
V České republice je nemocenské pojištění tradiční součástí oblasti sociálního zabezpečení, 

jehož právní úprava zpravidla věcně navazuje na právní úpravu jiných oblastí. Jedná se např. 

o právní úpravu pracovního či obchodní práva nebo oblast odměňování. Účelem 

nemocenského pojištění je především finanční zabezpečení ekonomicky aktivních osob pro 

případ krátkodobé ztráty příjmu z důvodu vybraných sociálních situací podmíněných změnou 

zdravotního stavu. 

     Na území České republiky byl systém nemocenského pojištění založen již v roce 1888 a 

lze jej charakterizovat jako systém všeobecný, obligatorní a solidární. Tyto nejvýznamnější 

rysy nemocenského pojištění jsou zachovány s větší či menší intenzitou dodnes.  

     Systém nemocenského pojištění byl v devadesátých letech přizpůsoben ekonomickému 

vývoji, ale přesto nebyl v dostatečné míře reformován tak, aby dobře fungoval v podmínkách 

tržní ekonomiky. Systém postrádal dostatečné ekonomické motivační mechanismy a v řadě 

případů byl zneužíván. Myšlenkové zásady, ze kterých vycházel zákon o nemocenském 

pojištění zaměstnanců, byly v roce 1956 poměrně progresivní, nicméně nutno konstatovat, že 

i přes četné novelizace si zachoval až do účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění 

řadu prvků poplatných tehdejší společenské situaci a názorům. Důsledkem dlouhé více než 

padesátileté doby existence hmotněprávní úpravy nemocenského pojištění zaměstnanců lze 

logicky dovodit, že tato úprava byla již v současné době zastaralá. 

     Tyto důvody vedly ke komplexní přestavbě systému nemocenského pojištění. Nová právní 

úprava nemocenského pojištění je tedy důvodem zpracování mé rigorózní práce. 

      Část I. se věnuje nemocenskému pojištění z pohledu ústavního pořádku České republiky a 

poukazuje na hmotněprávní meze nemocenského pojištění obsažené v Listině základních práv 

a svobod, podle nichž mají občané právo na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti 

k práci. Je zde zmíněn i princip rovnosti žen a mužů jak v účasti na nemocenském pojištění, 

tak i v podmínkách nároku na dávky nemocenského pojištění, na jejich poskytování, výši a 

výplatu. 

     O nemocenském pojištění jako právních vztazích sociálního zabezpečení založených na 

charakteru sociální události pojednává část II. Nemocenské pojištění je součástí systému 

sociálního zabezpečení. Právní vztahy nemocenského pojištění jsou založeny na pojistném 

principu. V jednotlivých kapitolách jsou popsány právní vztahy založené jak na pojistném 

principu tak i principu zabezpečovacím.  

      Nemocenskému pojištění v historickém vývoji se věnuje část III, která je rozdělena do 

čtyř kapitol dle jednotlivých období. První kapitola se zaměřuje na počátky nemocenského 

pojištění na našem území, a to od vzniku svépomocných spolků, reforem Marie Terezie a  



Josefa II. až do období tzv. Taafeho reforem. Postupně docházelo k opouštění dobrovolného 

nemocenského pojištění a začalo se upřednostňovat povinné veřejné pojištění. Druhá kapitola 

popisuje především období první republiky. Třetí a čtvrtá kapitola se věnuje poválečnému 

přijímání důležitých zákonů a reforem v oblasti nemocenského pojištění a soudobému vývoji 

v této oblasti.  

      V části IV. je vysvětlen pojem nemocenského pojištění, a to především v rovině teorie 

práva. Popsány jsou jednotlivé základní sociální události v nemocenském pojištění, jako jsou 

nemoc, pracovní neschopnost, těhotenství a mateřství.  

     Současná platná a účinná právní úprava nemocenského pojištění je obsažena v části V, 

která je rozdělena do kapitol popisujících především hmotněprávní úpravu (účast na pojištění, 

vznik a zánik, jednotlivé dávky). V dalších kapitolách je pak popsána obecně procesněprávní 

úprava, posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění a pojistné na 

nemocenské pojištění. Zmíněny jsou veškeré právní předpisy týkající se oblasti 

nemocenského pojištění. 

     Část VI. popisuje zakotvení nemocenského pojištění v mezinárodních pramenech práva a 

činnost mezinárodních organizací na poli nemocenského pojištění. Zmíněny jsou 

nejdůležitější mezinárodní smlouvy a právní akty Evropských společenství, jimiž je Česká 

republika vázána, a jejichž předmětem je sociální ochrana osob pro případ nemoci a mateřství. 

     V části VII. je podán přehled právní úpravy nemocenského pojištění v jednotlivých 

členských zemích Evropské unie. Nemocenské pojištění není na evropské úrovni nijak 

harmonizováno a není tudíž identické. 

     Zhodnocení  nové právní úpravy nemocenské pojištění je věnována poslední VIII. část. 

Zhodnocení je zaměřeno především na dopad nového zákona o nemocenském pojištění do 

praxe s uvedením naplnění či nedosažení jednotlivých cílů, na kterých byla nová právní 

úprava postavena.  

 


