
Systém dávek nemocenského pojištění 

Abstrakt 

Tématem této diplomové práce jsou dávky nemocenského pojištění, které tvoří ucelený 

systém, jehož hlavním cílem je poskytnout ekonomicky činným osobám zabezpečení při 

zpravidla krátkodobé ztrátě na výdělku v důsledku sociálních událostí, jako je nemoc, 

ošetřování člena rodiny, těhotenství či mateřství. V práci jsou zejména rozebírány podmínky 

pro vznik nároku na jednotlivé dávky, jakož i určování jejich výše.  Vzhledem ke značné 

komplikovanosti některých výpočtů souvisejících s dávkami nemocenského pojištění, jsou 

v průběhu celé práce na vhodných místech uváděny praktické příklady. Pozornost je rovněž 

věnována některým konkrétním oblastem nemocenského pojištění, a to zejména pro jejich 

relativně novou právní úpravu.  

Text diplomové práce je, kromě úvodu a závěru, rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola 

se svým obsahem přímo nevěnuje dávkám nemocenského pojištění, ale má za cíl uvést 

čtenáře do celkové problematiky nemocenského pojištění, nastínit jeho vývoj a základní 

principy.  Druhá kapitola se zaměřuje na účast na nemocenském pojištění, a to jak 

zaměstnanců, tak osob samostatně výdělečně činných. Problematika účasti na nemocenském 

pojištění je velice významná z hlediska posuzování vzniku nároku na konkrétní dávky 

nemocenského pojištění, a to z toho důvodu, že účast na nemocenském pojištění je jednou ze 

základních podmínek pro to, aby osobě vznikl nárok na jakoukoliv z dávek nemocenského 

pojištění. Třetí kapitola se již zabývá samotnými dávkami nemocenského pojištění, 

tj. nemocenským, peněžitou pomocí v mateřství, dávkou otcovské poporodní péče, 

ošetřovným, dlouhodobým ošetřovným a vyrovnávacím příspěvkem v těhotenství a mateřství. 

U jednotlivých dávek nemocenského pojištění jsou pak u každé z dávek zvlášť rozebrány 

zvláštní podmínky nároku na ně, jakož i určování jejich výše a podpůrčí doba, což je doba, po 

kterou lze osobě při splnění zákonem stanovených podmínek dávku nemocenského pojištění 

poskytovat. Čtvrtá a poslední kapitola přináší ucelený přehled nejdůležitějších změn právních 

předpisů v oblasti nemocenského pojištění, které byly provedeny v době mimořádných 

opatření při epidemii související s onemocněním COVID 19, a to od počátku epidemie až do 

současnosti.  
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