevyplácet zaměstnancům náhradu mzdy a to za dobu, ve které  

 po vzniku DPN či nařízení karantény se nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody 

nebo ve vazbě, 

 po vzniku DPN či nařízení karantény vykonávají práci v tomtéž pracovněprávním 

vztahu, ze kterého jim plyne náhrada mzdy, 

 se účastnili stávky, vznikla-li DPN nebo byla-li nařízena karanténa v den, který 

následuje po dni, ve kterém se stali účastníky stávky, 

 jim trvalo pracovní volno bez náhrady mzdy v případě, že DPN nastala nebo byla 

nařízena karanténa v den následující po dni nástupu na toto neplacené volno.
38

  

2.3.5 Oprávnění a povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s náhradou mzdy 

„Dnem 1. ledna 2009 nabyl odložené účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP“), podle něhož 

nemocenské přísluší zaměstnancům vždy až po uplynutí určitého období trvání dočasné 

pracovní neschopnosti nebo karantény. Dnem účinnosti tohoto zákona přešla tak na 

zaměstnavatele povinnost zabezpečit své zaměstnance v tomto prvním období trvání 

uvedených sociálních událostí náhradou mzdy nebo platu, popřípadě náhradou odměny z 

dohody o pracovní činnosti.“
39

  

Další převratnou změnu přinesl zákon č. 347/2010 Sb. týkajících se úsporných 

opatřeních v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Tímto zákonem bylo od 1. ledna 

2011 do 31. prosince 2013, kdy jeho účinnost pozbývá platnosti, prodlouženo období 

z dosavadních 14 na 21 kalendářních dnů, ve kterých je zaměstnancům při jejich dočasné 

pracovní neschopnosti nebo karanténě poskytováno hmotné zabezpečení jejich zaměstnavateli 

                                                           
38

 Srov. KODROVÁ, J., SCHMIED Z. Náhrada mzdy a nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karanténě. s. 70. 

39
 Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/10091>. 

[citováno 2012-03-01]. 
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ve formě náhrady mzdy. Nemocenské proto náleží zaměstnancům až od 22. kalendářního 

dne trvání sociálních událostí.  Náhrada mzdy, která plyne nemocnému, je počítána až od 

čtvrtého pracovního dne (respektive od 25 neodpracovaných hodin) při dočasné pracovní 

neschopnosti a není považována za dávku nemocenského pojištění.  

Zaměstnavatel má dále povinnost požádat ihned po zjištění od ošetřujícího lékaře o 

ukončení DPN s uvedením informace, která se týká možnosti, že zaměstnanec již nebude 

moci vykonávat dosavadní činnost zařízení závodní preventivní péče o provedení kontroly 

zdravotního stavu zaměstnance. Zařízení závodní preventivní péče musí ve lhůtě do 7 dnů, a 

pokud je zdravotní stav zaměstnanec došetřován, tak do 15 dnů vydat posudek o tom, zda je 

tento zaměstnanec způsobilý či nezpůsobilý vykonávat dosavadní činnost v zaměstnání. 

Posudek potom musí tento orgán zaslat ošetřujícímu lékaři, zaměstnavateli a samotnému 

pojištěnci.
40

 Dále je povinen stanovit den, do kterého mu zaměstnanci musí předložit 

nezbytné doklady za účelem získání náhrady mzdy nebo platu v daném výplatním termínu. 

V případě, že zaměstnavatel včas nevyplatí náhradu mzdy nebo platu svým zaměstnancům, 

lze mu na základě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce uložit pokutu. U zaměstnanců 

pracující na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel 

povinen předem rozvrhnout týdenní pracovní dobu do směn.
41

 Dále je povinen oznámit 

příslušnému orgánu nemocenského pojištění a ošetřujícímu lékaři informace o poskytovateli 

pracovně lékařských služeb, zařízení závodní preventivní péče, pracovním zařízení, 

pracovních podmínkách a náplni práce dočasně pracovně neschopného zaměstnance 

v případě, že se tyto údaje vyžádají.
42

 Dále je povinen vést evidenci pracovních úrazů a 

nemocí z povolání. 

Zaměstnavatel má kromě povinností uvedených výše také právo, spočívající 

v kontrole zaměstnanců za účelem přesvědčení se o dodržování stanoveného režimu dočasně 

práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zůstávat v místě pobytu a dodržovat 

dobu a rozsah povolených vycházek, po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní 

neschopnost. V případě, že zaměstnanec porušil stanovenou povinnost o DPN, má 

                                                           
40

 Srov. ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1. 1. 2012. s. 

156-157. 

41
 Srov. JAKUBKA, J., HLOUŠKOVÁ, P., HOFMANNOVÁ E., aj. Zákoník práce s komentářem. s. 320. 

42
 Srov. ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J. Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1. 1. 2012. s. 

160. 
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zaměstnavatel povinnost vyhotovit písemný záznam o kontrole, ve kterém uvede skutečnost o 

porušení vymezeného režimu a posílá jej ošetřujícímu lékaři a kompetentní OSSZ.               

     Zaměstnavatel má právo dát pokyn ke kontrole oprávněné OSSZ, za účelem zjištění 

důvodnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti a ke kontrole dodržování režimu dočasně 

práce neschopného pojištěnce. OSSZ musí do 7 kalendářních dnů od obdržení žádosti provést 

kontrolu a podat písemný záznam o výsledky kontroly zaměstnavatelovi.  

Mezi další kompetence zaměstnavatele zařazujeme podle zákoníku práce oprávnění 

požadovat od ošetřujícího lékaře informace o rozsahu a době povolených vycházek a o místě 

pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti.
43

  

2.4 Změny v zákoně o nemocenském pojištění ve srovnání 

s předchozí právní úpravou 

Od 1. 1. 2009 nabývá po dvou letech účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění. Tento zákon zrušuje veškeré dosavadní předpisy či jejich části, které do 31. 12. 

2008 upravovali nemocenské pojištění.
44

 Důvod, proč byl tento zákon přijat, existuje hned 

několik. Jedním z nich je, že předchozí systém nemocenského pojištění měl vysokou 

příjmovou solidaritu. Kontrolní procesy zde byly nedostatečné, takže docházelo k častému 

zneužívání tohoto systému. Přestože se zdravotní stav občanů České republiky prokazatelně 

zlepšoval, na pokles pracovních neschopností se to nijak neprojevilo. Zaměstnanci, u kterých 

byl vykazován podprůměrný příjem, se dočasná pracovní neschopnost vyskytovala častěji než 

u zaměstnanců s vyššími příjmy, jelikož je nemocenské téměř srovnatelné s jejich běžnou 

mzdou. Původní systém nemocenského pojištění byl oproti současnému velmi nákladný. 

Cílem současného zákona o nemocenském pojištění je mimo jiné motivovat pojištěnce, 

zaměstnavatele a lékaře k omezování pracovních neschopností a zabránit tak ke zneužívání 

systému.
45

 

                                                           
43

 Srov. JAKUBKA, J., HLOUŠKOVÁ, P., HOFMANNOVÁ E., aj. Zákoník práce s komentářem. s. 315. 

44
 Srov. VLASÁK, F. Převodní můstek a přehled změn nového zákona o nemocenském pojištění. s. 2. 

45
 Srov. Internetové stránky České správy sociálního zabezpečení. Dostupné z: 

<http://www.cssz.eu/NR/rdonlyres/10475AE6-DFA9-4D14-A58F-

827DD3DCB143/0/Pruvodce_novym_zak_o_NP_2009.pdf >. [citováno 2012-03-04]. 
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2.4.1 Přehled zásadních změn, které nabyly účinnosti 1. 1. 2009 

Současný zákon o nemocenském pojištění přinesl celou řadu změn. Jako nejvýznamnější lze 

uvést:  

 sjednocení nemocenského pojištění zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a 

příslušníků ozbrojených složek. Jde o komplexní úpravu systému nemocenského  

pojištění, s výjimkou pojistného.   

 částečně omezuje princip solidarity, zvyšuje spravedlnost. 

 dochází ke zvýšení zainteresovanosti zaměstnavatelů vůči výši pracovní neschopnosti 

svých zaměstnanců, jelikož prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnanců 

poskytuje zaměstnavatel náhradu mzdy a teprve od 15 dne mají nárok na vyplacení 

nemocenské od OSSZ. Tímto dochází ke snižování zneužívání systému nemocenského 

pojištění. U této položky musím podotknout, že od 1. ledna 2011 dochází k významné 

změně (viz. 2.3.5 Oprávnění a povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s náhradou 

mzdy). 

 přenesení provádění výkonu většiny administrativy nemocenského pojištění (např. 

vyplácení dávek nemocenského pojištění) ze zaměstnavatelů (organizací) na OSSZ. 

Zaměstnavatelé budou plnit pouze evidenční a oznamovací povinnosti (např. předávání 

potřebných dokladů) příslušné OSSZ. 

 respektuje mezinárodní smlouvy a legislativu EU. 

 Zaměstnavatele již dále nerozdělujeme na organizace a malé organizace. 

 Náhrada mzdy náleží zaměstnanci za pracovní dny při karanténě od prvního pracovního 

dne a při DPN od čtvrtého pracovního dne.
46

  

Mezi další změny, které nesmíme opomenout, patří 

 účast na nemocenském pojištění. Podle nové právní úpravy nemocenského pojištění  

nejsou účastni komanditisté komanditních společností, společníci s. r. o. studenti, žáci a 

členové družstev, kteří zastávají práci pro družstvo mimo pracovněprávní vztah a jsou 

členy družstva.   

 OSVČ se mohou dobrovolně účastnit nemocenského pojištění i bez ohledu na placení 

záloh na pojistné důchodové pojištění. Vyměřovací základ si volí sami a to bez ohledu 

na dosažené příjmy a výdaje. 

                                                           
46

 Srov. Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/5594>. 

[citováno 2012-03-05]. 

http://www.mpsv.cz/cs/5594
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 Muži mohou pobírat peněžitou pomoc v mateřství.  

 Zvyšuje se hranice příjmu, který je podmínkou účasti na nemocenském pojištění 

(rozhodný příjem), na částku 2 000 Kč v kalendářním měsíci a zároveň se zavádí 

automatická valorizace výše rozhodného příjmu.  

 U peněžité pomoci v mateřství je možné se po uplynutí 6 týdnů vystřídat mezi ženou, 

která porodila dítě a otcem dítěte nebo jejím manželem, co se týče nároku na dávku. 

 Pokud člověk vykonává více zaměstnání, které zakládají účast na nemocenském 

pojištění, poskytne se pouze jedna dávka vypočtená z dosažených příjmů ve všech 

zaměstnáních. 

 Další změna se týká redukčních hranic. Zavádí se tři redukční hranice namísto dvou 

redukčních hranic. „Z částky do první redukční hranice se započte 90 %, z částky mezi 

první a druhou redukční hranicí se započte 60 % a z částky mezi druhou a třetí redukční 

hranicí se započte 30 %.“
47

 

 Výše náhrady mzdy činí od čtvrtého dne 60 % redukovaného průměrného výdělku. 

 Zaměstnavatel má díky tomuto současnému právnímu předpisu ve svých kompetencích 

uvedeno, že může kontrolovat své zaměstnance, zda se zdržují v místě pobytu a 

respektují dobu a rozsah povolených vycházek v období prvních 14 kalendářních dnů 

DPN. Dále může požádat příslušnou OSSZ o provedení kontroly pracovně neschopného 

zaměstnance za účelem zjištění dodržování jeho léčebného režimu a o ověření správnosti 

uznání pracovní neschopnosti u příslušného ošetřujícího lékaře. Pokud zaměstnavatel 

zjistí, že nebyly dodrženy jakékoli podmínky DPN, může náhradu mzdy snížit nebo ji 

vůbec neposkytnout. 

 „S ohledem na existenci karenční doby při dočasné pracovní neschopnosti se od 1. ledna 

2009 snižuje u zaměstnanců a OSVČ pojistné na nemocenské pojištění ještě o 0,1 %.“ 
48

  

 Po 31. 12. 2008 se sazby pojistného na nemocenské pojištění změnily u zaměstnavatele  

na 2,3 % a u zaměstnance na 1 %. 

 U pojistného na sociální zabezpečení si zaměstnanci platí pouze důchodové pojištění a to 

ve výši procentní sazby 6,5 %. OSVČ účastné důchodového pojištění je sazba stanovena 

na 29,6 % a u OSVČ účastných nemocenského pojištění činí sazba 2,3 %. 

                                                           
47 Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: < http://www.mpsv.cz/cs/5594 >. 

[citováno 2012-03-05]. 

48
 Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/5509/TZ_300608a.pdf>. [citováno 2012-03-05]. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/5509/TZ_300608a.pdf


32 

 

 Od roku 2009 do roku 2011 se zaměstnavatelům vracela polovina z náhrady mzdy 

vyplacené zaměstnancům za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti formou 

odpočtu od odváděného pojistného.  

 Příslušníkům ozbrojených sil bude hrazeno nemocenské za první tři kalendářní dny 

pracovní neschopnosti.
 49
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 Srov. tamtéž.  
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3 Analýza plnění povinností v nemocenském pojištění a při 

dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců u konkrétního 

zaměstnavatele - UNEX, a.s. 

V této části mé diplomové práce Vás seznamuji se společností UNEX, a.s., o které 

můžu říci, že si na trhu získala pověst spolehlivého partnera a veřejnost ji vnímá jako 

světového váženého výrobce v oblasti těžkého strojírenství. U tohoto konkrétního 

zaměstnavatele jsem analyzoval plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění a při 

dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců a určil jsem, které sociální skupině zaměstnanců 

se vyplatí mít více případů dočasné pracovní neschopnosti podle modelových výpočtů 

nemocenských dávek. 

3.1Charakteristika společnosti UNEX, a.s. 

 Akciová společnost UNEX je strojírensko-metalurgická skupina sídlící v Uničově. 

Stala se předním světovým výrobcem technologických celků v oboru těžkého strojírenství a 

odlitků.
 50

 Tato společnost je tvořena čtyřmi závody, které sídlí v Olomouci, slovenské Snině 

a Prakovcích a v již zmiňovaném Uničově. Zaměstnává více jak tři a půl tisíce zaměstnanců a 

zaujímá tak pozici nejvýznamnějšího zaměstnavatele v olomouckém kraji. 51
  

Základní údaje o společnosti 

Název společnosti:    UNEX, a. s. 

Den vzniku:     6. 5. 1992 

Sídlo:      Brníčko 1032  

783 93 Uničov 

Právní forma:    akciová společnost 

IČO:     45 19 20 49 

Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 364 

Základní kapitál:    113 629 000 Kč 

Představenstvo: 

Předseda představenstva:  PhDr. Vladimír Hronský 

                                                           
50

 Srov. Internetové stránky společnosti UNEX. Dostupné z: < http://www.unex.cz/cs/o-spolecnosti/volna-

mista/>. [citováno 2012-03-05]. 

51
 Srov. Internetové stránky společnosti UNEX. Dostupné z: <http://www.unex.cz/cs/o-spolecnosti/profil-

spolecnosti/>. [citováno 2012-03-05]. 
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Místopředseda představenstva: Ing. Lubor Kalivoda 

Člen představenstva:  Ing. Mária Sutorčíková 

Dozorčí rada: 

Předseda dozorčí rady:  Ing. Jana Kalivodová 

Člen dozorčí rady:   Helena Venerová 

Člen dozorčí rady:   Zdeněk Zecha 
52

 

3.1.1 Historie společnosti 

Vláda v roce 1949 rozhodla o založení Uničovských strojíren za účelem výroby 

zemních a důlních strojů především pro potřeby severočeské úhelné pánve. Tyto strojírny od 

roku 1970 vyrobily a vyprojektovaly desítky skládkových strojů, stovky kilometrů pásových 

dopravníků, tisíce lopatových rýpadel a přes sto obřích kolesových rýpadel, která vytěžila 

celkem přes 4,7 mld. m
3
 skrývky a 3,2 mld. m

3
 uhlí. 

Od roku 1993 se tento státní podnik stal soukromou společností, která získala nový 

obchodní název UNEX a.s. V roce 1998 se "Bancroft Eastern Europe Fund" stala novým 

majoritním akcionářem. Tento nový akcionář zahájil kroky, které v roce 2003 směřovaly 

k uzavření dohody o prodeji celého akciového podílu manažerům společnosti. V roce 2005 

bylo valnou hromadou rozhodnuto o přechodu vlastnického práva k akciím menšinových 

akcionářů na jediného akcionáře a tím byla společnost ARCADA Capital, a.s. Z důvodu 

nedostatku kapacit pro výrobu výložníků, svařovaných konstrukcí a jeřábů se v roce 2007 

společnost rozrostla o akvizici klíčových aktiv areálu bývalé společnosti Vihorlat na 

východním Slovensku.
53

 „V roce 2008 byl završen tříletý plán expanze skupiny UNEX 

akvizicí slévárny bývalé Prakovské ocelárenské společnosti (POS) v Prakovcích.“
54

 

Společnost disponuje kapacitou přes 50 kilotun odlitků ročně a je tak schopna nabídnout 

kompletní sortiment odlitků co do druhu litiny tak i velikosti. Výrobní proces v závodech 

Snina a Prakovce uskutečňuje dceřiná společnost s názvem UNEX Slovakia, a.s.
55

 

                                                           
52

 Srov. Interní materiály společnosti UNEX, a. s. 

53
 Srov. Internetové stránky společnosti UNEX. Dostupné z: <http://www.unex.cz/cs/o-spolecnosti/historie/>. 

[citováno 2012-03-09]. 

54
 Internetové stránky společnosti UNEX. Dostupné z: <http://www.unex.cz/cs/o-spolecnosti/historie/>. 

[citováno 2012-03-09]. 

55
 Srov. Internetové stránky společnosti UNEX. Dostupné z: <http://www.unex.cz/cs/o-spolecnosti/historie/>. 

[citováno 2012-03-09]. 

http://www.unex.cz/cs/o-spolecnosti/historie/historie-zavod-prakovce.html
http://www.unex.cz/cs/o-spolecnosti/historie/historie-unex-slovakia-a-s.html
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3.1.2 Předmět podnikání  

Tato společnost se specializuje na vývoj, výrobu, montáž a modernizaci kolesových  

rýpadel vlastní značky pro těžbu nerostných surovin. „K jeho produkci patří velké svařované  

ocelové konstrukce od výroby mostů, přístavních a portálových jeřábů, výrobních a 

sportovních hal, až po přesné obrobené svařence jako jsou rámy turbín nebo klíčové díly 

stavebních či tvářecích strojů. Díky vlastním slévárnám a kovárně je UNEX soběstačný v 

zajišťování načisto opracovaných odlitků a výkovků.“ 
56

 Většinu produkce firma UNEX 

vyveze předním firmám na celém světě. Hlavní výrobní závod v Uničově je dlouhodobým 

výrobcem zařízení pro kontinuální těžbu velkých objemů zeminy, uhlí a rud povrchovým 

způsobem i zařízení skládkových hospodářství elektráren. Dále se specializuje na výrobu 

technologických celků, jako jsou jeřáby a výrobní zařízení. Do výrobního programu je též 

zahrnuto i zajištění poprodejní servisní podpory nejen u vlastních zařízení ale i u zařízení 

vyrobených jinými firmami. Mezi tuto servisní podporu můžeme zařadit montáže, 

rekonstrukce, kompletní generální opravy a dovybavení těchto strojů nejnovějšími 

technickými modifikacemi.
57

 Společnost dále zajišťuje prodej druhotných surovin, použitých 

strojů a zařízení, pronájem pracovních sil, revizní činnost a školení. 

Výrobkové portfolio společnosti je tvořeno těžkým strojírenstvím, odlitky a výkovky, 

mechanizací, kooperací a výpalky. Na obrázku 3.1 je znázorněno, v jaké míře jsou produkty 

vyráběny. 

Obr. 3.1 Výrobkové portfolio společnosti UNEX, a.s. 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti UNEX, a. s 

                                                           
56

 Internetové stránky společnosti UNEX. Dostupné z: <http://www.unex.cz/>. [citováno 2012-03-06]. 

57
 Srov. Internetové stránky o české dobývací technice.  

Dostupné z: <http://www.cdte.cz/index.php/es/unex.html>. [citováno 2012-03-06]. 
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3.1.3 Organizační struktura společnosti  

Nejvyšším orgánem UNEXU je valná hromada následovaná dozorčí radou 

společnosti, která provádí kontrolní činnosti vůči představenstvu. Představenstvo je 

oprávněno volit generálního ředitele. Dole na obrázku můžete vidět, jak vypadá hierarchie 

vedení v akciové společnosti UNEX.  

Obr. 3.2 Vedení společnosti UNEX, a.s. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V příloze č. 1 je znázorněno schéma procesní struktury řízení společnosti, které navazuje na 

tuto organizační strukturu.  

3.1.4 Finanční vývoj společnosti  

Graf 3.1 Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v letech 2005-2011 ve společnosti 

UNEX, a.s. (v tisících Kč) 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti UNEX, a. s. 
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Graf 3.2 Vývoj hospodářského výsledku v letech 2005-2011 ve společnosti UNEX, a.s. 

    (v tisících Kč) 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti UNEX, a. s. 

V roce 2005, kdy byla ukončena hlavní fáze restrukturalizace, vyřešila většinu 

problému z minulosti a plně stabilizovala svou finanční situaci díky výraznému zlepšení 

peněžních toků a získáním úvěrů od bank. V tomto roce došlo k vytlačení minoritních 

akcionářů, takže na konci roku 2005 měla společnost jediného akcionáře a tím byla společnost 

ARCADA Capital, a.s., která sídlí v Brně. V následujícím roce přešla společnost z fáze 

restrukturalizace do fáze zdravého růstu. V roce 2007 se zvýšil obrat společnosti oproti 

předchozímu roku o 35 %, a proto můžeme toto období klasifikovat jako velice úspěšné. 

Upevnila se pozice společnosti na evropském i světovém strojírenském trhu a došlo 

k navázání spolupráce s novými obchodními partnery. Konec roku 2009 a téměř celý rok 

2010 se na společnosti podepsala hluboká ekonomická krize, která otřásla celým světem. U 

tržeb byl zaznamenán hluboký propad s poklesem o 2/3 oproti předchozímu období. „Díky 

rychlé reakci managementu hned při příchodu krize a zahájení úsporných opatření 

s následným nárůstem objemu tržeb se vytvořily podmínky k udržení kladného cash-flow za 

účetní období.“
58

 V roce 2011 se společnost oklepala s následky, které sebou přinesla krize a 

výrazně zvýšila svoji ziskovost.
59

 

                                                           
58

 Internetové stránky společnosti UNEX Dostupné z: <http://www.unex.cz/cs/o-spolecnosti/ekonomika-vyrocni-

zpravy/ >. [citováno 2012-03-07]. 

59
 Srov. tamtéž. 
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3.1.5 Vize a mise společnosti  

Vizí akciové společnosti UNEX je vytvářet silné, oboustranně výhodné partnerské 

vztahy se současnými i budoucími zákazníky, zvyšovat spolehlivost a výkonnost výrobních  

kapacit a neustále zlepšovat řízení procesů. 

Společnost se chce stát významnou strojírenskou firmou ve střední Evropě, 

spolehlivým partnerem pro zákazníky a dodavatele, vyhledávaným zaměstnavatelem 

nabízející atraktivní zaměstnání a firmou, na kterou jsou její zaměstnanci hrdí.
60

   

3.2 Povinnosti zaměstnavatele UNEX při dočasné pracovní 

neschopnosti zaměstnanců 

V této podkapitole uvedu základní povinnosti, se kterými se zaměstnavatel UNEX 

musí potýkat z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, v nichž se nacházejí jeho zaměstnanci. 

Dočasná pracovní neschopnost je z pohledu společnosti UNEX vnímána jako negativní jev, 

při kterém je produktivita práce zaměstnance nulová, neboť není přítomen v práci a je 

evidován mezi pracovně neschopnými. Tomuto zaměstnanci je vyplácena finanční 

kompenzace ušlé mzdy z výdělečné činnosti a dochází tak ke zvyšování finančních nákladů 

zaměstnavatele. Jeho absence se tedy promítne v hospodaření firmy dvakrát. Navíc se mezi 

dočasně pracovně neschopnými zaměstnanci objevují pojištěnci, kteří simulují a pobírají tak 

neprávem náhradu mzdy a dávky nemocenského pojištění. S touto skutečností se setkáváme 

v dnešní době poměrně často a dochází tak ke zneužívání tohoto systému určitou skupinou 

pojištěnců.  

3.2.1 Motivační program zaměstnavatele  

Zaměstnanec, který dochází do práce v období, kdy jeho zdravotní stav není v souladu 

s výkonem práce, neodvádí práci v takové míře a kvalitě, kterou po něm požaduje jeho 

zaměstnavatel. Přesto snížení produktivity práce není tak velké jako u pracovníka v dočasné 

pracovní neschopnosti, stejně tak i finanční náklady na jeho sociální zabezpečení. Proto se 

společnost rozhodla zavést program, jenž motivuje pracovníky k tomu, aby využívali 

dočasnou pracovní neschopnost jen tehdy, kdy je to opravdu nutné. Součástí tohoto programu 

zaměstnavatele UNEX, jehož cílem je snížit výskyt dočasné pracovní neschopnosti 

prostřednictvím pozitivní i negativní motivace zaměstnanců, je poskytování benefitů v 

                                                           
60

 Srov. Internetové stránky společnosti UNEX Dostupné z: <http://www.unex.cz/cs/o-spolecnosti/vize-mise/>. 

[citováno 2012-03-07]. 
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případě, že jejich absence nepřesáhla za určité období stanovený limit, povinné pohovory se 

zaměstnavatelem či vyšetření závodním lékařem v případě časté či dlouhotrvající pracovní 

absence, podpora zdraví a zdravého životního stylu formou poskytování poukázek do fitness 

center, nabízení programů na odvykání kouření a zdravé stravování v závodních jídelnách. To 

je pouze jen část z mnoha dalších benefitů, které jsou poskytované zaměstnavatelem UNEX. 

V tabulce 3.1 můžete vidět přehled základních zaměstnaneckých benefitů, které využívají 

zaměstnanci na všech úrovních hierarchie společnosti UNEX, kromě služebního notebooku, 

který je určen výhradně pro pracovníky pracující na úrovni managementu. 

Tab. 3.1 Druhy zaměstnaneckých benefitů  

 
Zdroj: Interní materiály společnosti UNEX, a. s. 

 

V roce 2007 byla ve firmě zřízena mateřská školka a byla tak zajištěna kvalitní péče o 

děti zaměstnanců, kteří se mohou plně soustředit na budování své profesní kariéry. Zavedení 

mateřské školky bylo nezbytné, jelikož ve firmě pracuje přes 3500 zaměstnanců a velká část 

z nich má malé děti, které musí zůstat doma z důvodu nedostatku volných míst ve školkách 

(viz. Příloha č. 5).  
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Společnost UNEX dále zavedla za účelem větší spokojenosti svých zaměstnanců flexibilní 

pracovní dobu.
61

 

Tato zvolená metoda, která se aplikovala ve společnosti UNEX, je ale řadou 

odborníků kritizována, jelikož sebou přináší mnoho negativních důsledků. U nemocných 

pracovníků přítomných v zaměstnání může dojít ke zpomalení procesu uzdravování. Zvyšuje 

se u nich pocit vyčerpanosti a objevují se zdravotní komplikace, jako jsou deprese, 

nechutenství, nespavost, bolesti zad a hlavy. Častější přítomnost nemocných v zaměstnání 

nesouvisí pouze s motivačním programem zaměstnavatele UNEX, ale také s nižší jistotou 

zaměstnání související s vysokou mírou nezaměstnanosti v Olomouckém kraji, ve kterém se 

tato společnost nachází. Strach zaměstnanců ze ztráty pracovního místa na základě časté nebo 

dlouhotrvající pracovní absence se odrazila na výskytu pracovně neschopných v práci, stejně 

tak i nízké dávky nemocenského a karenční doba, po kterou není náhrada mzdy vyplácena. 

Zaměstnanci v důsledku nízkých dávek si raději vybírají dovolenou za účelem léčby svého 

zdravotního stavu, než by využívali dočasnou pracovní neschopnost. Důraz na výkon a 

časovou flexibilitu pracovníka, změny v systému sociálního zabezpečení a nárůst 

nezaměstnanosti zapříčinily přítomnost nemocných na pracovišti. 

Přechozené a nedobře vyléčené onemocnění se může negativně promítnout na zdraví 

člověka a zvyšuje tak náklady zaměstnavatele na následné poskytování náhrady mzdy těmto 

zaměstnancům.   

3.2.2 Kontrola dodržování režimu dočasně pracovně neschopných 

zaměstnanců  

Od 1. ledna 2009, kdy došlo k nahrazení zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském 

pojištění zaměstnanců zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se mění způsob 

kontroly zaměstnanců, kteří se nacházejí v režimu dočasně pracovní neschopnosti. Tato 

změna v legislativě opravňuje firmy v ČR k tomu, aby prováděly kontroly svých zaměstnanců 

v pracovní neschopnosti v období prvních 21 kalendářních dnů, kdy jsou zaměstnavatelé 

povinni proplácet náhradu mzdy. Aby nedocházelo ke zneužívání dočasné pracovní 

neschopnosti zaměstnanci, jsou zaměstnavatelé nuceni provádět preventivní kontroly, jejímž 

účelem je motivovat zaměstnance k dodržování léčebného řádu, snížit počet simulantů ve 

firmě a ušetřit tak finanční náklady vyplácené ve formě náhrady mzdy.  
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 Srov. Interní materiály společnosti UNEX, a. s. 
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Společnost UNEX a.s. provádí tuto kontrolu prostřednictvím outsourcingu (tj. externí 

společnosti), jelikož nechce, aby došlo k tzv. interní ovlivnitelnosti. Externí společnost 

zaručuje jednu velkou výhodu na rozdíl od provádění kontrol zaměstnanci, kteří jsou 

spolupracovníci kontrolovaných osob, a tou je nestranná objektivita při provádění kontrolních 

činností u práce neschopných zaměstnanců. Tím nedochází k podvodům, protože mezi 

zaměstnanci a kontrolorem neexistují osobní vazby. Další potíže, které by mohly nastat 

v případě použití vlastního pracovníka, je nárůst administrativy a zvýšení finančních nákladů 

společnosti UNEX směřující na odborný výcvik pracovníků určených ke kontrole a logistické 

zabezpečení těchto osob. Outsourcing je považován v současnosti za běžně užívanou metodu, 

která slouží k přenesení odpovědnosti za provedení požadovaných služeb na třetí osobu.
62

 

Společnost UNEX si pronajala služby outsourcingu také z toho důvodu, že se nechce zabývat 

činnostmi, které přímo nesouvisejí s jejím obchodním zaměřením. Touto externí společností 

je SIDA s.r.o., která je stabilní a silnou firmou působící na českém trhu již od roku 1994 

v oblasti komerční bezpečnosti a úklidových služeb.
63

 „Cílem této společnosti je dodávka 

kvalitních služeb, splňující obecně dané a osvědčené standardy.“
64

 

 Díky využívání služeb, které poskytuje tato společnost, došlo 

 ke snížení nákladů zaměstnavatele související se zajišťováním náhradních pracovníků, 

v případě značného nárůstu krátkodobých pracovních neschopností jeho zaměstnanců, 

 k již zmiňovanému objektivnímu posouzení dodržování režimů dočasných pracovních 

neschopností u zaměstnanců a 

 k odbourání nákladů se zajištěním kontrol vlastními zaměstnanci. 

 Odpadla také administrativní a personální zátěž spojená s vykonáváním kontrol 

pracovně neschopných zaměstnanců. 

 Poklesla celková nemocnost firmy a tím došlo ke zvýšení produktivity zaměstnanců.  

 Uzavřením dlouhodobého kontraktu mezi společnostmi UNEX a.s. a SIDA s.r.o. získala 

společnost UNEX individuální nabídku, která zahrnovala výhodnější ceny služeb 
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Srov. Internetové stránky společnosti BOIS. Dostupné z:  

<http://www.bois.cz/cz/index.php?modul=fyzickaostraha&detail=936&article=Kontrola-nemocnych>. [citováno 

2012-03-15]. 
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 Srov. Internetové stránky společnosti SIDA s.r.o. Dostupné z: <http://www.sida.cz/index.html>. [citováno 

2012-03-15]. 
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Internetové stránky společnosti SIDA s.r.o. Dostupné z: <http://www.sida.cz/index.html>. [citováno 2012-03-

15]. 
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z důvodu dlouhodobé spolupráce. Tato cenová nabídka je uvedena dole v ceníku 

prováděných kontrol.
65

 

Tab. 3.2 Ceník prováděných kontrol 

Druh kontroly Cena 

Standardní – provedená do 2 dnů od přijetí 

objednávky (město Prostějov) 

220,0 Kč/kontrola 

Expresní- provedená do 4 hodin od přijetí 

objednávky (město Prostějov) 

300,0 Kč/kontrola 

Opakovaná – následující den po první kontrole u 

stejného zaměstnance (město Prostějov) 

280,0 Kč/kontrola 

Sazba za 1 km mimo území města Prostějov Zdarma 

Poplatek za uzavření smlouvy Zdarma 

Přirážky pro kontroly:  

o víkendech 10 % 

o svátcích 100 % 

v nočních hodinách (po 20 hodině) 10 % 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti UNEX a.s. 

Poznámky k tabulce: 

Kontroly jsou prováděné od pondělí do neděle od 07:00 hodin do 20:00 hodin. Všechny ceny 

zaznamenané v tabulce jsou uvedeny bez zákonné DPH.  

Průběh spolupráce probíhá mezi společnostmi tak, že společnost UNEX odešle 

objednávku s nezbytnými informacemi o zaměstnancích, jako jsou jména, příjmení, bydliště, 

datum zahájení pracovní neschopnosti, termíny vycházek a bydliště. Tyto informace o 

pracovní neschopnosti zaměstnanců získává zaměstnavatel od jejich ošetřujících lékařů, kteří 

podávají hlášení prostřednictvím tiskopisu (viz. Příloha č. 11), na kterém mohou hlásit 

povolení rozsahu a doby vycházek v době dočasné pracovní neschopnosti, porušení režimu 

dočasně práce neschopného pojištěnce, změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje dočasnou 

pracovní neschopnost, změnu rozsahu nebo doby vycházek v době dočasné pracovní 

neschopnosti, propuštění dočasně práce neschopného pojištěnce ze své péče, den propuštění z 

ústavní péče a místo pobytu, kde se bude pojištěnec po tomto propuštění zdržovat, převzetí 

dočasně práce neschopného pojištěnce z péče jiného ošetřujícího lékaře do své péče, změnu 
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sídla zdravotnického zařízení, popř. změnu svého pracoviště a povolení změny místa pobytu v 

době dočasné pracovní neschopnosti. Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat 

zaměstnavatelovi nejpozději následující pracovní den.
66

  

  Outsourcingová společnost potom příjme objednávku a začne provádět kontrolu, 

jejímž výsledkem je vyhotovení protokolu z místa kontroly. Protokol obsahuje informace o 

tom, kdy a kde byla návštěva provedena (datum, čas a místo návštěvy) a zdokumentované 

zjištění, zda byl nemocný zaměstnanec skutečně zastižen doma či nikoliv. Další nezbytnou 

součástí kontroly je vyhotovení fotodokumentace bydliště nemocného.  Protokol o výsledku 

kontroly je spolu s fotodokumentací z místa kontroly okamžitě odesláno společnosti UNEX.
67

  

Základním smyslem kontroly dočasně práce neschopných pracovníků je snížit počet 

případů účelových dočasných pracovních neschopností, ve kterých zaměstnanci simulují svůj 

zdravotní stav. Toho společnost docílí, že bude provádět pravidelné kontroly, kterými budou 

ověřovat, zda zaměstnanci plní povinnosti vyplívající z režimu dočasné pracovní 

neschopnosti. Mezi tyto povinnosti patří především zdržování se v době dočasné pracovní 

neschopnosti v místě pobytu a dodržování rozsahu povolených vycházek (viz. Příloha č. 7).  

Mezi další cíle společnosti SIDA patří odhalování porušování léčebného režimu zaměstnanců 

a snížení nákladů zaměstnavatelů.
68

  

3.2.3 Rozvrhování týdenní pracovní doby u zaměstnanců pracující na 

základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti 

Zaměstnancům pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o 

pracovní činnost náleží v době prvních 21 kalendářních dní trvání dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) náhrada odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. Pro tyto účely má zaměstnavatel od 1. ledna 2009 novou povinnost a tou je rozvržení 

týdenní pracovní doby do směn u těchto zaměstnanců a tyto směny předem určit. Zaměstnanci 

musí být s harmonogramem směn obeznámeni nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní 

doby 1 týden před začátkem období, na které je pracovní doba rozvržena.
 69

 Konto pracovní 
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doby znamená způsob rozvržení pracovní doby a lze jej zavést pouze prostřednictvím 

kolektivní smlouvy nebo vnitřním předpisem u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová 

organizace. V případě, že zaměstnavatel nerozvrhne pracovní dobu do směn (např. v pondělí a 

v úterý má zaměstnanec pracovat 8 hodin, na středu a ve čtvrtek zaměstnanec rozvrženou 

pracovní dobu nemá a v pátek musí odpracovat 4 hodiny, celkem 20 hodin sjednané pracovní 

doby) a uvede v dohodě pouze, že zaměstnanec bude pracovat maximálně 25 hodin týdně, tak 

potom je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci v případě jeho pracovní 

neschopnosti náhradu odměny za 25 hodin, i když tolik hodin ani neměl v daný týden 

odpracovat.  

 „Zaměstnanci pracující na částečný úvazek mají právo na rovné zacházení ve 

srovnání se zaměstnanci pracujícími po stanovenou týdenní pracovní dobu.“
70

 Díky tomu, že 

společnost UNEX poskytuje práci na částečný úvazek, tak zaměstnává dva nebo někdy i tři 

zaměstnance v rámci jednoho plného úvazku, který by mohla za normálních okolností 

vykonávat pouze jedna osoba. Výhodou tohoto tzv. job-sharingu je zapojení specializovaných 

zaměstnanců nebo zaměstnanců, kteří mají povinnosti vůči dětem a nemohou tak pracovat na 

plný úvazek jako například matky pečující o dítě v předškolním věku. Každá výhoda má 

někdy i svou temnou stránku a tou je, že dochází ve společnosti UNEX ke zvýšení fixních 

nákladů na základě zaměstnávání osob na částečný úvazek.
71

 

Mezi zásady, které používá společnost UNEX ke stanovování týdenní pracovní doby, patří 

níže uvedené skutečnosti.  

 „Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn.  

 Pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne.  

 Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto 

rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.  

 Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po 

skončení směny.“
72

  

 Směna je část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, jejíž maximální doba trvání je 12 

hodin. Překročení této doby je sledováno Státním úřadem inspekce práce.  
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 Rozsah týdenní pracovní doby činí 40 pracovních hodin. U zaměstnanců pracující 

s dvousměnným a nepřetržitým pracovním režimem se tato týdenní pracovní doba zkrátila 

na 38,5 hodiny týdně.  U třísměnného nepřetržitého pracovního režimu až na 37,5 hodiny 

týdně. Rozvržení týdenní pracovní doby u zaměstnanců pracující na částečný úvazek se 

dotýká velkého počtu osob ve společnosti UNEX (přes 600 zaměstnanců), a proto je 

zaměstnavatel povinen projednat tuto záležitost s odborovou organizací.  

 U nezletilého zaměstnance nesmí denní pracovní doba přesáhnout 8 pracovních hodin, a 

co se týče týdenní pracovní doby, tak ta nesmí překročit 40 pracovních hodin týdně. Tento 

princip je v souladu se směrnicí Rady 94/33/ES, o ochraně mladistvých pracovníků, 

jejímž cílem je omezit pracovní dobu u dospívajících.
73

  

 Pokud zaměstnavatel zvolí pružné rozvržení pracovní doby, pak zaměstnavatel stanoví 

pouze provozní dobu, ve kterých je možné pružné rozvržení realizovat a úseky základní 

pracovní doby.
74

 

Časové rozvržení pracovní doby je velice důležité pro obě strany pracovněprávního 

vztahu, jelikož zaměstnavatelé mají zájem co nejefektivněji využívat zaměstnance v pracovní 

době, ve dnech a v časech, kdy je nejvíce potřebují a na druhé straně zaměstnanci chtějí sladit  

pracovní dobu se svým osobním životem, aby měli čas věnovat se svým zájmům. 

3.2.4 Poskytování informací o zaměstnancích v DPN zaměstnavatelem 

UNEX 

Zaměstnavatel je povinen podávat hlášení o zařízení závodní preventivní péče, 

vybavení pracoviště, pracovních podmínkách a náplni práce pracovně neschopných 

zaměstnanců společnosti UNEX a.s. OSSZ v Olomouci a ošetřujícím lékařům, u kterých jsou 

tito zaměstnanci evidovaní.
75

 Toto hlášení je prováděno z důvodu zajištění bezpečného 

výkonu práce zaměstnanců. Závodní preventivní péči zabezpečuje ve spolupráci se 

zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a 

jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Tuto prevenci poskytuje ve firmě UNEX 

MUDr. Marie Hamerníková. Ve smlouvě, má tato externí pracovnice stanoveno, že musí 

provádět 
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 vstupní, výstupní, preventivní a mimořádné lékařské prohlídky zaměstnanců, 

 konzultační a organizační servis závodní preventivní péče a 

 pravidelnou odbornou kontrolu pracoviště společnosti UNEX a zjišťovat tak pracovní 

podmínky zaměstnanců. Tím získává informace o zdravotní náročnosti práce a 

nesprávně upravených pracovních míst.  

 Musí se podílet na školení a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví (školení první 

pomoci). 

 V případě potřeby musí poskytovat první pomoc zaměstnancům. 

 Musí spolupracovat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí a zařízením ochrany 

veřejného zdraví. 

 Vydává lékařské posudky o zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci v podmínkách 

zaměstnavatele. 

 Je povinna vést lhůtník lékařských prohlídek. 

 Vykonává odbornou poradenskou činnost pro zaměstnavatele, co se týče fyziologie a 

ergonomie práce, toxikologie, při úpravách pracovních míst, projektování a 

rekonstrukci pracovišť. 76 

Co se týče pracovních podmínek a vybavení pracoviště ve společnosti UNEX, tak zde 

můžeme říci, že pracoviště je uspořádáno a vybaveno tak, že odpovídá bezpečnostním a 

hygienickým požadavkům. Pracoviště je ve dne i v noci řádně osvětleno a prostory pro 

osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování mají 

požadované rozměry a vybavení. Mycí, čistící a dezinfekční prostředky se zaměstnancům 

poskytují bezplatně z provozních nákladů zaměstnavatele. Pracoviště je dále vybaveno 

nouzovými východy, ke kterým vedou dopravní komunikace, a každý úsek pracoviště je 

vybaven lékárničkou, která je pravidelně doplňována a udržována. Aby na pracovišti byly 

vhodné klimatické podmínky a nepanovalo zde prašné prostředí a zápach, jsou haly 

vybaveny klimatizací a dochází k častému větrání. Hluk v pracovním prostředí vznikající při 

provozu strojních zařízení splňuje stanovené limity, avšak na určitých úsecích je tato hladina 

nad povoleným limitem. Zde zaměstnanci používají různé ochranné pomůcky před 

nepříznivým působením hluku a vibracemi, které jim poskytuje bezpečnostní technik. 

Dochází zde k častějšímu střídání pracovníků obsluhující, je zde stanoveno více povinných 
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přestávek a zaměstnanci se pravidelně střídají. Ve všech prostorách je zajištěna pravidelná 

údržba, úklid a čištění. 

 Délka pracovní doby zaměstnanců ve společnosti UNEX činí nejvýše 40 hodin týdně. 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce 

přestávku v práci na jídlo a odpočinek v trvání nejméně 30 minut. U mladistvých, kteří ještě 

nedosáhli plnoletosti, je tato přestávka poskytnuta dříve a to nejdéle po čtyři a půl hodinách 

nepřetržité práce. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení všech svých 

zaměstnanců v oblasti jejich pracovních podmínek, odměňování za práci a o poskytování 

jiných peněžitých plnění, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo 

jiného postupu v zaměstnání.
77

 

3.2.5 Převedení zaměstnance na jinou práci  

 V případě, že se zaměstnavatel dozví od ošetřujícího lékaře, že existuje 

pravděpodobnost, že zaměstnanec už nebude schopen vykonávat dosavadní práci, jelikož mu 

to nedovoluje jeho zdravotní stav, musí informovat zařízení závodní preventivní péče o 

provedení kontroly zdravotního stavu tohoto zaměstnance za účelem potvrzení tohoto 

lékařského posudku.78 Na výkon dosavadní práce mají vliv včetně tělesné zdatnosti a 

výkonnosti zaměstnance i pracovní podmínky na pracovišti a technické vybavení pracoviště 

(viz. 3.2.4 Poskytování informací o zaměstnancích v DPN zaměstnavatelem UNEX). Pokud i 

zařízení závodní preventivní péče prokáže skutečnost, že jeho zdravotní stav je nezpůsobilý 

s výkonem práce, tak je zaměstnavatel povinen přeřadit tohoto zaměstnance na jinou práci, 

jejíž výkon a pracovní prostředí jsou slučitelné s jeho zdravotním stavem. A co se týče jeho 

kvalifikace a získaných zkušeností, tak ty musí být také v souladu s nově přiřazenou prací 

zaměstnance. Zaměstnavatel UNEX nemůže připustit, aby zaměstnanci vykonávali práci, 

která neodpovídá jejich zdravotní způsobilosti a nesmí je ani nechávat pracovat na pracovišti 

nesplňující normy, jenž se týká bezpečnosti zaměstnanců.  

3.2.6 Vedení evidence pracovních úrazů 

Společnost UNEX má dále povinnost vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o 

pracovních úrazech (Příloha č. 14), díky kterým došlo ke zranění zaměstnance s pracovní 

neschopností delší než tři kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance na pracovišti. Tato 
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povinnost zaměstnavatele je vykonávána z důvodu prevence rizika, předcházení pracovních 

úrazů a nemocí z povolání a také za účelem zjištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

pracovním úrazem. „Každý zaměstnanec je povinen bezodkladně oznámit svému 

nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a dále je povinen 

podrobit se dechové zkoušce na alkohol. 

Každý zaměstnanec, který je svědkem úrazu jiné osoby, je povinen poskytnout první 

pomoc, uklidnit postiženého, přivolat lékařskou pomoc, oznámit vznik úrazu přímému 

nadřízenému postiženého a ten neprodleně bezpečnostnímu technikovi a spolupracovat při 

objasňování jeho příčin úrazu. Každý vedoucí zaměstnanec je povinen zajistit dopravu k 

lékaři, podle charakteru úrazu přivolat policii a hasiče, zabezpečit místo úrazu, zajistit okolí 

místa úrazu, zajistit zdokumentování místa (nákres, foto), kontrolu dechu postiženého na 

alkohol a ohlásit vznik úrazu (přímý nadřízený bezpečnostnímu technikovi - neprodleně). 

Pracovní úraz, při kterém nedojde k dodržení těchto podmínek bez výjimky, nebude 

zaměstnavatelem uznán jako pracovní.“
79

 Zaměstnavatel pak za účasti zaměstnance a 

příslušného odborového orgánu prošetřuje příčiny a okolnosti, které zapříčinily vznik 

pracovního úrazu.
80

  

„Povinnost zaměstnavatele vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla zjištěna nemoc z 

povolání, která vznikla na pracovištích zaměstnavatele, slouží k tomu, aby zaměstnavatel 

přijímal opatření k odstranění pracovních podmínek, které vyvolávají ohrožení nemocí z 

povolání nebo nemoc z povolání. Na rozdíl od pracovních úrazů zde zaměstnavatel nemá 

žádnou ohlašovací povinnost.“
81

 

Společnost UNEX odešle zápis o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc 

nejpozději do pátého dne následujícího měsíce inspektorátu bezpečnosti práce sídlící v 

Ostravě, pokud došlo k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho 

dozoru a příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnance. V případě smrtelného pracovního úrazu 

pošle společnost UNEX zápis o úrazu Policii České republiky v Uničově, inspektorátu 
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bezpečnosti práce v Ostravě a příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnance a to nejpozději do 

5 pracovních dnů po jeho ohlášení.
82

 

3.2.7 Vyplácení náhrady mzdy zaměstnancům v DPN (karanténě)  

Společnost UNEX je povinna od 4. do 21. kalendářního dne trvání dočasné pracovní 

neschopnosti nebo karantény vyplácet náhradu mzdy zaměstnancům, kteří se u této 

společnosti nacházejí v pracovním poměru, nebo se jedná o brigádníky pracující na základě 

dohody o pracovní činnosti. Důležitou podmínkou je, aby se zaměstnanci, kteří jsou 

v pracovněprávním vztahu se společností UNEX, účastnili nemocenského pojištění. Náhrada 

mzdy přísluší zaměstnanci pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovní (respektive za 

směny) a za svátky v uvedeném období vyplácení.
 83

 Zaměstnavatel určí den, do kterého mu 

musí zaměstnanci předložit nezbytné doklady pro vyplacení náhrady mzdy. Tyto doklady 

mají prokázat skutečnosti rozhodné pro omluvení nepřítomnosti zaměstnance v práci a 

prokázat nárok na náhradu mzdy. V těchto případech se používají tiskopisy pro uplatnění 

nároku na nemocenské vydávané ČSSZ sídlící v Praze.
84

 „Právo na náhradu mzdy a na 

omluvení své nepřítomnosti v práci při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanec prokazuje 

tiskopisem Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – III. díl- Hlášení zaměstnavateli o 

vzniku dočasné pracovní neschopnosti.“
85

 Pokud dočasná pracovní neschopnost trvá déle, než 

21 dní vystavuje ošetřující lékař k tomuto dni Potvrzení o trvání dočasné pracovní 

neschopnosti, kterým zaměstnanec prokazuje právo na náhradu mzdy. Za podmínky, že 

nastane situace, kdy DPN skončí před 22 dnem od svého vzniku, prokazuje zaměstnanec 

tiskopisem Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – V. díl – Rozhodnutí o ukončení 

dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli, že událost, která bránila zaměstnanci 

vykonávat práci, skončila a prokazuje tím také dobu své nepřítomnosti v práci.  

V případě nařízení karantény postupuje zaměstnanec podobně a to tak, že právo na 

náhradu mzdy a omluvení své nepřítomnosti v práci prokazuje tiskopisem Potvrzení o 

karanténě – I. díl – oznámení o nařízení karantény, který neprodleně odevzdá svému 

zaměstnavateli. Je-li karanténa delší než 21 kalendářních dní je lékař povinen vystavit 

                                                           
82

 Srov. tamtéž. 
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Potvrzení o trvání karantény zaměstnanci, kterým prokazuje zaměstnavateli právo na náhradu 

mzdy.  Skončí-li karanténa před 22. kalendářním dnem, použije zaměstnanec Potvrzení o 

nařízení karantény – IV. díl – Oznámení o ukončení karantény za účelem prokázání ukončení 

události, která bránila zaměstnanci podílet se na výkonu práce.
86

  Zaměstnanec má potom 

nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku, který je stanoven podobnou 

metodou, jakým se vypočte denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského 

z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice je stanovena trochu jiným způsobem a 

to tak, že se vynásobí koeficientem 0,175 a poté výsledek zaokrouhlíme na haléře směrem 

nahoru (viz. Tabulka 3.3).  

 

Modelový příklad pro výpočet náhrady mzdy a platu při DPN nebo karantény  

Na příkladu Vám přiblížím, jak takový výpočet náhrady mzdy a platu při dočasné 

pracovní neschopnosti či karanténě vypadá v praxi. Modelový příklad zde bude tvořit 

zaměstnanec, jehož průměrný hodinový výdělek dosahuje výše 450 Kč.  

Tab. 3.3 Výpočet náhrady mzdy a platu při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 

2012 

Redukční hranice Pro nemocenské 

(denní) 

*koeficient 0,175 Pro náhradu mzdy 

nebo platu 

(hodinového) 

1. RH 838 Kč *0,175 146,65 Kč 

2. RH 1257 Kč *0,175 219,98 Kč 

3. RH 2514 Kč *0,175 439,95 Kč 

Zdroj: JAKUBKA, Jaroslav, Pavla HLOUŠKOVÁ, Eva HOFMANNOVÁ aj. Zákoník práce s 

komentářem.6. vydání s. 317 

         „Tento výdělek se zredukuje pomocí shora uvedených redukčních hranic na průměrný 

redukovaný hodinový výdělek takto, 

 do výše 1. RH (146,65 Kč) se z výdělku započte 90 %, 

tj. 146,65 * 0,90 = 131,985 Kč 

 z rozdílu mezi 1. a 2. RH (219,98 – 146,65 = 73,33 Kč) se z výdělku započte 60 %, 

tj. 73,33 * 0,60 = 43,998 Kč 
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 z rozdílu mezi 2. a 3. RH (439,95 – 219,98 = 219,97 Kč) se z výdělku započte 30 %, 

tj. 219,97 * 0,30 = 65,991 Kč.“
87

   

 Po sečtení těchto částek (131,985 + 43,998 + 65,991) dostaneme po zaokrouhlení 

průměrný redukovaný hrubý hodinový výdělek 241,98 Kč. 

 Z tohoto výdělku přísluší zaměstnanci od 4. pracovního dne (od 25 neodpracované 

hodiny) při dočasné pracovní neschopnosti a od 1. pracovního dne při karanténě 60 %, 

tj. 241,98 * 0,60 = 145,188 Kč, po zaokrouhlení 145,19 Kč. 

 Z důvodu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanec neodpracoval 5 směn po 8 

hodinách (celkem 40 hodin). V tomto případě zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy za 

první 3 směny (celkem 24 hodin). Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci pouze poslední 

2 směny (16 hodin). Náhrada mzdy činí tedy (145,19 Kč * 16 = 2 323,04 Kč) po 

zaokrouhlení 2324 Kč. 

 Jde-li o karanténu a ne o DPN, tak má zaměstnavatel povinnost vyplatit zaměstnanci 

náhrada mzdy za všechny neodpracované směny (5 směn – 40 neodpracovaných 

hodin). To znamená, že výše náhrady mzdy činí (145,19 Kč * 40 = 5 807,60 Kč) po 

zaokrouhlení 5 808 Kč.
88

 

V případě, kdy právní předpisy o nemocenském pojištění stanovují nárok na nemocenské 

pouze v poloviční výši, je zaměstnancům snížena náhrada mzdy či platu o 50 %. Náhrada 

mzdy a platu u zaměstnance podle zákoníku práce nepodléhá daním z příjmů a nezahrnujeme 

je do vyměřovacího základu pro sociální pojištění.
89

  

3.3 Povinnosti zaměstnavatele UNEX v nemocenském pojištění 

V této podkapitole Vás seznámím s povinnostmi zaměstnavatele UNEX, které se 

týkají oblasti nemocenského pojištění. Zavedením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění v roce 2009 však došlo k významným změnám, které odebraly zaměstnavatelům 

některé zásadní povinnosti, které vyplívají z nemocenského pojištění. Tyto zásadní změny 

jsou uvedeny v podkapitole 2.4.1. 
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3.3.1 Příjímání žádostí o dávky nemocenského pojištění 

Povinností zaměstnavatele společnosti UNEX je přijímat od svých zaměstnanců a také 

bývalých zaměstnanců, kteří onemocněli v ochranné lhůtě, žádosti týkající se dávek 

nemocenského pojištění.  Součástí těchto žádostí jsou i podklady (např. tiskopis Potvrzení pro 

účely vyrovnávacího příspěvku) potřebné pro určení nároku na dávku a její výplatu 

nemocným zaměstnancům. Na základě žádosti od příslušné OSSZ má zaměstnavatel 

povinnost poslat tyto podklady spolu s Přílohou k žádosti o dávku nemocenského pojištění 

(viz. Příloha č. 8) do 8 kalendářních dní této příslušné organizaci.
90

  V případě společnosti 

UNEX je tímto příslušným orgánem, jenž je oprávněna k výplatě dávek díky zákonu č. 

187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, okresní správa sociálního zabezpečení sídlící ve 

městě Olomouc v ulici Tří Kosmonautů.  „Tiskopis Příloha k žádosti o dávku a tiskopis 

Potvrzení pro účely vyrovnávacího příspěvku (tj. tiskopisy, které vyplňuje zaměstnavatel a 

přikládá k žádosti), jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ a ve fyzické podobě na 

OSSZ.“
91

 

Pro účely výplaty náhrady mzdy a nemocenské musí nejdříve pojištěný zaměstnanec 

prokázat stav deklarující vznik jeho pracovní neschopnost a také její trvání k určitému dni. 

V případě, že tak neučiní, nemá tento pojištěnec nárok na vyplacení pracovní neschopnosti 

zaměstnavatelem UNEX a po 21 dnech trvání PN vyplacení nemocenské OSSZ sídlící v 

Olomouci. Vznik pracovní neschopnosti prokazuje zaměstnanec tiskopisem, kde je uveden V. 

díl týkající se Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Tento V. díl se nazývá 

Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnost – hlášení zaměstnavatelovi. Pokud 

pracovní neschopnost trvá déle, než 21 kalendářních dní prokazuje svou pracovní neschopnost 

Potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Tyto dva tiskopisy je 

zaměstnanec povinen předat svému zaměstnavatelovi, OSVČ a zahraniční zaměstnanci je 

odevzdávají OSSZ v Olomouci.
92
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Zaměstnanec je dále povinen předat III. díl a tím je Hlášení zaměstnavateli o vzniku 

dočasné pracovní neschopnosti. Tímto tiskopisem uplatňuje zaměstnanec nárok na náhradu 

mzdy, která zaměstnanci náleží od 4 dne do 21 dne PN. Dále se tento tiskopis používá 

k omluvení nepřítomnosti zaměstnance v práci. OSVČ si tento tiskopis ponechávají. 

V případě, že DPN trvá déle než 21 dní, předává zaměstnanec svému zaměstnavatelovi IV. 

díl, jejímž obsahem je žádost o nemocenské, na které má pojištěnec nárok, nejpozději k 21 dni 

trvání této neschopnosti spolu s Potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti. OSVČ a 

zahraniční zaměstnanec předávají tento díl přímo okresní správě sociálního zabezpečení 

sídlící Olomouci. 

V případě, že dočasná pracovní neschopnost (karanténa) trvá déle než 21 kalendářních 

dní, předává zaměstnavatel (společnost UNEX) díl IV. Žádost o nemocenské spolu s 

vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (popř. dalšími 

podklady pro výplatu dávky) a Potvrzením o trvání pracovní neschopnosti nebo karantény 

nebo V. dílem Rozhodnutím o ukončení pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli 

okresní správě sociálního zabezpečení v Olomouci. V případě, že nastane karanténa, předává 

III. a IV. díl Potvrzení o nařízení karantény.
93

  

Pokud dojde k onemocnění dítěte, uplatňuje zaměstnanec nárok na dávku tiskopisem 

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči), který vystavuje ošetřující lékař osoby, která 

onemocněla. Tento tiskopis je složen ze dvou propisovacích dílů. Ošetřující lékař předá první 

díl při vzniku potřeby ošetřování a tím je Rozhodnutí vzniku potřeby ošetřování (péče)- 

žádost o ošetřovné. Tímto tiskopisem uplatňuje zaměstnanec nárok na ošetřovné. Po vyplnění 

části B je zaměstnanec povinen jej předat svému zaměstnavatelovi spolu s tiskopisy 

dokládající trvání potřeby ošetřování. Tato skutečnost je prokázána 

 II. dílem (Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)) nebo   

 v případě delší doby ošetřování či v případě vystřídání ošetřujících osob Potvrzením o 

trvání potřeby ošetřování (péče).
94

 

Zaměstnavatel vyplní na tiskopisech rubriku s názvem záznamy zaměstnavatele, kde uvede, 

které dny v průběhu potřeby ošetřování zaměstnanec pracoval a kdy nastoupil do zaměstnání. 

Dále je zaměstnavatel UNEX povinen předat okamžitě doklady týkající se uplatnění nároku 
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na dávku včetně vyplněného tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 

OSSZ v Olomouci.
95

  

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňuje zaměstnankyně, která porodila dítě a 

to tiskopisem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, který jí vydá gynekolog, u něhož je v 

předporodní péči. Tento lékař uvede v žádosti v části A. předpokládaný den porodu a těhotná 

zaměstnankyně vyplní požadované údaje v části B. Pokud dojde k úmrtí nebo k závažnému 

onemocnění matky, díky kterému nemůže patřičně pečovat o dítě, potom je na základě 

pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno dítě do péče jiné osoby. Tato osoba 

uplatňuje svůj nárok na dávku tiskopisem Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí 

dítěte do péče (viz. Příloha č. 10) spolu s přiložením dokumentů prokazující převzetí dítěte do 

péče. Zaměstnankyně předává tuto žádost o peněžitou pomoc svému zaměstnavatelovi a ten  

k žádosti přiloží vyplněný tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a předá 

je neprodleně OSSZ v Olomouci.
96

  

Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství uplatňuje zaměstnankyně 

tiskopisem Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (viz. Příloha č. 9). Tento 

tiskopis vydá zaměstnankyni její gynekolog, který uvede v části A předpokládaný den, kdy 

má dojít k porodu. Zaměstnankyně před předáním tiskopisu zaměstnavatelovi musí vyplnit 

část D (číslo účtu, kód banky atd.). V případě, že zaměstnankyně vykonává ve společnosti 

UNEX práci, která je těhotným ženám, kojícím matkám a matkám do 9. měsíce po porodu 

zakázaná, zásadně předává gynekolog tiskopis zaměstnavatelovi. Zaměstnavatel dále vyplní 

na tiskopisu část C. (potvrzení zaměstnavatele o převedení na jinou práci) a část B. Bod 1 

v případě, že zaměstnankyně vykonávala práci, která je v rozporu s jejím těhotenstvím. Dále 

pak vyplní tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a předá jej spolu s 

Žádostí o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství OSSZ v Olomouci. U této dávky 

vzniká zaměstnavatelovi další povinnost a to z toho důvodu, že vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství se zpravidla stanovuje jako rozdíl mezi denním vyměřovacím 

základem před převedením zaměstnankyně na jinou práci a započitatelným příjmem 

připadajícím na jeden kalendářní den v kalendářním měsíci převedení. A proto je 

zaměstnavatel povinen poslat OSSZ v Olomouci vyplněný tiskopis Potvrzení pro účely 
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výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství nejpozději v den, který je u 

zaměstnavatele stanoven pro výplatu mezd a platů za uplynulý kalendářní měsíc.
97

 

3.3.2 Oznamovací povinnosti společnosti UNEX 

Podle paragrafu 93 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění je zaměstnavatel 

zaměstnávající alespoň jednu osobu, která se účastní nemocenského pojištění, povinen 

přihlásit se do registru zaměstnavatelů. Toto přihlášení se uskutečňuje tiskopisem (viz. Příloha 

č. 12), který musí společnost UNEX poslat Okresní správě sociálního zabezpečení 

v Olomouci nejpozději do 8 kalendářních dnů od svého vzniku. Den vzniku této společnosti 

připadlo na den 6. 5. 1992, takže zaměstnavatel byl nucen poslat tiskopis nejpozději do 14. 5. 

1992. Na tomto tiskopisu musel zaměstnavatel uvést všechny peněžní instituce v České 

republice, u kterých má vedeny účty.  Těmito peněžními ústavy, kde společnost UNEX má 

zřízené účty, jsou pouze dvě banky a těmi jsou Komerční banka a ČSOB.
98

 Mezi požadované 

údaje, které musel zaměstnavatel uvést o těchto peněžních institucích, patří číslo účtu včetně 

předčíslí, směrový kód, název a sídlo peněžního ústavu. Na přihlášce do registru 

zaměstnavatelů je zaměstnavatel povinen uvádět podle lokace také své mzdové účtárny, 

jejímž prostřednictvím vede společnost UNEX evidenci mezd a platů svých zaměstnanců. 

Mzdových účtáren má společnost UNEX celkem čtyři sídlící v Uničově, Olomouci, Snině a 

Prakovcích. O těchto mzdových účtárnách musí uvést údaje týkající se jejich názvu a adresy, 

dále osobu oprávněnou jednat jménem zaměstnavatele za mzdovou účtárnu, den jejího 

založení, okruh a počet zaměstnanců, pro které mzdová účtárna vede evidenci mezd a 

variabilní symbol, který je zaměstnavatel povinen uvádět přijde-li do styku s OSSZ nebo 

ČSSZ (variabilní symbol společnosti UNEX – 8890112454).  

V případě, že společnost UNEX přestane být zaměstnavatelem, je povinna se odhlásit 

z registru zaměstnavatelů tiskopisem (viz. Příloha č. 13), jenž zasílá OSSZ v Olomouci ve 

stejné lhůtě jako při přihlašování. Pokud ale dojde k zániku společnosti, musí toto odhlášení 

provést jeho právní nástupce. Společnost UNEX ale bohužel nemá určeného právního 

nástupce, takže tato povinnost spadá na osobu, která je pověřena likvidací společnosti. 
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 Srov. tamtéž. 

98
 Srov. Interní materiály společnosti UNEX a.s. 
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Zaměstnavatel je povinen tímto tiskopisem také odhlásit mzdovou účtárnu z registru 

zaměstnavatelů, pokud dojde k jejímu zrušení.
99

 

„Zaměstnavatel je povinen písemně hlásit všechny změny v údajích, které uvedl na 

předepsaném tiskopise, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala.“
100

 

Dále je zaměstnavatel povinen oznámit OSSZ v Olomouci o nástupu zaměstnance do 

zaměstnání a ukončení pracovního poměru. Toto oznámení se provádí formulářem, kde 

zaměstnavatel vyplní datum nástupu a skončení zaměstnání, základní identifikaci pojištěnce 

(příjmení jméno, titul, rodné číslo, datum narození), adresu trvalého pobytu (ulici, číslo domu, 

PSČ atd.), adresu pobytu v ČR, je-li trvalý pobyt mimo území ČR, identifikaci zaměstnavatele 

a informace o zaměstnání (název zaměstnavatele, variabilní symbol, IČ, druh činnosti, místo 

výkonu činnosti), informace o důchodu, je-li pobírán (druh důchodu), informace o posledním 

cizozemském nositeli pojištění v případě, že se zaměstnanec účastnil sociálního pojištění 

v cizině (název cizozemského nositele pojištění, stát, cizozemské číslo pojištění atd.), údaje o 

zdravotním pojištění a jiném nemocenském pojištění (kód zdravotní pojišťovny, název 

předchozího orgánu, který prováděl nemocenské pojištění, pokud jím nebyla ČSSZ a název 

současného orgánu, který provádí nemocenské pojištění, pokud jím není ČSSZ), podpisy a 

razítka zaměstnavatele a kód OSSZ sídlící v Olomouci.
101

 

3.3.3 Evidenční povinnosti společnosti UNEX  

Každý zaměstnavatel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců pro účely 

nemocenského pojištění. Neexistuje ale žádný speciální zákon, který by určoval formální 

podobu personální evidence. Obsah sledovaných údajů plyne z příslušných zákonů a také z 

povinností, které má zaměstnavatel vůči sobě, k zaměstnancům i státním orgánům. Každý 

zaměstnanec má ve společnosti UNEX vlastní složku obsahující osobní údaje a údaje 

související s pracovněprávním vztahem. Mezi osobní údaje zahrnuje zaměstnavatel jméno, 

příjmení, titul, datum a místo narození, státní občanství, rodinný stav, rodné číslo a adresa 

trvalého pobytu a mezi údaje a doklady týkající se jejich pracovněprávního vztahu patří 
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 Srov. Internetové stránky nakladatelství odborné literatury Verlag Dashöfer. Dostupné z: 

<http://www.dashofer.cz/0/0/4/povinnost-prihlasek-do-registru-zamestnavatelu-cid205368/>. [citováno 2012-03-

23]. 
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 Internetové stránky České správy sociálního zabezpečení. Dostupné z: <http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-

pojisteni/novy-zakon-o-nemocenskem-pojisteni/prehled-povinnosti-zamestnavatele.htm>. [citováno 2012-03-

23]. 

101
 Srov. Interní materiály společnosti UNEX a.s. 
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především pracovní smlouva, dále potvrzená přihláška OSSZ (v případě nástupu plného nebo 

invalidního důchodce, poživatele předčasného starobního důchodu), lékařské posudky o 

zdravotní způsobilosti zaměstnance, doklady o předchozím pracovním poměru (potvrzení o 

zaměstnání – zápočtový list, doklad o rozvázání pracovního poměru a pracovní posudek) a 

zdravotní pojišťovna zaměstnance. V případě, že je zaměstnanec příjemcem důchodu, uvádí 

se druh důchodu a číslo rozhodnutí o pobírání důchodu. V těchto složkách je dále zahrnut 

evidenční list důchodového pojištění, přihlášení k dani z příjmů a údaje týkající se dosažené 

kvalifikace zaměstnance jako jsou fotokopie vysvědčení, osvědčení a diplomů a údaje o 

získané praxi, školeních a přezkušování. Zaměstnavatel zde také uvádí doklad od soudu 

týkající se srážky ze mzdy z důvodu exekuce, pracovní dobu, mzdové listy, neomluvené 

pracovní dny, dobu DPN, dobu karantény, vznik a skončení pracovního poměru zaměstnanců. 

V případě, že zaměstnanec či zaměstnankyně byli ve vazbě, na mateřské, v zabezpečovací 

detenci nebo pouze ošetřovali člena rodiny, je zaměstnavatel povinen uvádět dobu, po kterou 

se tyto události odehrávali.
102

  

Společnost UNEX zaměstnává kromě občanů ČR také občany EU především ze 

Slovenska a Polska a zaměstnance z Ukrajiny, kteří nepocházejí ze států, jež jsou členy EU. 

„Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti.“
103

 Na základě tohoto zákona má společnost UNEX povinnost při nástupu 

občanů EU a cizinců do zaměstnání informovat písemně o těchto skutečností úřad práce 

sídlící v Uničově.  Tyto informační povinnosti musí být splněny nejpozději v den nástupu 

těchto zaměstnanců do výkonu práce. Kromě oznamovacích povinností je společnost UNEX 

povinna vést o zahraničních osobách evidenci. Evidence o občanech EU a cizincích musí 

obsahovat kromě již uvedených údajů i tyto informace: 

 bydliště. U občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka se bydlištěm rozumí 

adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, a pokud takový 

pobyt nemá, adresa místa, kde se na území České republiky obvykle zdržuje. U cizince, 

který není občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem, se bydlištěm rozumí 

adresa místa trvalého pobytu na území České republiky), 

 adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, 
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 Srov. Interní materiály společnosti UNEX a.s. 

103
 Internetové stránky Evropského práva Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/informacni-a-

evidencni-povinnost-zamestnavatele-pri-zamestnavani-obcanu-evropske-unie-40331.html >. [citováno 2012-03-

26]. 

http://www.ipodnikatel.cz/Socialni-zabezpeceni/socialni-pojisteni-povinnosti-na-ossz-pri-zamestnavani-pracovniku.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/informacni-a-evidencni-povinnost-zamestnavatele-pri-zamestnavani-obcanu-evropske-unie-40331.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/informacni-a-evidencni-povinnost-zamestnavatele-pri-zamestnavani-obcanu-evropske-unie-40331.html
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 číslo cestovního dokladu a název úřadu, ve kterém proběhlo vydání 

 druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, 

 pohlaví těchto fyzických osob,  

 zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností  

 a dobu, na kterou bylo cizincům vydáno povolení k zaměstnání a na kterou jim byl 

povolen pobyt. Tento údaj se netýká občanů EU.  

Tyto evidenční údaje je povinen vedoucí personálního oddělení uschovávat v kartotéce 

nejméně po dobu 10 let. Pokud dojde k zániku společnosti UNEX, musí personální ředitel 

zajistit úschovu těchto záznamů, jelikož společnost nemá právního nástupce a sdělit OSSZ 

v Olomouci místo, kde se tyto dokumenty nacházejí.
104

   

3.4 Platba pojistného na nemocenské pojištění 

Další povinností společnosti UNEX je platba pojistného na nemocenské pojištění, 

které je součástí sociálního zabezpečení.  Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti je zaměstnavatel povinen odvádět OSSZ v Olomouci nejen za 

sebe ale i za své zaměstnance a musí si ho také sám vypočítat. Postup zaměstnavatele při 

výpočtu pojistného na nemocenské pojištění je následující. Nejdříve si musí stanovit úhrn 

vyměřovacích základů, který je tvořen příjmy všech zaměstnanců zaměstnavatele, jenž se 

účastní nemocenského pojištění. Mezi tyto příjmy neřadíme náhradu škody, odměny za 

vynálezy, zlepšovací návrhy a průmyslové vzory, náhrada výdajů a nepeněžní ocenění 

nepodléhající dani z příjmů FO.  Tento úhrn vyměřovacích základů vynásobí zaměstnavatel  

příslušnými sazbami, které jsou stanoveny od roku 2009  

 pro zaměstnavatele ve výši 25 % z vyměřovacího základu (21,5 % důchodové pojištění, 

2,3 % nemocenské pojištění a 1,2 % státní politika zaměstnanosti), 

 pro zaměstnance 6,5 z vyměřovacího základu a pro zahraniční zaměstnance 2,3 %.
105

 

Sečteme výši pojistného pro zaměstnance a zaměstnavatele a rozdělíme tuto částku mezi 

nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

v tomto procentním poměru: 

 nemocenské pojištění 7,30 %, 

 důchodové pojištění 88,89 % a 
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 Srov. tamtéž.  
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 Srov. Internetové stránky Výplata.cz. Dostupné z: <http://www.vyplata.cz/vyplatamzdy/socialni-

pojisteni.php>. [citováno 2012-04-07]. 

http://www.vyplata.cz/vyplatamzdy/socialni-pojisteni.php
http://www.vyplata.cz/vyplatamzdy/socialni-pojisteni.php
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 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3,81 %. 

Před rokem 2009 byly pojistné sazby stanoveny ve výši 26 % pro zaměstnavatele a 8 % pro 

zaměstnance a na nemocenské pojištění se odvádělo z celkového pojistného 12,94 %, na 

důchodové pojištění 82,35 % a na státní politiku zaměstnanosti 4,71 %.  

Tab. 3.4 Výpočet pojistného na nemocenské pojištění ve společnosti UNEX a.s. 

 Sazby 2006 2007 2008 

Sociální pojištění celkem  92 526 326 Kč 136 410 426 Kč 177 164 166 Kč 

 nemocenské pojištění 12,94 % 11 972 907 Kč 17 651 509 Kč 22 925 043 Kč 

důchodové pojištění 82,35 % 76 195 429 Kč 112 333 986 Kč 145 894 691 Kč 

stání politika zaměstnanosti 4,71 % 4 357 990 Kč 6 424 931Kč 8 344 432 Kč 

 Sazby 2009 2010 2011 

Sociální pojištění celkem  67 116 989 Kč 100 711 639 Kč 116 101 872 Kč 

nemocenské pojištění 7,30 % 4 899 540 Kč 7 351 950 Kč 8 475 437 Kč 

důchodové pojištění 88,89 % 59 660 292 Kč 89 522 576 Kč 103 202 954 Kč 

stání politika zaměstnanosti 3,81 % 2 557 157 Kč 3 837 113Kč 4 423 481 Kč 

Zdroj: Interní materiály společnosti UNEX a.s. 

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je určeno 

k úhradě výdajů na dávky nemocenského pojištění, na dávky důchodového pojištění na 

správní výdaje České správy sociálního zabezpečení a úřadů práce a na hmotné zabezpečení 

poskytované uchazečům o zaměstnání.
106

 

Graf 3.3 Platba pojistného na nemocenské pojištění ve společnosti UNEX a.s. 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti UNEX a.s. 
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V grafu 3.3 jsou znázorněny částky pojistného na nemocenské pojištění, které musela 

společnost UNEX odvést za sebe i za své zaměstnance v letech 2006 až 2011 OSSZ 

v Olomouci. Výrazný propad, který byl zaznamenán v roce 2009, měla na svědomí světová 

ekonomická krize, která vznikla ve Spojených státech amerických. 

3.5 Modelové příklady na výpočet nemocenských dávek  

V této podkapitole budu porovnávat výpočet nemocenských dávek v původním a 

současném systému nemocenského pojištění a na základě této komparace chci dokázat, že 

původní systém byl solidárnější, co se týče výše výplaty nemocenských dávek nemocným 

zaměstnancům, než současný, ve kterém je prvních 14 dní a od 1. 1. 2011 prvních 21 dní 

vyplácena náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a platba začíná zpravidla až od 4 

dne PN. Chci také prokázat, že lidem s nízkými příjmy, se v dnešní době už nevyplatí vybírat 

si neoprávněně pracovní neschopnost, protože jejich inkasované nemocenské dávky v PN ve 

srovnání s měsíční mzdou nebo platem, který dostávají od svého zaměstnavatele, jsou o 

poznání nižší, než tomu bývalo před rokem 2009, kdy ještě neplatil zákon č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění, který sebou přinesl radikální změny.  

 Pro výpočet nemocenských dávek si musíme nejdříve stanovit z náhodně stanovených 

hrubých mezd, které vyjadřují různé příjmové skupiny zaměstnanců, denní vyměřovací 

základy. DVZ se u zaměstnance stanoví tak, že se veškerý zúčtovaný příjem za rok vydělí 

počtem kalendářních dní připadající na toto rozhodné období (tzn. 120 000 Kč / 365 dní = 

328,77 Kč). 

Tab. 3.5 Výpočet denního vyměřovacího základu  

Zaměstnanci Měsíční hrubé mzdy Hrubé mzdy za rok DVZ 

1. 10 000 Kč 120 000 Kč 328,77 Kč 

2. 20 000 Kč 240 000 Kč 657,53 Kč 

3. 30 000 Kč 360 000 Kč 986,30 Kč 

4. 40 000 Kč 480 000 Kč 1 315,10 Kč 

5. 50 000 Kč 600 000 Kč 1 643,83 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Tyto vypočítané denní vyměřovací základy musíme dále redukovat podle výše 

redukčních hranic, které jsou stanoveny pro daný kalendářní rok. Tyto redukční hranice se 

neustále mění, takže i výsledné redukované denní vyměřovací základy budou rozdílně pro 

jednotlivé kalendářní roky. Dochází i ke změnám procentuální hodnoty pro jednotlivá období 
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trvání dočasné pracovní neschopnosti, která určuje výši vypláceného denního vyměřovacího 

základu pracovně neschopnému zaměstnanci. 

3.5.1 Výpočet výše nemocenského v roce 2005, 2006 a 2007 

Od 1. 1. 2002 do roku 2005 platí redukční hranice, kdy se do částky 480 Kč 

vyměřovací základ započítává v 90 % po dobu prvních 14 dnů nemoci a po tomto období se 

započítá 100 %. Z částky nad 480 Kč do 690 Kč se započítává pouze 60 % a k částce nad 690 

Kč, to znamená, nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Po redukci denního vyměřovacího 

základu odvádíme zaměstnancům nacházející se v dočasné pracovní neschopnosti tento 

redukovaný DVZ v procentuální výši a za období pracovní neschopnosti uvedené v tabulce.
107

 

Tab. 3.6 Výpočet nemocenské v roce 2005 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 3.7 Výpočet nemocenské v roce 2005 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Srov. Internetové stránky peníze.cz. Dostupné z: <http://www.penize.cz/nemocenska/17754-na-nemocenske-

dostaneme-pridano >. [citováno 2012-04-06]. 
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V následujících letech je postup při výpočtu dávek stejný jako v předchozím roce, 

změnily se zde pouze redukční hranice. V roce 2006 došlo ke zvýšení ze 480 Kč a 690 Kč na 

510 Kč a 730 Kč a v roce 2007 se tyto hranice zvedly až na 550 Kč a 790 Kč. Ke třetí 

redukční hranici se v tomto období dosud nepřihlíželo.
108

 

Tab. 3.8 Výpočet nemocenské v roce 2006 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 3.9 Výpočet nemocenské v roce 2006 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 3.10 Výpočet nemocenské v roce 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 3.11 Výpočet nemocenské v roce 2007 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V těchto analyzovaných letech nedošlo k výrazným změnám, co se týče výše hrazené 

nemocenské. Z redukovaného DVZ se první tři dny odvádělo na nemocenské 25 % a od 

čtvrtého dne 69 %. Měnili se zde pouze redukční hranice pomocí, kterých se vypočítal 

redukovaný DVZ. Zaměstnanci s nízkými příjmy ve výši 10 000 Kč a 20 000 Kč obdrželi za 

30 dní pracovní neschopnosti nemocenskou ve výši 60 % své mzdy a zaměstnanci s měsíční 

hrubou mzdou ve výši 50 000 Kč pobírali nemocenskou pouze kolem 20 až 26 % své mzdy.  

Na první pohled můžeme vidět, že zneužívání dočasné pracovní neschopnosti se 

zaměstnancům s vyššími příjmy nevyplatilo. Naproti tomu sociálně slabší zaměstnanci více 
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neoprávněně čerpali nemocenské dávky v těchto letech, než aby chodily neustále do práce a 

pobírali pouze o 40 % více peněz než v pracovní neschopnosti. 

3.5.2 Výpočet výše nemocenské v roce 2008 

V tomto roce došlo několikrát ke změnám, které zásadně ovlivnily výplatu 

nemocenských dávek. Dne 1. 1. 2008 byla zavedena změna týkající se prvních tří dnů 

pracovní neschopnosti. Nemocenská se poskytovala až od 4. dne pracovní neschopnosti. Tato 

změna však neměla dlouhého trvání, jelikož byla od 30. 6. 2008 zakázána a zavedla se výplata 

redukovaného denního vyměřovacího základu ve výši 60 % a od 1. 9. 2008 se tato 

procentuální výše výplaty nemocenských dávek snížila na 25 % za první tři dny pracovní 

neschopnosti. Tato změna měla být přípravou pro rok 2009, kdy byla zavedena účinnost 

zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
109

 

Pro výpočet modelového příkladu týkající se nemocenských dávek jsem použil tyto 

procentní sazby platné k 1. 1. 2008:  

 0 % denního vyměřovacího základu do 3 dne pracovní neschopnosti, 

 60 % denního vyměřovacího základu od 4. do 30. kalendářního dne pracovní 

neschopnosti, 

 66 % denního vyměřovacího základu od 31. do 60. kalendářního dne pracovní 

neschopnosti a 

 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti. 

Od 15 dne pracovní neschopnosti se už nezapočítávalo 100 % z částky 550 Kč, která 

tvořila první redukční hranici. Redukční hranice pro tento rok zůstaly stejné jako v roce 

2007.
110

 

 

 

 

 

 

                                                           
109

 Srov. Internetové stránky podnikatel.cz. Dostupné z: <http://www.podnikatel.cz/clanky/nemocenska-2008-

vcera-dnes-a-zitra/>. [citováno 2012-04-06]. 

110
 Srov. tamtéž. 

http://www.podnikatel.cz/clanky/nemocenska-2008-vcera-dnes-a-zitra/
http://www.podnikatel.cz/clanky/nemocenska-2008-vcera-dnes-a-zitra/
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Tab. 3.12 Výpočet nemocenské v roce 2008 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V prvním pololetí roku 2008 došlo ke znatelnému snížení vyplácení nemocenských 

dávek díky změnám, které jsou uvedené výše. Zaměstnancům s nízkými příjmy (tj. 10 000 Kč 

a 20 000 Kč) se už moc nevyplácelo zůstávat na nemocenské. Důkazem tohoto tvrzení je, že 

ve společnosti UNEX došlo ke snížení počtu případů pracovních neschopností (viz. Tabulka 

4.3) a ke snížení podílu hrazené nemocenské k hrubé mzdě na 48 a 45 % za 30 dní pracovní 

neschopnosti (viz. Tabulka 4.2). 

3.5.3 Výpočet náhrady mzdy a nemocenské v roce 2009 

Od 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který 

sebou přináší řadu změn. Mezi tyto změny patří skutečnost, že nemocenské, již nevyplácejí 

zaměstnavatelé, ale orgány nemocenského pojištění a nemocenské náleží až od 15 dne trvání 

pracovní neschopnosti. Prvních 14 dní trvání pracovní neschopnosti je vyplácena náhrada 

mzdy zaměstnavatelem. Tato náhrada mzdy je placena až od 4. pracovního dne a to jen za 

hodiny, které měl zaměstnanec odpracovat za směnu (za víkendy, svátky a nepracovní dny se 

náhrada neplatí).  

Pro výpočet hodinové náhrady mzdy určíme počet dnů, ve kterých měl zaměstnanec 

pracovat, a spočítáme hodiny z těchto směn. Hrubou mzdu, kterou zaměstnanec vydělal za 

poslední tři měsíce, vydělíme počtem odpracovaných hodin a získáme tak mzdový hodinový 

průměr. Tento hodinový průměr musíme dále snížit pomocí redukčních hranic pro náhradu 
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mzdy, které jsou stanovené ve výši 137,55 Kč - 206,15 Kč - 412,30 Kč. Do první redukční 

hranice se pro náhradu mzdy a nemocenské započítává 90 %, z částky mezi první a druhou 

redukční hranicí se započítává 60 %, mezi první a druhou se započítává 30 % a k částce nad 

třetí redukční hranicí se nepřihlíží. Po této redukci jsme získali náhradu mzdy za hodinu a už 

jen stačí vynásobit počet pracovních hodin s touto vypočítanou částkou a dostaneme náhradu 

mzdy, kterou musí zaměstnavatel zaplatit zaměstnancům v DPN. 

Tab. 3.13 Výpočet hodinové náhrady mzdy v roce 2009 

Zaměstnanci Hrubá mzdy za 

poslední tři 

měsíce 

Odpracované dny 

za poslední tři 

měsíce 

odpracované 

hodiny 

Hodinový 

průměr 

Hodinová 

náhrada mzdy 
 

1. 30 000 Kč 64 512 58,59 Kč 31,63 Kč  

2. 60 000 Kč 64 512 117,18 Kč 63,27 Kč  

3. 90 000 Kč 64 512 175,78 Kč 88,04 Kč  

4. 120 000 Kč 64 512 234,37 Kč 104,05 Kč  

5. 150 000 Kč 64 512 292,96 Kč 114,60 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Denní vyměřovací základy pro výpočet nemocenské se stanoví stejným způsobem 

jako v předchozích letech (viz. Tab. 3.5). Od roku 2009 jsou poprvé stanoveny pro 

nemocenské pojištění tři redukční hranice ve výši 786 Kč - 1 178 Kč - 2 356 Kč. Po 

zredukování denního vyměřovacího základu je tento DVZ započítáván 

 od 15. do 30. kalendářního dne ve výši 60 %, 

  od 31. do 60. kalendářního dne ve výši 66 % a  

 od 61. kalendářního dne ve výši 72 % za každý den pracovní neschopnosti 

zaměstnance.
111

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111

 Srov. Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/files/clanky/5661/04092008b.pdf>. [citováno 2012-04-06]. 
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Tab. 3.14 Výpočet náhrady mzdy a nemocenské v roce 2009 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Od roku 2009, kdy začal platit současný zákon nemocenského pojištění, se 

zaměstnancům s nízkými příjmy (tj. 10 000 Kč a 20000 Kč) už vůbec nevyplatilo zůstávat 

v dočasné pracovní neschopnosti, protože došlo k výraznému snížení finančních prostředků 

poskytovaných těmto zaměstnancům vyskytující se v pracovní neschopnosti ve srovnání s 

rokem 2007. Hlavně prvních 14. kalendářních dní, kdy zaměstnavatel vyplácel náhradu mzdy 

od 4. pracovního dne.  V roce 2007 se podíl vyplacené nemocenské k hrubé mzdě pohyboval 

prvních 14 dní PN  kolem 50 % u těchto zaměstnanců a v roce 2009 se tato procentuální 

hodnota u náhrady mzdy snížila na 38 %. Oproti tomu došlo k nepatrnému zvýšení vyplácené 

náhrady mzdy a nemocenské u zaměstnanců pobírající příjmy v hodnotě 40 000 Kč a 50 000 

Kč. Toto zvýšení souvisí se zavedením třetí redukční hranice. 

3.5.4 Výpočet náhrady mzdy a nemocenské v roce 2012 

„Od 1. ledna 2012 zůstávají v platnosti změny v nemocenském pojištění, které byly 

provedeny už k 1. lednu 2011. Nadále tedy platí, že nemocenské se bude vyplácet až od 22. 

kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) a denní výše nemocenského 

činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) po celou dobu trvání 

DPN nebo nařízené karantény. Tato opatření by měla platit do 31. 12. 2013.“
112

 Od 4. do 21. 

kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel za pracovní dny, ve 

kterých měl mít zaměstnanec směnu, náhradu mzdy. Postup výpočtu hodinové náhrady mzdy 

                                                           
112

 Internetové stránky pro podnikání a export.  

Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zakonne-pojisteni/cssz-nemocenske-pojisteni-v-roce-

2012/1001911/62888/ >. [citováno 2012-04-06]. 
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a redukovaného denního vyměřovacího základu je stejný jako v roce 2009. Změnily se pouze 

redukční hranice náhrady mzdy a nemocenského pojištění, které jsou již uvedené v tabulce 

3.3. 

Tab. 3.15 Výpočet hodinové náhrady mzdy 

Zaměstnanci Hrubá mzdy 

za poslední tři 

měsíce 

Odpracované dny 

za poslední tři 

měsíce 

odpracované 

hodiny 

Hodinový 

průměr 

Hodinová 

náhrada mzdy 
 

1. 30 000 Kč 64 512 58,59 Kč 31,63 Kč  
2. 60 000 Kč 64 512 117,18 Kč 63,27 Kč  
3. 90 000 Kč 64 512 175,78 Kč 89,67 Kč  
4. 120 000 Kč 64 512 234,37 Kč 108,18 Kč  
5. 150 000 Kč 64 512 292,96 Kč 118,72 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 3.16 Výpočet náhrady mzdy a nemocenské v roce 2012 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podíl náhrady mzdy a nemocenské k hrubé mzdě se v tomto roce změnil nepatrně ve 

srovnání s rokem 2009. Nadále platí skutečnost, že se zaměstnancům s podprůměrnou mzdou 

již nevyplatí zneužívat systém nemocenského pojištění. 
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4 Zhodnocení 

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů měl řadu 

závažných problému a nedostatků. Jedním z nich je, že měl vysokou příjmovou solidaritu a 

kontrolní procesy zde byly nedostatečné. V tomto předchozím systému nemocenského 

pojištění neexistovaly efektivní nástroje proti zneužívání dávek nemocenského pojištění před 

nezodpovědnými zaměstnavateli a občany, kteří neoprávněně často čerpali nemocenské 

dávky. Nemocenské dávky byly vypláceny téměř ve srovnatelné výši, jako činila jejich mzda, 

a proto si někteří zaměstnanci dali se svým vyléčením načas, někteří jenom prostě simulovali 

svůj zdravotní stav, další zaměstnanci využívali pracovní neschopnost k vykonávání 

domácích prací nebo jiných činností z důvodu nedostatku času, který mají po příchodu z práce 

a někteří zaměstnanci dokonce vykonávali v době pracovní neschopnosti jiné povolání 

načerno z důvodu téměř neomezených vycházek, které jim povolil ošetřující lékař a 

přivydělávali si tak další peníze k poskytovaným dávkám. Společnosti a firmy, které 

vykonávají sezonní práce nebo mají nedostatek zakázek, sami posílali své zaměstnance na 

nemocenskou z důvodu nedostatku práce nebo maminky často nechávali své děti doma a 

neposílali je do školy, aby mohly čerpat ošetřovné za jejich péči. A co se týče lékařů, tak 

mnoho z nás má kamaráda, příbuzného nebo pouze známého, který je jejich ošetřujícím 

lékařem, takže docházelo i k uznávání nebo prodlužování pracovních neschopností, aniž by 

pacient vykazoval nějaké známky zdravotních komplikací. Toto zneužívání pracovních 

neschopností se týkalo především zaměstnanců s nižšími příjmy, protože poskytované 

nemocenské bylo téměř srovnatelné jako jejich běžně hrazená měsíční mzda. Zaměstnanci 

s vyššími příjmy chodili raději do práce i při lehké nemoci, protože by se jim to peněžně 

vůbec nevyplatilo.
113

 Toto tvrzení je znázorněno v tabulce číslo 4.1 a 4.2, kde je uveden podíl 

vyplácené nemocenské k hrubé mzdě za prvních 14 dní a 30 dní PN v letech 2005 až 2007. 

Zaměstnanci s měsíční hrubou mzdou ve výši 10 000 Kč a 20 000 Kč obdrželi za 30 dní 

pracovní neschopnosti nemocenskou ve výši 60 % své mzdy. Zaměstnanci s měsíční hrubou 

mzdou ve výši 50 000 Kč pobírali nemocenskou za 30 dní pracovní neschopnosti pouze 

kolem 20 až 26 % své mzdy. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti obdrželi zaměstnanci 

s nižšími příjmy (tj. 10 000 Kč a 20 000 Kč) nemocenskou, jejichž výše se pohybovala kolem 

                                                           
113 Srov. Internetové stránky České správy sociálního zabezpečení. Dostupné z: 

<http://www.cssz.eu/NR/rdonlyres/10475AE6-DFA9-4D14-A58F-

827DD3DCB143/0/Pruvodce_novym_zak_o_NP_2009.pdf >. [citováno 2012-04-12]. 
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50 % jejich mzdy. Oproti tomu zaměstnancům s vyššími příjmy (50 000 Kč) byla vyplácena 

nemocenská, která odpovídala pouze 20 % mzdy. To znamená, že oproti sociálně slabým 

zaměstnancům neměli potřebu zneužívat pracovní neschopnost, protože maximální výše 

nemocenské je limitována a hrazené nemocenské proto neodpovídalo výši jejich běžné mzdě 

vyplácené zaměstnavatelem. Tito zaměstnanci se z toho důvodu snažili čerpat nemocenské 

dávky co nejméně. V roce 2008 můžeme vidět, že se výrazně snížil podíl výplaty nemocenské 

k hrubé mzdě. A to z důvodu nevyplácení nemocenské v prvních třech dnech pracovní 

neschopnosti a od 15. dne PN se už nezapočítávalo 100 % z částky 550 Kč, která tvořila první 

redukční hranici. Tento způsob platby platil prvních 6 měsíců a od 30. 6. 2008 byla opět 

zavedena platba v prvních dnech dočasné pracovní neschopnosti. Tato změna měla být 

přípravou pro rok 2009.
114

 

Tab. 4.1 Podíl náhrady mzdy a nemocenské k hrubé mzdě za 14 dní PN 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

                                                           
114

 Srov. Internetové stránky podnikatel.cz. Dostupné z: <http://www.podnikatel.cz/clanky/nemocenska-2008-

vcera-dnes-a-zitra/>. [citováno 2012-04-12]. 

http://www.podnikatel.cz/clanky/nemocenska-2008-vcera-dnes-a-zitra/
http://www.podnikatel.cz/clanky/nemocenska-2008-vcera-dnes-a-zitra/
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Tab. 4.2 Podíl náhrady mzdy a nemocenské k hrubé mzdě za 30 dní PN 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Od roku 2009 se zaměstnancům s nižšími příjmy (tj. 10 000 Kč a 20000 Kč) už vůbec 

nevyplatilo zůstávat v dočasné pracovní neschopnosti, jelikož od 1. 1. 2009 nabyl účinnosti 

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který byl schválen v souladu s legislativou 

EU a uzavřenými mezinárodními smlouvami a přinesl sebou zásadní změny týkající se 

pojistné, dávkové, procesní a organizační oblasti. Výše náhrady mzdy, kterou zaměstnanec 

s nízkými příjmy (tj. 10 000 Kč a 20 000 Kč) v tomto roce pobíral v prvních 14 dnech PN, se 

snížila od roku 2007 o 12 až 14 % k hrubé mzdě a za 30 dní PN, kdy pobíral od 15. 

kalendářního dne nemocenskou, došlo k poklesu o 10 až 14 %. V roce 2012, kdy se náhrada 

mzdy platila 21. kalendářních dní namísto dvou týdnů, je vykazováno přibližně stejné snížení. 

Tento rapidní pokles způsobily změny týkající se především zavedení karenční doby 

v prvních třech dnech pracovní neschopnosti a vyplácení 14. kalendářních dní náhrady mzdy 

zaměstnancům vyskytující se v dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatelem (od roku 

2011 se zvýšila doba výplaty náhrady mzdy na 21. kalendářních dní pracovní neschopnosti). 

Náhrada mzdy je placena od čtvrtého dne a to pouze za dny, ve kterých měl zaměstnanec 

sjednanou směnu (tj. pouze za pracovní dny).
115

 Tyto změny měly výrazný vliv na snížení 

počtu pracovních neschopností (viz. Tabulka 4.3).  

 

                                                           
115 Srov. Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/5594>. 

[citováno 2012-04-12]. 

 

http://www.mpsv.cz/cs/5594
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Tab. 4.3 Ukazatelé pracovní neschopnosti v letech 2003 – 2011 ve společnosti UNEX a.s. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet 

ukončených 

případů PN 

6 676 6 927 7 593 6 838 9 130 6 688 2 845 2 062 2 263 

Počet 

prostonaných 

dnů 

77 758 83 500 84 359 82 546 95 429 72 942 38 009 28 266 29 742 

Průměrná doba 

trvání jednoho 

případu PN 

11,64 12,05 11,11 12,07 10,45 10,90 13,36 13,71 13,14 

Porušení 

léčebného 

režimu 

21 27 26 23 34 20 8 7 7 

Zdroj: Interní materiály společnosti UNEX a.s. 

Pokles počtu pracovně neschopných zaměstnanců ve společnosti UNEX se projevil už v roce 

2008, protože došlo ke změnám, které jsou zde už zmíněny. V roce 2009 byl zaznamenán 

rapidní pokles, který byl zčásti zaviněn i celosvětovou hospodářskou krizí. Toto výrazné 

snížení setrvávalo i následující léta.  Povinnost vyplácet náhradu mzdy ve velké míře 

ovlivnilo zaměstnavatele, jelikož tuto náhradu mzdy je nucen vyplácet ze svých finančních 

zdrojů a navíc se mění způsob kontroly zaměstnanců, kteří se nacházejí v režimu dočasně 

pracovní neschopnosti. V předchozím systému nemocenského pojištění prováděla kontrolu 

příslušná OSSZ a od roku 2009 je už v zájmu zaměstnavatele provádět kontroly, aby 

nedocházelo ke zneužívání dočasné pracovní neschopnosti a tím i k neoprávněnému pobírání 

finančních prostředků firmy. Tím dochází ke zvýšení administrativních povinností a k 

dalšímu navýšení nákladů zaměstnavatele z důvodu zprostředkování odborného výcviku 

zaměstnanců určených ke kontrole a logistického zabezpečení těchto osob.
116

 Zaměstnavatelé 

se budou snažit nějakým způsobem motivovat zaměstnance, aby využívali dočasnou pracovní 

neschopnost jen v opravdu nezbytných případech za účelem ušetření finančních zdrojů firmy. 

Motivovat zaměstnance bude zaměstnavatel provádět například formou poskytování 

mimořádných odměn, benefitů nebo dovolené navíc, pokud absence nepřesáhne povolenou 

                                                           
116

 Srov. Internetové stránky společnosti BOIS. Dostupné z:  

<http://www.bois.cz/cz/index.php?modul=fyzickaostraha&detail=936&article=Kontrola-nemocnych>. [citováno 

2012-04-12]. 
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hranici za určité období.  Zaměstnanci si proto raději vezmou dovolenou, než aby zůstávali v 

režimu dočasné pracovní neschopnosti. Nebo se vydají tou nejhorší cestou a tou je, že nemoc 

přecházejí a chodí nemocní do práce namísto toho, aby doma odpočívali a léčili se.  

Přechozené a nedobře vyléčené onemocnění sebou přináší mnoho negativních důsledků. 

Dochází ke zpomalování procesu uzdravování a ke zdravotním komplikacím, které se mohou 

negativně promítnout na zdraví člověka a může to potom vést k dlouhodobému onemocnění a 

tím i k dlouhodobé pracovní neschopnosti. V tabulce 4.1 je analyzován průměrný počet 

prostonaných dnů zaměstnance ve společnosti UNEX. V letech 2009 – 2011 je zaznamenán 

nárůst tohoto průměru o 2 až 3 dny, takže se současný systém skutečně promítl do 

prodloužení nemocnosti zaměstnanců. Přítomnost nemocných v zaměstnání souvisí také s tím, 

že lidé mají strach ze ztráty zaměstnání. Vysoká nezaměstnanost v Olomouckém kraji, kde 

sídlí analyzovaný podnik, častá nebo dlouhotrvající pracovní neschopnost podnítila strach ze 

ztráty pracovního místa u zaměstnanců společnosti UNEX. K tomu, že nemocní chodí do 

práce, přispělo i zavedení karenční doby a nepracovní dny, za které není náhrada mzdy 

vyplácena a zavedení častějších a přísnějších kontrol nemocných, které jsou v režii 

zaměstnavatele. Pokud se kontrolou zjistí, že zaměstnanec nějakým způsobem porušil léčebný 

režim, může být zaměstnavatelem přísně potrestán formou nevyplacení náhrady mzdy a 

nemocenských dávek, okamžité zrušení pracovní neschopnosti a v nejhorším případě se 

zaměstnavatel může rozhodnout pro variantu, při které dojde k rozvázání pracovního poměru 

se simulujícím zaměstnancem zneužívající systém nemocenského pojištění.     

Po uplynutí tří týdnů vyplácí zaměstnanci od 22. kalendářního dne pracovní neschopnosti 

příslušná OSSZ nemocenské dávky. Díky těmto změnám došlo k přenesení velké části 

administrativní činnosti spojené s vyplácením nemocenského na příslušné OSSZ, jelikož za 

účinnosti původního zákona o nemocenském pojištění, vyplácel dávky nemocenského 

pojištění zaměstnavatel z vybraného pojistného a vzniklý rozdíl se zúčtoval s příslušnou 

okresní správou sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel musel také vést sám veškerou 

evidenci týkající se vyplácení nemocenských dávek.
117

  

                                                           
117 Srov. Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/5594>. 

[citováno 2012-04-12]. 
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4.1 Vlastní doporučení  

Dočasnou pracovní neschopnost lze snížit i jiným způsobem než vyplácením nízké 

náhrady mzdy v prvních 21 dnech pracovní neschopnosti. Mnoho zaměstnanců nechce chodit 

do práce ne jen z toho důvodu, že pobírá nízký příjem, ale také proto, že jeho pracovní 

podmínky, pracovní prostředí a vybavení pracoviště jsou nekvalitní. Pokud zaměstnanec 

pracuje každý den v nečistém, prašném a hlučném prostředí a nedochází ke střídání 

zaměstnanců v tomto úseku pracoviště, bude chodit zaměstnanec do práce s odporem. 

Atmosféra na pracovišti ze strany spolupracovníků a samotného zaměstnavatele je také 

důležitým faktorem ovlivňující docházku do práce. Pokud dochází na pracovišti k šikaně 

zaměstnance ze strany zaměstnavatele (tzv. bossing), která je prováděna například formou 

přidělování neúměrného množství práce a nesmyslných úkolů, případně podřadné práce, která 

ani omylem neodpovídá zaměstnancovým schopnostem nebo dochází k zaúkolování 

zaměstnance těsně před koncem směny, má to velký dopad na zaměstnancovu psychiku a tím 

i na jeho docházku vůbec. Proto doporučuji vytvořit takové pracovní prostředí a kolektiv 

zaměstnanců, který by byl akceptovatelný pro pracovníka. Dále doporučuji zavést časté 

provádění kontrol, které by zajišťovaly rovné a spravedlivé zacházení všech zaměstnanců ze 

strany zaměstnavatele.   

Další možností, jak může zaměstnavatel snížit pracovní neschopnost zaměstnanců je  

podporovat zdraví a zdravý životní styl svých zaměstnanců formou pořádání různých 

sportovních akcí firmy, poskytování poukázek do fitness center, nabízení programů na 

odvykání kouření, zdravé stravování v závodních jídelnách a zlepšení služeb závodní 

preventivní péče. Tato doporučovaná opatření mají za cíl zvýšit motivaci zaměstnanců na 

snižování neoprávněných pracovních neschopností a tím by došlo ke snížení finančního 

zatížení zaměstnavatelů. 

V současném systému nemocenského pojištění došlo ve společnosti UNEX ke snížení 

pracovních neschopností a počtu prostonaných dnů o více jak 60 %.  K tomuto snížení 

přispěla i celosvětová hospodářská krize. A co se týče průměrné doby trvání jednoho případu 

pracovní neschopnosti, tak zde došlo ke zvýšení o 18 %. To je zapříčiněno tím, že 

zaměstnanci přecházejí lehčí nemoci jako je kašel a rýma kvůli zavedení karenční doby 

v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti a výplaty náhrady mzdy pouze za 

pracovní dny (tj. náhrada mzdy se nehradí za svátky, víkendy a za dny, ve kterých 

zaměstnanec nemá sjednanou směnu). Tím dochází ke zhoršování zdravotního stavu 

nemocného, ze kterého potom vyplyne závažnější onemocnění, která mohou stát zatížit po 
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finanční stránce mnohem více (pobyty v nemocnicích a v ozdravných zařízeních) než vyšší 

dávky poskytované v předchozím systému. Proto navrhuji zrušit jednu ze zavedených 

opatření a tou je nevyplácení náhrady mzdy za nepracovní dny. Zaměstnanci sice opět vyjdou 

první tři dny pracovní neschopnosti finančně naprázdno, ale alespoň jim zaměstnavatel bude 

hradit všechny následující dny dočasné pracovní neschopnosti.    

Další negativní jev vidím na přenesení části povinností a především nákladů ze státu 

na zaměstnavatele, kdy musí prvních 21. kalendářních dní pracovní neschopnosti vyplácet 

zaměstnancům náhradu mzdy ze svých finančních prostředků.  Zde se může vyskytnout 

nebezpečí a to v tom, že si na zaměstnance, kteří mají už od narození špatný zdravotní stav a 

jsou nuceni být často během roku v režimu dočasné pracovní neschopnosti, najde 

zaměstnavatel jinou záminku, díky které jsou tito zaměstnanci propuštěni z práce, aby 

zaměstnavatel ušetřil vysoké náklady v podobě náhrad mzdy. Zde bych raději navrhl jinou 

variantu, která zabrání zneužívání nemocenské, jako například zavést přísnější úpravy pro 

ošetřující lékaře, kteří posílají zaměstnance na nemocenskou. Existuje mnoho případů, kdy 

ošetřující lékař, udělil neschopenku zaměstnanci jen na požádání bez existence zjevných 

zdravotních příčin, stejné je to i s povolováním vycházek. Pokud pracovní neschopnost lékaři 

vystaví, měli by ručit za to, že jeho zdravotní stav opravdu potřebuje domácí léčení. Měli by 

být také zavedena přísnější pravidla pro posuzování pracovní neschopnosti ošetřujícím 

lékařem. Lékaři by měli být více kontrolování při udělování pracovních neschopností a měli 

by být přísněji postihnuti při porušení svých povinností.  
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5 Závěr 

 V diplomové práci jsem si stanovil za cíl analyzovat povinnosti akciové společnosti 

UNEX v nemocenském pojištění a při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců 

v současném systému nemocenského pojištění, který začal působit v českém právním řádu od 

1. 1. 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Součástí 

cíle byla i analýza a zhodnocení dopadu tohoto systému na společnost UNEX a.s., 

identifikování jeho problémových oblastí a navrhnutí zlepšovacích opatření. 

Dočasnou pracovní neschopnost můžeme chápat jako negativní jev pro hospodářství 

státu, jelikož se jedná o stav, kdy zdravotní stav pojištěnce není v normě a nemůže proto 

vykonávat dosavadní zaměstnání. Tím dochází k poklesu produktivity práce, k omezení 

spotřeby domácností kvůli nízkým příjmům a tím i k poklesu HDP. Na druhé straně dochází 

ke zvyšování výdajů na zdravotní péči z důvodu vyplácení finanční kompenzace ušlé mzdy z 

výdělečné činnosti zaměstnanců.  S dočasnou pracovní neschopností souvisí i stav, ve kterém 

dochází k simulování zdravotního stavu ze strany některých nezodpovědných jedinců a tím 

dochází ke zneužívání dávek nemocenského pojištění. Současný systém je ale nastaven tak, 

aby se těmto lidem už nevyplatilo zůstávat v pracovní neschopnosti. Bohužel tady ta 

skutečnost měla dopad i na občany, kteří mají skutečně zdravotní problémy a z důvodu 

zavedení karenční doby v prvních třech dnech pracovní neschopnosti a vyplácení finanční 

náhrady pouze za pracovní dny přiměla občany raději přecházet lehčí onemocnění jako je 

kašel, rýma, bolest hlavy či zvýšená teplota a raději docházet do zaměstnání.  Podle mého 

názoru by měl být systém nastaven tak, aby eliminoval občany, kteří neoprávněně pobírají 

náhradu mzdy a nemocenské dávky a na druhé straně dostatečně zajistit ty, u kterých to jejich 

zdravotní stav skutečně vyžaduje. Tímto směrem by se měly ubírat další právní úpravy 

nemocenského pojištění. Navrhnout ale takový systém nemocenského pojištění, který bude 

takto nastavený, nebude snadné, protože se zde najdou nakonec jedinci, kteří se ho budou 

snažit zneužít. Já osobně bych zavedl přísnější právní úpravu pro ošetřující lékaře, kteří 

vystavují pracovní neschopnosti, zlepšil bych pracovní podmínky a vybavení pracoviště 

zaměstnanců, podporoval bych jejich zdraví a životní styl a zavedl bych vyplácení náhrady 

mzdy za nepracovní dny v prvních 21. kalendářních dnech pracovní neschopnosti.  

Práce byla rozdělena do tří částí, ve kterých jsem vytyčené cíle zpracovával a které 

jsem splnil v plném rozsahu. Ve své práci jsem vycházel ze zákonných norem především  
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ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsem čerpal informace 

z odborných publikací týkající se zkoumané problematiky a z internetových zdrojů 

Ministerstva práce a sociálních věcí a Státní správy sociálního zabezpečení. 
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VPTM  Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

PPM  Peněžitá pomoc v mateřství 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

OSSZ  Okresní správa sociálního zabezpečení 

ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení 

ZNP  Zákon o nemocenském pojištění  

DPN  Dočasná pracovní neschopnost 

RH  Redukční hranice 

SSP  Státní sociální podpora 

FO  Fyzická osoba 

PO  Právnická osoba 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

ČSOB  Československá obchodní banka 

DVZ  Denní vyměřovací základ 
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