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Úvod 

 

     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.  
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      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.  
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I. Ústava a Listina základních práv a svobod – zakotvení práva na sociální 

zabezpečení 

 

     Nezadatelné subjektivní lidské právo na sociální zabezpečení, patří mezi sociální práva, 

která je stát povinen realizovat tak, aby bylo jejich naplněním zajištěna důstojnost a svobodný 

rozvoj osobnosti člověka. Toto právo je v České republice zakotveno především v Listině 

základních práv a svobod, která tvoří součást ústavního pořádku České republiky a 

v mezinárodních smlouvách, týkajících se lidských práv, které Česká republika ratifikovala a 

staly se tak součástí právního řádu České republiky (čl. 10 Ústavy). Stát vycházející z ústavní 

hodnoty důstojnosti člověka (čl. 1 Listiny) musí vytvářet takové podmínky, aby lidé byli 

zajištěni pro případ rizik spojených s jejich věkem, zdravotním stavem či nemajetností.1 Stát 

se těchto závazků nemůže zprostit. Zajišťování těchto práv však může zajistit prostřednictvím 

soukromoprávních subjektů.  

      Ústavní pořádek, který je definován v čl. 3 a čl. 112 Ústavy, tvoří v České republice 

především Ústava České republiky, schválená 16. 12. 1992 a publikovaná ve Sbírce zákonů 

ČR pod č. 1/1993 Sb., s účinností od 1. 1. 1993 a Listina základních práv a svobod, schválená 

Federálním shromážděním ČSFR 9. 1. 1991 a publikována ve Sbírce zákonů ČSFR 

s uvozovacím ústavním zákonem pod č. 23/1991 Sb., a znovu vyhlášená usnesením 

předsednictva České republiky a publikovaná ve Sbírce zákonů ČR pod č. 2/1993 Sb. 

Součástí ústavního pořádku České republiky jsou i ústavní zákony České národní Rady, 

přijaté po 6. červnu 1992. Tato zvláštní podoba české ústavy je nazývaná jako tzv. dvojjediná 

ústava. 2 Ústava a Listina tak tvoří určitý celek a jsou nejpodstatnější složkou ústavního 

pořádku České republiky. Svou konstrukcí i strukturou má ústavní pořádek dvojí obsah. 

Zakotvuje jak strukturu státu, včetně základů procesních předpisů ústavního práva, tak i 

základní práva a svobody jednotlivců, resp. i menšin.  

     Ústava České republiky sestává z Preambule a 113 článků, rozdělených do osmi hlav. 

Článek 4 Ústavy stanovuje ochranu práv a svobod pod soudní moc, tím tedy i ochranu práv 

sociálních.  

                                                 
1 Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky, část. 2. Praha: Linde, 
2004, str. 204 
2 Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V.:Ústavní systém České republiky, základy českého ústavního práva. Praha: 
Prospektrum, 1999, str. 74 
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      Listina základních práv a svobod je tvořena usnesením předsednictva ČNR o jejím 

vyhlášení jako součásti ústavního pořádku České republiky a dále vlastním textem, který se 

skládá z neoznačené preambule a 44 článku rozdělených do šesti hlav.  

     Preambule zdůrazňuje přirozená práva člověka, práva občana a svrchovanost zákona a 

navazuje na demokratické a samosprávné tradice našich národů, jejichž právo na sebeurčení 

uznává.  

     Požadavek na svobodu a rovnost v důstojnosti i v právech a právo každého na zachování 

lidské důstojnosti (čl. 1 a 10 Listiny) lze považovat za určující faktor celého sociálního práva. 

Objevuje se jak v konceptu rovnosti a zákazu diskriminace, tak i v pojetí všech dávek, jejichž 

účelem je chránit příjem jedince.3 

     Hlava první zakotvuje zásady, na nichž jsou práva a svobody založeny. Jedná se především 

o rovnost, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost, nezrušitelnost základních práv a 

svobod a zákonné omezení základních práv a svobod. 

     Rovnost v právech má podobu zákazu diskriminace v čl. 3 odst. 1 Listiny jako stav 

neexistence jakýchkoliv právních či formálních privilegií. Přičemž je nutno rozlišit 

diskriminaci negativní, která je obecně nepřípustná a diskriminaci pozitivní, která se někdy 

připouští. Např. tak jak je uvedeno v čl. 4 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen 

(č. 62/1987 Sb.), kde se stanoví, že dočasná zvláštní opatření, která jsou zaměřená na faktické 

urychlení zrovnoprávnění žen a mužů, nebudou považovány za diskriminaci (v negativním 

smyslu), stejně jako opatření zaměřená na ochranu mateřství.   

     Za diskriminační nelze např. považovat poskytování vyrovnávacího příspěvku 

v těhotenství a mateřství pouze ženě pojištěnce, i když se muži i ženy podílejí stejnou měrou 

na odvodu pojistného na nemocenské pojištění. 

     K tomu lze také uvést, že nerovnost v poskytování peněžité pomoci v mateřství jako dávky 

nemocenského pojištění byla do určité míry odstraněna novým zákonem o nemocenském 

pojištění, kdy muži (pojištěnci) byl přiznán nárok na dávku při splnění zákonem stanovených 

podmínek. Peněžitá pomoc v mateřství náleží muži (pojištěnci) pouze za předpokladu, že 

převezme dítě do péče nahrazující péči rodičů, pečuje-li o dítě, jehož matka zemřela nebo je 

otcem dítěte či manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nesmí nebo nemůže o 

dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, nebo pokud pečuje o dítě a je otcem dítěte 

nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o 

dítě. 

                                                 
3 Koldinská, K. Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 167 
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     Nezadatelnost práv a svobod lze chápat jako nemožnost vzdát se těchto práv a svobod ve 

prospěch někoho jiného nebo celku. Nemohou být postoupeny ani pominuty.  

     Práva a svobody nemohou být žádným způsobem odňaty, tj. jsou nezcizitelné. Jednotlivec 

se jich nemůže vzdát, ani postoupit smlouvou, za úplatu nebo darem.  

     Pro práva a svobody neplatí, že uplynutím určitého času se jich již nelze dovolat. Listina 

zaručuje jejich nepromlčitelnost. 

     Žádný státní orgán nemůže práva a svobody legitimně odebrat, nemohou být zrušeny 

žádným právním předpisem libovolné právní síly, ani hlasováním lidu v referendu, tj. jsou 

nezrušitelná. 

   Ústavně zakotvená práva a svobody nejsou však neomezitelná. Meze základních práv a 

svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod upraveny 

pouze zákonem (čl. 4 odst. 2 Listiny). Zákonodárce nemůže postupovat libovolně při 

přijímání zákonů a při zákonné úpravě musí respektovat podstatu a smysl základních práv a 

svobod.      

      Sociální práva spolu s právy hospodářskými a kulturními jsou zakotveny v hlavě IV. (čl. 

26 – 35) Listiny základních práv a svobod.  

      V čl. 29 Listiny je zakotveno právo žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na 

zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. Příslušníci těchto skupin 

mají nárok na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní podmínky. V odst. 2 čl. 29 je 

pak zaručeno mladistvým a osobám zdravotně postiženým právo na zvláštní ochranu 

v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. Tato větší než rovná práva těmto 

skupinám obyvatelstva jsou legitimována tím, že v těchto vztazích jsou v horším postavení 

než ostatní lidé. Podrobnosti upravuje např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů.  

      Právo občana na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci, jakož i 

při ztrátě živitele je vymezeno v čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Právo 

každého, kdo je v hmotné nouzi, na pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních 

životních podmínek upravuje odst. 2. Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při 

nezpůsobilosti k práci nebo při ztrátě živitele je provedeno zákonem č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění, zákonem či. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zákonem č. 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a 

v dosud neúčinném zákoně č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění. Podrobnosti týkající se 

práva na pomoc nezbytnou pro zajištění základních životních podmínek stanovuje zákon č. 

110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Organizační uspořádání sociálního 
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zabezpečení včetně působnosti orgánů státní správy upravuje zákon č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení.  

     Jak již bylo uvedeno výše, sociální ochrana v podobě ochrany zdraví a zabezpečení při 

vzniku nemoci a nezpůsobilosti k práci je garantována Listinou v čl. 30 i čl. 31. Nemoc lze 

považovat za sociální událost především z hlediska potřeby zdravotní péče a také z hlediska 

nedostatku příjmu v důsledku pracovní neschopnosti.  

     Nemoc je zcela nezávislá na vůli jedince a má dopad na jeho schopnost zabezpečit sám 

sebe i svou rodinu. Nemoc znamená nejen omezení jedince v jeho dosavadním běžném životě, 

ale i potřebu změny životního rytmu a rovněž nemožnost vykonávat plně dosavadní 

výdělečnou činnost.4 Pokud nemoc zabraňuje nemocnému ve výkonu výdělečné činnosti, je 

pro tyto případy pojištěnec zabezpečen dávkou nemocenského pojištění; nemocenským. 

Sociální ochrana v době dočasné pracovní neschopnosti je poskytnuta i v podobě náhrady 

mzdy, kterou má povinnost poskytnout zaměstnavatel dle ustanovení zákoníku práce. 

Dočasná pracovní neschopnost je definována jako důležitá osobní překážka v práci a 

povinností zaměstnavatele je omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po celou dobu takové 

pracovní neschopnosti. 

     Podle čl. 31 Listiny má každý právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného 

pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které 

stanoví zákon. Zákonnou úpravu lze nalézt např. v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, 

zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákoně č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění, aj. Definovat zákonné vymezení obsahu a rozsahu podmínek a 

způsob uplatnění práva občana na bezplatnou zdravotní péči je možné jen zákonem. Této 

povinnosti se zákonodárce nemůže zbavit tím, že zplnomocní orgán moci výkonné k vydání 

právních norem nižší právní síly než zákon.5  

     Zdravotní pojištění zůstává základním zdrojem financování zdravotní péče poskytované na 

území České republiky. Stát stanovuje povinnost, aby osoby byly na základě principů 

vzájemnosti a solidarity pojištěny. Nárok občanů na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní 

pomůcky je vázán na ústavní požadavek a rámec veřejného pojištění.  

     Ochrana rodičovství a rodiny, dětí a mladistých je obsahem čl. 32 Listiny. Ženě 

v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní 

podmínky. Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. Stát tak vyjadřuje závazek 

pomáhat těmto subjektům ve zvýšené míře než jiným jednotlivcům, kteří nenaplňují takové 

                                                 
4cit. Koldinská, K. Sociální právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 83 
5 nález ÚS ČR Pl. 35/95 ze dne 10. 7. 1996  
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znaky, nejsou rodiči a netvoří rodinu, nejsou dětmi nebo mladistvými. Vyrovnání objektivně 

daných nevýhod a zdravotních potíží, které vyplývají  z těhotenství, jsou důvodem proto, aby 

se ženě v těhotenství zaručila zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a těmto poměrům 

odpovídající pracovní podmínky. Ochrana ženy v době těhotenství se dotýká nejen ochrany 

v pracovněprávním vztahu, ale také ochrany jejího příjmu. Pokud žena v průběhu těhotenství, 

popř. i mateřství dále vykonává svou práci, může svého zaměstnavatele požádat, aby ji 

převedl na jinou práci, která bude více odpovídat jejímu zdravotnímu stavu. Zaměstnavatel je 

povinen této žádosti vyhovět. Pokud by po tomto převedení dosahovala žena nižšího výdělku, 

zakládala by tato skutečnost diskriminaci z důvodu těhotenství a mateřství, což není 

přípustné. Ke snížení výdělku dochází v důsledku těhotenství či mateřství, jedná se proto o 

sociální událost nemocenského pojištění, ze kterého se poskytne pojištěnce vyrovnání ušlého 

rozdílu mezi příjmy dosahovanými před převedením a po převedení na jinou práci, a to 

v podobě vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. V době čerpání mateřské 

dovolené, především v souvislosti s péčí o dítě, vzniká ženě nárok na peněžitou pomoc 

v mateřství.  Sociální ochrana v podobě určitého materiálního zabezpečení je poskytována i 

zaměstnanci, který pečuje o své nemocné dítě. K této péči je zaměstnavatel povinen 

poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy. Ušlý příjem v důsledku péče o dítě pak 

nahrazuje dávka nemocenského pojištění; ošetřovné. Touto dávkou se řeší situace, kdy jeden 

z rodičů musí doma pečovat o dítě, které onemocnělo. Dávku lze nárokovat i v případě 

ošetřování jiného člena domácnosti.  

     Podrobnosti týkající se čl. 32 stanoví zákon o rodině č. 94/1963 Sb., v úplném znění č. 

210/1998 Sb., zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., zákon č. 117/1995 o státní 

sociální podpoře aj.  

     Práva žen na zvláštní ochranu, stanovená v čl. 29 a 32 Listiny, je třeba porovnávat 

s právem každého člověka na svobodnou volbu povolání a se zaručeným právem žen na stejné 

podmínky v zaměstnání jaké mají muži.  

     Rozhodnutí Ústavního soudu6 se zabývalo problematikou rovnoprávnosti v přístupu 

k mužům a ženám v případě zákazu noční práce žen. Z nálezu vyplývá, že absolutní zákaz 

noční práce žen a absolutní zákaz vysílat těhotné ženy a ženy pečující o malé děti na pracovní 

cesty by znamenal jejich diskriminaci z hlediska pracovních příležitostí a podmínek pro 

výkon zaměstnání. Práva žen  na zvláštní ochranu stanovená v čl. 29 a 32 Listiny základních 

práv a svobod je třeba porovnávat s právem každého člověka na svobodnou volbu povolání a 

                                                 
6 nález ÚS ČR Pl. 13/94 ze dne 23. 11. 1994 
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se zaručeným právem žen na stejné podmínky v zaměstnání, jaké mají muži. Česká republika 

není vázána žádnou mezinárodní úmluvou, Ústavou ani Listinou základních práv a svobod 

k absolutnímu zákazu vysílat těhotné ženy a ženy pečující o malé děti na pracovní cesty. 

     Reálné využívání sociálních práv je garantováno v čl. 36 Listiny. Každý se může domáhat 

stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranné soudu a ve stanovených 

případech u jiného orgánu. Jedná se o tzv. právo na spravedlivý proces.   

      Ke znakům právního státu neoddělitelně patří hodnota právní jistoty a z ní vyplývající 

princip ochrany důvěry občanů v právo, které jsou v nejobecnější podobě obsaženy v článku 1 

odst. 1 Ústavy. Povaha materiálního právního státu přitom obsahuje s ním rovněž spjatou 

maximu, podle níž, jestliže někdo jedná v (oprávněné) důvěře v určitý zákon (resp. v právo 

jako takové), nemá být ve své důvěře zklamán. Ochrana jednání učiněného v důvěře v právo 

předpokládá, že právnická nebo fyzická osoba jedná v důvěře nejen v text relevantního 

právního předpisu, ale zejména též v důvěře v trvající výklad takového předpisu orgány 

veřejné moci, včetně praxe správních úřadů a výkladu práva správními soudy.7 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 nález ÚS ČR  III. 705/06 ze dne 14. 2. 2008 
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II. Pojem sociální zabezpečení, právní vztahy 

 

       Prostřednictvím celého systému sociálního zabezpečení i jeho jednotlivými nástroji je 

uskutečňována sociální politika každého státu. Sociální zabezpečení a jeho jednotlivé prvky 

se v průběhu dějin vyvíjely a již v 16. století se objevovaly první náznaky „péče o chudé“. 

Pojem sociálního zabezpečení se však jako ucelený systém vytvořil až na přelomu 19. a 20. 

století. 

      Sociálnímu zabezpečení se přikládá v různých zemích různý obsah a jako pojem je často 

interpretován velmi odlišnými způsoby. Tyto odlišnosti lze spatřovat v charakteru, formě, 

cílech i vymezení okruhu sociálních událostí. V užším pojetí se pod pojmem sociální 

zabezpečení rozumí např. pouze důchodové zabezpečení a sociální služby. Toto pojetí je u nás 

prakticky rozšířeno již od roku 1964, kdy byl takto nesprávně označen zákon, který byl přijat 

v souvislosti s reformami národního pojištění, které u nás probíhaly v letech 1954 až 1964. 

V širším mezinárodním pojetí je možno zahrnovat do sociálního zabezpečení: péči o zdraví 

(léčebná i preventivní), zabezpečení při dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úrazy, 

zabezpečení matek v případě těhotenství a mateřství, pomoc při výchově dětí v rodině, 

zabezpečení při invaliditě, zabezpečení ve stáří, zabezpečení rodinných příslušníků a 

pozůstalých a zabezpečení v nezaměstnanosti. Tento obsah sociálního zabezpečení poprvé 

vymezila úmluva č. 102 z roku 1952 přijatá Mezinárodní konferencí práce. 

     Tato konvence také podává přesnou a stále ještě používanou definici sociálního 

zabezpečení. „Sociální zabezpečení je souhrn zákonných opatření, která chrání jedince a 

jeho rodinu před následky dočasného či trvalého přerušení pracovních výdělků, anebo 

podstatného snížení reálných příjmů v důsledku zdravotních či rodinných nákladů, za 

účelem udržení sociálně přiměřené životní úrovně“ .8 

     Sociální zabezpečení lze charakterizovat jako soubor právních norem, institutů, institucí a 

vztahů, jejichž účelem je předcházet možným sociálním rizikům, odstraňovat nepříznivé 

následky, které vzniknou jedincům v důsledku stanovených sociálních událostí, a vytvářet tak 

příznivé podmínky pro všestranný sociální rozvoj člověka. 

     Pojem sociálního zabezpečení prošel četným terminologickým vývojem. Tento pojem byl 

podstatně modifikován teorií sociálního státu známou jako „social welfare state“. Social 

welfare se v sociálním státě zpravidla uskutečňuje sociálním a zdravotním pojištěním, 

                                                 
8 cit. Kotous, J. Sociální politika v evropských zemích, sborník učebních textů. Praha: Karolinum, 1995, str. 14 
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státními podporami a sociální pomocí občanům.9 Poslední fází relevantního terminologického 

vývoje je zavedení pojmu „sociální ochrana“ na půdě Evropské unie. V širším významu 

zahrnuje tento pojem sociální péči, zdravotní a sociální prevenci, pracovněprávní ochranu a 

ochranu sociálního prostředí. V užším pojetí pak zahrnuje sociální zabezpečení jako nárokové 

systémy sociálního pojištění a státního zaopatření, sociální pomoc a služby jako fakultativní 

systémy přiznávané potřebným rozhodnutím oprávněných institucí. 

     Právo sociálního zabezpečení je soubor právních předpisů, které upravují hmotné 

zabezpečení a služby, jež stát zabezpečuje, reguluje nebo poskytuje občanům, kteří 

v důsledku sociální události nemohou být výdělečně činnými a jejichž nezadatelná sociální 

práva zaručená ústavou jsou ohrožena.10  

     Sociální zabezpečení spojuje plnění s právními událostmi, jimiž jsou skutečnosti, na které 

právo váže vznik, změnu nebo zánik právních vztahů, práv a povinností, které zpravidla 

nejsou vyvolány chováním dotčené osoby. Události, se kterými právo sociálního zabezpečení 

spojuje vznik a změnu práv, se někdy označují jako „riziko“.  

     „Občané se dostávají do různých životních situací 

     1. přirozených – fyziogenních 

     a) biologických (narození, dospívání, těhotenství, stáří a smrt), 

     b) sociálních (životní start, založení rodiny, výdělečná činnost), 

     2. nepřirozených – patogenních 

     a) biologických (nemoc, invalidita), 

     b) sociálních (dezintegrace). 

     V některých životních situacích jsou lidé ohroženi: 

     a) ztrátou příjmů (výdělků), 

     b) mimořádnými velkými výdaji, 

     c) mimořádnými zdravotními či sociálními omezeními.“11 

     Předmětem veřejného zájmu jsou životní situace, které mohou vyvolávat sociální napětí. 

Stát má zájem na sociální stabilitě jako předpokladu ekonomického rozvoje, a proto uznává 

vybrané životní situace jako naléhavé a organizuje pro tyto případy sociální řešení. Životní 

situace, které jsou veřejnoprávně uznané a je s nimi spojováno sociální opatření ve prospěch 

postiženého, se označuje jako sociální událost. Sociální události jsou tedy právní skutečnosti, 

                                                 
9 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 4 - 5 
10 cit. Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 20 
11 cit. Tomeš, I. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 1998, str. 88 
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na které právo sociálního zabezpečení váže vznik, změnu nebo zánik příslušných právních 

vztahů. 

     Vznik práva na určitý druh zabezpečení je spojen se vznikem sociální události, popřípadě 

po doplnění dalších právem stanovených podmínek.  Od vzniku práva na zabezpečení je třeba 

odlišit nárok na konkrétní plnění, dávku nebo službu sociálního zabezpečení. Nastane-li 

sociální událost, vznikne zabezpečené nebo pojištěné osobě nárok přímo ze zákona nebo 

smlouvy. Oprávněná osoba má také právo žádat o poskytnutí určité dávky z některého 

systému sociálního zabezpečení. 

      Sociální události lze členit podle různých kategorií. Nejvíce užívané členění je podle 

jednotlivých subsystémů sociálního zabezpečení. Sociální události mohou být předvídatelné a 

nepředvídatelné, podle skutečnosti, zda je známo, že sociální událost nastane a určitým 

způsobem negativně postihne sociální postavení subjektu či nikoliv. Tak jak je uvedeno výše 

rozlišujeme dále sociální události na ty, které nastávají vlivem působení biologických faktorů 

nebo společenských. Biologické sociální události jsou zcela nezávislé na vůli jedince i na 

fungování společnosti či státu. Těmito událostmi  jsou např. narození, smrt či porucha zdraví. 

Sociální události závislé na fungování společnosti, na její životní úrovni, sociálním systému a 

do určité míry i na činnosti jednotlivce jsou např. nezaopatřenost dítěte či nedostatečný 

příjem. V rámci tohoto členění pak dělíme sociální události na ty, které vznikly přirozeně a ty, 

které jsou nepřirozené, které by neměly být běžnou součástí života člověka, není ale možné 

jim zcela zabránit. Sociální události také lze členit na přímé a nepřímé. V případě přímé 

sociální události se stává osoba, u níž nastala sociální událost, přímo subjektem právního 

vztahu. Příkladem je dosažení důchodového věku. U nepřímých sociálních událostí nastává 

sociální událost u jedné osoby a oprávnění vyplývající z právního vztahu mají v důsledku této 

sociální události jiné osoby.12 

     Smyslem sociálního zabezpečení je eliminace negativního dopadu určitých skutečností 

v životě člověka. Právní vztahy pak obsahují právní regulaci chování účastníků těchto vztahů.     

      Právní vztahy sociálního zabezpečení založené na charakteru sociální události jsou právní 

vztahy zdravotního pojištění, důchodového pojištění, nemocenského pojištění, úrazového 

pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci (péče). 

     Dle principu vzájemných práv a povinností v právním vztahu pak  členíme právní vztahy 

na ty, které jsou založeny na pojistném principu a právní vztahy založené na principu 

zabezpečovacím. Pojistný princip se uplatňuje ve zdravotním pojištění, důchodovém 

                                                 
12 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 79 - 81 
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pojištění, nemocenském pojištění a úrazovém pojištění. Státní sociální podpora a sociální 

pomoc jsou systémy založeny na principu zabezpečovacím. Takovéto členění je založeno 

v prvé řadě na míře spoluúčasti oprávněné osoby, resp. ve vzájemnosti práv a povinností 

účastníků. Společné pro tyto oba principy je právo účastníka právního vztahu na dávku a 

realizace dávkového plnění v peněžní nebo věcné formě. 

     Pojistný princip je založen na vysoké míře solidarity mezi pojištěnci a vyznačuje se 

vzájemnou podmíněností práv a povinností, jejichž naplnění zajišťuje vyváženost systému 

z hlediska financování. Povinností pojištěnce je plnění pojistné povinnosti; placení pojistného, 

čemuž odpovídá právo na poskytnutí pojistného plnění – dávky. Pojištěnec si přispívá na 

budoucí pojistnou událost, která mu dává právo požadovat pojistné plnění v podobě sociální 

dávky. 

     Zabezpečovací princip se vyznačuje neexistencí participace účastníka, což vede k výrazně 

větší míře sociální solidarity. Mezi právy a povinnostmi subjektů právních vztahů není 

z hlediska financování systému vzájemná podmíněnost. Nárok na plnění; sociální dávku 

vyplývá přímo ze zákona a vzniká již existencí sociální události a splněním souvisejících 

podmínek. Oprávněný neplní žádné povinnosti vztahující se k placení pojistného a není tudíž 

účasten žádného pojistného vztahu. Právo na poskytnutí dávky není tak podmíněno splněním 

předchozí povinnosti. 

 

1. Veřejné zdravotní pojištění 

 

     Jedná se o pojištění všeobecně platné, na jehož základě se podle jednotné právní úpravy 

poskytuje oprávněným osobám zdravotní péče hrazená z prostředků tohoto obligatorního 

(povinného) zákonného pojištění. Veřejné zdravotní pojištění je tedy pojištění povinné 

veřejnoprávního typu a se zárukou státní realizace. Úprava je obsažena v zákoně č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  

     Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytovaná pojištěncům s cílem 

zachovat nebo zlepšit jejich zdravotní stav. Zákonné zdravotní pojištění se však s ohledem na 

ekonomické možnosti vztahuje pouze na některé zdravotní výkony; např. nejsou hrazeny ty 

úkony, které nesledují léčebný účel. Občanům je však v těchto situacích ponechána možnost 

využít doplňkového dobrovolného smluvního pojištění či připojištění. 

     Každá fyzická osoba musí být zdravotně pojištěna u některé zdravotní pojišťovny. Při 

výběru zdravotní pojišťovny se uplatňuje zásada svobodné volby. Pojištěncem může být 

osoba s trvalým pobytem na území České republiky a dále osoby, které na  území České 
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republiky trvalý pobyt nemají, ale vykonávají zaměstnání pro zaměstnavatele se sídlem nebo 

trvalým pobytem na území České republiky. 

      Pojištěncům veřejného zdravotního pojištění vzniká ze zákona povinnost odvádět pojistné, 

a to zpravidla za jednotlivé kalendářní měsíce. Plátcem pojistného je pojištěnec především 

z titulu pracovního poměru zaměstnance, za kterého se považují i další osoby, dále z titulu 

samostatné výdělečné činnosti, nebo jde-li o osobu bez zdanitelných příjmů. Povinnost 

odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění mají také zaměstnavatelé i stát. Stát je plátcem 

pojistného za určité kategorie osob, kteří se ocitli v určitých sociálních nebo sociálně tíživých 

situacích. Jedná se např. o nezaopatřené děti, poživatele důchodu z důchodového pojištění, 

příjemce rodičovského příspěvku, uchazeče o zaměstnání, ženy na mateřské dovolené, ženy 

pobírající peněžitou pomoc, osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou činnost aj. 

     Příjemcem prostředků ze zdravotního pojištění je zdravotní pojišťovna, která se tak stává 

správcem veřejných prostředků získaných na základě zákona. Zdravotní pojišťovna je tak 

třetím subjektem, který vstupuje do vztahů mezi pacientem a lékařem a její úlohou je získat 

prostředky dle stanovených pravidel a jejich následná efektivní alokace.  

     Ve většině evropských zemích je veřejné zdravotní pojištění součástí nemocenského 

pojištění. Zdravotní pojištění spolu s dalšími druhy sociálního pojištění tak tvoří ucelený 

systém sociálního zabezpečení občanů. 

 

2. Důchodové pojištění 

 

     Důchodový systém v České republice je založen na třech pilířích; v literatuře jsou někdy 

uváděny pouze dva pilíře. Prvním z nich je povinný dávkově definovaný pilíř, který je 

průběžně financován, a jehož účelem je zabezpečení účastníků při zákonem vymezených 

sociálních událostech jako je stáří, invalidita a úmrtí pojištěnce (ovdovění, osiření).  

     Podle příčiny vzniku sociálních událostí jsou poskytovány tyto dlouhodobé dávky: 

starobní důchod, invalidní důchod trojího stupně, vdovský důchod,  vdovecký důchod a sirotčí 

důchod. V době do 31. prosince 2009 byla rozlišována plná a částečná invalidita. S účinností 

od 1. ledna 2010 byla tato úprava nahrazena invaliditou trojího stupně, přičemž jsou od tohoto 

data přiznávány invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně.13 Výše 

důchodů se stanovuje ze základní výměry, která je jednotná, stanovená zákonem pevnou 

                                                 
13 zákon č. 306/2008 Sb., kterým s mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony 
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částkou pro všechny poskytované důchody a procentní výměry, jejíž výše je odvislá od 

získané doby počtu roků důchodového pojištění, včetně doby náhradní a výše osobního 

vyměřovacího základu dosaženého v rozhodném období. 

     Podmínky účasti na důchodovém pojištění, nároku na jednotlivé druhy důchodů, 

podmínky pro stanovení výše důchodů a další otázky související s prováděním výplaty 

důchodových dávek upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1996. Zákon č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, upravuje pojistné na důchodové pojištění, tj. okruh poplatníků, výši 

pojistného, způsob odvodu a další otázky související s touto problematikou. Úkoly ČSSZ a 

OSSZ při organizaci a provádění důchodového pojištění včetně procesních otázek (řízení o 

přiznání důchodu), povinnosti pojištěnců, zaměstnavatelů a příjemců důchodů jsou obsaženy 

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

pozdějších předpisů. 

     Na důchodovém pojištění jsou povinně účastny prakticky všechny ekonomicky aktivní 

osoby; tj. všechny fyzické osoby výdělečně činné na území České republiky.  Žádné osobě 

není umožněno, aby se vyvázala z důchodového pojištění, a to i kdyby měla dostatečné 

příjmy k zajištěné svého stáří. Ve stanovených případech se však umožňuje přihlásit se 

k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Jedná se např. o situace, kdy osoba není nijak 

výdělečně činná ani není obdobným způsobem zabezpečena a tuto dobu by tak nebylo možno 

hodnotit pro nárok na důchod, nejde-li o náhradní dobu pojištění. 

     Pro jednotlivé skupiny pojištěnců platí princip jednotlivé úpravy pro nárok na důchod a 

jejich výpočet a žádné skupiny osob tak nejsou diskriminovány či zvýhodňovány na úkor 

ostatních. 

     Důchody z důchodového pojištění jsou garantovány státem a při splnění zákonem 

stanovených podmínek vzniká na důchod z důchodového pojištění právní nárok. Správu 

důchodového pojištění provádí Česká správa sociálního zabezpečení, ministerstvo obrany, 

ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti.  

     Na důchodové pojištění se platí stanovené pojistné, které se určuje z příslušného 

vyměřovacího základu. Od určité výše se pak základ pro výpočet důchodu redukuje, tj. 

nezohledňuje se plně. 

     Druhým pilířem důchodového systému v České republice je doplňkový dobrovolný, 

příspěvkově definovaný, kapitálově financovaný pilíř penzijního připojištění se státním 

příspěvkem. 
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    Třetí doplňkový dobrovolný zdroj pojistné ochrany občana plně vychází z jeho soukromé 

iniciativy a je většinou založen na komerčním přístupu. 

 

3. Úrazové pojištění 

 

     Parlament České republiky přijal dne 25. dubna 2006 zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém 

pojištění zaměstnanců, který měl nabýt účinnosti dne 1. ledna 2008. Zákonem č. 218/2007 

Sb., však byla účinnost tohoto právního předpisu odložena na 1. ledna 2010. Důvodem 

odložení účinnosti zákona byla mimo obsahovou a formální stránku zákona také potřeba 

navýšení rozpočtových prostředků v důsledku potřeby zvýšení počtů zaměstnanců na ČSSZ a 

jejích jednotlivých pracovištích. Účinnost úrazového pojištění byla později však odsunuta 

ještě jednou, a to zákonem č. 282/2009 Sb. Nová právní úprava úrazového pojištění by tak 

měla vstoupit v účinnost 1. ledna 2013. Důvodem dalšího odložení zákona byly chybějící 

finanční prostředky ve státním rozpočtu a opět již zmíněná snížená kapacita pro provádění 

zákona o úrazovém pojištění na straně ČSSZ. 

     Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců má nahradit dosavadní systém zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu  při pracovním úrazu nebo nemoci z 

povolání, který spočívá v tom, že zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho 

zaměstnance jsou ze zákona pojištěni pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání u jedné ze dvou komerčních pojišťoven. Tato úprava však již 

není nadále v souladu s předpisy Evropských společenství v oblasti hospodářské soutěže.  

     Podle nové úpravy se má systém zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele převést 

do formy úrazového pojištění zaměstnanců, jako součásti systému sociálního zabezpečení,  s 

vlastním systémem dávek poskytovaných z tohoto pojištění, s tím, že úrazové pojištění 

zaměstnanců bude zajišťovat  Česká správa sociálního zabezpečení. Nově průběžně 

financovaný veřejnoprávní systém úrazového pojištění bude výrazně motivovat 

zaměstnavatele i zaměstnance k vytváření podmínek pro bezpečnou práci. 

     Problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání je v současné době řešena 

v souvislosti s odpovědností zaměstnavatele za škodu v zákoníku práce.  
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4. Státní sociální podpora 

 

     Státní sociální podpora je systém státních dávek určených především rodinám 

s nezaopatřenými dětmi. Jedná se o organizovanou sociální solidaritu mezi rodinami 

bezdětnými a rodinami s dětmi, mezi rodinami s vyššími příjmy a rodinami s nižšími příjmy. 

Smyslem dávek je pomoci občanovi překonat určitou tíživou sociální situaci, nikoliv nahradit 

hmotnou újmu, která v důsledku sociální události vznikla.  

    Dávkami státní sociální podpory se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní 

osobní potřeby dětí a rodin a také nákladů spojených s některými dalšími sociálními 

situacemi, je-li jejich poskytnutí z hlediska sociálního a ekonomického důvodné. V návaznosti 

na to je tedy hlavním kritériem pro přiznání některých dávek státní sociální podpory příjmová 

situace rodiny. Náklady na státní podporu hradí stát. 

     Základním hmotněprávním předpisem, který upravuje oblast státní sociální podpory, je 

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl 

účinnosti částečně dnem 1. října 1995 pro oblast dávek poskytovaných bez ohledu na výši 

příjmu a v plném rozsahu dnem 1. ledna 1996. Přijetí tohoto zákona znamenalo nejen 

sjednocení dosavadní roztříštěnosti právní úpravy, ale také sjednocení plátců těchto dávek. 

     Některé z dávek státní sociální podpory byly vytvořeny nově a některé již byly 

poskytovány dříve, byť v jiné konstrukci či pod jinými názvy a v jiných částech sociálního 

zabezpečení. Z titulu nemocenského pojištění byl například poskytován přídavek na dítě, 

porodné nebo pohřebné. 

     Dávky státní sociální podpory se zpravidla člení na dávky testované, tj. závislé na výši 

příjmu v rodině a dávky netestované, které jsou na výši příjmu v rodině nezávislé. Princip 

adresného poskytování je uplatněn u těchto dávek: přídavek na dítě, sociální příplatek a 

příspěvek na bydlení. Ostatní netestované dávky jsou: rodičovský příspěvek, dávky 

pěstounské péče, porodné a pohřebné. Všechny dávky státní sociální podpory mají obligatorní 

charakter. 

     Od 1. 1. 2009 provádí státní sociální podporu v prvním stupni v Praze namísto úřadů 

městských částí určených Statutem hlavního města Prahy nově Úřad práce hlavního města 

Prahy. Ve druhém stupni bude nadále, zejména jako odvolací orgán, vykonávat působnost 

Magistrát hlavního města Prahy. Touto úpravou se sjednotila struktura orgánů provádějících 

státní sociální podporu v Praze se strukturou takových orgánů v ostatních částech státu, kde 

vykonávají působnost úřady práce a krajské úřady. Změna byla provedena zákonem  
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č. 414/2008 Sb. kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

5. Sociální pomoc 

 

      Sociální pomoc zajišťuje pomoc občanům v tíživých sociálních situacích, jestliže jejich 

životní potřeby nejsou dostatečně zajištěny a občané sami nejsou schopni je z vážných 

důvodů zajistit sami, bez pomoci. Takovými vážnými důvody jsou např. špatný zdravotní 

stav, vysoký věk apod. Z pohledu sociální politiky se jedna o tzv. poslední záchrannou 

sociální síť.  

     Způsob řešení sociálních událostí je založen na formě sociálních služeb, které většinou 

poskytují soukromoprávní právnické osoby, tj. nestátní organizace. Dávky jsou v tomto 

systému poskytovány především za účelem řešení hmotné nouze občana a poskytují je 

zpravidla obce. 

     Zdroje financování sociální pomoci jsou nejčastěji čerpány formou transferu ze státních 

rozpočtů, resp. rozpočtů samosprávných celků. Některé služby sociální pomoci jsou hrazeny 

jejich příjemcem za přispění státu.  Pojištění či spoření pro případ sociální události řešené 

sociální pomocí se neuplatňuje. 

     Sociální pomoc je založena na principu subsidiarity, tzn. že sociální pomoc nastupuje až 

v případě, kdy není k dispozici plnění ze žádného jiného systému sociálního zabezpečení, 

resp. tato plnění byla již vyčerpána a nadále trvá potřeba zabezpečit základní životní potřeby 

občana. 

     Sociální pomoc představuje systém pomoci v hmotné nouzi, systém sociálních služeb a 

systém sociální péče. 

     Hmotněprávními předpisy, které upravují oblast sociální pomoci jsou: zákon č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o 

životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, který je v současné době prováděn reziduální 

vyhláškou MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon 

ČNR  o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, jež 

upravuje nároky občanů na účelově poskytované dávky sociální péče.  
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     Dávky sociální péče jsou zpravila dávky, které mají těžce zdravotně postiženým občanům 

pomoci překonat obtíže vyplývající z jejich postižení. Jedná se především o dávky 

jednorázové. Jde o příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, 

příspěvek na zakoupení, celkovou opravu, provoz a zvláštní úpravu motorového vozidla, 

příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu, 

příspěvek na úhradu za užívání garáže a příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým 

občanům.Tyto dávky vyplácejí obecní úřady obce s rozšířenou působností.  

     Mezi dávky sociální péče lze také řadit poskytování tzv. mimořádných výhod prvního, 

druhého a třetího stupně občanům s těžkým zdravotním postižením. 

     V rámci pomoci v hmotné nouzi se poskytují opakující se dávky: příspěvek na živobytí a 

doplatek na bydlení, a jednorázová dávka: mimořádná okamžitá pomoc. Osoba je v hmotné 

nouzi, kdy ona či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry 

neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. 

Současně si tyto příjmy nemůže osoba z objektivních důvodů zvýšit, a vyřešit tak svoji situaci 

vlastním přičiněním.  

     O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady místně 

příslušné podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby.  

     S účinností od 1. 1. 2007 se řídí novou právní úpravou oblast sociálních služeb (zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).  

     Cílem právní úpravy bylo vytvoření podmínek pro uspokojování oprávněných potřeb osob, 

které jsou oslabeny v jejich prosazování, a to na základě obecného principu solidarity ve 

společnosti a současně rovných příležitostí pro všechny  členy společnosti. 

     Osobám v nepříznivé sociální situaci je v případě potřeby zajištění pomoci při 

soběstačnosti poskytována individuální dávka příspěvek na péči, jejíž výše odpovídá rozsahu 

potřeb. Závislost na pomoci jiné fyzické osoby se stanoví ve čtyřech stupních: lehká závislost, 

středně těžká závislost, těžká závislost a úplná závislost. Míra závislosti se určí počtem úkonů 

vyjmenovaných v zákoně, které osoba není schopna samostatně zvládat. Přitom se hodnotí 

schopnost péče o vlastní osobu a soběstačnost. O příspěvek se žádá  u obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, který prostřednictvím sociálních pracovníků provádí terénní šetření, 

v jehož rámci se zjišťuje, zda je žadatel schopen samostatného života, a pokud nikoli, do jaké 

míry. 

     Zákon o sociálních službách přinesl novou kategorizaci sociálních služeb, které se dělí na 

sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Mezi služby sociální 

péče se řadí např. osobní asistence, pečovatelská služby, centra denních služeb, domovy pro 
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seniory, chráněné bydlení apod. Jedná se o takové služby, které napomáhají osobám zajistit 

jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře 

zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit 

jim důstojné prostředí a zacházení. Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu 

vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a 

způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a 

ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb 

sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a 

chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Mezi tyto služby 

řadíme např.: telefonickou krizovou pomoc, azylové domy, kontaktní centra, sociálně 

terapeutické díly, terénní program apod. 

     Sociální služby jsou poskytovány především nestátními subjekty na základě oprávnění 

k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci, vydaným příslušným 

krajským úřadem. Nejdůležitějším zdrojem příjmů pro tyto poskytovatele jsou finanční 

prostředky poskytované formou dotací ze státního rozpočtu. 
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III. Vznik a vývoj nemocenského pojištění 

 

     Zabezpečení občanů v nepříznivých sociálních situacích způsobených sociálními 

událostmi, jako jsou zejména nemoc, úraz, invalidita, mateřství, stáří a ztráta živitele, je 

problémem každé společnosti. Každá společnost se jimi musí zabývat a řešit je. Forma a 

úroveň řešení jsou rozdílné a závisí především na stupni jejího rozvoje. Formy ekonomické 

činnosti ovlivňují nejen způsob a úroveň života těch členů společnosti, kteří pracují, ale i těch, 

kteří pracovat nemohou, a to z různých důvodů (nízký či vysoký věk, konkrétní sociální 

událost). Ekonomická nutnost a možnost nejsou jediným činitelem, který působí na volbu 

formy a na úroveň řešení sociálních problémů. S postupem času se jejich charakter a vývoj 

měnil, a to v závislosti na demografické struktuře obyvatelstva, zájmech lidí na řešení jejich 

potřeb, intenzitě, s jakou byly tyto zájmy prosazovány, sociálních tradicích a převládajících 

etických názorech ve společnosti, tedy jevech politických a sociálních, které na daném stupni 

vývoje působí na civilizační proces. Je nutné uvést i některé faktory další, jako je především 

stupeň rozvoje lékařské vědy a hygienické kultury obyvatelstva. Významný vliv měla také 

industrializace a s tím související urbanizace společnosti. 

 

1. Nemocenské pojištění do roku 1918 

 

     Na počátku převládal názor, že péče o práce neschopné je věcí soukromou a církevní. 

V otrokářské společnosti neměl otrok žádná práva, byl majetkem svého pána. V závislosti na 

jeho uvážení poskytl pán svému otrokovi pomoc při zranění či nemoci. Na konci období 

otrokářské společnosti si svobodné obyvatelstvo začalo vytvářet spolky za účelem podpory 

v nemoci nebo při úmrtí. 

      V podmínkách naturálního hospodářství zabezpečovala nemocné osoby celá rodina bez 

ohledu na životní situaci jednotlivých jejích členů. Ve středověku byla chudoba okrajovým 

společenským problémem. Církevní charita a péče o chudé a nemocné byla podporována ze 

státních příspěvků. O práce neschopné se také starala šlechta na svých panstvích. 

     Na počátku 15. století začaly být zřizovány svépomocné podpůrné spolky, které pomáhaly 

práce neschopným a starým občanům i pozůstalým. Podpůrné spolky byly především 

zřizovány pro řemeslnické cechy, tovaryšská a hornická bratrstva. Později byly zakládány i 

v průmyslových závodech. Hornická bratrstva je možno charakterizovat jako stavovské a 

náboženské spolky, které byly zpočátku řízené samotnými těžaři. Bratrstva zakládala 
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podpůrné pokladny, do nichž přispívali jak podnikatelé tak také samotní horníci. Horníkům 

byly finanční příspěvky strhávány z mezd. Správu pokladen měla na starost rada starších 

horníků, která byla potvrzována těžaři. Statut první hornické podpůrné pokladny potvrdil 

v roce 1527 císař Ferdinand I. K uzákonění povinného zřizování bratrských pokladen v 

dolech došlo v roce 1854, a tím byl také položen základ pro samostatné hornické sociální 

pojištění, které u nás existovalo až do roku 1948. 

     Horničtí zaměstnanci měli vždy na rozdíl od ostatních skupin pracovníků svázaných 

přísnými cechovními pravidly relativně svobodnější postavení. To souviselo s významem 

tohoto povolání pro vytváření finančních zdrojů panovníka a také s mimořádnou koncentrací 

pracovníků na místech hornického podnikání. Proto byla po celý středověk věnována ze 

strany panovníka nebo soukromých osob v hornictví pozornost právní úpravě tohoto odvětí 

vydáváním tzv. horních řádů. Součástí těchto řádů byla od 19. století i ustanovení týkající se 

zabezpečení horníků, kteří onemocněli, utrpěli úraz nebo zchudli.  

     Myšlenku solidarity a vzájemnosti přinesly také středověké řemeslné cechy a jejich 

vzájemnostní spolky a podpůrné pokladny. Z tradic cechovních svépomocných podpůrných 

spolků vycházely v 19. století podpůrné spolky zakládané v průmyslových závodech, které 

plnily také funkci odborových a politických organizací zaměstnanců. 

     K další úpravě péče o staré a nemocné osoby došlo v roce 1661, kdy byl přijat patent o 

tulácích a žebrácích, který umožnil obcím přiznávat právo žebrat pouze práce neschopné 

chudině. 

     Pokrok a vývoj v oblasti sociálního pojištění nastal až v době, kdy společnost dosáhla 

určitého stupně ekonomického vývoje v souvislosti s průmyslovou revolucí, tedy od konce 

18. století. V této době se objevuje potřeba organizovaně  a hromadně zabezpečovat početné 

vrstvy obyvatelstva při nemoci, invaliditě, stáří a jiných sociálních událostech, které ohrožují 

zdraví nebo zbavují výdělku za práci. V období konce 18. století za vlády Marie Terezie a 

Josefa II. bylo uzákoněno penzijní zaopatření státních a následně i jiných veřejných 

zaměstnanců. V letech 1771 a 1781 byly v rakouské monarchii vydány tzv. penzijní normály, 

které zakládaly nárok na penze pro vdovy a sirotky po zaměstnancích, kteří „věrně sloužili“ a 

druhý pro zaměstnance, kteří se alespoň po deseti letech uspokojivé služby stali neschopnými 

práce. Tyto penzijní normály položily na našem území základ sociálního (též státního) 

zaopatření. 

     Péče o chudé a nemocné, kteří byli práce neschopni byla až do roku 1785 především 

v rukách církve, i když pozdější vliv církve byl také velmi významný. Roku 1785 bylo pro 

Království české vydáno nařízení, kterým byla péče o chudé přenesena na vrchnost. Později 
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se chudinská správa stala součástí veřejné obecní správy. Tato zásada byla v českých zemích 

uzákoněna v roce 1868. Péče v podobě poskytnutí nejnutnější stravy a minimálního standardu 

ubytování se poskytovala pouze chudým s domovským právem. 

     V první polovině 19. století byly mimo jiné také přijímány právní předpisy, které ukládaly 

podnikatelům přijmout opatření k zajištění dělníků v případě nemoci. Roku 1837 byl přijat 

Dekret dvorské kanceláře, který ukládal továrníkům, živnostníkům a obchodníkům platit za 

dělnictvo a pomocnictvo stravné v nemocnici po dobu čtyř týdnů. Horní zákon č. 146/1854 r. 

z., nařizoval majitelům dolů, aby pro podporu svých dělníků zřídili samostatnou bratrskou 

pokladnu nebo se za tím účelem spojili s jinými zaměstnavateli. Podobnou povinnost ukládal 

živnostníkům živnostenský řád č. 227/1859 ř. z. Mezi povinnostmi živnostenských 

společenstev uváděl také zřizování ústavů pro podporu onemocnělých nebo z jiného důvodu 

trpících členů a příslušníků společenstev. 

     Na území Rakouska-Uherska začaly být poté zakládány spolkové nemocenské pokladny, 

které byly zřizovány na základě spolkových zákonů (zákon č. 253/1852 ř. z. a později zákon 

č. 134/1867 ř. z.). Svépomocné spolkové nemocenské pokladny nahrazovaly ve své podstatě 

opatření ukládaná podnikatelům, která měla, tak jak je uvedeno výše, směřovat k zajištění 

dělníků pro případ nemoci.  

     Pokračující industrializace a koncentrace kapitálu, politický a ekonomický vývoj v  Evropě 

v druhé polovině 19. století vedl k tomu, že vlády jednotlivých zemí se začaly hlouběji 

zabývat otázkou sociálního pojištění. Nejrychleji probíhalo uzákonění sociálního pojištění 

v Německu. Roku 1883 byl zde přijat zákon o povinném nemocenském pojištění, roku 1884 o 

úrazovém pojištění a roku 1889 o starobním a invalidním pojištění. Tyto zákony bývají 

označovány jako Bismarckova reforma, která položila základ tzv. Bismarckova modelu 

sociálního pojištění. Tento vývoj v Německu ovlivnil vývoj sociálního pojištění v řadě zemí 

Evropy, zejména také v Rakousku-Uhersku. 

      Brzy po projednání říšsko-německých zákonů o nemocenském pojištění podala vláda 

hraběte Taafeho říšské radě v Rakousku-Uhersku návrhy zákonů o úrazovém pojištění dělníků 

a o nemocenském pojištění dělníků. Tyto zákony jsou označovány jako tzv. Taafeho reforma. 

Návrhy zákonů byly v parlamentu projednávány několik let a byly často měněny. Až teprve 

roku 1888 byly tyto zákony přijaty pod č. 1/1888 ř. z. a č. 33/1988 ř. z. a od 1. srpna 1889 

vstoupily v účinnost. Zákon o nemocenském pojištění dělníků byl považován za první obecně 

pojatou a povinnou úpravu zabezpečení v nemoci. Tímto zákonem došlo poprvé na území 

dnešní České republiky k právní úpravě hmotného zabezpečení žen v souvislosti 

s těhotenstvím a mateřstvím. Velká část zákona byla věnována organizačním otázkám 



23 
 

nemocenských pokladen. Samostatná dávková část byla zmíněna jen v několika málo 

ustanoveních. Nemocenské pojištění, které bylo upraveno tímto zákonem, mělo povahu 

obligatorní, tedy nárokovou. Nárok na dávku měli pouze pojištěnci, nikoli jejich rodinní 

příslušníci. Z pojištění náležely pojištěncům dávky peněžité a věcné. Pojištěné ženy měly 

nárok na bezplatnou pomoc při porodu od porodní asistentky, případně i od lékaře a zároveň i 

nárok na léky a léčebné pomůcky. Pojištěné ženy, které porodily, měly nárok na peněžitou 

podporu ve výši nemocenského po dobu čtyř týdnů ode dne porodu. Nemocenské bylo 

poskytováno při pracovní neschopnosti, která trvala déle než tři dny, ve výši ne nižší než 60 

% obvyklé denní mzdy určené správním úřadem.  

     V roce 1889 byl přijat zákon o bratrských pokladnách dle obecného zákona horního.  

     Tyto tři zákony znamenal zavedení povinného veřejnoprávního pojištění. Pojistné byli 

povinni platit jak pojištěnci tak i samotní zaměstnavatelé. S postupným rozvojem společnosti 

se jevil princip dobrovolnosti v pojištění vzhledem k malé zodpovědnosti některých 

zaměstnanců za vlastní životní situaci ne příliš vhodný. Tato zkušenost a dále pak také 

průmyslový a společenský pokrok byly důvodem přechodu od dobrovolného k povinnému 

pojištění zaměstnanců.  

 

2. Nemocenské pojištění v letech 1918 – 1948 

 

     Nově vzniklá Československá republika převzala do svého systému sociálního 

zabezpečení právní předpisy Rakouska-Uherska a postupně byly přijímány i právní předpisy 

nové. Přejímání právních předpisů se odehrávalo v rámci tzv. unifikace sociálně politických 

norem a jejich platnost byla uzákoněna na celém území Československé republiky. 

     Sociální pojištění bylo však i v období první republiky značně roztříštěno a bylo především 

odvislé od stavovské příslušnosti. I nadále existovala chudinská péče, ve které významnou 

roli hrály především domovské obce, které zřizovaly různá zařízení jako např. starobince, 

chudobince, sirotčince apod. V této oblasti sociálního pojištění přetrvával charitativní 

charakter s určitým vlivem státu. 

     V roce 1920 byl navržen zákon, který měl řešit sociální pojištění. V rámci přípravných 

prací byla ustanovena odborná komise, které se zúčastnili přední odborníci na sociální 

politiku. Zákon byl přijat pod č. 221/1924 Sb., z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ 

nemoci, invalidity a stáří a nabyl účinnosti dnem 1. července 1926. Tento zákon byl 

považován za pokrokový a přispěl nejen k řešení některých naléhavých sociální problémů, ale 

i k posílení demokratického vývoje v Československu. 
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      Právní úprava účasti na pojištění zakotvená tímto zákonem se ve své podstatě vztahovala 

pouze na dělníky. Zákon byl formulován jako základní, podle něhož byli pojištěni všichni 

zaměstnanci, jestliže nebyli tímto zákonem z pojištění výslovně vyloučeni. Vyloučeni 

z pojištění však byli zejména státní zaměstnanci a soukromí úředníci, jejichž zabezpečení bylo 

upraveno výhodněji. Z pojištění byli rovněž vyloučeni zaměstnanci, kteří nastoupili do 

zaměstnání až po 60. roce věku.  

     Invalidní a starobní pojištění prováděla Ústřední sociální pojišťovna se sídlem v Praze 

(nyní Česká správa sociálního zabezpečení v Praze). Nemocenské pojištění prováděly 

nemocenské pojišťovny. 

      Z nemocenského pojištění se poskytovala pomoc v nemoci, která zahrnovala lékařskou 

pomoc, jakož i potřebné léky a jiné terapeutické pomůcky. Tzv. nemocenské ošetřování se 

poskytovalo od počátku nemoci, dokud nemoc trvala, avšak nejdéle jeden rok ode dne 

výstupu ze zaměstnání. Pojištěnec měl dále nárok na nemocenské ošetřování příslušníků 

rodiny. V rámci této pomoci v nemoci byl pojištěnec zabezpečen pro případ, že se stal 

neschopen práce pro nemoc, kterou si nezpůsobil úmyslně. Dávka se poskytovala od čtvrtého 

dne neschopnosti, nejdéle po dobu 365 dnů a jeho výše byla závislá na zařazení pojištěnce do 

jedné z deseti mzdových tříd. 

     Pojištěnkám a manželkám pojištěnců náležela pomoc v mateřství. V rámci této dávky 

náležela pojištěnkám zdarma pomoc porodní asistentky, a bylo-li třeba také pomoc lékařská 

(pomoc při porodu). Místo pomoci porodní asistentky mohla být poskytnuta peněžitá náhrada, 

jejíž výši určovaly stanovy. Tato náhrada mohla být vyplacena přímo porodní asistentce. Dále 

se pojištěnkám poskytoval jednorázový příspěvek na výlohy při slehnutí a při obtížích 

v těhotenství a podpora v šestinedělí ve výši nemocenského šest týdnů  před porodem a šest 

týdnů po porodu, pokud pojištěnka neměla nárok na nemocenské a nekonala námezdní práce. 

Pokud žena v šestinedělí po porodu pracovala za mzdu, podpora se jí poskytla pouze 

v poloviční výši. Pokud pojištěnka kojila, náležel jí příspěvek za kojení ve výši polovičního 

nemocenského až do uplynutí dvanácti týdnů po porodu. Nárok na dávky v mateřství zůstával 

zachován, vystoupila-li pojištěnka z pojištění pro těhotenství během dvanácti týdnů před 

porodem. 

     Manželkám pojištěnců náležela pomoc při porodu ve stejném rozsahu jako pojištěnkám. 

Těmto ženám dále náležel i jednorázový příspěvek na výlohy při slehnutí, podpora 

v šestinedělí po dobu čtyř týdnů před porodem a šesti týdnů po porodu a příspěvek na kojení 

až do uplynutí dvanácti týdnů po porodu. 
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     Zemřela-li žena v šestinedělí, při porodu nebo v době, kdy měla nárok na dávky, vyplatily 

se zbývající částky na podpoře v šestinedělí a na příspěvku za kojení až do vyčerpání nároku 

tomu, kdo pečoval o výživu dítěte. 

     Poslední dávkou, která náležela ze systému nemocenského pojištění, bylo pohřebné jako 

náhrada pohřebních výloh. 

     Pojištěnci, který se stal znovu práce neschopným, se započítávala do podpůrčí doby 

předchozí období, v nichž mu bylo poskytováno nemocenské, pouze pokud tato období 

spadaly do doby jednoho roku před touto novou neschopností k práci. Toto započtení bylo 

však vyloučeno, byl-li pojištěnec po dni, za který mu naposledy náleželo nemocenské, 

povinně pojištěn aspoň po dobu rovnající se součtu všech dnů, za které mu bylo poskytováno 

nemocenské v době jednoho roku před touto novou neschopností k práci. Rovněž se 

nezapočítávala doba, za kterou pojištěnci bylo poskytováno nemocenské pro nemoc 

způsobenou podnikovým úrazem podle právních předpisů o úrazovém pojištění. Pokud osoba 

pobírala invalidní nebo starobní důchod, výše nemocenského se snižovala.    

      Nárok na výplatu jednotlivých splátek peněžitých dávek se promlčoval v jednom roce ode 

dne splatnosti. Nárok na výplatu pohřebného a náhrady za pomoc při porodu se promlčel 

v jednom roce ode dne úmrtí nebo porodu. 

     Osoba, která vystoupila ze zaměstnání nebo byla odhlášena, pokud byla bez výdělku, měla 

nárok na povinné dávky, nastal-li pojistný případ ve lhůtě rovnající se době, po kterou osoba 

byla naposledy nepřetržitě v zaměstnání, avšak nejvýše ve lhůtě šesti týdnů. Běh této 

ochranné lhůty u jednoho nositele nemocenského pojištění se stavěl, vstoupil-li oprávněný na 

základě zaměstnaneckého poměru nebo jako nezaměstnaný opět do povinného nemocenského 

pojištění u jiného nositele pojištění. 

     Byla-li neschopnost k práci způsobena zaviněnou účastí ve rvačce nebo jako bezprostřední 

následek opilosti, nemocenské se nevyplácelo. V těchto případech však mohla být rodinným 

příslušníkům přiznána podpora ve výši polovičního nemocenského. 

      Peněžité dávky nemocenského pojištění byly splatné týdně pozadu. 

      Z invalidního a starobního pojištění se poskytovaly tyto dávky: důchod invalidní a 

starobní, vyrovnávací příplatky k těmto důchodům, důchod vdovský a vdovecký, důchod 

sirotčí a odbytné.  

     Pro účely vyměřování pojistného a do určité míry i pro výměr důchodů byli pojištěnci 

rozděleni do čtyř tříd. Celý systém sociálního pojištění byl založen na rovnováze mezi příjmy 

a výdaji. Polovinu pojistného hradili zaměstnavatelé a polovinu zaměstnanci. 
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     Zákon dále upravoval lékařskou službu a léčebnou péči. Nemocenská pojišťovna byla 

povinna zajistit, aby se dostalo pomoci lékařské a pomoci porodních asistentek osobám, jež na 

ni měly proti nemocenské pojišťovně nárok. 

      Úprava pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří byla pojata komplexně 

a obsahovala i ustanovení týkající se řízení a soudnictví. O žádostech na dávky nemocenského 

pojištění rozhodovala nemocenská pojišťovna. Proti tzv. výměru tedy opatření a rozhodnutí 

pojišťovacích ústavů, bylo umožněno podat žalobu u soudu. O žalobách proti výměru 

nemocenské pojišťovny rozhodoval výlučně rozhodčí soud nemocenské pojišťovny. Rozhodčí 

soudy byly zřizovány v sídle nemocenské pojišťovny. Na základě zákona byly dále zřizovány 

pojišťovací soudy a Vrchní pojišťovací soud. 

     Na základě zákona bylo možné upravit odchylné provádění pojištění u domáckých dělníků, 

osob zaměstnaných při plavebních podnicích, posluhovaček, domácích švadlen a jiných osob 

zaměstnaných střídavě u různých zaměstnavatelů a osob nepravidelně zaměstnaných. 

Nařízením mohlo být dále upraveno odlišně pojištění cizinců, s přihlédnutím k tomu, zda, 

jejich domácí státy nakládaly s českými pojištěnci při provádění sociálního pojištění stejně 

jako s vlastními občany. 

      Právní úprava umožňovala i dobrovolné pokračování v pojištění po skončení zaměstnání. 

      Podle zákona č. 221/1925 Sb. z. a n., o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců, 

bylo Léčebným fondem veřejných zaměstnanců se sídlem v Praze prováděno pojištění 

především civilních zaměstnanců ve službě státu, státních podniků a veřejných fondů státem 

spravovaných, dále příslušníků četnictva, učitelů obecných a občanských škol apod. 

     V době okupace docházelo v oblasti sociálního pojištění k některým změnám, jejichž 

cílem bylo přizpůsobit naše sociální pojištění tehdejším politickým, hospodářským, sociálním 

a měnovým podmínkám. V oblasti nemocenských dávek byly upravovány především mzdové 

třídy s cílem vyrovnat se s růstem cen a mezd. 

     Právní předpisy z doby okupace nebyly však po II. světové válce uznány za součást 

československého právního řádu. Do zákonodárství byla v zásadě převzata úprava z období 1. 

republiky. Základní zásady poválečného sociálního zákonodárství byly obsaženy v Košickém 

vládním programu. Byla ustavena komise Národní fronty, která byla pověřena vypracováním 

návrhu zákona o národním pojištění. Koncepce národního pojištění vyústila v přijetí zákona 

č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, který byl na svou dobu velmi moderní a pokrokový a 

umožnil vytvoření nové jednotné soustavy národního pojištění. Do značné míry zrovnoprávnil 

nároky dělníků a ostatních zaměstnanců a zvýšil všechny poskytované dávky. 
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3. Nemocenské pojištění v letech 1949 – 1989 

 

      Po roce 1948 byl postupně opouštěn pojišťovací princip a v ekonomicky vyspělých 

československých poměrech začaly být uplatňovány právní předpisy vycházející ze 

sovětských vzorů a zkušeností, které se formovaly v podmínkách nedostatku. To, co se 

v Evropě považovalo za výrazně progresivní, bylo pozvolna vystřídáno primitivním 

uspořádáním, které bylo silně poznamenáno vývojem v Rusku v dobách industrializace a 

počáteční kolektivizace zemědělství. V podstatě byl nastolen princip v podobě převzetí péče o 

občany státem jako výraz ideologie redistributivního pojetí socialismu. Od systému 

sociálního pojištění se postupně přecházelo k systému sociálního zabezpečení. 

     Zákonem č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění, bylo nemocenské pojištění 

svěřeno do přímé správy Revolučního odborového hnutí a zde zůstalo až do roku 1990. 

Provádění nemocenského pojištění bylo převedeno do jednotlivých závodů. Společenské 

organizace tak přebíraly některé státní funkce a nahrazovaly tak odborný a věcný aparát 

nemocenského pojištění, s tím, že toto pojištění bude obstaráváno samotnými pracujícími a 

jejich funkcionářskými orgány, mezi které patřily např. komise národního pojištění. Tímto 

zákonem tak prakticky došlo k oddělení nemocenského a důchodového pojištění. Pro 

provádění důchodového pojištění byl ustaven Státní úřad důchodového zabezpečení, později 

Státní úřad sociálního zabezpečení, Správa důchodů v Praze a od roku 1969 Úřad 

důchodového zabezpečení v Praze.  

     Složitým vývojem procházela rovněž organizační struktura orgánů nemocenského pojištění 

a nakonec se konstituovala v podobě okresních a krajských správ nemocenského pojištění, 

České správy nemocenského pojištění a Ústřední správy nemocenského pojištění, která 

zajišťovala výkon nemocenského pojištění tehdy z pohledu federace. Vrcholným orgánem 

nemocenského pojištění byla po celé období Ústřední rada odborů. 

     Prvním reformním krokem v oblasti nemocenského pojištění, který znamenal významné 

přebudování dávkové soustavy, bylo přijetí zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském 

pojištění zaměstnanců, účinným od 1. 1. 1957. Spolu s tímto zákonem byl přijat i zákon č. 

55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení. V zákoně o nemocenském pojištění zaměstnanců byla 

upravena účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, byly zde definovány jednotlivé 

instituty týkající se tohoto pojištění a obsahoval výčet dávek, které náležely zaměstnancům 

z titulu účasti na nemocenském pojištění, tj. nemocenské a podpora při ošetřování člena 

rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, podpora při narození dítěte a pohřebné. Dávkami 

nemocenského pojištění byly i věcné dávky (lázeňská péče, výběrové rekreace a dětské 



28 
 

rekreace) a rodinné přídavky. Tento zákon zůstal s četnými novelizacemi účinný až do 31. 12. 

2008. 

     V zájmu politiky zatlačování soukromého sektoru do pozadí, zejména v zemědělství, byla 

v padesátých letech opuštěna zásada univerzality pro všechny pracovníky. Formou vládních 

nařízení byli členové výrobních družstev, družstevní rolníci a osoby samostatně hospodařící 

pojištěni pouze pro případ stáří, invalidity a ztráty živitele. Nemocenské pojištění nebylo pro 

tyto osoby zavedeno. Za působení těchto předpisů se zvýšil prudce počet důchodově 

zabezpečených osob a rovněž se zvýšil počet a výše poskytovaných dávek. 

     Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, upravoval nemocenskou 

péči příslušníků ozbrojených sil i jejich rodin; zajišťoval právo na jejich ochranu zdraví a 

zabezpečoval je pro případ nemoci, zranění nebo jiného úrazu. 

     Druhá etapa reforem sociálního zabezpečení byla uskutečněna v roce 1964 a týkala se 

především úpravy důchodového zabezpečení. Byl přijat zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním 

zabezpečení a zákon č. 103/1964 Sb. o sociálním zabezpečení družstevních rolníků. Tato nová 

úprava znamenala celkové zhoršení úrovně důchodového zabezpečení. 

     Zákonem č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, došlo k prodloužení 

poskytování peněžité pomoci v mateřství z 18 na 22 týdnů. Dávka se poskytovala zpravidla 

od počátku čtvrtého týdne před očekávaným dnem porodu, ne však dříve než od počátku 

osmého týdne před tímto dnem. 

      Výše peněžité pomoci v mateřství za prvních 18 týdnů od nástupu mateřské dovolené 

činila při nepřerušeném zaměstnání v témže podniku do 2 let 75 % z čisté denní mzdy, nad 2 

roky do 5 let 80 % z čisté denní mzdy a nad 5 let nepřerušeného zaměstnání se poskytovala 

dávka ve výši 90 % čisté denní mzdy. Od 19. týdne činila výše peněžité pomoci v mateřství 

v souvislosti s porodem prvního dítěte 40 % čisté denní mzdy, druhého dítěte 50 % čisté denní 

mzdy a třetího a dalšího dítěte 60 % čisté denní mzdy. 

     Porodila – li pracovnice zároveň dvě nebo více dětí, poskytovala se jí peněžitá pomoc 

v mateřství i po vyčerpání doby 22 týdnů, pokud se v další mateřské dovolené starala aspoň o 

dvě z těchto dětí, nejdéle však do dne, kdy uplynulo 35 týdnů od původního nástupu mateřské 

dovolené. 

     Pracovnice, která byla neprovdaná, ovdovělá, rozvedená nebo z jiných vážných důvodů 

osamělá, kromě pracovních příjmů neměla jinak zajištěnou obživu a ani nežila s druhem, se 

poskytovala peněžitá pomoc v mateřství i po vyčerpání doby 22 týdnů, pokud se v další 

mateřské dovolené starala o narozené dítě, nejdéle však do dne, kdy uplynulo 26 týdnů od 

původního nástupu mateřské dovolené. 
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     Peněžitá pomoc v mateřství také náležela pracovnici, která do své trvalé péče nahrazující 

mateřskou péči převzala dítě, jež jí bylo svěřeno rozhodnutím příslušných orgánů 

k pozdějšímu osvojení, nebo dítě, jehož matka zemřela. Podmínky pro nárok na peněžitou 

pomoc v mateřství musely být v tomto případě splněny ke dni převzetí dítěte. Peněžitá pomoc 

v mateřství se zde poskytovala místo mzdy, popřípadě místo nemocenského po dobu, po 

kterou se pracovnice o dítě po jeho převzetí starala, nejdéle však po dobu 18 týdnů a nikoli 

déle než do dne, kdy uplynulo 26 týdnů ode dne narození dítěte. 

     Jestliže se dítě narodilo mrtvé, poskytovala se pracovnici peněžitá pomoc v mateřství po 

dobu 12 týdnů od nástupu mateřské dovolené. Její poskytování však nemohlo skončit před 

uplynutím šesti týdnů ode dne porodu. 

       Dalším zákonem, který přinesl další dílčí změny v nemocenském pojištění, byl zákon č. 

67/1965 Sb., o některých změnách v nemocenském pojištění. 

      Sazby nemocenského a peněžité pomoci v mateřství, které se podle dosavadních předpisů 

o nemocenském pojištění určovaly podle doby nepřerušeného zaměstnání v témž podniku, se 

od účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. ledna 1966 určovaly podle doby zaměstnání. 

      Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství se stanovily z průměrné čisté mzdy pracovníka 

připadající na pracovní den, přičemž byla stanovena maximální částka čisté denní mzdy.  

     Tyto dvě dávky náležely za pracovní dny. Pracovním dnům se kladly na roveň svátky, za 

něž se poskytovala náhrada mzdy.  

     Podpora při ošetřování člena rodiny náležela pracovníku, který nemohl pracovat, a to za 

podmínky, že ošetřoval nemocné dítě mladší než 10 let nebo pečoval o dítě mladší než 10 let 

z důvodu uvedených v zákoně (např. uzavření dětského výchovného zařízení) nebo ošetřoval 

jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžadoval nezbytně ošetřování 

jinou osobou. 

      Podmínkou pro poskytování podpory při ošetřování člena rodiny bylo, že dítě nebo 

nemocný člen rodiny žije s pracovníkem ve společné domácnosti a že v domácnosti není 

nikdo jiný, kdo by mohl o dítě pečovat nebo nemocného ošetřovat. Pokud se jednalo o 

ošetřování nemocného dítěte nebo jiného nemocného člena rodiny, bylo další podmínkou pro 

získání nároku na dávku, splnění nemožnosti či nevhodnosti umístit nemocného v nemocnici. 

     Podpora při ošetřování člena rodiny se poskytovala nejvýše po dobu tří pracovních dnů, 

pokud potřeba ošetřování v nich trvala. Poskytování bylo možné prodloužit až o další tři 

pracovní dny, jestliže nebylo možno během prvních tří pracovních dnů opatřit potřebnou péči. 

Osamělému pracovníkovi, který měl v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do skončení 



30 
 

povinné školní docházky, mohlo být poskytování podpory prodlouženo opakovaně, avšak 

doba poskytování nesměla v témže případě ošetřování přesáhnout 12 pracovních dnů. 

     V témže případě ošetřování či péče náležela podpora jen jednou a jen jednomu 

oprávněnému. 

      Pracovnici, která konala práci, jež byla těhotným ženám zakázána nebo jež podle 

lékařského posudku ohrožovalo její těhotenství, a byla proto v těhotenství dočasně převedena 

na jinou práci, při níž dosahovala bez svého zavinění nižšího výdělku než dosavadní práci, 

náležel vyrovnávací příspěvek z prostředků nemocenského pojištění. Táž dávka se 

poskytovala matkám do konce devátého měsíce po porodu. 

     Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytoval ve výši rozdílu mezi 

průměrným výdělkem, kterého pracovnice dosahovala po odečtení daně ze mzdy před 

převedením na jinou práci, a výdělkem, kterého dosahovala po odečtení daně ze mzdy 

v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.  

     Dávka se poskytovala za dobu, za kterou pracovnice měla po převedení na jinou práci 

nárok na mzdu nebo na náhradu mzdy. V těhotenství se poskytovala nejdéle do nástupu 

mateřské dovolené a po ukončení mateřské dovolené nejdéle do konce devátého měsíce po 

porodu. 

      Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek 

v nemocenském pojištění, vstoupila v účinnost 1. ledna 1966 a upravovala podmínky pro 

stanovení, výpočet, poskytování a výplatu dávek nemocenského pojištění (nemocenské, 

podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství). Obsahovala také ustanovení o jednorázových dávkách 

nemocenského pojištění, tj. podpoře při narození dítěte a pohřebném. 

     1. července 1968 vstoupil v účinnost zákon č. 87/1968 Sb., o změnách v nemocenském 

pojištění a v nemocenské péči a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o 

dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění..  

     První z nich měnil a doplňoval zákon č. 54/1956 Sb., a to především ve způsobu stanovení 

výše nemocenského.  

      Zákon č. 88/1968 Sb., se věnoval zabezpečení žen peněžitými dávkami v době 

těhotenství, porodu a mateřství. Mateřská dovolená se prodloužila z 22 týdnů na 26 týdnů. 

Z důvodu těhotenství, porodu a mateřství se z nemocenského pojištění poskytovaly tyto 

dávky: vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství a 

podpora při narození dítěte. Dávky se poskytovaly všem pracovnicím, které byly účastny 

nemocenského pojištění a dále členkám výrobních družstev účastným nemocenského 
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pojištění. Podpora při narození dítěte náležela též také rodinným příslušnicím pracovníků a 

členů výrobních družstev, kteří byli účastni nemocenského pojištění. 

     Výše peněžité pomoci v mateřství za pracovní den činila 90 % z čisté denní mzdy 

pracovnice.  

      Porodila-li pracovnice nebo pracovníkova rodinná příslušnice, náležela jí na každé 

narozené dítě podpora ve výši 1000 Kč. Podpora náležela manželce nebo družce pracovníka 

také tehdy, jestliže porod nastal v době 300 dnů od úmrtí pracovníka. 

     Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytoval ve výši rozdílu mezi 

průměrným výdělkem, kterého pracovnice dosahovala po odečtení daně ze mzdy před 

převedením na jinou práci, a výdělkem, kterého dosahovala po odečtení daně ze mzdy 

v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. 

      Zákon dále obsahoval ustanovení týkající se přídavků na děti, které byly považovány za 

základní formu společenské péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi a byly určeny výlučně 

k péči o tyto děti. Přídavky na děti byly dle tohoto zákona považovány také za dávku 

nemocenského pojištění. 

     Přídavky na děti náležely pracovníkovi, jestliže měl nezaopatřené děti, u nichž byly 

splněny zákonem stanovené podmínky, měl ve svém zaměstnání předepsaný pracovní úvazek 

a odpracoval v kalendářním měsíci stanovenou dobu. 

     V období probíhající normalizace se snažila vláda přijímat tzv. propulační opatření, která 

měla vést mimo jiné ke zvýšení počtu narozených dětí. Proto byl přijat méně významný zákon 

č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení. Zákon se především zaměřoval na důchodové 

zabezpečení, zabezpečení členů rodin občanů konajících službu v ozbrojených silách a 

sociální péči. 

      Odchylnou úpravu nemocenské pojištění některých pracovníků upravovala vyhláška 

Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o 

poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech. 

     Jednalo se o domácké pracovníky, sezónní a kampaňové pracovníky, pracovníky na 

nepravidelnou výpomoc, pracovníky v zahraničí a expertů v zahraničí, učňů, studentů a žáků, 

poslanců národních výborů, pracovníků činných na základě dohody o pracovní činnosti, 

dobrovolných pracovníků pečovatelské služby a občanů se změnou pracovní schopností 

připravujících se pro pracovní uplatnění. 

      Ke sjednocení sazeb nemocenského došlo přijetím zákona č. 148/1983 Sb., o sjednocení 

sazeb nemocenského. Výše nemocenského činila za pracovní den 90 % čisté denní mzdy. Za 

první tři pracovní dny pracovní neschopnosti činila však výše nemocenského 70 % čisté denní 
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mzdy. Při pracovní neschopnosti, která vznikla pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 

nebo při karanténě náleželo nemocenské za první tři pracovní dny ve výši 90 % čisté denní 

mzdy.  

     Zákon č. 51/1987 Sb., o změnách v nemocenském zabezpečení, přinesl opět další dílčí 

změny v poskytování dávek nemocenského pojištění. 

     Podpůrčí doba pro poskytování podpory při ošetřování člena rodiny byla stanovena na 

dobu nejvýše pěti pracovních dnů, pokud potřeba ošetřování člena rodiny v nich trvala. 

Poskytování dávky bylo možné prodloužit až o další dva pracovní dny,  jestliže nebylo možno 

během prvních pěti pracovních dnů opatřit potřebnou péči.  

     Pracovníku, který měl v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní 

docházky a byl jinak osamělý, mohlo být poskytování podpory při ošetřování člena rodiny 

prodlouženo. Doba poskytování této podpory nesměla však v témže případě ošetřování (péče) 

oproti dřívějšímu stavu přesáhnout 13 pracovních dnů. Tato doba byla tedy prodloužena o 

jeden den. 

     Došlo také ke změně poskytování peněžité pomoci v mateřství. Dávka náležela po dobu 28 

týdnů mateřské dovolené, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, 

nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. 

     Porodila-li pracovnice zároveň dvě nebo více dětí, poskytovala se jí peněžitá pomoc v 

mateřství i po vyčerpání stanovené podpůrčí doby, pokud se dále starala aspoň o dvě z 

novorozených dětí. Nejdéle se však dávka poskytovala do dne, kdy uplynulo 37 týdnů od 

počátku poskytování peněžité pomoci v mateřství. 

     Peněžitá pomoc v mateřství náležela také pracovnici, která do své trvalé péče nahrazující 

mateřskou péči převzala dítě, jež jí bylo svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu k 

pozdějšímu osvojení, nebo dítě, jehož matka zemřela. Podmínky pro nárok na peněžitou 

pomoc v mateřství a způsob jejího stanovení se posuzovaly podle stavu ke dni převzetí dítěte. 

     Peněžitá pomoc v mateřství se poskytovala pracovnici ode dne převzetí dítěte po dobu, po 

kterou se o dítě nebo děti starala, nejdéle však po dobu 22 týdnů, v případě, kdy převzala 

jedno dítě. Převzala-li dvě nebo více dětí a starala se alespoň o dvě z těchto dětí, poskytovala 

se dávka po dobu 31 týdnů, ne však déle, než dítě (nejmladší dítě) dosáhlo osmi měsíců věku. 

     Peněžitá pomoc v mateřství se nově také poskytovala svobodnému, ovdovělému, 

rozvedenému nebo z jiných vážných důvodů osamělému pracovníku, který nežil s družkou, 

jestliže pečoval o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo o dítě, jehož matka 

zemřela. Dávka se poskytovala ode dne převzetí dítěte po dobu, po kterou se pracovník o dítě 

staral, nejdéle po dobu 31 týdnů, ne však déle, než dítě dosáhlo osmi měsíců věku. 
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     V důsledku neúspěšného hospodářské vývoje v 80. letech nebylo umožněno dále 

pokračovat v tzv. „měkké“ sociální politice. Ke změně došlo až po nástupu M. Gorbačova 

k moci v tehdejším SSSR v roce 1985. Československá vláda opět začala uplatňovat 

velkorysejší sociální politiku. Byl přijat zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. 

      Změny v nemocenském pojištění přinesl zákon č. 103/1988 Sb., o změnách 

v nemocenském zabezpečení, který nabyl účinnosti dne 1. října 1988. 

     Peněžitá pomoc v mateřství se dle přijaté právní úpravy poskytovala za kalendářní dny. 

Nově vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství i pracovníkovi, který pečoval o dítě, 

jestliže jeho manželce se neposkytovala peněžitá pomoc v mateřství a sama nemohla nebo 

nesměla podle lékařského posudku o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění. 

 

4. Nemocenské pojištění od roku 1989 do současnosti 

 

     Nové společenské a ekonomické podmínky po listopadu 1989 si vyžádaly i změny 

v oblasti sociálního zabezpečení. Klíčovým úkolem sociální reformy byl přechod od 

sociálního zabezpečení k sociálnímu pojištění.  

     Zákon č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním 

zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví  lidu, představoval převedení 

nemocenského pojištění zaměstnanců ze správy odborových orgánů a jeho organizační 

sjednocení s důchodovým pojištěním v rámci České správy sociálního zabezpečení, která byla 

podřízena Ministerstvu práce a sociálních věcí. Okresní správy sociálního zabezpečení 

vznikly z původních okresních správ nemocenského pojištění a byly podřízeny České správě 

sociálního zabezpečení.  

     V roce 1990 byl vypracován a vyhlášen tzv. „Scénář sociální reformy. Tento program byl 

pojat spíše jako ochranný, sanační a garanční, který měl umožnit a podpořit ekonomickou 

reformu než jako program orientovaný ke komplexnímu zdokonalení sociálního systému. 

Položil základ pro vytvoření sociální politiky nového typu, zejména tím, že vytvářel chybějící 

sociální instituty. Zejména se jednalo o minimální mzdu, životní minimum, valorizační 

mechanismy aj. První etapa sociální reformy zejména také představovala vytvoření tzv. 

„záchranné sociální sítě“ jako soubor různých legislativních norem upravující různá sociální 

opatření, kterými stát garantuje všem občanům určitou minimální úroveň pomoci v případech, 

kdy se dostanou do závažných, státem uznaných nouzových sociálních situací. 

     Druhá etapa sociální reformy započala po vzniku samostatné ČR v roce 1993 a byla 

vymezena neoliberální politikou charakterizovanou velkým důrazem na hospodářskou 
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reformu, deklarovaným a zákonně zakotveným úsilím o snížení úlohy sociálního zabezpečení 

a nedůvěrou vůči zprostředkující úloze institucí občanské společnosti při utváření a provádění 

sociální politiky. V tomto období bylo zavedeno pojistné jako zvláštní platba mimo daňový 

systém. V roce 1994 byl přijat zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem. V roce 1995 pak byly přijaty dva důležité zákony – zákon č. 155/1995 Sb., o 

důchodovém pojištění, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.  

     Od 1. ledna 1993 došlo k některým zásadním změnám v podmínkách pro poskytování 

dávek nemocenského pojištění. V návaznosti na daň z příjmů fyzických osob byla přijata 

speciální úprava příjmů započitatelných pro účely nemocenského pojištění. Jednalo se o 

totožný okruh příjmů, které tvořily vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální 

zabezpečení. Při stanovení dávek nahrazujících mzdu se vycházelo z hrubého příjmu. Způsob 

platby daně z příjmu fyzických osob formou záloh na daň při ročním zdaňovacím období již 

neumožňoval stanovovat dávky nahrazující mzdu z čisté mzdy.  

     Období, z něhož se zjišťoval započitatelný příjem byl zkrácen, v zásadě se jednalo o 

období kalendářního čtvrtletí. Dávky se nově poskytovaly za kalendářní dny. 

    Maximální hranice denní hrubé mzdy pro stanovení denní výše nemocenského, peněžité 

pomoci v mateřství, podpory při ošetřování člena rodiny a vyrovnávacího příspěvku 

v těhotenství a mateřství činil 190 Kč. Hranice započitatelného příjmu rozhodného ke vzniku 

účasti na nemocenském pojištění se zvýšil ze 120 Kč na 400 Kč. 

     Uznávání dočasné pracovní neschopnosti se po 1. 1. 1993 řídilo vyhláškou MPSV ČR č. 

31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení. 

Rok 1993 také znamenal oddělení lázeňské péče od systému nemocenského pojištění. 

     Od 1. 1. 1994 došlo k zavedení dobrovolné účasti na nemocenském pojištění osob 

samostatně výdělečně činných. 

     Podpora při narození dítěte a pohřebné bylo s účinností od 1. 10. 1995, tj. s účinností 

zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, transformováno mezi dávky státní sociální 

podpory. Od 1. 1. 1996 se přesouvají do systému státní sociální podpory i přídavky na dítě. 

Dávkami nemocenského pojištění tedy zůstalo nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, 

ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.  

     O počátku třetí etapy vývoje reformy sociálního zabezpečení lze hovořit od poloviny roku 

1998 v souvislosti s nástupem sociálnědemokratické vlády. Docházelo k významným 

novelám právních předpisů a začala se připravovat reforma důchodového systému. 

     Výraznější změny v nemocenském pojištění přinesl zákona č. 61/1999 Sb., který 

novelizoval zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, o nemocenské péči  v ozbrojených 
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silách a zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti 

z nemocenského pojištění. Právní předpis nabyl účinnosti dne 1. října 1999. 

     Zákonem se upravilo pravidelné, každoroční zvyšování denního vyměřovací základu. 

Vláda je povinna vždy k 1. lednu zvýšit hranice pro redukci denního vyměřovacího základu, 

které od 1. října 1999 činily 360 Kč a 540 Kč, pokud přepočítací koeficient pro úpravu 

všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění stanovený naposledy 

nařízením vlády činí hodnotu vyšší než jedna. Zvýšení se stanoví tak, že se tyto částky 

vynásobí přepočítávacím koeficientem a výsledná částka se zaokrouhlí na celou desetikorunu 

směrem nahoru. Redukční hranice 360 Kč a 540 Kč platily až do 1. ledna 2000. Převyšoval-li 

denní vyměřovací základ  částku 360 Kč, počítala se částka 360 Kč v plné výši, z částky nad 

360 Kč do 540 Kč se počítalo 60 % a k částce přesahující 540 Kč se nepřihlíželo. Uvedená 

úprava znamenala, že denní vyměřovací základ mohl činit nejvýše 468 Kč. Maximální denní 

vyměřovací základ se tak zvýšil o 198 Kč z původních 270 Kč (platnost této částky byla tedy 

vymezena obdobím od 1. 1. 1994 do 1. 10. 1999). Od 1. ledna 2000 činily částky redukčních 

hranic 400 Kč a 590 Kč, od 1. 1. 2001 430 Kč a 630 Kč, od 1. 1. 2002 480 Kč a 690 Kč. 

K nezvýšení redukčních hranic rozhodných pro výpočet dávek nemocenského pojištění 

nedošlo s účinností od 1. 1. 2003 v souvislosti s úspornými opatřeními v důsledku povodní.  

….dynamičnost systému nemocenského pojištění je dána každoroční aktualizací redukčních 

hranic příjmů, z nichž se vychází při výpočtu dávek, podle mzdového vývoje. V souvislosti s 

reformou veřejných rozpočtů bylo rozhodnuto o neprovedení valorizace redukčních hranic 

pro roky 2004 a 2005…14  

      Další změny v nemocenském pojištění přinesl zákon č. 421/2003 Sb., který nabyl 

účinnosti 1. 1. 2004. Rozhodné období, ze kterého se zjišťuje denní vyměřovací základ pro 

stanovení dávek nemocenského pojištění se prodloužilo z kalendářního čtvrtletí na 12 

kalendářních měsíců. Denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského a podpory při 

ošetřování člena rodiny za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti 

(karantény) nebo potřeby ošetřování se snížil z dosavadních 100 % na 90 % u první redukční 

hranice (480 Kč). Výše nemocenského se za první tři kalendářní dny dočasné pracovní 

neschopnosti snížila z 50 % na 25 % denního vyměřovacího základu. 

      Zákonem č. 424/2003 Sb., došlo k rozšíření okruhu osob účastných nemocenského 

pojištění o členy rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finančního arbitra, zástupce 

finančního arbitra a pracovníky v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních 

                                                 
14 Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2004 
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předpisů. Tímto zákonem se měnila i některá ustanovení týkající se provádění sociálního 

zabezpečení, zejména se zřídil s účinností od 1. 7. 2005 registr pojištěnců nemocenského a 

důchodového pojištěnců, který vede Česká správa sociálního zabezpečení. 

      V roce 2006 a 2007 byly redukční hranice opět zvýšeny. Pro rok 2006 představovaly 

částky redukčních hranic 510 Kč a 730 Kč a pro rok 2007 částky 550 Kč a 790 Kč. 

     S účinností od 1. ledna 2008 byl přijat zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, jehož účelem bylo podpořit hospodářský růst optimalizací příjmů státního rozpočtu 

a zastavit vzestup finančních prostředků vynakládaných na jednotlivé systémy (daňová a 

sociální oblast a zdravotnictví). Změny se promítly do velkého počtu zákonů. 

      V oblasti nemocenského pojištění (přičemž se jednalo o změnu zákona č. 54/1956 Sb.) se 

jednalo o zavedení tzv. karenční doby pro poskytování nemocenského, tj. doby, za kterou 

se nemocenské neposkytuje. Jednalo se o první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti nebo 

karantény. Změnila se výše nemocenského, a sice tak, že do 30. kalendářního dne pracovní 

neschopnosti nebo karantény činila jeho denní výše 60 % denního vyměřovacího základu, od 

31. do 60. kalendářního dne 66 % a od 61. kalendářního dne 72 %. Nově se upravila redukce 

částek denního vyměřovacího základu. Zkrátila se podpůrčí doba pro poskytování 

nemocenského poživatelům starobních nebo plných invalidních důchodů. Z dosavadních 84 

kalendářních dnů se nemocenské těmto poživatelům poskytovalo jen po dobu 81 kalendářních 

dnů při jedné pracovní neschopnosti a nejdéle po dobu 81 kalendářních dnů v jednom 

kalendářním roce. Obecná délka ochranné lhůty 42 kalendářních dnů byla zkrácena na 7 

kalendářních dnů. Důležitou změnou bylo zkrácení delší podpůrčí doby osamělým ženám, a 

to z 37 týdnů na 28 týdnů. Došlo tak prakticky ke zrušení pojmu „osamělosti“ jako podmínky 

pro prodloužení poskytování peněžité pomoci v mateřství. K další změně došlo v případě 

použití denního vyměřovacího základu stanoveného pro výpočet předchozí peněžité pomoci 

v mateřství pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. U zaměstnankyně, které vznikl 

nárok za trvání téhož zaměstnání, na další peněžitou pomoc v mateřství v období do čtyř let 

věku předchozího dítěte, se pro výpočet peněžité pomoci v mateřství použil denní vyměřovací 

základ, který byl zjištěn pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud byl vyšší 

než denní vyměřovací základ zjištěný pro další peněžitou pomoc. Došlo také ke zrušení  

nároku na peněžitou pomoc v mateřství z titulu uchazečství o zaměstnání. Uchazeč o 

zaměstnání nebyl již s účinností tohoto zákona účasten nemocenského pojištění z titulu vedení 

v evidenci u úřadu práce, a proto mu již nenáleží dávka nemocenského pojištění.  

     Mezi nejdůležitější změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti přijaté zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů bylo zavedení 
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jednotného maximálního ročního vyměřovacího základu pro všechny pojištěnce ze všech 

pracovních činností v kalendářním roce, které pojištěnci zakládaly účast na nemocenském a 

důchodovém pojištění nebo jen na důchodovém pojištění. Maximální vyměřovací základ byl 

stanoven ve výši 48 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. (Zákon č. 362/2009 

Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České 

republiky na rok 2010, znamenal zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro rok 2010 

na částku 72 násobku průměrné mzdy, což reálně činí částku 1 707 048 Kč).  

     Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů odložil účinnost nového zákona o nemocenském 

pojištění č. 187/2006, Sb., o nemocenském pojištění na 1. 1. 2009 a znamenal i změnu 

některých jeho ustanovení.  

     Nález Ústavního soudu č. 166/2008 Sb., ze dne 23. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení 

některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, zrušil s účinností od 

30. června 2008 institut tzv. karenční doby, tj. doby prvních tří dnů pracovní neschopnosti, po 

kterou nenáleželo nemocenské. Ústavní soud odůvodnil své rozhodnutí mimo jiné i 

porušením pojistného principu v nemocenském pojištění, neboť zaměstnanec zůstal v prvních 

3 dnech pracovní neschopnosti bez prostředků, zatímco jeho povinnost platit pojistné zůstala 

nedotčena. Od 30. června 2008 tedy náleželo nemocenské i za první tři kalendářní dny 

pracovní neschopnosti, a to ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. V případě 

karantény, která trvala méně než 4 kalendářní dny zůstala karenční doba zachována, tj. pokud 

karanténa trvala jen jeden až tři dny, nemocenské nenáleželo. Trvala-li karanténa déle než tři 

dny, náleželo nemocenské od prvního dne trvání karantény. V důsledku zrušení karenční doby 

vznikl nárok na nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti nebo 

karantény ve výši 60 % denního vyměřovacího základu i představitelům státní moci a 

některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům. 

     K dalším významným změnám v oblasti nemocenského pojištění došlo od 1. září 2008. 

Změny byly přijaty zákonem č. 305/2008 Sb. Zákon měnil jak úpravu nemocenského 

pojištění zaměstnanců (zákon č. 54/1956 Sb.) tak úpravu nemocenského pojištění obsaženou 

v zákoně č. 187/2006 Sb. 

    Účelem zákona byla především náprava zjištěných pochybností o proveditelnosti 

novelizovaných zákonů v praxi, zpřesnění a zjednodušení právní úpravy a zabránění jejího 

zneužívání, odstranění legislativních nedostatků a odstranění některých výkladových 

problémů. 
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    Od 1. září 2008 byla tímto zákonem mimo jiné snížena sazba pro výpočet nemocenského za 

první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti ze 60 % na 25 % denního vyměřovacího 

základu za kalendářní den. Nemocenské náleželo i při karanténě kratší než 4 dny. 

     V přechodném období v důsledku účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění od 1. 

1. 2009 byly použity pro výpočet dávek, na které vznikl nárok v roce 2008 a tento nárok 

přecházel do roku 2009, nové redukční hranice, které se použily pouze pro přecházejí dávky. 

Tyto částky redukčních hranic činily 610 Kč a 870 Kč. S účinností od 1. 1. 2009 dle nového 

zákona o nemocenského pojištění byly stanoveny redukční hranice tři. První činila 786 Kč, 

druhá 1 178 Kč a třetí 2 356 Kč. 

      Zákon č. 2/2009 Sb., přinesl změnu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o nemocenském pojištění s účinností od 

1. ledna 2009. V zákoně o pojistném se vymezil okruh zaměstnanců jen jako poplatníků 

pojistného na důchodového pojištění a upřesnil, že vyměřovací základ zaměstnance je 

stanoven jen pro pojistné na důchodové pojištění. Zaměstnanci tak nejsou poplatníky 

pojistného na nemocenské pojištění. V zákoně o nemocenském pojištění se nahradil pojem 

vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění pojmem vyměřovací základ pro 

pojistné na důchodové pojištění.      

      Zákon č. 303/2009 Sb., měnil zákon o nemocenském pojištění v souvislosti s přijetím 

statutu poslanců Evropského parlamentu, s účinností od 19. září 2009. Poslanci Evropského 

parlamentu zvolení na území České republiky se vypustili z okruhu povinně nemocensky i 

důchodově pojištěných osob. 

      S účinností od 1. 1. 2010 došlo ke změně výše redukčních hranic: 791 Kč, 1 186 Kč a 

2 371 Kč.  

      Změny týkající se především výše dávek nemocenského pojištění přinesl zákon č. 

362/2009 Sb. Pro rok 2010 se sjednotila výše všech procentních sazeb dávek na 60 % denního 

vyměřovacího základu s tím, že se tento základ bude vždy do částky první redukční hranice 

počítat jen v rozsahu 90 %. U ošetřovného se zavedla třídenní karenční doba, tj. první tři dny 

potřeby ošetřování či péče dávka nenáleží.  

     Vznikl-li nárok na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství před 1. lednem 2010 a trval i po 31. prosinci 2009, upravila se výše 

dávky za kalendářní den od 1. ledna 2010 podle právních předpisů účinných od 1. ledna 2010. 

Vznikne-li nárok na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství před 1. lednem 2011 a bude trvat i po 31. prosinci 2010, upraví se 
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výše dávky za kalendářní den od 1. ledna 2011 podle právních předpisů účinných od 1. ledna 

2011. 

     Vznikla-li potřeba ošetřování či péče před 1. lednem 2010 a trvala i po 31. prosinci 2009, 

vyplácí se ošetřovné za podmínek a po dobu podle právních předpisů účinných do dne 1. 

ledna 2010. To platí i v případě, kdy potřeba ošetřování či péče vznikla před 1. lednem 2010 a 

trvala i po 31. prosinci 2009 a v průběhu tohoto ošetřování či péče druhý z oprávněných 

převezal ošetřování či péči nebo se zastavil běh podpůrčí doby. Vznikne-li potřeba ošetřování 

či péče před 1. lednem 2011 a bude trvat i po 31. prosinci 2010, vyplátí se ošetřovné od 1. 

ledna 2011 za podmínek a po dobu podle právních předpisů účinných od 1. ledna 2011 
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IV. Pojem nemocenské pojištění 

 

      V případě vzniku právem uznané sociální události jsou ekonomicky činné osoby finančně 

zabezpečeny prostřednictvím nemocenského pojištění. Důsledkem právem uznaných 

sociálních událostí je ztráta příjmu. Nepříznivé sociální důsledky ztráty příjmu jsou 

eliminovány poskytováním dávek nemocenského pojištění, jež jsou dávky opakující se. 

Nemocenské pojištění vzniká při splnění stanovených podmínek přímo ze zákona. Pojištění je 

založeno na pojistném systému, tj. na povinném odvedení části příjmů pojištěných osob do 

pojistného systému pro budoucí peněžitá plnění při sociálních událostech. 

     Sociálními událostmi jsou právní skutečnosti, se kterými právní normy nemocenského 

pojištění spojují vznik, změnu nebo zánik právních vztahů nemocenského pojištění, a které 

jsou předpokladem realizace hmotněprávních nároků vyplývajících z účasti na tomto 

pojištění. Těmito sociálními událostmi jsou: nemoc, úraz, karanténa, těhotenství a mateřství. 

     Nemoc nebo úraz způsobuje nemožnost ekonomické činnosti a následkem toho vzniká 

pracovní neschopnost, která je dočasná a brání ve výkonu dosavadního zaměstnání. O vzniku 

dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje příslušný orgán; ošetřující lékař.  

     Za dočasnou pracovní neschopnost se považuje: 

- nemoc nebo úraz, které nedovolují vykonávat dosavadní pojištěnou činnost; 

- přijetí do ústavní péče v nemocnici nebo odborného léčebného ústavu či poskytnutí 

komplexní lázeňské péče; 

- přijetí pojištěnce do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte, které bylo 

přijato do lůžkové péče; 

- nemožnost vykonávat dosavadní zaměstnání pro poškození nebo ztrátu ortopedické nebo 

kompenzační pomůcky; 

- dlouhodobé závažné onemocnění pojištěnce, které v době nároku na výplatu peněžité 

pomoci v mateřství, znemožňuje péči o dítě a trvá déle než jeden měsíc. 

     Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti i v případě, že 

pojištěnka doloží potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou 

pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před očekávaným 

dnem porodu. 

      Pracovní neschopnosti rozlišujeme na nezaviněné (onemocnění, úraz) a zaviněné (újma na 

vlastním zdraví způsobená úmyslně nebo z nedbalosti). 
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Základními znaky dočasné pracovní neschopnosti jsou: 

- existence nemoci, úrazu nebo karantény (příčina), 

- dočasné omezení pracovní schopnosti občana, které mu brání ve výkonu dosavadního 

zaměstnání a s tím spojená ztráta výdělku (důsledek) 

- příčinná souvislost mezi nemocí (úrazem) a dočasným omezením pracovní schopnosti 

(kauzální nexus), 

- uznání obou uvedených podmínek i jejich příčinné souvislosti příslušným orgánem, 

- účast na systému nemocenského pojištění jako podmínka pro realizaci dávkových nároků.15 

     Peněžitou dávkou nemocenského pojištění, která je určena k náhradě příjmu při dočasné 

pracovní neschopnosti je nemocenské. Dávka náleží pouze osobám účastným nemocenského 

pojištění. Pro nárok na nemocenské není stanovena čekací doba, tzn. nárok na nemocenské 

může vzniknout již v prvním dnu zaměstnání, resp. od 15. dne trvání dočasné pracovní 

neschopnosti, pokud byl zaměstnanec po nástupu  do práce uznán práce neschopným. 

     Sociální událostí se nemoc stává, potřebuje-li člověk pomoc jiné osoby nebo pomoc 

peněžní či institucionální.  

      V důsledku sociální události v podobě nemoci, která nastala u rodinného příslušníka a 

vyžaduje potřebu ošetřování, náleží zaměstnanci, který nemocného člena rodiny ošetřuje, 

dávka nemocenského pojištění ošetřovné.  Tato doba je dle zákoníku práce považována za 

důležitou osobní překážku v práci, po kterou zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance 

v práci.  Ve vymezených případech se dávka poskytuje i v důsledku péče o zdravé dítě mladší 

10 let. 

     V případě těhotenství a mateřství je snahou společnosti prostřednictvím právních norem 

zajistit matce co nejvyšší ochranu, a vytvořit tak podmínky k narození dítěte a následné péči o 

ně. 

     Zaměstnankyni náleží v souvislosti s vysokým stupněm těhotenství, porodem a péčí o 

narozené dítě mateřská dovolená, která je jednou z důležitých osobních překážek na straně 

zaměstnankyně, při níž je povinností zaměstnavatele její nepřítomnost v práci omluvit. Po 

zákonem stanovenou dobu, která by měla odpovídat době, kdy je dítě nejvíce závislé na matce 

z hlediska příjmu potravy, ztrácí matka příjem za vykonávanou práci a je v zájmu společnosti 

poskytnou jí finanční podporu v rámci sociálního zabezpečení. Po dobu mateřské dovolené 

zaměstnankyni nepřísluší náhrada mzdy, avšak při splnění stanovených podmínek jí náleží 

dávka, která ji hmotně zabezpečuje po dobu, kdy z důvodu těhotenství a mateřství nemůže 

                                                 
15 Tomeš I., kol. Právo sociálního zabezpečení.Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 1998, 98 s. 
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pracovat, resp. kdy je společností uznáno, že z těchto důvodů nemůže pracovat. Pojištěnka má 

ze systému nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Podmínkou pro 

nárok na dávku není pouze těhotenství a porod, ale také péče o narozené dítě. Nárok na dávku 

má tedy i pojištěnka, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. 

      Sociálními událostmi jsou v případě těhotenství, porodu a péče o narozené dítě, teprve až 

komplikace spojené s těmito procesy, které vyvolávají zdravotní a ekonomické těžkosti. 

Avšak i když komplikace nenastanou, žena v tomto období potřebuje zvýšenou pomoc a péči, 

kterou si neumí nebo nemůže vždy obstarat sama. Za druhotné potřeby spojené 

s těhotenstvím, porodem a mateřstvím, lze považovat náklady na zdravotní péči, ztráta 

výdělku vyvolaná potřebným pracovním volnem a zvýšené náklady vyvolané potřebou rodiny 

adaptovat se na přírůstek nového člena.16 

     Těhotenství a mateřství je v rámci nemocenského pojištění zabezpečeno také dávkou, která 

vyrovnává rozdíl mezi mzdou, kterou žena dosahovala před převedením na jinou práci a 

mzdou, kterou má po tomto převedení. Touto dávkou je vyrovnávací příspěvek v těhotenství a 

mateřství. Na základě pracovního práva je ženám zakázáno, aby vykonávali práci, která 

ohrožuje její těhotenství, případně mateřství. Zaměstnavatel má povinnost převést těhotnou 

ženu či matku na jinou práci v případě, že práce, kterou před tím konala, je podle 

pracovněprávních předpisů těmto ženám zakázána. K převedení ženy na jinou práci je 

zaměstnavatel také povinen na základě lékařského posudku, kdy je shledáno, že výkon 

dosavadní práce by mohl zhoršit zdravotní stav ženy nebo matky nebo ohrozit zdraví dítěte. 

 

1. Subjekty právních vztahů  

 

      Subjekty právních vztahů nemocenského pojištění jsou nositelé nemocenského pojištění a 

fyzické osoby. Nositelem je subjekt, který je zejména povinen vyplácet příslušnou dávku, 

jsou-li splněny podmínky nároku. Základním charakterem těchto subjektů je rozhodování o 

nároku na dávku, její výši a poskytování. Jedná se o orgány sociálního zabezpečení, jimiž jsou 

v nemocenském pojištění Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního 

zabezpečení. Fyzickými osobami jsou v nemocenském pojištění pojištěnci a jsou zpravidla 

v pozici oprávněného subjektu.        

                                                 
16 Tomeš, I. Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost. Praha, 1996, 110 s. 
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     Dalšími subjekty právních vztahů mohou být i jiné fyzické a právnické osoby. Jedná se 

např. o zaměstnavatele, zdravotnická zařízení apod. Právní předpisy stanoví těmto subjektům 

určité speciální povinnosti, zejména oznamovacího, resp. ohlašovacího charakteru.  

      Hlavní podmínkou pro působení subjektu v právním vztahu je jeho způsobilost k právům 

a povinnostem a způsobilost k právním úkonům. V případě orgánů nemocenského pojištění se 

jedná především o pravomoci a kompetence k výkonu určitých činností, které jsou jim dány 

zákonem. 

 

2. Právní subjektivita 

 

     Právní subjektivita je způsobilost subjektu být nositelem práv a povinností, které jsou 

obsahem právních vztahů sociálního zabezpečení. Způsobilost k právům a povinnostem 

vzniká v právních vztazích sociálního zabezpečení u fyzických osob narozením, vyjma 

právních vztahů nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, pokud jde o 

vznik způsobilosti u zaměstnance. 

     Právní předpisy nemocenského pojištění upravují způsobilost k právům a povinnostem 

výslovně jen u osob samostatně výdělečně činných. Právní subjektivita těchto osob vzniká 

zásadně narozením, avšak zvláštní právní předpisy upravující samostatnou výdělečnou 

činnost stanovují další podmínky pro výkon této činnosti. Způsobilost k právům a 

povinnostem tak závisí na splnění podmínek výkonu této činnosti. Jedná se např. o dosažení 

určitého věku.  

    Právní subjektivita subjektů pracovněprávních vztahů se řídí ustanoveními zákoníku práce 

per analogiím. U zaměstnance vzniká způsobilost k právům a povinnostem dnem, kdy 

dosáhne 15-ti let věku. Vznik právní subjektivity je vázáno na ukončení povinné školní 

docházky. Fyzickým osobám jako zaměstnavatelům vzniká způsobilost k právům a 

povinnostem narozením. Tato úprava se analogicky použije i na vznik způsobilosti k právům 

a povinnostem ve vztazích nemocenského pojištění. 

 

3. Způsobilost k právním úkonům 

 

     Způsobilost k právním úkonům je právem daná možnost subjektu vlastním právním 

jednáním nabývat práv a zavazovat se k právním povinnostem. Způsobilost k právním 

úkonům v nemocenském pojištění vzniká u osob samostatně výdělečně činných zásadně 

dosažením věku 16 let. Vznik způsobilosti k právním úkonům ve vztazích nemocenského 
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pojištění však nemůže předcházet splnění podmínek, které zvláštní právní předpisy stanoví 

pro vznik této způsobilosti.  

     Úprava obsažená v zákoníku práce se analogicky použije v případě způsobilosti k právním 

úkonům zaměstnanců a  zaměstnavatelů. Způsobilost zaměstnance k právním úkonům tak 

vzniká ve vztazích nemocenského pojištění dosažením věku 15 let. U zaměstnavatele vzniká 

tato způsobilost dosažením18. roku věku. 

 

4. Obsah, objekt, předmět 

 

     Obsahem právních vztahů nemocenského pojištění jsou práva a povinnosti subjektů těchto 

vztahů. Právní vztahy v sociálním právu obecně jsou právními vztahy synallagmatickými, to 

znamená, že právu na jedné straně odpovídá povinnost na straně druhé. Základním právem 

fyzické osoby je právo (nárok) na poskytnutí peněžitého plnění, tj. dávky nemocenského 

pojištění. V pojistném systému, na kterém je nemocenské pojištění založeno, tomuto právu 

odpovídá primární povinnost fyzické osoby, tj. pojištěnce platit pojistné na nemocenské 

pojištění. Základní povinností fyzické osoby je tedy splnění podmínek dávkového nároku. 

Orgán nemocenského pojištění je oprávněn tyto podmínky vyžadovat a pokud jsou splněny, je 

povinen plnění poskytnout.  

     Nejedná se tedy pouze o vznik nároku na dávku, ale je třeba splnit i procesní pravidla 

k získání práva na její výplatu. 

     Obsah právního vztahu se realizuje právně relevantním chováním subjektů těchto vztahů. 

Jedná se o objekt právních vztahů. Subjekty jím naplňují svá práva a povinnosti. Jedná se o 

celou řadu hmotněprávních a procesních úkonů, např. plnění pojistné povinnosti či podání 

opravného prostředku.  

    Předmětem právních vztahů nemocenského pojištění je konkrétní dávkové plnění, 

k němuž směřuje chování subjektů právního vztahu. V nemocenském pojištění jsou 

poskytovány peněžité dávky. 

 

5. Právní odpovědnost 

 

     Právní předpisy nemocenského pojištění obsahují normy sankční povahy, které 

kompenzují porušování právních povinností, ke kterým dochází v právních vztazích a snaží se 

o nápravu protiprávního stavu a o návrat k předchozím poměrům. Právní odpovědnost 
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v nemocenském pojištění vychází z existence primární právní povinnosti, která je porušena, 

v důsledku čehož vzniká sekundární právní povinnost sankční povahy. 

     Subjekty odpovědnostního vztahu jsou účastníci, kteří mají v právním vztahu práva a 

povinnosti a vlastním jednáním tyto práva a povinnosti nabývají a pozbývají. Práva a 

povinnosti subjektů jsou obsahem odpovědnostního právního vztahu. Jedná se především o 

předvídané právní následky, které směřují k prevenci, a pokud již k porušení došlo, směřují 

k nápravě nežádoucího stavu.  Následkem porušení primární povinnosti bývá trvání této 

povinnosti a možnost vynutit ji právem stanoveným způsobem. Zde tedy nastupuje státní 

donucení (např. ve formě exekuce). Dalším právním následkem, které je typické pro oblast 

sociálního zabezpečení, resp. nemocenského pojištění je vznik nové sekundární povinnosti 

sankční povahy.  

      V oblasti nemocenského pojištění vzniká typicky odpovědnost za přeplatek na dávce. 

Odpovědnostní právní vztah vzniká, je-li porušením ohlašovací nebo oznamovací povinnosti 

vyplacena dávka ve vyšší výši než měla náležet nebo byla vyplacena neprávem. Tato právní 

odpovědnost je založena na subjektivním principu, kde nezbytným předpokladem vzniku 

odpovědnosti je zavinění. Ve vztazích nemocenského pojištění postačí zavinění ve formě 

nedbalosti. Zavinění je považováno za prokazované, důkazní břemeno za prokázání 

předpokladu vzniku právní odpovědnosti nese orgán nemocenského pojištění. 
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V. Účinná právní úprava nemocenského pojištění  

 

     Nemocenské pojištění jako celek plnilo do současné doby svou základní sociální funkci, je 

třeba ale konstatovat, že s přijetím nového zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění došlo k odstranění několika závažných i méně významných problémů při jeho 

aplikaci. 

    Dosavadní právní úprava přes četné novelizace neodpovídala současným podmínkám 

tržního hospodářství, a proto byl vládou v květnu 2005 předložen Parlamentu České republiky 

návrh nové komplexní úpravy nemocenského pojištění. Tato nová úprava byla definitivně 

schválena až koncem dubna 2006, kdy došlo Parlamentem České republiky k přehlasování 

veta prezidenta republiky. Účinnost tohoto zákona byla předpokládána od 1. ledna 2007.  

     Účinnost nové právní úpravy nemocenského pojištění byla však již dvakrát odložena. 

Poprvé na 1. 1. 2008, kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 12. 12. 2006 

návrh zákona, který byl předložen vládou do Poslanecké sněmovny dne 1. 9. 2006, jímž mělo 

dojít ke zmírnění rozpočtových dopadů snížené sazby pojistného na nemocenské pojištění, a 

to ve znění pozměňovacích návrhů Senátu Parlamentu ČR (Senát návrh tohoto zákona 

projednal dne 30. listopadu 2006 a vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy). 

Podruhé došlo k odložení účinnosti zákona o nemocenském pojištění v souvislosti s reformou 

veřejných financí obsaženou v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. a to 

v důsledku vyloučení nepříznivého dopadu nové úpravy nemocenského pojištění na bilanci 

státního rozpočtu. Účinnost byla odložena na 1. 1. 2009  

     V souvislosti s novým zákonem o nemocenském pojištění došlo ke změně řady jiných 

zákonů, zejména zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

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

zaměstnanosti a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tyto změny obsahuje 

doprovodný zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o nemocenském pojištění. Tento zákon je třeba pro svou provázanost se 

zákonem o nemocenském pojištění posuzovat jako celek. Samostatně je nadále upraveno 

pojistné na nemocenské pojištění v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

     Nový zákon o nemocenském pojištění je pojat jako komplexní, což znamená, že obsahuje 

celou úpravu nemocenského pojištění, tj. jak oblast dávkovou, tak organizační a procesní, 

včetně posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění. Napravuje se tak 
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dosavadní situace roztříštěnosti úpravy nemocenského pojištění do mnoha právních předpisů 

a podzákonných norem, které byly mnohokrát novelizovány. 

     Právní úprava nemocenského pojištění má nadále jen charakter zákonné úpravy, neboť 

k novému zákonu se nepředpokládalo vydání prováděcích předpisů, které by podrobně 

upravovaly některé otázky nemocenského pojištění nebo doplňovaly zákonnou úpravu. Zákon 

však ukládá vydání jen jediného prováděcího předpisu a to vyhlášky č. 481/2006 Sb., o 

náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených 

kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, která upravuje 

pouze náležitosti tohoto průkazu. 

     Nová právní úprava nemocenského pojištění je nastavena tak, aby nedocházelo 

k případnému zneužívání dávek a obsahuje řadu ochranných prvků, které motivují pojištěnce, 

zaměstnavatele i zdravotnická zařízení ke snížení četnosti a délky pracovní neschopnosti. 

     Mezi tyto ochranné prvky systému patří mimo jiné změna konstrukce výpočtu výše dávek, 

zavedení regresních náhrad ve stanovených případech a opatření v posuzování pracovní 

neschopnosti vůči ošetřujícím lékařům. 

     Dalším ochranným institutem, kterým dochází k decentralizaci a výraznému zvýšení 

efektivnosti společenské kontroly proti zneužívání systému, je přenesení finančního 

zabezpečení zaměstnance v počátečním období pracovní neschopnosti či karantény na 

zaměstnavatele.  

     Zákon je nadále založen na principu solidarity mezi zdravými a nemocnými a mezi 

osobami s vyššími a nižšími příjmy, i když je tato solidarita stanoveným způsobem ve 

srovnání se současným stavem omezena.  

     Do nové právní úpravy nemocenského pojištění se nadále přebírá i většina funkčních 

prvků, které jsou v této oblasti tradiční a osvědčené. 

     Systém nemocenského pojištění je nadále určen pro ekonomicky aktivní osoby, které jsou 

při předem zákonem stanovených krátkodobých sociálních událostech, jako jsou nemoc, úraz,  

těhotenství a mateřství finančně zabezpečeny dávkami z tohoto pojištění, které nahrazují ušlý 

příjem. Účelem nemocenského pojištění je tedy zmírnění či odstranění následků zmíněných 

sociálních událostí. Nemocenské pojištění vzniká při splnění stanovených podmínek přímo ze 

zákona  a dávky náležející z tohoto pojištění jsou obligatorní. 

     Peněžité dávky, které jsou poskytovány ze systému nemocenského pojištění se podle 

sociálních událostí dělí na dávky poskytované z důvodu nemoci a dávky poskytované 

z důvodu mateřství. 
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     Z důvodu nemoci je poskytováno nemocenské, které náleží při dočasné pracovní 

neschopnosti pro nemoc a úraz a při karanténě a ošetřovné, které je poskytováno při 

ošetřování člena rodiny a též při péči o zdravé dítě ve věku do 10 let v případech stanovených 

zákonem. Z důvodu mateřství je poskytován vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, 

který náleží těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, jestliže byly 

převedeny na jinou práci a peněžitá pomoc v mateřství, která náleží před porodem a z důvodu 

mateřství. Tato dávka náleží při splnění stanovených podmínek i mužům, pokud pečují o dítě. 

      Dávky nemocenského pojištění jsou dávky peněžité, které lze charakterizovat z hlediska 

doby poskytování jako dávky, které se opakují. Vzhledem k charakteru pojištěné činnosti 

některých skupin osob, které jsou účastny nemocenského pojištění, náleží pouze některá 

z výše uvedených dávek. Nárok na některé dávky nemocenského pojištění je tedy pro některé 

skupiny osob vyloučen přímo v právní úpravě. Nárok na ošetřovné a vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství nemají např. zahraniční zaměstnanci, zaměstnanci účastni pojištění 

z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti aj. Tyto dávky nenáležejí ani 

v případě činnosti osob samostatně výdělečně činných 

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

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, upravuje příjmovou stránku systému 

nemocenského pojištění.  

      Systém sociálního pojištění je financován průběžným způsobem. Pojistné je příjmem 

státního rozpočtu a je určeno mimo jiné na úhradu výdajů na nemocenské pojištění. Výdaje na 

dávky v daném období jsou hrazeny z příjmů z pojistného vybraného v tomto období.   

     Do okruhu poplatníků pojistného patří ze zákona zaměstnavatelé, zaměstnanci a osoby 

samostatně výdělečně činné a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění. Výše 

pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné 

období. Pojistné se vypočítává ze započitatelných příjmů před jejich zdaněním. 

     Zákon dále upravuje odvod pojistného a další povinnosti plátců. Ve stanovených 

případech, pokud poplatníci pojistného nesplní některou ze svých povinností daných 

zákonem, lze vůči nim uplatnit tři druhy sankcí, tj. penále, přirážka k pojistnému a pokuty. 

     Zákon o nemocenském pojištění je koncipován jako jednotný pouze s nezbytnými 

odchylkami pro některé skupiny pojištěnců, a to pouze v takovém rozsahu, který je 

odůvodněn charakterem jejich činnosti (např. příslušníci ve služebním poměru, domáčtí 

pracovníci, osoby samostatně výdělečně činné). Zákon je vnitřně členěn na nemocenské 

pojištění zaměstnanců a na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných. 
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     Pro zaměstnance a osoby postavené jim naroveň je nadále účast na nemocenském 

pojištění koncipována jako povinná. Tato státem zaručená ochrana osob vykonávajících 

závislou činnost je v oblasti nemocenského pojištění tradiční a vyplývá z ratifikovaných 

mezinárodních smluv.  

     Jiná situace je u osob samostatně výdělečně činných, kteří jsou nemocensky pojištěni 

dobrovolně, a to od roku 1994. V této koncepci dobrovolného nemocenského pojištění je 

zohledněn charakter příjmů osob samostatně výdělečně činných a specifika jejich činnosti. 

Tyto osoby nemají v zásadě stanoven pevný pracovní režim a vztah mezi ušlým příjem a 

vzniklou sociální událostí nemusí být v přímé závislosti. 

     Systém povinného státního nemocenského pojištění je doplněn dobrovolným pojištěním 

u komerčních pojišťoven, které mimo jiné nabízejí možnost pojištění tzv. denních dávek 

v pracovní neschopnosti.  

     Předmětem tohoto pojištění bývá nejčastěji výplata sjednané denní dávky při pracovní 

neschopnosti vzniklé jako důsledek nemoci či úrazu. Účelem pojištění denní dávky při 

pracovní neschopnosti je vyrovnat ztrátu na výdělku, která je zapříčiněná pracovní 

neschopností z důvodu nemoci či úrazu. Po dobu trvání pracovní neschopnosti je klientovi od 

smluvně dohodnutého dne vyplácena sjednaná denní dávka. Tato denní dávka pokrývá ve 

spojení s nemocenským pojištěním významnou část nebo i celý průměrný měsíční příjem.         

Pojistit lze osoby v hlavním pracovním poměru i osoby samostatně výdělečně činné. Pro 

pojištění denní dávky v pracovní neschopnosti jsou stanoveny určité limity, např. věk, trvalé 

bydliště na území ČR, dobrý zdravotní stav a další. Pojištění obvykle nelze sjednat v době, 

kdy je osoba již v pracovní neschopnosti. Počátek plnění bývá smluvně stanoven až po určité 

době trvání pracovní neschopnosti, např. až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Denní 

dávka je vyplácena za každý kalendářní den pracovní neschopnosti. 

     Denní dávka může být rozdělena na část pevnou a pohyblivou. Pohyblivá částka se 

obvykle odvíjí od příjmu osoby, která žádá o pojištění. Pevná částka se pak stanovuje dle 

individuálního přání klienta. 

     Tento druh soukromého pojištění nabízí např. ČP ZDRAVÍ, jako dceřiná společnost České 

pojišťovny, a.s. 
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1. Účast na nemocenském pojištění 

 

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

nemocenského pojištění. Účast na tomto pojištění vzniká při splnění stanovených podmínek 

přímo ze zákona a je povinná. 

     Základním prvkem vzniku účasti na pojištění je určitá forma pracovní činnosti. Jedná se 

nejčastěji o pracovní poměr, jako nejzákladnější pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem, který je upraven zákoníkem práce a dále nařízením vlády, kterým se zákoník 

práce provádí. 

     Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce nepatří do okruhu pojištěných 

osob a nejsou účasti nemocenského pojištění. 

     Okruh pojištěných osob je taxativně vymezen v § 5 zákona o nemocenském pojištění. 

Okruh pojištěných osob ve své historii prošel několika změnami, které ve své podstatě 

znamenaly postupné rozšiřování okruhu osob účastných na nemocenském pojištění. (Teprve 

od roku 1995 začali být účastni na pojištění jednatelé společností s ručením omezeným. 

Členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů byli zařazeni do okruhu pojištěných 

osob s účinností od 1. ledna 2008). 

     Za zaměstnance účastné nemocenského pojištění se dle účinné právní úpravy považují 

zaměstnanci v pracovním poměru, příslušníci (Policie České republiky, Hasičského 

záchranného sboru České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České 

republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace17 a 

vojáci z povolání18), státní zaměstnanci podle služebního zákona19, členové družstva 

v družstvech (kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo 

pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni), 

zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, pracovníci v pracovním vtahu 

uzavřeném podle cizích právních předpisů, soudci, členové zastupitelstev územních 

samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně 

členěných statutárních měst a hlavního města Prahy (kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, 

ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva), 

poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky, členové vlády, 

                                                 
17 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 
18 Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 
19 Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto 
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové 

Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný 

ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, fyzické osoby, které jsou podle zvláštního 

zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce 

statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem20 , (popř. do funkce zástupce 

tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním 

orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní 

nebo služební poměr) a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou 

funkci mimo pracovní nebo služební poměr (pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve 

stanoveném rozsahu zákoník práce), pěstouni (kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních 

pro výkon pěstounské péče podle zákona o sociálně - právní ochraně dětí nebo kterým je za 

výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech 

podle zákona o státní sociální podpoře) a odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení 

do práce. 

     Za zaměstnance v pracovním poměru se pro účely zákona o nemocenském pojištění 

považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní 

poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními 

předpisy pro jeho vznik. Jde např. o situaci, kdy pracovní poměr uzavře osoba, která nebyla 

k jeho uzavření oprávněná (např. pozbyla způsobilosti k právním úkonům). 

     Nov úprava nemocenského pojištění je nadále koncipován tak, aby účast na nemocenském 

pojištění byla umožněna všem osobám, kteří jsou výdělečně činní na území České republiky. 

Osoby, které jsou uvedeny v okruhu pojištěných, musejí tedy splnit jednu ze základních 

podmínek účasti na nemocenském pojištění a tou je výkon činnosti na území ČR.      

     Z tohoto pravidla existuje několik výjimek. Zaměstnanec zůstává nadále nemocensky 

pojištěn podle českých právních předpisů jako kdyby pracoval na území ČR, pokud má výkon 

práce určen na území ČR a zároveň je vyslán na přechodnou dobu zaměstnavatelem do ciziny, 

aby tam pro něho pracoval, a to za předpokladu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 

Za mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení se pro tento účel považují i koordinační 

nařízení EU (Nařízení Rady č. 1408/71/EEC a Nařízení Rady 574/72/EEC). Dále je 

zaměstnanec rovněž nemocensky pojištěn v ČR, vykonává-li činnost trvale v cizině pro 

zaměstnavatele se sídlem na území ČR a splňuje-li ostatní podmínky pro vznik pojištění a má 

                                                 
20 Např. § 8 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
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trvalý pobyt na území ČR nebo jiného členského státu Evropské unie; to však neplatí, je-li se 

státem, v němž takový zaměstnanec pracuje, uzavřena smlouva o sociálním zabezpečení, 

jestliže upravuje podmínky účasti na nemocenském pojištění jinak. 

     Za stanovených podmínek jsou dle nové právní úpravy nemocenského pojištění účastni i 

zaměstnanci, jejichž zaměstnavatel má sídlo mimo území České republiky. Podle stávající 

právní úpravy jsou zaměstnanci zaměstnavatele sídlícího v zahraničí účastni nemocenského 

pojištění, v případech, kdy má zaměstnavatel sídlo na území Evropské unie či některého ze 

států, s nímž má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. 

Kromě těchto případů se zavádí nově další kategorie osob, jako jsou smluvní zaměstnanci a 

zahraniční zaměstnanci. 

     Smluvním zaměstnancem je zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, 

s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, je-li činný 

v České republice u smluvního zaměstnavatele. 

     Smluvním zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo na území 

České republiky a u níž jsou v České republice činní zaměstnanci zahraničního 

zaměstnavatele považovaní v České republice za smluvní zaměstnance, pokud podle smlouvy 

uzavřené se zahraničním zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních zaměstnanců vypláceny 

smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním zaměstnavatelem uhrazovány zahraničnímu 

zaměstnavateli. 

     Smluvní zaměstnanec je tedy zaměstnanec, který vykonává práci v České republice, jehož 

zaměstnavatel má sídlo v tzv. nesmluvní cizině, tj. ve třetím státě. Takovýto zaměstnavatel se 

pro účely nemocenského pojištění nazývá zahraničním zaměstnavatelem. 

     Smluvním zaměstnancem tedy nemůže být zaměstnanec zaměstnavatele, který má sídlo ve 

státě Evropské unie nebo má sídlo ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o 

sociálním zabezpečení.  

     Smluvní zaměstnanec je pronajat svým zahraničním zaměstnavatelem smluvnímu 

zaměstnavateli na základě smlouvy a dbá jeho příkazů. Smluvní zaměstnanec a smluvní 

zaměstnavatel nemají mezi sebou uzavřen žádný pracovní vztah. 

     U smluvního zaměstnance je doba vzniku účasti na nemocenském pojištění v České 

republice odvislá na trvání jeho povinného důchodového pojištění v sídle jeho zahraničního 

zaměstnavatele.  

     Je-li smluvní zaměstnanec povinně účasten důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo 

jeho zaměstnavatel, je účasten nemocenského pojištění po uplynutí 270 kalendářních dnů 

trvání zaměstnání na území České republiky s tím, že do tohoto počtu 270 kalendářních dnů 
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se započtou všechny kalendářní dny doby výkonu zaměstnání na území České republiky, 

které spadají do období 2 let přede dnem zahájení výkonu posledního zaměstnání na území 

České republiky. 

     Pokud smluvní zaměstnanec není povinně důchodově pojištěn ve státě, kde má sídlo jeho 

zaměstnavatel nebo pokud takovýto zaměstnanec nepředloží smluvnímu zaměstnavateli 

doklad o trvání povinného důchodového pojištění, vzniká účast na pojištění dnem zahájení 

výkonu práce na území České republiky. 

     Za zahraničního zaměstnance se považuje zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, je-li 

činný v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele. Zaměstnavatel 

zahraničního zaměstnance nemá sídlo na území České republiky, ani státu Evropské unie a se 

zemí tohoto zaměstnavatele neuzavřela Česká republika smlouvu o sociálním zabezpečení.  

     Zahraniční zaměstnanec je účasten pojištění, pokud se na předepsaném tiskopisu přihlásí 

k pojištění. Pojištění takového zaměstnance je koncipováno jako dobrovolné stejně jako u 

osob samostatně výdělečně činných. 

     Od 1. ledna 2009 již nejsou účastni nemocenského pojištění studenti vysokých škol a žáci 

středních škol. Tito studenti zůstávají nadále pouze důchodově pojištěni podle zákona o 

důchodovém pojištění, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední 

nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení 

věku 18 let. 

      Okruh pojištěných osob se od 1. ledna 2009 zužuje také o společníky a jednatele 

společností s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností, kteří zůstávají 

účastni pouze důchodového pojištění, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají práci 

pro tuto společnost a jsou za tuto práci odměňováni. Tyto osoby mohou vykonávat práci pro 

společnost v zásadě nepravidelně, proto by nemocenské pojištění neplnilo v těchto případech 

svůj účel, tj. nenahrazovalo by ušlý příjem. 

     Na rozdíl od úpravy platné a účinné do 31. 12. 2008 jsou od 1. 1. 2009 nemocensky 

pojištěni jen ti členové družstva, pokud podmínkou členství je jejich pracovní vztah 

k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou 

jím odměňováni. Členství v družstvu tedy musí být dle stanov podmíněno pracovním vztahem 

k družstvu. 

     S účinností nového zákona se také zajistila účast na nemocenském pojištění fyzickým 

osobám, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího 

správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním 

zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je 
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tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou 

těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního 

zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich 

pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce. 

     Poslanci Evropského parlamentu zvolení na území České republiky byly vypuštěny 

z okruhu povinně nemocensky i důchodově pojištěných osob. Změna byla přijata zákonem č. 

303/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců 

Evropského parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky, 

kteří byli členy Evropského parlamentu ve volebním období, které skončilo v roce 2009, a 

byli v roce 2009 znovu zvoleni a rozhodli se pro uplatňování dosavadního národního systému 

po celou dobu své činnosti, pokud jde o odměnu, odchodné a důchody, budou nadále účastni 

nemocenského pojištění a důchodového pojištění podle dosavadních právních předpisů.  

     Podmínkou účasti zaměstnance na nemocenském pojištění v České republice je dosažení 

rozhodného příjmu. Účast na nemocenském pojištění tedy vzniká, jestliže sjednaná částka 

započitatelného příjmu činí alespoň částku rozhodného příjmu. Započitatelným příjmem je 

příjem, který se podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, zahrnuje do vyměřovacího základu pro pojistné na pojištění. 

     Rozhodný příjem pro rok 2009 činí 2 000 Kč za kalendářní měsíc a bude nadále zvyšován 

podle vývoje průměrné mzdy. 

     Další podmínkou pro vznik účasti na pojištění je rozsah zaměstnání, který je určen 

minimálním počtem dnů. Zaměstnanci jsou účasti pojištění, jestliže zaměstnání trvalo nebo 

mělo trvat alespoň 15 kalendářní dnů. 

    Z výše uvedené zásady platí však výjimka. Zaměstnání, které trvá kratší dobu než patnáct 

kalendářních dnů, založí účast na nemocenském pojištění, pokud bylo uzavřeno mezi týmž 

zaměstnavatelem a zaměstnancem a od skončení předchozího pojištěného zaměstnání do 

vstupu do nového zaměstnání neuplynula doba aspoň šesti měsíců, nebo od skončení 

předchozího zaměstnání, které nezaložilo účast na nemocenském pojištění z důvodu, že trvalo 

kratší dobu než patnáct kalendářních dnů, ale bylo v něm dosaženo potřebné výše 

započitatelného příjmu, neuplynula doba aspoň šesti měsíců. 

     Účast na nemocenském pojištění je zajištěna i v případě, kdy není splněna podmínka výše 

rozhodného příjmu, avšak v některých měsících tato podmínka splněna bude. V těchto 

případech se bude jednat o pojištění při zaměstnání tzv. malého rozsahu. 
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     Zaměstnáním malého rozsahu může být pouze zaměstnání konané v pracovním poměru, na 

základě dohody o pracovní činnosti, na základě členství v družstvu, v pracovním vztahu podle 

cizích právních předpisů a na základě dobrovolného pracovníka pečovatelské služby. 

     Zaměstnání je nebo se stane zaměstnáním malého rozsahu, jestliže nebyl sjednán 

započitatelný příjem za kalendářní měsíc nebo byl sjednán na částku nižší než rozhodný 

příjem (2 000 Kč).  Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch 

kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání v nichž dosáhl částky 

započitatelného příjmu aspoň ve výši rozhodného příjmu. 

     Započitatelný příjem zúčtovaný až po skončení zaměstnání malého rozsahu se považuje 

pro účely pojištění za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž toto zaměstnání 

skončilo. 

     I když jsou splněny všechny stanovené podmínky pro vznik účasti na pojištění, jsou 

z pojištění vyňati zaměstnanci, kteří vykonávají zaměstnání v České republice pro 

zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výsad a imunit, pokud jsou účastni pojištění 

v jiném státě. Tato úprava je v souladu s čl. 33 a čl. 37 Vídeňské úmluvy o diplomatických 

stycích (vyhláška č. 157/1964 Sb.), kde jsou upraveny podmínky, za kterých jsou ze 

sociálního zabezpečení vyňati členové služebního personálu mise. 

      Dále jsou z pojištění vyňati zaměstnanci mezinárodních organizací, pokud jsou účastni 

pojištění prostřednictvím této mezinárodní organizace a písemně prohlásí orgánu 

nemocenského pojištění, že chtějí být z tohoto důvodu vyňati z pojištění v České republice. 

Jedná se o vynětí dobrovolné. Důvodem pro institut vynětí z pojištění je zabránění dvojímu 

pojištění uvedených osob. 

     Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání souběžně, posuzují se podmínky účasti na 

pojištění v každém zaměstnání samostatně. Z každého takového zaměstnání, v němž jsou 

splněny podmínky účasti na nemocenském pojištění, bude zaměstnanec nemocensky pojištěn. 

     V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém 

pojištění samostatně. Bude-li zaměstnanec uznán práce neschopným pro obě zaměstnání a 

splní-li v obou zaměstnáních podmínky nároku na nemocenské, obdrží nemocenské jen 

jednou, dávka však bude vypočtena z příjmů dosažených v obou zaměstnáních. Dávka se 

stanoví z jednoho denního vyměřovacího základu, za který se bude považovat úhrn denních 

vyměřovacích základů z jednotlivých pojištění. Totéž platí pro peněžitou pomoc v mateřství a 

ošetřovné. Výjimkou je vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, který náleží 

z každého pojištění, ve kterém jsou splněny podmínky pro nárok. 
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     Obdobná situace nastane, pokud zaměstnanec v době trvání zaměstnání, které zakládá 

účast na pojištění, nastoupí do dalšího zaměstnání, které sjednal na dobu pracovního volna 

v prvním zaměstnání a ve kterém koná práci místo práce v prvním zaměstnání, a ke vzniku 

sociální události dojde za trvání tohoto dalšího zaměstnání. V tomto případě také náleží dávka 

pouze jednou a to z tohoto dalšího zaměstnání, neboť není důvodné, aby dávka náležela ještě 

ze zaměstnání, v němž pojištěnec nekoná práci a nedosahuje tudíž příjmu. 

 

2. Vznik a zánik  nemocenského pojištění 

 

     Účast zaměstnance na nemocenském pojištění vzniká nejdříve dnem vstupu do 

zaměstnání, které zakládá účast na pojištění. Vzniká tedy dnem, ve kterém začal zaměstnanec 

fakticky vykonávat práci. Tímto dnem se zakládá tzv. pojistný poměr, tedy vztah mezi 

zaměstnancem a nemocenským pojištěním, který zaměstnanci zaručuje, že mu při splnění 

stanovených podmínek, vznikne nárok na některou z dávek nemocenského pojištění. 

      Účast na pojištění není vázána na den, od něhož vzniká pracovní poměr, resp. na den 

vzniku právního vztahu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Z této zásady platí 

výjimka u zaměstnanců v pracovním poměru. Za vstup do zaměstnání se považuje u 

zaměstnanců i den, za který před zahájením práce náleží zaměstnanci podle zákoníku práce 

náhrada mzdy, nebo se mu měsíční mzda nekrátí. Jedná se např. o situaci, kdy zaměstnanci 

náleží náhrada mzdy nebo platu za dovolenou21 nebo z důvodu jiných osobních překážek v 

práci22. Tato situace může vzniknout v případě, kdy zaměstnanec nenastoupí do práce ode 

dne, který by byl pro něj pracovním dnem, a to z důvodu vzniklé překážky v práci, za kterou 

mu zaměstnavatel podle zákoníku práce poskytne náhradu mzdy nebo mu měsíční mzdu 

nekrátí. Účast na nemocenském pojištění nemůže vzniknout přede dnem, od něhož byl 

pracovní poměr sjednán. 

     Pojištění trvá po celou dobu trvání zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském 

pojištění. Na existenci pojistného poměru nemají vliv okolnosti, které se v průběhu jeho trvání 

mohou vyskytnout. Jedná se např. o neplacené volno, čerpání mateřské dovolené či 

skutečnost, že za zaměstnance není odváděno pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti. 

     Nový zákon o nemocenském pojištění obsahuje ve svých ustanoveních i tzv. institut 

přerušení pojištění. Vzhledem k tomu, že od schválení nové právní úpravy nemocenského 

                                                 
21 § 222 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
22 § 199 zákon ač. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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pojištění v roce 2006 došlo ke změně právní úpravy zdravotního pojištění, na jehož základě 

byl tento institut do právní úpravy zapracován, stalo se toto opatření nadbytečným a pozbylo 

významu pro praktické provádění nemocenského pojištění. Ministerstvo práce a sociálních 

věcí rozhodlo o neaplikování tohoto ustanovení.  

     Institut přerušení pojištění se zavedl pro případy, kdy zaměstnanec ve stanovených 

situacích nevykonává práci z důvodu pracovního či služebního volno, na které nemá 

zaměstnanec nárok, pokud toto volno trvalo nepřetržitě po dobu delší než 30 kalendářních dnů 

a to bez náhrady příjmu a z důvodu rodičovské dovolené, s výjimkou doby, za kterou 

zaměstnanci náleží peněžitá pomoc v mateřství. Pojištění by se v souladu s tímto ustanovením 

přerušilo prvním dnem, ve kterém by zaměstnanec přestal vykonávat práci z důvodu 

pracovního nebo služebního volna. 

     Nemocenské pojištění zaniká dnem skončení zaměstnání, které zakládá účast na pojištění. 

Skončení pracovního poměru se tedy časově shoduje se skončením účasti na nemocenském 

pojištění.  

     Novou zásadou účasti na nemocenském pojištění je, že uzavřel-li zaměstnanec po skončení 

pracovního poměru další pracovní poměr k témuž zaměstnavateli tak, že oba pracovní poměry 

na sebe bezprostředně navazují, nedochází k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího 

pracovního poměru, pokud v dalším pracovním poměru jsou splněny podmínky účasti na 

pojištění. Účast na pojištění bude tedy trvat nepřetržitě. U navazujícího pracovního poměru 

musí však jít o stejný druh pracovněprávního vztahu.  

     Toto platí obdobně i pro ostatní pojištěnce s výjimkou příslušníků, státních zaměstnanců 

podle služebního zákona, dobrovolných pracovníků pečovatelské služby, pěstounů, 

odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody a osob činných v poměru, který má obsah 

pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky 

stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik. 

       Výslovně se také upravuje účast zaměstnance na pojištění v případech, kdy dochází ke 

změně příjmu rozhodného pro tuto účast a tím tak dochází ke změně účasti zaměstnance na 

pojištění při zaměstnání malého rozsahu a naopak. Jestliže sjednaná částka započitatelného 

příjmu přestane dosahovat rozhodného příjmu z důvodu změny sjednané částky 

započitatelného příjmu, zaniká účast zaměstnance na pojištění dnem, který předchází dni, od 

kterého k této změně započitatelného příjmu došlo.  

      

 

 



58 
 

3. Dávky nemocenského pojištění obecně 

 

     Dávky, které jsou poskytovány z nového systému nemocenského pojištění jsou v zásadě 

shodné s dávkami, které náležely podle dřívější právní úpravy. Nemocenské pojištění nadále 

finančně zabezpečuje osoby v případě vzniku sociální události spojené se ztrátou příjmu, jako 

je nemoc, úraz, karanténa, těhotenství a mateřství, převzetí dítěte do péče a potřeba ošetřování 

nebo péče o člena domácnosti.  

     Podle sociálních událostí se dávky nemocenského pojištění dělí na dávky poskytované 

z důvodu nemoci, tj. nemocenské poskytované při dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc 

a úraz a při karanténě a ošetřovné poskytované při ošetřování nemocného člena rodiny a též 

při péči o zdravé dítě ve věku do 10 let v případech stanovených zákonem, a na dávky 

poskytované z důvodu mateřství, tj. peněžitá pomoc v mateřství poskytovaná před porodem a 

z důvodu mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství poskytovaný těhotným 

ženám, matkám do konce devátého měsíc po porodu a kojícím ženám, jestliže byly převedeny 

na jinou práci. 

     Dávky nemocenského pojištění jsou peněžitými dávkami a z hlediska doby poskytování je 

lze charakterizovat jako opakující se dávky. 

     Dávky nemocenského pojištění náleží, jestliže se stanovené podmínky pro vznik nároku na 

dávku splnily v době účasti na pojištění, nebo sice po skončení pojištění, avšak v době, kdy 

ještě trvá ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. Pokud dojde ke skončení 

pojištění i uplynutí ochranné lhůty, nepostačuje již pro vznik nároku na dávky na rozdíl od 

dřívější právní úpravy pobírání některé z dávek nemocenského pojištění. 

      Obecnou podmínkou nároku na výplatu dávky je, že pojištěnec nemá nárok na výplatu 

některé z dávek za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které dávka náleží, práci 

nebo osobně vykonává samotnou výdělečnou činnost, a za dobu po kterou mu náleží ze 

zaměstnání, z něhož se tyto dávky poskytují, nadále započitatelný příjem.  

    Zánik pojistného poměru však nemá za následek zánik nároku na dávky nemocenského 

pojištění. Pro zachování nároku na dávky slouží institut tzv. ochranné lhůty.  

     Nárok na dávky nemocenského pojištění může vzniknout zaměstnanci nejen v době trvání 

účasti na nemocenském pojištění, ale také v určité době po jeho skončení, a to pokud se v ní 

splnily podmínky pro jejich přiznání. Smyslem ochranné lhůty je tedy chránit zaměstnance po 

určitou dobu po skončení zaměstnání v jeho případných nárocích z nemocenského pojištění. 

      Institut ochranné lhůty, doznal dle nové právní úpravy nemocenského pojištění 

podstatných změn. Ke zkrácení ochranné lhůty došlo však již před účinností nového zákona a 
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to v souvislosti s reformou veřejných financí. Toto opatření bylo přijato zákonem o stabilizaci 

veřejných rozpočtů. Ochranná lhůta byla tímto zákonem zkrácena na 7 kalendářních dnů 

namísto dosavadních 42 kalendářních dnů. U žen, jejichž zaměstnání skončilo v době 

těhotenství se zachovala ochranná lhůta šesti měsíců. 

     Dle nové právní úpravy s účinností od 1. 1. 2009 plyne ochranná lhůta z každé pojištěné 

činnosti samostatně a činí zpravidla 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského 

pojištění. Ochranná lhůta však na rozdíl od právní úpravy platné a účinné do 31. 12. 2008 

plyne jen pro nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství. Z titulu ochranné lhůty již 

nevzniká nárok na ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 

     Pro nárok na nemocenské činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. 

Pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů kolik 

dnů pojištění trvalo. Předpokladem pro sedmidenní ochranou lhůta je tedy skutečnost, že 

pojištěná činnost trvala alespoň po tuto dobu. 

     Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství činí ochranná lhůta 180 kalendářních dnů, 

jestliže zaměstnání skončilo v době těhotenství. Použije se zde stejné pravidlo jako pro nárok 

na nemocenské, tj. pokud pojištěná činnost trvá kratší dobu, ochranná lhůta činí jen tolik 

kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Vznikne-li ženě v průběhu trvání této ochranné 

lhůty znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná 

ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě 

tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Pokud 

pojištění neskončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro peněžitou pomoc v mateřství 

7 kalendářních dnů, trvalo-li zaměstnání alespoň po tuto dobu. Toto ustanovení však v praxi 

prakticky nepřichází v úvahu.  

     Ochranná lhůta neplyne z pojištěné činnosti poživatele starobního nebo invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně. Dále ochranná lhůta neplyne zaměstnanci z dalšího 

zaměstnání, které sjednal na dobu pracovního volna v prvním zaměstnání, do kterého 

zaměstnanec nastoupil v době trvání zaměstnání zakládajícího pojištění a ve kterém koná 

práci místo práce v prvním zaměstnání. Dále ochranná lhůta neplyne z tzv. dočasného 

zaměstnání, do kterého zaměstnanec vstoupil jen na dobu dovolené v jiném zaměstnání. 

Rovněž neplyne ani ze zaměstnání  malého rozsahu. U studenta nebo žáka, který sjednal 

zaměstnání výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin, ochranná lhůta také neplyne. 

Ochranná lhůta také neplyne v případě, že pojištění odsouzeného skončí v době jeho útěku 

z místa výkonu trestu odnětí svobody. 
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      K zániku ochranné lhůty dochází vznikem nového pojištění. To neplatí v případě vzniku 

účasti na důchodovém nebo nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných, 

pokud jde o nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství, která náleží 

z nemocenského pojištění. V tomto případě ochranná lhůta zaniká až dnem vzniku nároku na 

tyto dávky z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, pokud již 

neuplynula dříve. 

     Ochranná lhůta rovněž zaniká zaměstnanci posledním dnem přede dnem, od něhož náleží 

zaměstnanci výplata důchodu z důchodového pojištění (starobní důchod nebo invalidní 

důchod). Pokud jde o nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ochranná lhůta nezaniká 

vznikne-li zaměstnankyni nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého 

stupně. Dále ochranná lhůta zaniká posledním dnem přede dnem nastoupení výkonu trestu 

odnětí svobody nebo útěku odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí svobody.        

     V právní úpravě nemocenského pojištění jsou upraveny i situace, kdy se dávky 

nevyplácejí, i když nárok na ně zůstává zachován a po odpadnutí stanovených překážek lze 

pokračovat ve výplatě. Vzhledem k tomu, že účelem dávek je kompenzovat příjem, který 

zaměstnanci uchází např. z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, není důvodné, aby byla 

dávka poskytována v situaci, kdy z důvodu sociální události u zaměstnance prokazatelně 

k žádné újmě nedochází. Přebírá se proto dosavadní stav, kdy se dávky nemocenského 

pojištění neposkytují za dobu, v níž náleží mzda, plat, odměna, služební příjem nebo náhrada 

mzdy podle zvláštních právních předpisů23 ze zaměstnání, z něhož tyto dávky náleží. Dalším 

případem, kdy pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství 

a ošetřovného, je situace, kdy pojištěnec vykonává v pojištěné činnosti, ze které dávky náleží, 

práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnosti. Z této zásady platí dvě 

výjimky.  

      Má-li zaměstnanec za kalendářní den, v němž vznikl nárok na dávku nebo v němž nárok 

na dávku zanikl, nárok na započitatelný příjem za část pracovní doby, náleží mu dávka za 

kalendářní den v poměrné výši, která se určí jako poměrný díl připadající na tuto část 

pracovní doby, za kterou mu nenáleží započitatelný příjem.  

     Toto platí obdobně v případě, kdy nemocenské náleží v poměrné části za den, který je 

prvním dnem pokračování pracovní neschopnosti, pokud zaměstnanec v takovém dnu po část 

dne pracoval a v případě ošetřovného, které náleží v poměrné části za den, v němž 

                                                 
23 § 124 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
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zaměstnanec vykonával práci jen po část dne z důvodu, že ošetřovaná osoba byla přijata do 

ústavní péče zdravotnického zařízení nebo propuštěna z tohoto zařízení.  

     Kalendářní dny, za které náleží nemocenské, ošetřovné nebo peněžitá pomoc v mateřství 

jen za část dne, protože po část dne zaměstnanec pracoval, se započítávají do tzv. podpůrčí 

doby. 

      Pojištěnec nemá nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění za dobu, po kterou je ve 

vazbě, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před vzetím do vazby, a za dobu výkonu trestu 

odnětí svobody, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před nástupem výkonu tohoto trestu. 

Pokud však žena ve výkonu trestu odnětí svobody pečuje o dítě, peněžitá pomoc v mateřství jí 

po tuto dobu náleží. 

     Dávky nemocenského pojištění náleží za kalendářní dny,  tzn. i za soboty, neděle a svátky, 

které jsou pro zaměstnance dny pracovního volna nebo pracovního klidu, pokud v nich trvá 

sociální událost (např. pracovní neschopnost). Výše dávky se za kalendářní den zaokrouhluje 

na celé koruny nahoru. Kalendářní den jako základní časová jednotka pro poskytování dávek 

se přebírá z dřívější právní úpravy, kde se osvědčil. Systém, který se používal do roku 1992, 

kdy se dávky poskytovaly za pracovní dny (směny) a jejich výše se taktéž stanovila na 

pracovní dny (směny), byl komplikovaný a značně administrativně náročný. 

      Pro výpočet dávek nemocenského pojištění je důležité stanovit tzv. denní vyměřovací 

základ, jehož výše se zjišťuje ze započitatelného příjmu z rozhodného období. Částka denního 

vyměřovacího základu následně podléhá redukci (tzv. redukční hranice) a zjišťuje se tak výše 

dávky za jednotlivé kalendářní dny. 

     Započitatelným příjmem se rozumí veškerá mzda, plat a další příjmy, které se zahrnují do 

vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, které byly zaměstnanci zúčtovány v rozhodném období v tom  

zaměstnání, z něhož se uplatňuje nárok na dávku. Okruh započitatelných příjmů u 

zaměstnanců stanoví zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. 

     Rozhodným obdobím je zpravidla období 12 kalendářních měsíců, které bezprostředně 

předcházejí kalendářnímu měsíci, ve kterém vznikla pracovní neschopnost (karanténa), 

zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou, vznikla potřeba ošetřování (péče) o člena 

rodiny, došlo k převedení na jinou práci. Rozhodné období se stanoví vždy ke dni vzniku 

nároku na dávku nemocenského pojištění.  

     Ze základní výměry rozhodného období existují však výjimky. Jestliže sociální událost u 

zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního 
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měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 

kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do 

konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost 

vznikla. 

     Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo 

pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do 

konce tohoto kalendářního měsíce. 

     Pokud v rozhodném období stanoveném dle těchto dvou výjimek nemá zaměstnanec 

vyměřovací základ nebo není-li v tomto rozhodném období alespoň 5 kalendářních dnů, jimiž 

se dělí vyměřovací základ, považuje se za denní vyměřovací základ započitatelný příjem, 

kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci, 

v němž vznikla sociální událost. 

      U rozhodného období zaměstnanců se nově stanoví, že v případě, že zaměstnanec nemá 

v rozhodném období (tj. v předchozích 12 kalendářních měsících) započitatelný příjem nebo 

jsou-li v tomto období jen dny, které se při výpočtu denního vyměřovacího základu vylučují, 

bude rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž bude dosažen 

započitatelný příjem a v němž budou dny započitatelné pro výpočet tohoto základu, tj. 

alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. I v tomto případě se stanoví 

tzv. pravděpodobný příjem. 

     Do vyměřovacího základu se zahrnují z pojištěného zaměstnání i započitatelné příjmy 

z doby, kdy toto zaměstnání, z něhož je či může být dávka uplatňována, nebylo pojištěným 

zaměstnáním jen proto, že výše částky sjednaného (stanoveného) příjmu nedosáhla potřebné 

výše. Výše dávek by měla odpovídat výši příjmů dosažených v rozhodném období. 

Zaměstnání ve svém průběhu může být takovým, které nezakládá účast na nemocenském 

pojištění z důvodu nízké částky sjednaného (stanoveného) příjmu, a účast na pojištění vznikne 

jen v těch měsících, do nichž byl zúčtován příjem ve stanovené výši. Pokud v rozhodném 

období bude i taková doba, pak z této doby nepojištěného zaměstnání se do vyměřovacího 

základu zahrnují i započitatelné příjmy, a proto je potřeba zahrnout do počtu dnů, jimiž se 

vyměřovací základ dělí, i kalendářní dny tohoto nepojištěného zaměstnání. 

     S novou právní úpravou již nedochází k postupnému prodlužování rozhodného období 

vždy o tři kalendářní měsíce. 

     Vznikne-li sociální událost v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného období 

tak, jako by sociální událost vznikla v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém 

skončilo pojištění.  
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     Pro stanovení denního vyměřovacího základu je třeba určit počet kalendářních dnů 

připadajících na rozhodné období, neboť jejich počtem se dělí v rozhodném období zjištěný 

vyměřovací základ. Některé dny je třeba vyloučit ze započitatelných dnů, jimiž se vyměřovací 

základ dělí, aby zjištěný denní vyměřovací základ nebyl neodůvodněně „rozmělněn“. Denní 

vyměřovací základ je zjednodušeně součet hrubých příjmů za 12 kalendářních měsíců před 

vznikem sociální události dělený počtem kalendářních dnů s vyloučením nezapočitatelných 

dnů. Denní vyměřovací základ se po celou dobu pobírání dávky nemocenského pojištění 

nemění. 

     Z doby zaměstnání spadajících do rozhodného období se vylučují v zásadě tytéž dny, které 

se vylučovali podle úpravy platné a účinné do 31. 12. 2008. Vyloučenými dny jsou kalendářní 

dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které zaměstnanci nenáleží náhrada 

příjmu. Dle nové právní úpravy se však nadále nevylučují kalendářní dny tzv. „neplaceného 

volna“; tímto neplaceným volnem se rozumí pracovní volno, které zaměstnavatel není 

povinen podle příslušného právního předpisu zaměstnanci poskytnout. Do vyloučené doby 

nepatří ani kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti, za které zaměstnanci nevznikl 

nárok na nemocenské z toho důvodu, že si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost a 

u něhož vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa v době útěku 

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

Vyloučenými dny nejsou ani kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti po ukončení 

podpůrčí doby, v případě útěku odsouzeného v době dočasné pracovní neschopnosti nebo 

nařízené karantény z místa výkonu trestu odnětí svobody, totéž platí pro pojištěnce ve vazbě. 

      Vyloučenými dny jsou nadále kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo odměna v období prvních 14 

kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nebo náleží-li snížený plat či 

odměna v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. 

     Kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc 

v mateřství nebo ošetřovné jsou taktéž vyloučenými dny, které se odečítají od kalendářních 

dnů rozhodného období. 

     U osob samostatně výdělečně činných jsou vyloučenými dny, kalendářní dny, které 

připadají na kalendářní měsíce, za které osoba samostatně výdělečně činná neplatí pojistné na 

pojištění a dále kalendářní dny, které připadají na kalendářní měsíce, v nichž osoba 

samostatně výdělečně činná nebyla účastna pojištění, a kalendářní dny před zahájením 

samostatné výdělečné činnosti, pokud se nejedná o kalendářní dny, které spadají do 
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kalendářního měsíce, v němž byla zahájena samostatná výdělečná činnost a v němž byla 

osoba samostatně výdělečně činná účastna pojištění.  

     Zjištěný denní vyměřovací podléhá tzv. redukci dle nových principů stanovených novou 

úpravou nemocenského pojištění. Redukční hranice jsou navázány na vývoj průměrné 

měsíční mzdy, a tím se zavádí přímo v zákoně automatická valorizace těchto hranic, aby 

nedocházelo k jejich postupnému zaostávání za vývojem mezd.  

     Výši redukčních hranic platných od 1. ledna každého kalendářního roku vyhlašuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Výše dávek, na které vznikl 

nárok před 1. lednem kalendářního roku a tento nárok trvá ještě tohoto dne, se upraví bez 

žádosti od tohoto dne podle nové výše denního vyměřovacího základu stanoveného podle 

částek redukčních hranic platných od 1. ledna tohoto kalendářního roku. Pro dávky, na které 

vznikl nárok např. v roce 2008 a přechází do roku 2009, platí podle přechodných ustanovení 

předpisy platné do 31. prosince 2008. Redukční hranice pro přecházející dávky činí v tomto 

případě od 1. ledna 2009 částky 610 Kč a 870 Kč.24   

     Na rozdíl od dřívější právní úpravy, podle které byly stanoveny pouze dvě redukční 

hranice, jsou od 1. 1. 2009 stanoveny redukční hranice tři. První činí 786 Kč, druhá 1 178 Kč 

a třetí 2 356 Kč. S účinností od 1. 1. 2010 jsou stanoveny redukční hranice na částky 791 Kč, 

1 186 Kč a 2 371 Kč. 

     Při výpočtu všech dávek nemocenského pojištění se do první redukční hranice započítává 

částka denního vyměřovacího základu ve výši 90 %. Z částky mezi první a druhou hranicí se 

započítává 60 % a z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 

%. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Částky v pásmech mezi jednotlivými 

redukčními hranicemi se zaokrouhlují na dvě platná desetinná místa. Redukovaný denní 

vyměřovací základ se pak zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

     Redukční hranice nejsou stanoveny v zákoně o nemocenském pojištění pevnými částkami, 

nýbrž zákon stanoví princip jejich výpočtu prostřednictvím parametrů používaných 

v důchodovém pojištění. První redukční hranice činí jednu třicetinu součinu všeobecného 

vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění za kalendářní rok, 

který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, a 

přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu 

tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Např. pro redukční hranice platné v roce 2009 byl 

rozhodný všeobecný vyměřovací základ za rok 2007. Druhá redukční hranice je jeden a půl 

                                                 
24 Nařízení vlády č. 366/2008 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení 
výpočtových základů 
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násobkem částky první redukční hranice a třetí redukční hranice trojnásobkem částky první 

redukční hranice. Částky redukčních hranic se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru, a 

to po výpočtu všech redukčních hranic. 

      Dle nové úpravy stanovení denního vyměřovacího základu se postupuje i v případě 

výkonu souběžných pojištěných činností (např. při dvou souběžných pracovních poměrech 

nebo při souběhu pracovního poměru a samostatné výdělečné činnosti). Nová úprava platí 

také v případě, dojde-li ke vzniku sociální události v době souběhu ochranných lhůt nebo 

v době souběhu ochranné lhůty a pojištění. Vznikne-li v případě souběhu více pojištění nárok 

na výplatu stejné dávky, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, dávka 

náleží jen jednou, přičemž pomocí redukčních hranic se upraví až souhrnný denní vyměřovací 

základ zjištěný ze všech zaměstnání. 

     Vznikne-li nárok na výplatu dávky od stejného dne, stanoví se nejdříve denní vyměřovací 

základ z každé pojištěné činnosti, z níž pojištěnec uplatnil nárok na výplatu dávky. Tyto denní 

vyměřovací základy se sečtou, poté se provede tzv. redukce dle redukčních hranic a z takto 

stanoveného úhrnu denních vyměřovacích základů se vypočte výše dávky za kalendářní den. 

     Vznikne-li nárok na výplatu dávky od různých dnů, stanoví se denní vyměřovací základ 

opět ke dni, kdy vznikl nový nárok na výplatu dávky, tzn. že se k dennímu vyměřovacímu 

základu stanovenému z další pojištěné činnosti přičte tzv. neredukovaný denní vyměřovací 

základ z pojištěné činnosti (či úhrn denních vyměřovacích základů z pojištěných činností), 

z které již dávka náleží. Nově stanovený úhrn denních vyměřovacích základů se redukuje 

pomocí redukčních hranic a je novým denním vyměřovacím základem pro výpočet dávky. V 

případě zániku nároku na výplatu dávky od různých dnů se postupuje obdobně. 

     Základní zásadou pro výplatu dávek je, že z jednoho pojištění nemůže současně vzniknout 

nárok na výplatu více dávek. 

     Vznikne-li z jednoho pojištění současně nárok na výplatu více dávek má nárok na výplatu 

peněžité pomoci v mateřství přednost před nároky na výplatu ostatních dávek a nárok na 

výplatu nemocenského má přednost před nárokem na výplatu ošetřovného. Pokud vznikne 

z jednoho pojištění nárok na výplatu nemocenského současně z důvodu dočasné pracovní 

neschopnosti i karantény, vyplácí se nemocenské z důvodu později vzniklé sociální události 

až po ukončení podpůrčí doby u nemocenského poskytovaného z důvodu první sociální 

události. Pokud vznikne nárok na výplatu různých dávek v případě souběhu více pojištění, 

s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, který náleží vždy z každého 

pojištění samostatně, nesmí být úhrn dávek za kalendářní den vyšší než by činila výše 

nemocenského vypočteného z denního vyměřovacího základu ve výši třetí redukční hranice, 
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tzn. než výše maximálního nemocenského. Je-li úhrn dávek vyšší, snižuje se nejdříve 

ošetřovné a potom nemocenské tak, aby úhrn dávek tuto výši nemocenského nepřesáhl. 

Peněžitá pomoc v mateřství se uvedeným způsobem nesnižuje. 

     Zákon rozlišuje nárok na dávku a nárok na výplatu dávky. Nárok na dávku 

nemocenského pojištění vzniká splněním všech podmínek stanovených zákonem, a to dnem 

splnění časově poslední podmínky. Při splnění podmínek nároku vzniká na dávku objektivní 

nárok. To znamená, že nárok vzniká bez ohledu na to, zda pojištěnec o dávku požádal. Nárok 

na výplatu dávky vzniká splněním podmínek stanovených zákonem pro vznik nároku  na 

dávku a její výplatu a uplatněním nároku na výplatu způsobem stanoveným zákonem. 

Základní podmínkou nároku na výplatu dávky je tedy řádné a včasné uplatnění nároku, 

zpravidla předložením předepsaného tiskopisu. 

     Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím tří let ode dne, za který dávka nebo její část 

náleží. Na rozdíl od dřívější právní úpravy jde o lhůtu prekluzivní. Do účinnosti nové právní 

úpravy nemocenského pojištění se nárok na poskytování dávky promlčoval a nebylo-li 

promlčení namítnuto, dávka mohla být vyplacena i po uplynutí tříleté promlčecí doby. Nyní 

již vyplacena být nemůže. Po dobu řízení o dávce (správní řízení, soudní řízení) a po dobu, po 

kterou fyzické osobě, která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven, se lhůta 

staví, tj. neplyne. Nárok na dávku nezaniká. 

      V zákoně je nově upravena možnost vzdání se nároku na výplatu dávek. Pobírání dávky 

je právem pojištěnce, nikoliv jeho povinností. Podle dřívější právní úpravy bylo možné vzdát 

se nároku na nemocenské jen v případě, kdy pobírání nemocenského vylučovalo nebo 

omezovalo pojištěnci nárok na výplatu některého z důchodů podle zákona o důchodovém 

pojištění. Dle nové právní úpravy se pojištěnec může na základě písemného prohlášení 

podaného plátci dávky vzdát nároku na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a 

ošetřovného. Pojištěnka, která dítě porodila, se může vzdát nároku na výplatu peněžité 

pomoci v mateřství nejdříve po uplynutí 14 týdnů podpůrčí doby, ne však dříve, než uplyne 6 

týdnů ode dne porodu. V prohlášení musí být uveden den, od kterého se pojištěnec vzdává 

nároku na výplatu dávky. Vzdáním se nároku zaniká nárok na výplatu dávky až do konce 

podpůrčí doby. Nároku na výplatu dávky se nelze vzdát za období, za které již byla dávka 

vyplacena, a v případech, kdy jsou z dávky prováděny srážky podle správního nebo soudního 

rozhodnutí nebo na základě dohody o srážkách na úhradu přeplatku na dávce nebo regresní 

náhrady. 

     Nemůže-li pojištěnec, popřípadě jeho zákonný zástupce, vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu nebo z jiných vážných důvodů uplatnit nárok na výplatu dávky nebo dávku přijímat, je 
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situace řešena pomocí nového institutu tzv. zvláštního příjemce. V takovém případě orgán 

nemocenského pojištění ustanoví jinou fyzickou osobu jako zvláštního příjemce dávky. 

S ustanovením zvláštního příjemce musí souhlasit pojištěnec i osoba, která má být ustanovena 

zvláštním příjemcem. Souhlas pojištěnce se nevyžaduje, pokud vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu podle vyjádření ošetřujícího lékaře nemůže podat vyjádření k ustanovení 

zvláštního příjemce. Zvláštním příjemcem může být ustanovena i právnická osoba, pokud 

s takovým ustanovením souhlasí.  

     Zvláštní příjemce je povinen uplatnit nárok na výplatu dávky bez zbytečného odkladu a je 

povinen používat dávku podle pokynů pojištěnce, a nemůže-li pojištěnec takový pokyn dát, je 

povinen dávku používat ve prospěch pojištěnce a osob, které je pojištěnec povinen vyživovat. 

Zvláštní příjemce je povinen na žádost pojištěnce nebo orgánu nemocenského pojištění, který 

jej ustanovil, podat písemné sdělení o úkonech, které jako opatrník učinil, a písemné 

vyúčtování dávky, která mu byla vyplacena, a to do 1 měsíce. 

      Nárok na dávku a nárok na výplatu dávky nelze postoupit ani dát do zástavy, je  stanovena 

nezcizitelnost nároku. Účelem dávek nemocenského pojištění je nahrazovat ztrátu příjmu 

z výdělečné činnosti, která zakládá účast na nemocenském pojištění, proto je nelze přenechat 

někomu jinému. 

      Dohodu o srážkách z vyplácených dávek nemocenského pojištění nelze uzavřít, 

s výjimkou dohody o srážkách na úhradu přeplatku na dávce nebo regresní náhrady.  

      V případě, že zaměstnanec po vzniku nároku na dávku zemřel a z tohoto důvodu mu již 

nemohla být dávka vyplacena, dochází v den úmrtí k přechodu nároku na výplatu částek 

dávky, postupně na manžela (manželku), děti a rodiče, pokud pojištěnec splňoval podmínky 

nároku na výplatu dávky. Podmínkou je žití se zemřelým v době jeho smrti v domácnosti. 

Není-li takové osoby, stává se dávka součástí dědictví. Pokud pojištěnec neuplatnil nárok na 

výplatu dávky, mohou tyto osoby tento nárok uplatnit. Dle nové právní úpravy došlo ke 

zúžení okruhu osob, na které přechází nárok na výplatu dávky v případě úmrtí pojištěnce, a to 

o druha (družku) a o sourozence. 

     Jestliže je pojištěnec poškozen, tzn. že mu dávka byla přiznána nebo vyplácena v nižší 

částce, než v jaké náleží nebo mu byla neprávem odepřena nebo mu byla přiznána od 

pozdějšího data, než od jakého náleží, dávka se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož 

dávka nebo její zvýšení náleží, pokud nárok na výplatu dávky nezanikl uplynutím tříleté 

prekluzivní lhůty pro zánik na výplatu dávky. Nápravu lze provést i zpětně. 

      Jestliže nárok na dávku nebo na její výplatu zanikl nebo dávka byla přiznána nebo je 

vyplácena ve vyšší částce, než v jaké náleží, nebo byla přiznána nebo se vyplácí neprávem, 
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dávka se odejme nebo sníží nebo se její výplata zastaví, a to ode dne následujícího po dni, 

jímž uplynulo období, za které již byla vyplacena. V těchto případech se náprava provede jen 

do budoucna. Obdobně se postupuje, pokud se změnily skutečnosti rozhodné pro výši dávky 

nebo pro nárok na její výplatu. 

      Pokud pojištěnec nebo jiný příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou 

povinnost nebo přijal dávku nebo její část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byla 

vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, anebo jinak zavinil, že dávka byla 

vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce než náležela, je povinen uhradit plátci dávky 

přeplatek na dávce. Přeplatek na dávce nemocenského pojištění tedy vzniká, byla-li dávka 

vyplacena neprávem.  

      Odpovědnost za přeplatek mají kromě pojištěnce nebo jiného příjemce dávky ( zákonného 

zástupce nebo zvláštního příjemce) též jiné fyzické osoby nebo právnické osoby (např. 

zaměstnavatel nebo ošetřující lékař), pokud přeplatek zavinily. 

      Odpovědnost za přeplatek na dávce nemocenského pojištění je na rozdíl od dřívější právní 

úpravy, kdy byla odpovědnost pojata jako obligatorní objektivní odpovědnost, nahrazena 

odpovědností subjektivní, tzn. že za přeplatek na dávce odpovídá ten, kdo ho zavinil. V rámci 

subjektivní odpovědnosti je povinen vrátit přeplatek na dávce nemocenského pojištění 

jakýkoli subjekt, který svým jednáním způsobil přeplatek na dávce, bez ohledu na to, zda se 

jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a zda je nebo není účasten systému nemocenského 

pojištění. 

      O objektivní odpovědnost pojištěnce za přeplatek na dávce nemocenského pojištění, kdy 

se nezkoumá zavinění pojištěnce, se jedná v následujících případech.  

     Pojištěnec je povinen uhradit plátci dávky přeplatek na nemocenském v případě, kdy mu 

nemocenské bylo vypláceno i v době, kdy mu pro přiznání důchodu nenáleželo. Nárok na 

nemocenské nemá pojištěnec, kterému v době dočasně pracovní neschopnosti nebo nařízené 

karantény vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, pokud pojištěná činnost skončila 

přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu. Nárok na nemocenské 

zaniká posledním dnem přede dnem, od něhož vznikl nárok na výplatu starobního důchodu. 

       Pokud je nemocenské vypláceno po přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně po dobu delší než stanovenou podpůrčí dobu (70 kalendářních dnů), 

vzniká pojištěnci rovněž přeplatek na dávce, který je povinen uhradit.      

       Objektivní odpovědnost pojištěnce za přeplatek na dávce vzniká také v případě, kdy je 

nemocenské vypláceno v době, kdy mu v důsledku zpětného přiznání starobního nebo 

invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nemocenské nenáleželo též z důvodu toho, 
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že z pojištěné činnosti poživatele starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího 

stupně neplyne ochranná lhůta. 

      Jestliže přeplatek na dávce způsobilo více subjektů, odpovídají plátci dávky za přeplatek 

na dávce společně a nerozdílně a vzájemně se vypořádají podle míry zavinění, pokud se 

nedohodnou jinak. Je zde založena tzv. solidární odpovědnost, kdy za přeplatek na dávce ručí 

společně a nerozdílně všichni, kdo přeplatek způsobili, a plátce dávky může žádat o úhradu 

přeplatku toho, koho si vybere. Spory o vzájemné vypořádání rozhodují v prvním stupni 

krajské soudy, a to v občanskoprávním řízení. 

      Nárok na úhradu přeplatku na dávce zaniká uplynutím pěti let ode dne výplaty této dávky. 

Tato lhůta je objektivní a jejím uplynutím nárok na úhradu přeplatku zaniká. V této lhůtě musí 

být přitom vydáno pravomocné rozhodnutí o povinnosti k úhradě přeplatku. Nestačí tedy 

v této lhůtě jen zahájit řízení. O povinnosti k úhradě k přeplatku na dávce se rozhoduje ve 

správním řízení. 

      Povinnost k úhradě přeplatku na dávce vzniká na základě rozhodnutí příslušného orgánu 

nemocenského pojištění o povinnosti vrátit tento přeplatek. 

      Z povinnosti uhradit přeplatek na dávce je stanovena výjimka. Povinnost uhradit přeplatek 

na dávce nevzniká, pokud výše přeplatku nedosahuje částky 100 Kč. Tento přeplatek se 

odepíše k tíži orgánu nemocenského pojištění.  

      Orgán nemocenského pojištění může zcela nebo zčásti prominout dosud neuhrazený 

přeplatek, zejména byla-li ohrožena výživa toho, kdo je povinen přeplatek uhradit. Tomu, kdo 

odpovídá za přeplatek, může orgán nemocenského pojištění také povolit placení přeplatku ve 

splátkách. Rozhodnutí o prominutí zcela nebo zčásti přeplatku a o úhradě přeplatku ve 

splátkách včetně výše těchto splátek závisí na úvaze orgánu nemocenského pojištění. Na 

prominutí přeplatku nebo jeho placení ve splátkách tak nevzniká právní nárok. Proti 

rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění se nelze odvolat a tato rozhodnutí jsou vyloučena 

ze soudního přezkumu. 

      Pojištěnci nebo jinému příjemci dávky, kterému byla vyplacena dávka, která mu 

nenáležela, avšak v témže období náležela jiná dávka, se přeplatek na vyplacené dávce 

zúčtuje s dávkou nebo s jejím doplatkem, která za toto období náleží. 

     Novým ochranným prvkem systému nemocenského pojištění je zavedení povinnosti 

úhrady tzv. regresní náhrady. Ten, kdo způsobil, že v důsledku jeho zaviněného 

protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem 

rozhodným pro vznik nároku na dávku, je povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění 

regresní náhradu. Nárok na regresní náhradu nemá orgán nemocenského pojištění vůči 
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pojištěnci, jemuž byla dávka vyplacena. Jde tedy o situace, kdy dávka nemocenského 

pojištění byla poskytnuta po právu, avšak příslušný subjekt svým protiprávním jednáním 

způsobil vznik sociální události, z jejíhož původu byla dávka poskytnuta. 

     Jestliže skutečnosti rozhodné pro vznik nároku na dávku zavinilo více subjektů, odpovídají 

orgánu nemocenského pojištění společně a nerozdílně a vzájemně se vypořádají podle míry 

zavinění, pokud se nedohodnou jinak. Je-li jednou z těchto osob pojištěnec, kterému byla 

dávka vyplacena, odpovídají orgánu nemocenského pojištění jen ostatní subjekty.  

     Regresní náhrada se stanoví ve výši vyplacené dávky. V případě, že bylo nemocenské 

kráceno nebo odňato, vychází se z výše nemocenského po tomto krácení nebo odnětí. 

Zaměstnavateli nepřísluší právo na regresní náhradu za vyplacenou náhradu mzdy nebo platu. 

      Povinnost k zaplacení regresní náhrady vzniká na základě rozhodnutí příslušného orgánu 

nemocenského pojištění o povinnosti zaplatit tuto náhradu. 

     Nárok na zaplacení regresní náhrady zaniká uplynutím tříleté subjektivní lhůty, tj. ode dne, 

kdy orgán nemocenského pojištění zjistil skutečnost, že ke vzniku sociální události, z jejíhož 

titulu byla dávka vyplacena, došlo v důsledku zaviněného protiprávního jednání zjištěného 

soudem nebo správním úřadem a nejpozději v objektivní desetileté lhůtě, tj. ode dne, kdy 

k této události došlo. 

     Orgán nemocenského pojištění je povinen podat podnět příslušnému správnímu orgánu 

nebo jinému orgánu veřejné moci k zahájení řízení, pokud by v tomto řízení mohlo dojít ke 

zjištění zaviněného protiprávního jednání majícího význam pro regresní náhrady. 

     Nárok na regresní náhradu vzniká podle přechodných ustanovení zákona o nemocenském 

pojištění, pokud zaviněné protiprávní jednání nastalo po 31. prosinci 2009. 

 

4. Náhrada mzdy a nemocenské 

 

     Mezi zásadní opatření, které zavedla nová právní úprava nemocenského pojištění patří 

poskytování náhrady mzdy za prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti. 

Poskytování náhrady mzdy je upraveno v zákoníku práce25 a představuje určitou formu 

„zainteresovanosti“ zaměstnavatelů na pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Důvodem 

pro zavedení byla snaha omezit zneužívání systému nemocenského pojištění ze strany 

zaměstnanců i zaměstnavatelů. 

                                                 
25 § 192 a následující zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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      V důvodů zprávě k novému zákonu o nemocenském pojištění je uvedeno, že významný 

faktor současného růstu výdajů na nemocenské - prodlužování průměrné doby nemoci - se ve 

výdajích zaměstnavatelů neprojeví, neboť toto prodlužování délky nemoci je důsledkem 

nárůstu podílu pracovních neschopností delších než 14 dnů a bude tedy nadále hrazeno 

z prostředků nemocenského pojištění. 

     Náhradu mzdy poskytuje zaměstnavatel a to za předpokladu, že pracovní poměr, který 

zakládá účast na nemocenském pojištění, trvá. Po skončení pracovního vztahu se náhrada 

mzdy neposkytuje. Pro náhradu mzdy neplatí tedy žádná ochranná lhůta.  

     Z náhrady mzdy poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní 

neschopnosti se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti ani pojistné na zdravotní pojištění a tato náhrada mzdy nepodléhá zdanění. 

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

karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti 

(karantény) náhrada mzdy nebo platu, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti 

(karantény) zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské. Náhrada mzdy nebo platu 

přísluší za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší 

zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech 

splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského, pokud pracovní poměr trvá a nedošlo 

k vyčerpání podpůrčí doby stanovené pro poskytování nemocenského. Náhrada mzdy nebo 

platu nepřísluší za první tři dny trvání dočasné pracovní neschopnosti. Tato tzv. karenční doba 

byla zavedena do systému nemocenského pojištění v důsledku stabilizace veřejných rozpočtů 

a důvodem byla snaha motivovat pojištěnce ke snaze předcházet vzniku krátkodobých 

pracovních neschopností. Pokud tedy za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti 

nenáleželo dle dřívější právní úpravy nemocenské, nenáleží dle nové právní úpravy náhrady 

mzdy nebo platu. 

      Z hlediska počítání času, tedy určování počátku období 14 kalendářních dní dočasné 

pracovní neschopnosti nebo karantény a počítání pracovních dní, jsou pro účely náhrady 

mzdy nebo platu rozhodující pracovní směny zaměstnance nikoli pracovní dny. Za první 

směnu (pracovní den) v pořadí se vždy považuje ta směna, kterou zaměstnanec jako první 

z důvodu dočasné pracovní neschopnosti či karantény neodpracoval, a to zcela nebo zčásti. 

Vznikla-li tedy dočasná pracovní neschopnosti ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již 

odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro účely 

poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním dnem. 
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     V případě směny, která podle rozvrhu směn přechází v rámci období prvních 14 

kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti ze 14. na 15. kalendářní den, přísluší 

zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu jen do uplynutí 14. kalendářního dne.  

     Při klasickém rozvrhu pracovních směn a týdenním úvazku (40 hodin týdně, pracovní 

směny pondělí až pátek, dny pracovního volna soboty a neděle), bude vždy v období prvních 

14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti celkem 10 pracovních dní a 

z tohoto počtu pracovních dní se náhrada mzdy neposkytne za první takovéto tři pracovní dny 

trvání dočasné pracovní neschopnosti (to však neplatí u karantény) a poskytne se náhrada 

mzdy od čtvrtého pracovního dne za dalších 7 pracovních dní trvání dočasné pracovní 

neschopnosti. 

     Náhrada mzdy náleží ve výši 60 % průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady 

mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví stejným způsobem, jakým se upravuje 

denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského. To znamená, že se upraví podle 

příslušných redukčních hranic s tím, že pro účely této úpravy se redukční hranice vynásobí 

koeficientem 0,175 a poté se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Za první tři dny 

karantény se poskytuje náhrada mzdy ve výši 25 % redukovaného průměrného hodinového 

výdělku. 

      Dohodnutá nebo vnitřním předpisem stanovená výše náhrady mzdy nebo platu i za první 3 

dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nesmí převýšit průměrný čistý výdělek.26  

      Při porušení povinnosti práce neschopného pojištěnce v období prvních 14 kalendářních 

dnů dočasné pracovní neschopnosti zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah 

povolených vycházek může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto 

povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout. 

     Osoby samostatně výdělečně činné nemají nárok na náhradu mzdy, těmto osobám náleží 

jen nemocenské, a to až od 15. kalendářního dne. 

     Nemocenské jako peněžitá dávka nemocenského pojištění nahrazuje ušlý příjem (mzda, 

plat), v případě, kdy je zaměstnanec uznán dočasně neschopným k výkonu svého dosavadního 

zaměstnání nebo kterému byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu27, a 

který z tohoto důvodu nemá započitatelný příjem z činnosti, za níž je poskytován. Nárok na 

nemocenské má zaměstnanec pouze v případě, že jeho pracovní neschopnost nebo nařízená 

karanténa trvá déle než 14 kalendářních dnů. 

                                                 
26 § 356 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
27 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
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     Podmínkou nároku na nemocenské z pojištěné činnosti, která je samostatnou výdělečnou 

činností, je  účast na pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejích dni 

vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo dni, od něhož je nařízena karanténa. To však 

neplatí, vznikla-li účast osoby samostatně výdělečně činné dnem zahájení činnosti a 

současným podáním přihlášky k nemocenskému pojištění. 

     Nárok na nemocenské není u zaměstnance vázán na žádnou čekací dobu a zaměstnanec má 

nárok na tuto dávku okamžitě při vzniku pojistného poměru, který zakládá účast na 

nemocenském pojištění. 

     Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny, tj. i za soboty, neděle  a svátky, které jsou pro 

zaměstnance dny pracovního volna nebo pracovního klidu, pokud v nich pracovní 

neschopnost trvá. Nemocenské je koncipováno jako dávka, která má nahrazovat příjem, ale i 

přesto se poskytuje stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění z důvodu 

administrativního zjednodušení za kalendářní dny bez ohledu na rozvržení pracovní doby. 

     Nemocenské se stanoví z denního vyměřovacího základu, a to příslušnou procentní 

sazbou, která je vázána na trvání pracovní neschopnosti a činí v období od 1. ledna 2010 do 

31. prosince 2010 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné 

pracovní neschopnosti. Od. 1. 1. 2011 by výše nemocenského měla činit 60 % denního 

vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 

nařízené karantény, od 31. kalendářního dne do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní 

neschopnosti nebo nařízené karantény 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. 

kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 72 % 

denního vyměřovacího základu. Pro rok 2010 je stanoveno nemocenské ve výši 66 % denního 

vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti i pro členy Sboru 

dobrovolných hasičů. Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 platila pro členy Sboru dobrovolných 

hasičů odlišná úprava. V případě, že byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo 

mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel ve veřejném zájmu na 

provádění záchranných nebo likvidačních prací při požáru, ekologické nebo průmyslové 

havárii, při povodni, vichřici nebo vyšším stupni větrné pohromy nebo při jiných 

mimořádných událostech jako člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce povolané 

operačním střediskem Hasičského záchranného sboru České republiky, náležela mu po celou 

dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény nemocenské ve výši 100 

% denního vyměřovacího základu. Tato úprava by měla být znovu účinná od 1. 1. 2011. 

     Výše nemocenského u domáckých zaměstnanců se přebrala z dřívější právní úpravy, neboť 

u těchto zaměstnanců nelze určit, kdy vykonávali práci. Odvedl-li tento zaměstnanec práci za 
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odváděcí období, ve kterém trvala jeho dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa alespoň 

po jeho část, omezí se výše nemocenského tak, že úhrn nemocenského a započitatelného 

příjmu nesmí být vyšší než součin redukovaného denního vyměřovacího základu a počtu 

kalendářních dnů připadajících na odváděcí období. Do tohoto odváděcího období se 

nezahrnuje prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. 

     Zákon o nemocenském pojištění upravuje okruh důvodů, kdy nárok na nemocenské 

nevznikne. Nárok na nemocenské nemá pojištěnec, který si úmyslně přivodí dočasnou 

pracovní neschopnost nebo mu v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 

vznikne nárok na výplatu starobního důchodu, a to pokud pojištěná činnost skončila před 

tímto dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu tohoto důchodu. Nárok tak v tomto případě 

zaniká posledním dnem přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního 

důchodu. Upřednostňuje se tak nárok na důchod před nárokem na nemocenské, a to na 

základě žádosti pojištěnce o výplatu starobního důchodu. Pokud by nemocenské bylo 

poskytnuto i za dobu po přiznání důchodu, vznikne přeplatek na nemocenském, který je 

příjemce dávky povinen vrátit. Dále pojištěnec nemá nárok na nemocenské v případě, kdy 

dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa vznikla v době útěku z místa vazby nebo 

v době útěku odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí svobody. 

     Doba, po kterou lze poskytnou dávku nemocenského pojištění, je tzv. podpůrčí doba. 

Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní 

neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí 

dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až 

do tohoto dne. Podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény. Podpůrčí doba se tedy na rozdíl od dřívější 

právní úpravy prodlužuje z jednoho roku na 380 dnů. 

     Do podpůrčí doby se započítávají předchozí období dočasných pracovních neschopností, 

pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti. 

V novém zákoně o nemocenském pojištění již není znám pojem „pracovní úraz“ nebo „nemoc 

z povolání“, proto skutečnost, že dočasná pracovní neschopnost vznikla následkem 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nemá již žádný vliv na jejich zápočet do podpůrčí 

doby. Zápočet dočasných pracovních neschopností do podpůrčí doby se provede bez ohledu 

na to, že předchozí dočasná pracovní neschopnost byla uznána pro jinou pojištěnou činnost, i 

v případě že nemocenské nebo náhrada mzdy nenáležela, např. proto, že si zaměstnanec 

způsobil pracovní neschopnost úmyslně. Zápočet dob pracovních neschopností se však 
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neprovede v případě, kdy pojištěná činnost od skončení předchozí dočasné pracovní 

neschopnosti trvala aspoň 190 kalendářních dnů. 

     Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost dnem, v němž má zaměstnanec směnu již 

odpracovanou, považuje se pro účely podpůrčí doby za den vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti následující kalendářní den. 

      Právní úprava výplaty nemocenského po uplynutí podpůrčí doby se fakticky převedla do 

nového zákona o nemocenském pojištění. Po uplynutí podpůrčí doby může příslušná okresní 

správa sociálního zabezpečení, která provádí výplatu nemocenského, na základě žádosti 

pojištěnce ve svém rozhodnutí prodloužit poskytování nemocenského. Toto prodloužení lze 

provést na základě posudku lékaře lékařské posudkové služby, který uvede, že lze očekávat, 

že pojištěnec v krátké době nabude pracovní schopnosti, a to i k jiné pojištěné činnosti. Lékař 

lékařské posudkové služby musí mít pro tento posudek k dispozici vyjádření ošetřujícího 

lékaře o zdravotním stavu pojištěnce. Takto lze postupovat opakovaně s tím, že jednotlivé 

prodloužení výplaty nemocenského nesmí být delší než 3 měsíce. Nejdéle však lze takto 

opakovaně prodlužovat maximálně do doby 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby. 

Prodloužená podpůrčí doba tedy nemůže být celkově delší než 2 roky (obecné omezení 

podpůrčí doby a její prodloužení).  

     Kromě obecné podpůrčí doby, mohou nastat situace, kdy je tato doba kratší. Je to v 

následujících případech. Jednou z nich je poskytování nemocenského poživatelům starobního 

nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Nemocenské se těmto poživatelům 

vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15. 

kalendářního dne nařízené karantény a to nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů. Totéž platí i 

při více pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce. Nejdéle se však nemocenské 

poskytuje nově do dne jímž končí pojištěná činnost. Do podpůrčí doby se v tomto případě 

zahrnují jen kalendářní dny pracovní neschopnosti, za které náleží nemocenské, nezahrnují se 

do ní dny pracovní neschopnosti v prvních 14 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti, za 

které by měla být poskytnuta náhrada mzdy. Pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost 

v následujícím kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna, 

pokud již bylo vyčerpáno 70 kalendářních dnů v předchozím roce. 

     Poživatelem starobního důchodu se pro tyto účely rozumí fyzická osoba, která v době 

dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény má nárok na výplatu starobního důchodu a to 

alespoň po dobu jednoho dne trvání pojištěné činnosti, a to ode dne, kdy nárok na výplatu 

tohoto důchodu vznikl. 
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     Další případ kratší podpůrčí doby nastane, pokud je zaměstnání sjednáno jen na dobu 

dovolené na zotavenou. Nemocenské se pak vyplácí nejdéle do dne, ve kterém měla tato 

dovolená skončit. V případě zaměstnání žáka či studenta na dobu školních prázdnin se 

nemocenské vyplácí nejdéle do dne, kdy toto zaměstnání mělo skončit. Poslední situace 

nastane, pokud odsouzený ve výkonu trestu odnětí svobody uteče z tohoto výkonu trestu. 

Podpůrčí doba zde končí útěkem. Toto platí i v případě útěku z vazby.   

      Nemocenské se zaměstnanci nevyplácí za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez 

náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo plat, na 

které nemá zaměstnanec nárok a nebo za dobu stávky a to za podmínky, že dočasná pracovní 

neschopnost nebo karanténa vznikla nejdříve dne, který následuje po dni nástupu na takové 

volno nebo ve kterém se stal zaměstnanec účastníkem stávky. Neposkytování nemocenského 

za dobu stávky se do zákona o nemocenském pojištění přebralo ze zákona o kolektivním 

vyjednávání a rozšiřuje se i na účastníky stávky mimo rámec kolektivního vyjednávání. 

      Zmíněný postup se nepoužije, tedy nemocenské bude náležet, a to z důvodu porodu, kdy 

pojištěnka nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, dále 

z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění pojištěnce v době nároku na výplatu peněžité 

pomoci v mateřství, které znemožňuje péči o dítě (jde-li o onemocnění, které má dle poznatků 

lékařské vědy trvat déle než 1 měsíc) a v poslední řadě v případě pracovního nebo služebního 

volna poskytnutého z důvodu ošetřování nebo péče po vyčerpání podpůrčí doby stanovené 

pro poskytování ošetřovného. (V posledním uvedeném případě se jedná např. o situaci, kdy 

pojištěnec ošetřuje dítě 12 dnů a po tuto dobu má nárok na pracovní volno bez náhrady příjmu 

a 10. den tohoto ošetřování, kdy již nemá nárok na ošetřovné, onemocní).  

     V zákoně o nemocenském pojištění jsou vymezeny situace, kdy nemocenské náleží jen 

v poloviční výši. Jedná se případy, kdy podle dřívější právní úpravy mohla okresní správa 

sociálního zabezpečení nemocenské dobrovolně přiznat až do výše tří čtvrtin, měl-li 

zaměstnanec rodinné příslušníky; jinak do výše poloviny nemocenského za kalendářní den. 

V nové právní úpravě již pojem „rodinný příslušník“ není používán a není tedy pro stanovení 

výše nemocenského rozhodné, zda zaměstnanec má rodinné příslušníky či nikoliv. 

      Nižší nemocenské ve výši 50 % denní výše se poskytne pojištěnci, který si přivodil 

dočasnou pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, jako bezprostřední následek své 

opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek nebo při spáchání 

úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.  
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     Rvačkou se zde rozumí vzájemné napadení či fyzický střet dvou nebo více osob, nejde-li o 

sebeobranu nebo pomoc napadenému. Novým důvodem pro omezení výše nemocenského je 

vznik dočasné pracovní neschopnosti při spáchání úmyslně zaviněného přestupku.  

     Zákonná úprava poloviční výše nemocenského byla zavedena jednak v souvislosti se 

snahou odstranit dobrovolné přiznávání dávek podle úvahy orgánu nemocenského pojištění, 

jednak z důvodu snížení související administrativy. 

     O vzniku, trvání a ukončení pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař zaměstnance. 

Rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku pracovní neschopnosti se váže na den, kdy tuto 

pracovní neschopnost zjistil. Lékař však může uznat zaměstnance práce neschopným i zpětně, 

a to až 3 dny dopředu. Posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely nemocenského 

pojištění je upraveno na rozdíl od dřívější právní úpravy přímo v zákoně o nemocenském 

pojištění.  

     Zaměstnanci jsou povinni dodržovat léčebný režim, řídit se pokyny příslušného lékaře a 

zdržet se toho, co ztěžuje obnovení pracovní neschopnosti.  

     Léčebný režim upravuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, který stanoví že 

pojištěnec je povinen poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole léčebného 

procesu a dodržet stanovený léčebný režim. Kontrolu dodržování léčebného režimu práce 

neschopnými občany provádí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení a to z vlastního 

podnětu, z podnětu ošetřujícího lékaře či zaměstnavatele. V období prvních 14 dnů trvání 

dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnavatel také oprávněn provést kontrolu dodržování 

léčebného režimu svého zaměstnance.   

     Jedním z nástrojů zabránění zneužívání dávek nemocenského pojištění je v nové úpravě 

nemocenského pojištění upraveno krácení nebo odnětí nemocenského. Pojištěnci, který 

porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce, může být nemocenské dočasně kráceno 

nebo odňato, a to na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení tohoto režimu, ne 

však déle než do skončení  dočasné pracovní neschopnosti, při níž došlo k porušení tohoto 

režimu. Pokud již bylo nemocenské vyplaceno, považují se částky vyplacené na 

nemocenském za přeplatek na dávce, který je pojištěnec povinen uhradit plátci dávky. 

Oprávnění orgánu nemocenského pojištění krátit nebo odejmout nemocenské zaniká 

uplynutím 3 měsíců od dne, kdy k porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce 

došlo.  Tato lhůta se staví  po dobu řízení o krácení nebo odnětí nemocenského a po dobu 

řízení o žalobě.  

     Orgán nemocenského pojištění nemůže krátit nebo odejmout nemocenské za porušení 

režimu dočasně práce neschopného pojištěnce v období prvních 14 kalendářních dnů trvání 
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dočasné pracovní neschopnosti. V případě tohoto porušení může zaměstnavatel snížit nebo 

neposkytnou náhradu mzdy nebo platu podle ustanovení zákoníku práce28.  

     Porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce závažným způsobem zakládá též 

skutkovou podstatu přestupku29, za který lze uložit pojištěnci pokutu až do výše 20 000 Kč. 

 

5. Peněžitá pomoc v mateřství 

 

      Zaměstnankyni náleží v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě mateřská dovolená.30 

Mateřská dovolená je jednou z důležitých osobních překážek na straně zaměstnankyně, při níž 

je povinností zaměstnavatele její nepřítomnost v práci omluvit. Po dobu mateřské dovolené 

zaměstnankyni nepřísluší náhrada mzdy či platu, avšak při splnění stanovených podmínek jí 

náleží dávka nemocenského pojištění – peněžitá pomoc v mateřství. Tato dávka náleží 

zaměstnankyni v době jejího pokročilého těhotenství a po porodu v souvislosti s péčí o 

narozené dítě. 

     Zaměstnankyni náleží peněžitá pomoc v mateřství při splnění několika základních 

podmínek. V prvé řadě musí být žena účastna nemocenského pojištění, popřípadě jí musí trvat 

tzv. ochranná lhůta z dřívějšího zaměstnání ještě počátkem šestého týdne před nástupem na 

peněžitou pomoc v mateřství. U žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí 

ochranná lhůta 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění, pokud však pojištění trvalo 

kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Pokud 

však zaměstnankyni, která není těhotná skončí zaměstnání, ochranná lhůta činí pouze 7 

kalendářních dnů ode dne zániku pojištění, také za podmínky,  že pokud pojištění trvalo kratší 

dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. 

     Pro nárok na dávku musí být splněna tzv. čekací doba, tj. alespoň 270 kalendářních dnů 

účasti na nemocenském pojištění. Do této čekací doby se zahrnují všechny kalendářní dny, ve 

kterých byla zaměstnankyně v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou 

pomoc v mateřství účastna nemocenského pojištění. Pro nárok na peněžitou pomoc 

v mateřství se tak  přebrala z dřívější právní úpravy podmínka stanovené doby trvání účasti na 

nemocenském pojištění, s tím rozdílem, že se splnění tzv. čekací doby zjišťovalo ke dni 

skutečného porodu.  

                                                 
28 § 192 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
29 § 128 odst. 2 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
30 § 195 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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     Čekací doba v zásadě odpovídá délce průměrného těhotenství. Dvouleté období je pak 

dostatečně dlouhé k tomu, aby bylo možné tuto čekací dobu splnit. Do čekací doby se již 

nezapočítávají doby, které se dle dřívější právní úpravy kladly naroveň době účasti na 

nemocenském pojištění (např. doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo pobírání 

nemocenského a peněžité pomoci v mateřství po zániku pojištění). 

      Do doby účasti se naopak započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké 

škole nebo konzervatoři, považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely 

důchodového pojištění, jestliže počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu připadl 

do období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia nebo k převzetí dítěte do péče. 

V tomto případě je však nutné upozornit na skutečnost, že lze započítávat pouze dobu studia 

jako dobu účasti na nemocenském pojištění pouze do 31. 12. 2008, neboť od 1. 1. 2009 nejsou 

již studenti a žáci účasti nemocenského pojištění, a proto tuto dobu nelze po tomto datu 

započítat do celkové doby účasti na pojištění. 

      Dále se započítává také doba pobírání plného invalidního důchodu, pokud byl tento 

důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popřípadě dále trvala pojištěná činnost.    

     Tyto obě doby se započítávají však jen v takovém rozsahu, v jakém se nekryjí s pojištěnou 

činností. 

     Pokud je nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňován z více pojištění, musí být 

podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění. Je-li nárok na dávku 

uplatňován z pojištění, v němž není splněna podmínka účasti na pojištění, započtou se pro 

splnění této podmínky doby účasti na pojištění z předchozích pojištění  v období dvou let před 

nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Tento zápočet dob účasti z předchozích pojištění 

lze provést pouze za následujících podmínek.  

     Doby účasti na pojištění, které se překrývají, lze započítat jen jednou. Započítávají se 

pouze jen ty doby pojištění, které trvaly souběžně v takovém počtu pojištění, z nichž je nárok 

uplatňován. Pokud není splněna podmínka účasti na pojištění ve více pojištěních, provede se 

zápočet doby pojištění v tom pojištění, v němž je nejvyšší denní vyměřovací základ. 

      Další podmínkou pro nárok na dávku je ztráta započitatelného příjmu ze zaměstnání, ze 

kterého je peněžitá pomoc v mateřství poskytována. 

      Porod nebo převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů je poslední podmínkou, 

kterou zaměstnankyně či zaměstnanec musí pro vznik nároku na dávku splnit. Porodem se pro 

účely nároku na peněžitou pomoc v mateřství považuje takové ukončení těhotenství, při 

kterém bylo do matriky narozených zapsáno narozené dítě. Převzetím dítěte se rozumí 

situace, kdy je dítě svěřeno pojištěnci na základě pravomocného rozhodnutí příslušného 
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orgánu, tj. soudu nebo orgánu sociálně právní ochrany dětí (např. rozhodnutí o svěření dítěte 

do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, o osvojení, o svěření dítěte do pěstounské péče, o 

předběžném opatření o péči o dítě aj.) Za den převzetí dítěte do trvalé péče se rozumí den, 

v němž nabylo příslušné rozhodnutí právní moci nebo se stalo vykonatelným, pokud 

zaměstnanec v tomto dni skutečně o dítě pečoval. Za převzetí dítěte se považuje také situace, 

kdy pojištěnec začne pečovat o dítě, jehož matka zemřela. Nárok na dávku má také pojištěnec, 

který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka 

dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla 

uznána dočasně práce neschopnou, a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství. 

Nově má nárok na peněžitou pomoc v mateřství také pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem 

dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou 

dohodu, že bude pečovat o dítě.  

     Dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu 

dítěte. V této dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den 

porodu. Podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem 

nemocenského pojištění. Den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do 

období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplácena matce dítěte. 

     Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství osoby samostatně výdělečně činné je 

kromě splnění podmínky účasti na pojištění po dobu alespoň 270 kalendářních dní 

v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství též účast na 

pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné po dobu alespoň 180 kalendářních dnů 

v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby, tj. přede dnem nástupu na peněžitou 

pomoc v mateřství. 

      Dítětem se pro účely nároku na peněžitou pomoc v mateřství rozumí jednak dítě do 

dosažení 1 roku věku a to pro nárok na dávku z důvodu porodu pojištěnky. Dále pokud má 

nárok na peněžitou  pomoc v mateřství pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, 

která dítě porodila a pečuje o toto dítě, z důvodu že matka dítěte nemůže nebo nesmí pro 

závažné dlouhodobé onemocnění od dítě pečovat a také tehdy, pokud pojištěnec, který je 

otcem dítěte nebo manželem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila a uzavřel 

s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dítětem se také rozumí dítě do 

dosažení 7 let ke dni převzetí, nejdéle však do dosažení 7 let a 31 týdnů, a to u převzetí dítěte 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu a v případě, kdy převzal pojištěnec péči o dítě, 

kterému matka zemřela. 
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    Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství je upravena shodně s dobou mateřské 

dovolené, jak ji určuje zákoník práce. Ukončení výkonu zaměstnání je z hlediska zdraví 

matky a jejího dítěte žádoucí. Počátek poskytování této dávky, tj. počátek podpůrčí doby je 

vázán ve všech případech na jednotný pojem „nástup na peněžitou pomoc v mateřství“, který 

je pak vymezen pro jednotlivé situace nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Podle 

ustanovení zákoníku práce si zaměstnankyně sama určuje nástup na mateřskou dovolenou, a 

to v rozmezí osmi až šesti týdnů před očekávaným dnem porodu a to i pokud nastupuje na 

peněžitou pomoc v mateřství z titulu ochranné lhůty a nelze jí nařídit, kdy tak má učinit. Od 1. 

ledna 2009 již neexistuje vazba mezi mateřskou dovolenou a poskytováním peněžité pomoci 

v mateřství. V případě, že si nástup na peněžitou pomoc v mateřství pojištěnka sama neurčí, 

posuzuje se jako den nástupu na tuto dávku šestý týden před očekávaným dnem porodu (a to i 

pokud nastoupí později než šestý týden). Pokud pojištěnka porodí ještě před tím, než nastoupí 

na peněžitou pomoc v mateřství (při předčasném porodu), považuje se jako nástup na 

peněžitou pomoc v mateřství den porodu. U převzetí dítěte nastává nástup na peněžitou 

pomoc v mateřství dnem převzetí. 

     Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje po dobu 28 týdnů mateřské dovolené u ženy, 

která dítě porodila. Tato délka podpůrčí doby platí nově i pro ženy osamělé (ovdovělé, 

rozvedené). Po dobu 37 týdnů se poskytne peněžitá pomoc v mateřství pojištěnce, která 

porodila zároveň dvě či více dětí, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby jí náleží 

peněžitá pomoc v mateřství pouze tehdy, jestliže i nadále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí. 

Pokud pojištěnec převzal dítě, poskytuje se mu dávka po dobu 22 týdnů. Pokud však 

pojištěnec převzal dvě a více dětí, poskytuje se mu dávka po dobu 31 týdnů, za podmínky, že 

po uplynutí 22 týdnů podpůrčí doby pečuje pojištěnec alespoň o dvě z těchto dětí. U 

pojištěnky, která porodila, nesmí být podpůrčí doba u peněžité pomoci kratší než 14 týdnů a 

nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. 

     Podpůrčí doba u peněžité pomoci končí uplynutím zákonem stanovené doby – nejpozději 

však dnem, kdy dítě dosáhlo příslušného věku nebo uplynutím dvou týdnů ode dne úmrtí 

dítěte, pokud by neskončila dříve. 

      Pokud v průběhu podpůrčí doby, po kterou se vyplácí peněžitá pomoc v mateřství, 

vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z téhož pojištění, nevyplácí se další 

peněžitá pomoc v mateřství po dobu, po kterou trvá nárok na předchozí peněžitou pomoc 

v mateřství,  tzn. doplatí se první peněžitá pomoc v mateřství až do konce podpůrčí doby. 

Podpůrčí doba u druhé peněžité pomoci v mateřství se však stanoví ode dne nástupu na tuto 
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peněžitou pomoc v mateřství, tj. započte se i doba, kdy byla poskytována první peněžitá 

pomoc v mateřství.  

      Podmínkou pro poskytování peněžité pomoci v mateřství je péče o dítě. Proto dojde-li 

k přerušení této péče, a to ze zdravotních důvodů dítěte nebo pojištěnce, prodlužuje se 

podpůrčí doba o dobu, po kterou nebyla peněžitá pomoc pojištěnci vyplácena.  K přerušení 

výplaty peněžité pomoci v mateřství tedy dochází za dobu, kdy je dítě ze zdravotních důvodů 

v ústavní péči a pojištěnec po tuto dobu koná práci nebo za dobu, kdy byl pojištěnec uznán 

dočasně práce neschopným z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění a nemůže o dítě 

pečovat. V tomto druhém případě se podpůrčí doba prodlužuje pouze v případě, kdy se 

pojištěnci nevyplácí peněžitá pomoc v mateřství. 

      Další situace, kdy dochází k přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství, nastávají 

v případě, pokud pojištěnka nepečuje o narozené dítě a toto dítě je svěřeno do náhradní péče 

nebo pokud je dítě v ústavní péči z jiných než zdravotních důvodů. Matce se přerušuje výplata 

peněžité pomoci v mateřství za dobu, kdy pečuje o dítě na základě dohody otec. Tyto všechny 

doby se započítávají do celkové podpůrčí doby. 

      Pominou-li důvody, pro které se peněžitá pomoc v mateřství pojištěnci nevyplácela, 

pokračuje se ve výplatě dávky, popř. se zahájí její výplata až do uplynutí podpůrčí doby s tím, 

že se pojištěnci prodlouží podpůrčí doba o dobu, po kterou se mu peněžitá pomoc v mateřství 

nevyplácela (např. z důvodu výkonu práce pojištěnce v pojištěné činnosti, ze které mu je 

dávka poskytována; po dobu převzetí dítěte ze zdravotních důvodů do ústavní péče; z důvodu 

závažného dlouhodobého onemocnění, pro které byl pojištěnec uznán dočasně práce 

neschopným). 

      Do podpůrčí doby pojištěnce, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, 

která dítě porodila, protože matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné 

dlouhodobé onemocnění a u pojištěnce, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem 

ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu o převzetí péče se 

započítává do podpůrčí doby doba, po kterou byla peněžitá pomoc v mateřství vyplácena 

matce dítěte, a to s výjimkou doby od porodu do konce šestého týdne po porodu. Začne-li se 

matce dítěte znovu vyplácet peněžitá pomoc v mateřství, započte se do její podpůrčí doby 

doba, po kterou byla peněžitá pomoc v mateřství vyplácena oprávněnému pojištěnci podle 

zákona. 

     Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den  v období od 1. ledna 2010 do 31. 12. 

2010 činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Tato výše je opět stejně jako u 
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nemocenského stanovena pouze pro rok 2010. Od 1. 1. 2011 by se měla výše dávky vrátit na 

svou původní hodnotu, tj. 70 % denního vyměřovacího základu. 

 

6. Ošetřovné 

 

     Ošetřovné (dle dřívější právní úpravy se tato dávka nazývala podpora při ošetřování člena 

rodiny) je peněžitou dávkou nemocenského pojištění, která slouží ke krátkodobému 

hmotnému zabezpečení zaměstnance po určitou dobu, po kterou nemůže pracovat, protože 

musí ošetřovat nemocného člena domácnosti, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytně 

ošetřování jinou fyzickou osobou. Totéž platí pro členku domácnosti, která porodila a její stav 

v době bezprostředně po porodu vyžaduje ošetřování. Dávka náleží také v případě potřeby 

ošetřování dítěte mladšího než 10 let, pokud je toto dítě nemocné či utrpělo úraz či potřeby 

péče o zdravé dítě mladší 10 let, a to z následujících důvodů: dětské výchovné zařízení, 

v jehož péči dítě jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny z nařízení příslušných 

orgánů z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídatelné 

události, dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči dětského výchovného zařízení nebo 

docházet do školy, a dále osoba, která jinak o dítě pečuje onemocněla či utrpěla úraz, byla jí 

nařízena karanténa, byla přijata do ústavní péče sama nebo jako průvodce, byla jí poskytnuta 

komplexní lázeňská péče nebo porodila a proto nemůže o dítě pečovat.  

     Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci v pracovním poměru. Naopak nárok na dávku 

nemají, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, 

domáčtí zaměstnanci, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, odsouzení ve výkonu trestu 

odnětí svobody zařazení do práce, žáci a studenti ze zaměstnání v době školních prázdnin, 

zaměstnanci účastni pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu, zahraniční 

zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. 

     Důležitými podmínkami pro nárok na tuto dávku je účast zaměstnance na nemocenském 

pojištění, ztráta započitatelného příjmu ze zaměstnání, ze kterého je podpora při ošetřování 

člena rodiny poskytována a žití ve společné domácnosti s ošetřovaným. Při poskytování 

dávky není v tomto případě rozhodující příbuzenský vztah. Pojem domácnost není v zákoně o 

nemocenském pojištění zaměstnanců definován, a proto se pro tyto účely vychází z § 115 

občanského zákoníku. Domácnost lze tedy chápat jako společenství trvalé povahy, tzn. že ji 

tvoří osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Tato podmínka 

společného žití není vyžadována při ošetřování dítěte mladšího 10 let rodičem. V případě 
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rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů 

se za společnou domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů. 

     Nově se stanovilo, že zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte 

nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu 

peněžité pomoci v mateřství nebo na rodičovský příspěvek31. Toto neplatí, pokud tato jiná 

osoba onemocněla, utrpěla úraz, byla přijata do ústavního ošetřování sama nebo jako 

průvodce, do komplexní lázeňské péče, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto 

nemůže o dítě pečovat.  

      Ošetřovné v témže případě ošetřování (péče) náleží jen jednou a jen jednomu 

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

péče vystřídají. Tímto se sleduje, aby si oprávněné osoby mohly rozdělit ošetřování či péči a 

případě plnit své další povinnosti (např. v zaměstnání).  Toto vystřídání je z administrativních 

důvodů možné jen jednou.  

     O tentýž případ ošetřování jde vždy, když potřeba ošetřování nepřetržitě trvá, a není 

rozhodné, zda v průběhu onemocnění došlo ke změně diagnózy. 

      Ošetřovné se poskytuje nejvýše po dobu šesti kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování 

či péče v nich trvá. U osamělých zaměstnanců, kteří mají v trvalé péči aspoň jedno dítě ve 

věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, se ošetřovné poskytuje nejvýše 

po dobu 13 kalendářních dnů, pokud potřeba ošetřování či péče v nich trvá. Za osamělého 

zaměstnance se pro tyto účely považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, 

pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého 

zaměstnance se považuje i zaměstnanec, jehož manželka (manžel) je ve výkonu trestu odnětí 

svobody v trvání nejméně jednoho roku nebo je nezvěstná(ý) a bylo zahájeno řízení o 

prohlášení nezvěstné manželky (manžela) za mrtvou (mrtvého), a tento zaměstnanec nežije 

s družkou (druhem). 

     Podpůrčí doba u ošetřovného počíná od čtvrtého dne potřeby ošetřování nebo péče. Toto 

platí i v případě převzetí ošetřování péče jiným oprávněným (jedná se o případ vystřídání). 

Vznikne-li potřeba ošetřování (péče) dnem, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, 

počíná podpůrčí doba následujícím kalendářním dnem.  Pokud první den potřeby ošetřování 

náleží za část směny započitatelný příjem náleží ošetřovné v poměrné výši. Totéž platí 

poslední den ošetřování nebo také v den přijetí  a propuštění ošetřovaného z ústavní péče.  

                                                 
31 Zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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     Změna podpůrčí doby pro nárok na ošetřovné je platná a účinná opět  pouze pro období od 

1. ledna 2010 do 31. prosince 2010. Po tomto datu bude podpůrčí doba u ošetřovného činit 

nejdéle 9 kalendářních dnů a v případě osamělého zaměstnance, který má v péči aspoň jedno 

dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní dochůzku, nejdéle 16 kalendářních 

dnů. Přičemž podpůrčí doba u ošetřovného bude počínat od prvého dne potřeby ošetřování 

nebo péče.  

     Běh podpůrčí doby u ošetřovného se staví po dobu ústavní péče ošetřované osoby ve 

zdravotním zařízení. 

     Jestliže v průběhu podpůrčí doby, po kterou se zaměstnanci vyplácí ošetřovné, dojde ke 

vzniku potřeby ošetřování jiné fyzické osoby nebo potřeby péče o jinou fyzickou osobu, 

nevyplácí se tomuto zaměstnanci ošetřovné, na něž vznikl nárok z tohoto důvodu, po podpůrčí 

dobu, po kterou trvá předchozí nárok na poskytování ošetřovného. Podpůrčí doba v případě 

vzniku potřeby ošetřování (péče) jiné fyzické osoby se však stanoví ode dne, ve kterém tato 

potřeba nastala. 

      Ošetřovné se po určitou dobu nevyplácí. Jedná se o dobu, po kterou mělo trvat pracovní 

volno bez náhrady příjmu, pokud potřeba ošetřování (péče) vznikla nejdříve dne, který 

následuje po ni nástupu na takové volno. Ošetřovné se dále nevyplácí za dny pracovního 

klidu, pokud zaměstnanci nevznikl nárok na výplatu ošetřovného alespoň za 1 kalendářní den, 

který měl být pro něho pracovním dnem a v němž potřeba ošetřování nebo péče trvala. 

Ošetřovné tedy nelze vyplatit jen za dny pracovního klidu, neošetřoval-li zaměstnanec 

v pracovní dny. Ošetřovné se nevyplácí ani za dobu, po kterou trvala stávka, pokud potřeba 

ošetřování (péče) vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni, ve kterém se zaměstnanec 

stal účastníkem stávky.  

     Ošetřovné  se stanoví z denního vyměřovacího základu procentní sazbou 60 %. Ošetřovné 

se vyplácí až od čtvrtého dne potřeby ošetřování. Za první tři dny potřeby ošetřování dávka 

nenáleží. 

 

7. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

 

     Účelem vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je vyrovnat rozdíl mezi mzdou, 

kterou těhotná žena měla před převedením na jinou práci z důvodu těhotenství a mateřství, a 

mzdou, kterou má po tomto převedení, dosahuje-li nižšího výdělku bez svého zavinění. 

Shodně toto platí i u matky do konce devátého měsíce po porodu a matky, která kojí. Oproti 
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dřívější právní úpravě se nově navrhlo, aby nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a 

mateřství vznikl i při převedení na jinou práci z důvodu kojení 

     Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nemá zaměstnankyně, pokud je 

činná na základě dohody o pracovní činnosti, pokud jde o odsouzenou ve výkonu trestu odnětí 

svobody zařazenou do práce, je účastna pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého 

rozsahu, jde o dobrovolnou pracovnici pečovatelské služby, žákyni nebo studentku ze 

zaměstnání v době školních prázdnin nebo zahraniční zaměstnankyni. Nárok na dávku má 

naopak těhotná příslušnice, příslušnice do konce devátého měsíce po porodu nebo příslušnice, 

která kojí, jestliže podle zvláštních právních předpisů32 byla odvolána z dosavadního 

služebního místa, neboť to vyžaduje její bezpečnost a ochrana zdraví při práci, a byla 

ustanovena na jiné služební místo. Vyhláška č. 432/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého 

měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí. 

   Pro přiznání vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství musí být v prvé řadě 

splněny dvě základní podmínky. Jednou z nich je převedení na jinou práci z důvodu 

těhotenství, mateřství do konce devátého měsíce po porodu a kojení, jde-li současně o práci, 

která je podle zvláštních právních předpisů33, zakázána těhotným ženám, matkám nebo 

kojícím ženám nebo jde o práci, která ohrožuje těhotenství, mateřství nebo kojení podle 

rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Seznam prací zakázaných těhotným ženám a matkám do konce 

devátého měsíce po porodu upravuje vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a 

pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého 

měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce 

konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

     Další podmínkou, která musí být splněna současně s podmínkou převedení na jinou práci, 

je dosahování nižšího započitatelného příjmu, k němuž došlo bez zavinění pojištěnky anebo 

bez vlivu sníženého úvazku. Při posuzování nároku na dávku se nepřihlíží k dosažení nižšího 

započitatelného příjmu z důvodu kratší pracovní doby po převedení zaměstnankyně na jinou 

práci.  

     Za převedení na jinou práci se také považuje, i když nedochází ke změně druhu práce, 

taková úprava pracovních podmínek, která spočívá ve snížení množství požadované práce a 

pracovního tempa, popřípadě zproštění výkonu některých prací, kterým se odstraní příčiny, na 

základě kterých je taková práce zakázána těhotným ženám, matkám do konce devátého 

                                                 
32 § 25 odst. 3 a 6 a § 85 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb.; § 41 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb. 
33 § 37 odst. 1 písm. b) a § 153 zákoníku práce; § 100 služebního zákona 
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měsíce po porodu nebo kojícím ženám, nebo která ohrožuje těhotenství ženy, její zdraví, 

mateřství nebo kojení, dále v přeložení k výkonu práce do jiného místa nebo k převedení na 

jiné pracoviště z důvodu, že práce na dosavadním pracovišti je zakázána těhotným ženám, 

matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo kojícím ženám, nebo ohrožuje těhotenství 

ženy, její zdraví, mateřství nebo kojení a v poslední řadě také ve zproštění výkonu noční 

práce.  

     Za převedení se dále považuje skutečnost, je-li zaměstnankyně činná v uměleckém oboru 

(herečka, zpěvačka, tanečnice apod.) převedena na jinou práci, protože vzhledem 

k těhotenství nemůže veřejně vystupovat.  

     Stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění i vyrovnávací příspěvek v těhotenství a 

mateřství se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení zaměstnankyně na jinou 

práci s výjimkou dnů, ve kterých byla uznána dočasně práce neschopnou nebo jí byla nařízena 

karanténa; kdy ošetřovala dítě mladší do 10 let nebo o něj pečovala nebo ošetřovala jiného 

člena domácnosti; doby pracovního volna bez náhrady příjmu, za které nebyl poskytnut plat; 

neomluvené nepřítomnosti v práci, a to i po část kalendářního dne; účasti na stávky a dnů 

mateřské a rodičovské dovolené. Vyrovnávací příspěvek se poskytuje v těhotenství nejdéle do 

počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. 

     Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl mezi 

denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a 

průměrem jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých 

kalendářních měsících po tomto převedení. Průměr započitatelných příjmů na jeden 

kalendářní den v jednotlivých měsících se zjistí tak, že dosažený příjem v kalendářním měsíci 

se dělí počtem kalendářních dnů v tomto měsíci, s výjimkou výše uvedených dnů (pracovní 

neschopnost, karanténa, ošetřování či péče o člena rodiny, pracovní volno bez náhrady 

příjmu, neomluvená nepřítomnost, stávka, mateřská a rodičovská dovolená). Takto se při 

výpočtu dávky postupuje i v případě, že k převedení na jinou práci nebo ke skončení tohoto 

převedení došlo v průběhu kalendářního měsíce. 

 

8. Orgány a řízení ve věcech nemocenského pojištění 

 

     Organizace a provádění nemocenského pojištění je nově obsažena přímo v zákoně o 

nemocenském pojištění, čímž se zajišťuje komplexnost a přehlednost právní úpravy systému 

nemocenského pojištění. Dosud tuto problematiku upravoval zákon o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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     Základní změnou, kterou přinesla nová úprava nemocenského pojištění je přenesení 

provádění nemocenského pojištění od zaměstnavatelů přímo na orgány nemocenského 

pojištění. Zaměstnavatelé plní již jen úlohu evidenční a oznamovací. Každý zaměstnavatel je 

povinen přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky a další podklady potřebné pro stanovení 

nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek 

předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Organizační uspořádání provádění 

nemocenského pojištění příslušníků se nemění. 

     Základními orgány nemocenského pojištění jsou okresní správy sociálního zabezpečení, 

které také vyplácejí dávky všem zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným.  

     Institucionální uspořádání provádění nemocenské pojištění se v zásadě přijalo z dřívější 

právní úpravy. Orgány nemocenského pojištění jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ), okresní správy sociálního zabezpečení 

(dále jen OSSZ) a od 1. 1. 2009 jsou jimi i služební orgány, neboť nemocenské pojištění 

zahrnuje i nemocenskou péči příslušníků ozbrojených složek.  Služebními orgány jsou 

Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Vězeňská služba České republiky, Generální 

ředitelství cel, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.  

     Okresní správy sociálního zabezpečení jsou zřízeny pro obvody shodné s územními 

obvody okresů34 s tím, že na celém území hl. m. Prahy vykonává působnost OSSZ Pražská 

správa sociálního zabezpečení a v Brně Městská správa sociálního zabezpečení. OSSZ patří 

do organizační struktury ČSSZ a stejně jako jiné správní úřady jim není přiznána právní 

subjektivita. Věcná příslušnost OSSZ je výslovně dána zákonem. OSSZ rozhodují nejen 

v dávkových věcech nemocenského pojištění, ale i ve věcech týkajících se pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Jako odvolací orgán ve 

druhém stupni pak rozhoduje ČSSZ. Místní příslušnost OSSZ pro provádění pojištění 

zaměstnanců se řídí sídlem zaměstnavatele či místem mzdové účtárny, u osob samostatně 

výdělečně činných je místní příslušnost odvislá od místa trvalého pobytu osoby samostatně 

výdělečně činné či od místa výkonu samostatné výdělečné činnosti.  

     Na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění 

pozdějších předpisů, vede ČSSZ tzv. registr zaměstnavatelů, jehož je správcem, jde-li o 

zaměstnavatele zaměstnaných osob. Služební orgány jsou správcem registru pro 

zaměstnavatele příslušníků a odsouzených osob. Registr zaměstnavatelů slouží orgánům 

nemocenského pojištění k provádění a kontrole ve věcech nemocenského pojištění, k plnění 

                                                 
34 Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy 
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úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropských společenství a z mezinárodních smluv a ke 

kontrole plnění povinností zaměstnavatelů ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a ve věcech důchodového pojištění. V registrech se 

vedou stanovené údaje, přičemž se využívají též údaje z evidence obyvatel a registru rodných 

čísel a z informačních systémů zdravotních pojišťoven. 

     Řízením ve věcech sociálního zabezpečení se obecně rozumí postup oprávněných osob, 

jejich zástupců, orgánů vybavených rozhodovací pravomocí, jakož i dalších zúčastněných 

osob, které vede k posouzení a uskutečnění práv a povinností vyplývajících z předpisů o 

sociálním zabezpečení. Tato řízení mají povahu správních řízení, na něž se vztahují 

subsidiárně obecné předpisy o správním řízení tj. správní řád, pokud zvláštní procesní 

ustanovení předpisů sociálního zabezpečení nestanoví specifickou nebo odlišnou úpravu. 

     V řízení o přestupcích se postupuje podle zákona o přestupcích, není-li stanoveno jinak. 

V řízení o správních deliktech se postupuje podle správního řádu s odchylkami uvedenými 

v zákoně o nemocenském pojištění.  

     V případech tzv. nesporných nároků se nově použije tzv. zkrácené řízení, na které se 

nevztahuje správní řád. Toto řízení se týká jen řízení vedeného okresní správou sociálního 

zabezpečení. Toto řízení je neformální a předpokladem je tzv. nespornost všech skutečností. 

Okresní správa sociálního zabezpečení rozhoduje v tomto řízení o nároku na výplatu dávky, 

změně výše vyplácené dávky, zániku nároku na výplatu dávky a o přeplatku na 

nemocenském. Zahájení zkráceného řízení se účastníkům řízení neoznamuje. Pojištěnec 

obdrží pouze písemné oznámení s předepsanými náležitostmi. Samotné rozhodnutí se ve 

zkráceném řízení nevydává. Nesouhlasí-li pojištěnec s výsledkem zkráceného řízení, může 

podat okresní správě sociálního zabezpečení ve lhůtě 30 dnů ode výplaty dávky nebo ode dne 

doručení písemného oznámení o ukončení výplaty dávky písemnou žádost o vydání 

rozhodnutí o dávce, v níž uvede důvody nesouhlasu s výsledkem řízení. Podáním této žádosti 

se zahajuje řízení o dávce.  

     Právní úprava řízení ve věcech nemocenského pojištění je rovněž zakotvena přímo 

v zákoně o nemocenském pojištění. Předmětem řízení ve věcech nemocenského pojištění je 

rozhodování okresní správou sociálního zabezpečení o vzniku, trvání a zániku pojištění, 

vznikl-li spor o účasti na pojištění, o přiznání dávek a jejich odnětí, o zastavení výplaty dávek 

a o změně výše dávek, o vrácení přeplatku na dávce, o výplatě nemocenského po uplynutí 

podpůrčí doby, o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování 

v případech, kdy okresní správa sociálního zabezpečení zjistí, že nejsou důvody pro trvání 

dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování, pokud ji neukončil ošetřující lékař, o 
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správních deliktech, o stanovení zákazu ošetřujícímu lékaři rozhodovat ve věcech dočasné 

pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování, ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a 

potřeby ošetřování po stanovenou dobu zákazu ošetřujícímu lékaři rozhodovat ve věcech 

dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování pro účely pojištění, kdy namísto 

ošetřujícího lékaře, pokud si pojištěnec nezvolil jiného ošetřujícího lékaře, rozhoduje lékař 

referátu lékařské posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení a v dalších 

případech stanovených zákonem o nemocenském pojištění. 

     Ve věcech nemocenského pojištění rozhodují v prvním stupni příslušné okresní správy 

sociálního zabezpečení. O odvolání proti rozhodnutí rozhoduje Česká správa sociálního 

zabezpečení. V některých případech není odvolání přípustné. Jedná se o rozhodnutí o odnětí 

nemocenského z důvodu ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nebo 

odnětí ošetřovného z důvodu ukončení potřeby ošetřování, o povolení placení přeplatku na 

dávce ve splátkách a o prominutí povinnosti uhradit přeplatek na dávce. Proti rozhodnutí 

odvolacího orgánu ve věcech nemocenského pojištění lze podat žalobu k soudu. Ze soudního 

přezkumu jsou však vyloučena některá rozhodnutí, např. o výplatě nemocenského po uplynutí 

podpůrčí doby či o odnětí nemocenského z důvodu ukončení dočasné pracovní neschopnosti 

nebo karantény anebo odnětí ošetřovného z důvodu ukončení potřeby ošetřování. 

     Účastníky řízení jsou osoby, které jsou nebo se mohou stát nositeli práv a povinností, o 

nichž se rozhoduje, osoby jejichž právem chráněné zájmy mohou být rozhodnutím přímo 

dotčeny a další osoby vymezené v ustanovení správního řádu. V řízení ve věcech účasti 

zaměstnance na pojištění je účastníkem řízení také jeho zaměstnavatel, který má podle 

správního řádu postavení účastníka řízení. 

      Řízení se zahajuje obecně podle správního řádu na žádost nebo z moci úřední. Speciálně 

pak zákon o nemocenském pojištění vymezuje pro jednotlivá řízení způsob zahájení řízení, 

tzn. kdy lze zahájit řízení jen na žádost nebo i z moci úřední a kdo je oprávněn žádost podat 

(např. řízení ve věcech účasti pojištěnce na pojištění se zahajuje na návrh pojištěnce, jeho 

zaměstnavatele nebo z moci úřední). 

     Obecná lhůta pro vydání rozhodnutí činí dle správního řádu 30 dnů od zahájení řízení. 

Speciálně se tato lhůta dle zákona o nemocenského pojištění prodlužuje ve třech případech. 

Lhůta pro vydání rozhodnutí se prodlužuje o dobu, po kterou se došetřují rozhodné 

skutečnosti u zaměstnavatelů a dalších právnických nebo fyzických osob, správních úřadů, 

cizozemských nositelů nemocenského, důchodového, zdravotního nebo úrazového pojištění, 

dále o dobu po kterou zdravotnické zařízení plní na žádost a ve lhůtě stanovené orgánem 
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nemocenského pojištění stanovené povinnosti a v poslední řadě o dobu, kterou orgán 

nemocenského pojištění stanovil, tomu, kdo učinil podaní, k odstranění jeho nedostatků. 

     Orgány nemocenského pojištění nemají nárok na náhradu nákladů řízení ve věcech 

pojištění včetně řízení před soudem. Orgán nemocenského pojištění však může uložit náhradu  

nákladů řízení účastníkovi řízení, jde-li o povinnost vrátit přeplatek na dávce. 

     Vykonatelné rozhodnutí je právním titulem, na jehož základě může být zahájen soudní či 

správní výkon rozhodnutí. Správní výkon rozhodnutí provádí ten orgán, který rozhodnutí 

vydal v prvním stupni, tj. příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, která je tak 

exekučním správním orgánem. 

 

9. Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění 

 

     Problematika posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění byla  

upravena, a to ne zcela úplně, ve vyhlášce č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní 

neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 

1. ledna 2009 byla tato vyhláška zrušena.  

     Posuzování zdravotního stavu  pojištěnců a dalších osob je nyní upraveno přímo v zákoně 

o nemocenském pojištění. Nová právní úprava posuzování zdravotního stavu vychází a 

navazuje na stávající právní úpravu, ke které přidává řadu nových prvků s cílem posílit 

stabilitu systému a omezit nežádoucí trendy v nemocenském pojištění. Obecně lze říci, že 

dochází ke zpřísnění podmínek pro posuzování zdravotního stavu a upravují se práva a 

povinnosti všech subjektů, které se zúčastňují v procesu posuzování zdravotního stavu a 

pracovní schopnosti pro účely nemocenského pojištění. Mezi tyto opatření, která mají zabránit 

případnému nedůvodnému využívání nebo zneužívání nemocenského pojištění, patří např. 

důsledná kontrola všech dlouhodobých pracovních neschopností posudkovou službou 

sociálního zabezpečení, zpřesnění posuzování pracovní schopnosti (neschopnosti) ve vztahu 

k pracovnímu zařazení, náplni práce a pracovním podmínkám pojištěnce, vymezení zásad 

součinnosti orgánů nemocenského pojištění se zdravotnickými zařízeními, stanovení sankcí 

(pokut) zdravotnickým zařízením, rozšíření práv zaměstnavatele o možnost podat ke kontrole 

důvodnosti uznání dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování člena rodiny aj. 

     Zdravotní stav je posuzován pro účely dočasné pracovní neschopnosti, pracovní schopnosti 

po uplynutí podpůrčí doby a poskytování peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a 

vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Posuzování zdravotního stavu provádějí 

zdravotnická zařízení svými lékaři a lékaři orgánů nemocenského pojištění především jako 
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dozorových kontrolních lékařských orgánů, které dohlíží nad dodržováním právních předpisů 

nemocenského pojištění. Tito lékaři plní v určitých specifických situacích i další úkoly (např. 

posuzování vhodnosti změny pobytu v době pracovní neschopnosti na dobu delší než 3 dny).  

     Jednoznačně se tedy v nové úpravě vymezuje, kdo může posuzovat zdravotní stav pro 

účely nemocenského pojištění. Může tak činit jen ošetřující lékař v rozsahu své odbornosti. 

Jestliže lékař překročí svá oprávnění, dopustí se tím správního deliktu, za který mu může být 

uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. 

     Dřívější právní úprava neobsahovala přesnou definici dočasné pracovní neschopnosti, nová 

právní úprava již tuto definici obsahuje. Dočasnou pracovní neschopností se rozumí stav, 

který pro poruchu zdraví nebo jiné stanovené důvody neumožňuje pojištěnci vykonávat 

dosavadní pojištěnou činnost a trvá-li porucha zdraví déle než 180 kalendářních dní, i jinou 

než dosavadní pojištěnou činnost a dále neumožňuje pojištěnci plnit povinnosti uchazeče o 

zaměstnání, trvá-li dočasná pracovní neschopnost po skončení dosavadní pojištěné činnosti a 

to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání nebo vznikla-li dočasná pracovní 

neschopnost v ochranné lhůtě.  

     Za dočasnou pracovní neschopnost se nepovažuje ošetřování pojištěnce v nočním 

sanatoriu, v době detoxikace po požití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, 

s výjimkou případů, kdy pojištěnec požil tyto látky bez vlastního zavinění a při poskytování 

zdravotní péče v osobním zájmu z kosmetických nebo estetických důvodů za úhradu 

pojištěncem.  

    Dočasnou pracovní neschopnost pojištěnce, který vykonává několik pojištěných činností, 

posuzuje ošetřující lékař pro každou pojištěnou činnost samostatně. Stejně jako dříve, 

vznikne-li další pracovní neschopnost bezprostředně po předcházejí pracovní neschopnosti, 

má se za to, že jde o pokračování předcházející dočasné pracovní neschopnosti. 

     Lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce nejčastěji v případech, 

kdy zjistí vyšetřením, že zdravotní stav pojištěnce nedovoluje, aby vykonával dosavadní 

zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost. V ochranné lhůtě rozhodne lékař o vzniku 

dočasné pracovní neschopnosti, pokud zdravotní stav zabraňuje pojištěnci plnit povinnosti 

uchazeče o zaměstnání Dále pokud byl pojištěnec přijat do ústavní péče, a to na celou dobu 

pobytu nebo byl-li pojištěnec jako průvodce přijat s nezletilým dítětem do ústavního zařízení, 

jakož i v dalších případech. 

     Dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, kdy ji lékař zjistil. V odůvodněných 

případech může lékař uznat pojištěnce dočasně práce neschopným dřívějším dnem, nejvýše 

však tři kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil. Za delší 
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období zpětně může uznat dočasnou pracovní neschopnost pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu lékaře příslušné správy sociálního zabezpečení. 

    Karanténu nařizuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, popř. ošetřující lékař 

pojištěnci, který je ohrožen nakažlivou chorobou. Postup při nařizování karantény není 

upraven v zákoně o nemocenském pojištění, ale v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví. 

      

10. Pojistné na nemocenské pojištění 

 

     V souvislosti s novým zákonem o nemocenském pojištění došlo zároveň k zásadním 

změnám v oblasti pojistného na nemocenském pojištění, které upravuje zákon č. 589/1992 

Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů. 

     V důsledku poskytování náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti se 

zaměstnavatelům výrazně snižuje odvodové zatížení, neboť se jim v roce 2009 snížila sazba 

pojistného na nemocenské pojištění na 2,3 % z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel si 

následně odečetl z částky pojistného polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který 

pojistné odvedl, zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní 

neschopnosti. 

     Dále došlo ke zjednodušení odvodu pojistného ve smyslu omezení vzniku nedoplatků na 

pojistném a penále a to tím, že byla upravena splatnost pojistného, která je nově stanovena od 

1. do 20. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se pojistné odvádí. 

     Od 1. ledna 2010 činí u zaměstnavatele sazba pojistného na nemocenské pojištění 2,3 % 

z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel si stejně jako v roce 2009 může odečíst z částky 

pojistného placeného za kalendářní měsíce roku 2010 polovinu částky, kterou v kalendářním 

měsíci za který pojistné platí, zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy, platu nebo odměny 

nebo na snížené odměně za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. 

     S účinností od 1. ledna 2009 se v zákoně o pojistném vymezil okruh zaměstnanců jen jako 

poplatníků pojistného na důchodového pojištění a bylo upřesněno, že vyměřovací základ 

zaměstnance je stanoven jen pro pojistné na důchodové pojištění. Zaměstnanci tak již nejsou 

poplatníky pojistného na nemocenské pojištění. 

     Poslanecká sněmovna dne 15. května 2009 schválila vládní návrh zákona, kterým je 

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

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a který bylo doplněno nové ustanovení - 
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§ 21a, které se  týkalo slevy na pojistném. Zákonem č. 221/2009 Sb., který nabyl účinnosti 

dnem 1. srpna 2009, se zaměstnavatelům za stanovených podmínek zakládal nárok na 

uplatnění slevy na pojistném a mimořádné slevy na pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Slevy na pojistném poprvé náležely za měsíc srpen 

2009. 

     Návrh zákona vycházel z Národního protikrizového plánu, který vláda přijala v reakci na 

dopady celosvětového útlumu na českou ekonomiku. Jedním z opatření tohoto plánu byla 

podpora zaměstnanosti prostřednictvím slev pro zaměstnavatele na pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Účelem těchto slev bylo snížit 

celkové náklady práce u největšího počtu zaměstnanců, tj. zaměstnanců s nižšími a 

průměrnými mzdami, kteří v případě ztráty zaměstnání mohou být nejvíce ohroženi dopady 

celosvětové finanční a hospodářské krize. Snížení nákladů práce u zaměstnavatelů sledovalo 

podporu podnikání a konkurenceschopnosti jednotlivých podniků. Tato sleva se navrhovala 

jako degresivní, aby byla podpořena zaměstnanost především u zaměstnanců s nižšími 

mzdami. Jako horní hranice mzdy pro možnost uplatnění slevy na pojistném se navrhl 1,15 

násobek průměrné mzdy. 

     Opatření se navrhlo jako dočasné, a to na celou dobu předpokládaných negativních dopadů 

celosvětového finančního a hospodářského útlumu. Opatření bylo proto omezeno obdobím do 

konce roku 2011. Účinnost opatření byla přitom prohloubena prostřednictvím mimořádné 

slevy, která zohledňovala období od počátku roku 2009 a bylo předpokládáno, že přinese 

zaměstnavatelům výraznou jednorázovou úsporu na nákladech. Výše slevy na pojistném 

uplatňovaná zaměstnavateli se odvíjela od vyměřovacího základu pro pojistné u jednotlivých 

jejich zaměstnanců. S růstem vyměřovacího základu výše slevy klesala. 

    Slevu na pojistném mohl uplatnit zaměstnavatel, a to za každého zaměstnance, který byl 

účasten nemocenského pojištění, který měl vyměřovací základ nižší než 1,15 násobek 

průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru, jehož zaměstnání trvalo po 

celý kalendářní měsíc, jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce a který 

nevykonával zaměstnání malého rozsahu, i když byl z titulu tohoto zaměstnání účasten 

nemocenského pojištění. Sleva na pojistném nenáležela za zaměstnance, kteří byli z titulu 

výkonu činnosti účastni pouze důchodového pojištění. 

          Sleva na pojistném se týkala i těch zaměstnanců, kteří v kalendářním měsíci dosáhli 

nižšího příjmu, než sjednaného, například proto, že v průběhu kalendářního měsíce, v němž 

pobírali náhradu mzdy a dávky nemocenského pojištění, měli neplacené volno, rodičovskou 

dovolenou apod. a z tohoto důvodu měli nižší vyměřovací základ. 
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     Při výkonu více zaměstnání u téhož zaměstnavatele se považoval pro účely slevy na 

pojistném tento zaměstnanec za jednoho zaměstnance, to znamená, že se pro tyto účely sčítaly 

všechny vyměřovací základy ze všech zaměstnání, z nichž by jinak mohla být sleva na 

pojistném uplatňována samostatně.  

     Sleva na pojistném nenáležela od kalendářního měsíce, v němž byla doručena výpověď 

z pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti zaměstnanci nebo zaměstnavateli. 

Dále byla-li uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o rozvázání pracovního 

poměru nebo zrušení dohody o pracovní činnosti nebo byl-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec 

vyrozuměn o zrušení pracovního poměru ve zkušení době. Nárok na slevu na pojistném neměl 

zaměstnavatel, který vstoupil do likvidace nebo vůči němu bylo vydáno pravomocné 

rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek, a to od prvního dne kalendářního měsíce, 

kdy tyto skutečnosti nastaly. 

     Sleva na pojistném náležela za kalendářní měsíc a činila 3,3 % rozdílu mezi 1,15 

násobkem průměrné mzdy zaokrouhleným na celé stokoruny nahoru a vyměřovacím 

základem zaměstnance. Tato sleva se poskytovala do maximální výše 25 % vyměřovacího 

základu zaměstnance. Zaměstnavatel úhrn slev na pojistném za kalendářní měsíc odečetl 

z částky odváděného pojistného a odečet provedl ještě před odečtem poloviny zúčtované 

náhrady mzdy nebo před odečtem vyplacených dávek nemocenského pojištění. 

     Zákon dále stanovil, že za kalendářní měsíc nabytí účinnosti náležela zaměstnavatelům 

mimořádná sleva na pojistném, která se stanovila jako součet úhrnu slev na pojistném za 

jednotlivé kalendářní měsíce roku 2009 přede dnem účinnosti zákona.  

     Mimořádná sleva na pojistném náležela za zaměstnance, jejichž zaměstnání trvalo 

k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž zákon nabyl účinnosti, to znamená k 31. 8. 

2009, přičemž se však u těchto zaměstnanců přihlíželo ke všem zaměstnáním, která trvala 

v těchto kalendářních měsících. 

     Mimořádnou slevu na pojistném zaměstnavatel odečetl od pojistného za kalendářní měsíc, 

v němž zákon nabyl účinnosti, tj. za kalendářní měsíc srpen 2009, a to až po odečtu slevy na 

pojistném a přednostně před ostatními odečty od pojistného, tj. poloviny náhrady mzdy a 

vyplacených dávek nemocenského pojištění. 

     Poskytování slevy na pojistném a mimořádné slevy se však s účinností od 1. ledna 2010 

zrušilo. Sleva na pojistném mohla být naposledy uplatněna za prosince 2009. 
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VI. Mezinárodní prameny práva nemocenského pojištění  
 

      Pramenem práva sociálního zabezpečení jsou i mezinárodní akty, mnohostranné úmluvy 

a dvoustranné smlouvy. Jedná se především o dokumenty Organizace spojených národů 

(OSN), dokumenty Mezinárodní organizace práce (MOP), dokumenty Rady Evropy, 

mezistátní smlouvy a dokumenty Evropského společenství (Evropské unie). 

 

1. Charta OSN 

       

     Na konferenci o novém poválečném uspořádání světa, která se konala v San Francisku 

v roce 1945 byla přijata Charta OSN, a tím byla koncipována nová světová organizace – 

Spojených národů. Dokument vycházel ze zásady nerozlučného spojení mezi mírem a 

ochranou lidských práv. Hlavním cílem organizace je podpora a posilování úcty k lidským 

právům a základním svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo 

náboženství.   

    Organizace spojených národů působí v sociální oblasti v rámci Hospodářské a sociální rady 

OSN a zejména pak prostřednictvím svého Centra pro sociální rozvoj a humanitární 

záležitosti se sídlem ve Vídni,  Centra pro lidská práva a Evropského centra pro výzkum a 

vzdělávání v sociální péči.  

 

2. Všeobecná deklarace lidských práv 

 

     V roce 1946 byl ustanoven v souladu s Chartou orgán pro lidská práva – Komise pro lidská 

práva. Na základě návrhů vypracovaných Komisí pro lidská práva přijalo a vyhlásilo Valné 

shromáždění OSN  dne 10. prosince 1948 Všeobecnou deklaraci lidských práv, která mimo 

jiné stanoví, že každý člověk jako člen společnosti má právo na sociální zabezpečení a nárok 

na to, aby mu byla ze strany státu i s mezinárodní součinností a s ohledem na možnosti 

příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva nezbytná k jeho důstojnosti 

a svobodnému rozvoji jeho osobnosti. Deklarace obsahuje vedle politických práv i základní 

sociální práva, včetně těch, která se realizují v pracovněprávních vztazích a v právu sociálního 

zabezpečení. Je zde deklarováno právo každého na zabezpečení v nemoci, při nezpůsobilosti 

k práci, v případě ovdovění, ve stáří a v dalších případech ztráty výdělečných možností, které 

vznikly za okolností nezávislých na jeho vůli.  
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3. Mezinárodní pakty OSN 

 

     Valné shromáždění OSN přijalo 16. prosince 1966 Mezinárodní pakt o občanských a 

politických  právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 

Jedná se o zakotvení základních standardů lidských práv a svobod ve formě mezinárodních 

smluv, které se po přijetí a ratifikaci jednotlivými státy  stávají součástí jejich vnitřního 

zákonodárství. Tyto pakty byly přijaty především proto, že Deklarace nemá charakter právně 

závazného dokumentu.  

     Oba dva Pakty byly ratifikovány a publikovány ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976 Sb. a 

v důsledku toho se podle ústavní Listiny základních práv a svobod staly součástí právního 

řádu ČR.  

     Sociální práva, která se uskutečňují v právu sociálního zabezpečení, jsou obsažena 

především v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Mezi 

základní práva patří především právo na sociální zabezpečení a pojištění, právo na ochranu a 

pomoc rodině a matkám v průběhu těhotenství a po narození dítěte, právo na ochranu a 

pomoc všem dětem a mládeži před hospodářským a sociálním vykořisťováním, právo na 

přiměřenou životní úroveň, na neustálé zlepšování životních podmínek, na nejvýše 

dosažitelnou úroveň fyzického a duševního zdraví aj.  

 

4. Úmluvy Mezinárodní organizace práce 

 

      Mezi nejvýznamnější a největší mezinárodní odborné organizace zaměřující se na ochranu 

práv a oprávněných zájmů jednotlivců v sociální oblasti patří Mezinárodní organizace práce, 

která byla založena v roce 1919 s cílem zlepšit pracovní podmínky a sociální zabezpečení ve 

světě. Mezi právní akty, které jsou jako zdroj mezinárodního práva sociálního zabezpečení 

přijímány mezinárodní organizací práce, patří úmluvy (konvence), doporučení a jiné akty 

(rezoluce, výkladové závěry, technické normy).  

      Úmluvy obsahují závazná kritéria, kterými se vnitrostátní zákonodárství musí řídit v dané 

oblasti. Členské státy, které úmluvy ratifikovaly, jsou povinny uvést své vnitrostátní 

zákonodárství do souladu s jejich obsahem. 

    Mezi nejvýznamnější úmluvu patří Úmluva o minimálních normách sociálního 

zabezpečení č. 102 z roku 1952 (sdělení č. 461/1991 Sb.), která upravuje minimální standardy 

pro péči o zdraví, dávky v nemoci, dávky v mateřství, dávky poskytované rodinám, dávky ve 
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stáří, dávky v invaliditě, dávky poskytované pozůstalým, dávky v nezaměstnanosti a dávky 

poskytované v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání.  

     Čl. 13 – 18 Úmluvy upravují poskytování nemocenského při sociální události. Členské 

státy jsou povinny zajistit okruhu chráněných osob poskytování nemocenského. Do okruhu 

chráněných osob jsou zahrnovány stanovené skupiny zaměstnanců nebo ekonomicky činného 

obyvatelstva. Krytá sociální událost představuje pracovní neschopnost způsobenou 

onemocněním, která má za následek zastavení výdělku. Dávku představuje periodická platba 

ve výši dle stanovených pravidel obsažených v čl. 65 a 66 Úmluvy. Nastane-li krytá sociální 

událost, má být dávka zajištěna alespoň těm chráněným osobám, jež splnily čekací dobu, 

kterou lze uznat za nezbytnou, aby se zabránilo zneužití. Nemocenské by se mělo poskytovat 

po celou dobu sociální události, avšak poskytování dávky může být pro každý jednotlivý 

případ onemocnění omezeno na 26 týdnů. Dávka nemusí být vyplácena po prvé tři dny po 

zastavení výdělku. 

     Dávky v mateřství upravují čl. 46 – 52 Úmluvy. Každý členský stát je vázán zajistit 

chráněným osobám poskytování dávek v mateřství. Krytou sociální událostí je v tomto 

případě těhotenství, slehnutí a jejich následky, a z toho vyplývající zastavení výdělku podle 

ustanovení vnitrostátních právních předpisů. Do okruhu chráněných osob patří v zásadě stejně 

jako v případě nemocenského, zaměstnanci nebo hospodářsky činné obyvatelstvo. Pro případ 

těhotenství, slehnutí a jejich následky je třeba poskytovat léčebnou péči, která zahrnuje péči 

před porodem, při slehnutí a po porodu, která je poskytována lékařem nebo diplomovanou 

porodní asistentkou a nemocniční ošetřování, je-li ho třeba. Léčebná péče má být zaměřena na 

zachování, znovunabytí nebo na zlepšení zdraví chráněné ženy, její pracovní schopnosti a 

schopnosti postarat se o své osobní potřeby. S ohledem na zastavení výdělku v důsledku 

těhotenství, slehnutí a jejich následků se poskytuje dávka jako pravidelně opakující se platba, 

která je vypočítána dle pravidel Úmluvy. Výše pravidelně se opakujících plateb nemusí být 

během celé sociální události stejná. I pro případ těchto dávek je vyžadováno splnění 

minimální čekací doby, aby se zabránilo zneužití. Poskytování pravidelně opakujících se 

dávek může být omezeno na 12 týdnů. 

     Další významná úmluva pro oblast dávek v nemoci je Úmluva o léčebně preventivní péči 

a dávkách v nemoci č. 103 (sdělení č. 537/1990 Sb.) z roku 1969. Oblast dávek v nemoci je 

upravena v článcích 18 – 27. Každý členský stát je povinen zajistit chráněným osobám za 

stanovených podmínek poskytování nemocenského. Každý žadatel má právo dle čl. 29 

odvolat se v případě nepřiznání dávek nebo si stěžovat, pokud jde o jejich úroveň nebo výši. 
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Dle čl. 30 zodpovídá každý členský stát za náležité poskytování dávek a za tím účelem je 

povinen učinit potřebná opatření. 

     Mezi další významné úmluvy se řadí Úmluva o ochraně mateřství č. 103 z roku 1952, 

Úmluva o rovném zacházení s cizinci jako s vlastními občany v sociálním zabezpečení č. 118  

z roku 1962, Úmluva o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách č. 128 z roku 1967 

aj. 

      Doporučení jsou často přijímány s úmluvami a obsahují vyšší standardy. Nevyžadují 

formální proces ratifikace a pro členské státy z nich nevyplývají žádné právní závazky.  

     Mezinárodní organizace práce vyvíjí činnost i v oblasti odborného poradenství a pomoci.  

     Mezi další organizace, které se zabývají ochranou sociálních práv patří Světová 

zdravotnická organizace, Světová banka a Mezinárodní měnový fond. 

 

5. Dokumenty Rady Evropy 

 

     Významnou mezinárodní organizací působící v oblasti sociálního zabezpečení, jejímž 

cílem je mimo jiné posilovat jednotu členských zemí v zájmu jejich hospodářského a 

sociálního pokroku, zlepšení životních podmínek, ochrany a upevňování lidských práv a 

základních svobod je Rada Evropy, založena v roce 1949. 

     Rada Evropy přijímá konvence, rezoluce a doporučení adresována vládám členských států 

Výborem ministrů, vypracovává odborné studie a zprávy. Konvence se pro členské státy 

stávají právně závazné až po jejich ratifikaci. 

     V roce 1953 byly přijaty Prozatímní evropské dohody o sociálním zabezpečení (č. 12 a 

13). Jedná se o mezinárodní úmluvy, týkající se rovnosti zacházení s příslušníky smluvních 

stran při aplikaci národních zákonů a na zahrnutí těchto příslušníků do okruhu platnosti všech 

bilaterálních nebo multilaterálních smluv uzavřených podpisujícími státy.  

     Oblast sociálního zabezpečení upravuje též Evropská úmluva o sociálním zabezpečení č. 

68 z roku 1972, která shrnuje principy předchozích dvoustranných smluv uzavíraných mezi 

státy.  

     Nejvýznamnějšími dokumenty přijatými Radou Evropy jsou Evropská úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod a Evropská sociální charta. 

     Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod byla přijata v roce 1950 a 

zaměřuje se především na občanská a politická práva. Úmluva se uskutečňování sociálních 

práv týká pouze omezeně. Sociální práva jsou upravena zejména ve dvou článcích, týkajících 

se zákazu nucených prací a svobody odborového sdružování. 
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     Výlučně právy sociálními se zabývá Evropská sociální charta, která byla podepsána 

v Turínu 18. 10. 1961 a v účinnost vstoupila 26. 2. 1965. Tato mezinárodní úmluva je závazná 

pro ty státy, které ji ratifikovaly. Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě byl připojen 

v roce 1988 a v říjnu 1991 byl přijat v Turínu dodatek, kterým byla charta novelizována. 

     Hlavním cílem Evropské sociální charty bylo sjednocení sociálních politik zemí Rady 

Evropy a snaha postavit sociální politiku na roveň důležitosti ekonomickým zájmům. Přijetí 

charty na mezinárodní úrovni bylo výrazem zájmu a snahy jednotlivých zemí dohodnout se na 

určité harmonizaci způsobů řešení základních sociálních problémů a přispět k odstraňování či 

minimalizaci růstu konfliktů, které by v této oblasti mohly vzniknout.35 

    Česká republika do svého právního řádu ratifikovala Evropskou sociální chartu i 

Dodatkový protokol a oba dokumenty vstoupily v platnost v prosinci 1999. Publikovány jsou 

ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 14. a č. 15/2000. 

     První část Evropské sociální charty obsahuje výčet sociálních práv, které se uskutečňují 

jak ve vztazích pracovněprávních (čl. 1 – 10, 18 a 19), tak i ve vztazích práva sociálního 

zabezpečení (čl. 11 – 17). Smluvní státy uznávají za cíl své politiky, o který budou usilovat 

pomocí všech vhodných prostředků, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, dosažení 

podmínek, za kterých budou účinně naplňovat sociální práva a principy. 

    V článku 8 je zakotveno právo zaměstnaných žen na ochranu. Smluvní strany se zavazují 

poskytnout ženám před a po narození dítěte volno v celkové délce nejméně 12 týdnů tak, že 

v této době obdrží placené volno nebo přiměřené dávky sociálního zabezpečení nebo podporu 

z veřejných fondů. Dále se zavazují považovat za nezákonné, jestliže zaměstnavatel dá 

pracovnici výpověď v době její nepřítomnosti, kdy je na mateřské dovolené, nebo tak, aby 

výpovědní lhůta skončila během takové nepřítomnosti. Kojícím matkám se přiznává nárok na 

dostatek volného času pro tento účel. Ženám se dále zakazuje zaměstnávání při podzemním 

dolování a, kde je to vhodné, při všech dalších pracích, které jsou pro ně nevhodné z důvodu 

nebezpečí, škodlivosti zdraví nebo námahy. Zaměstnávání žen noční prací v průmyslu musí 

byt regulováno. 

      S cílem zajistit účinné uplatnění práva na sociální zabezpečení se smluvní strany v článku 

12 zavazují vytvořit nebo udržovat systém sociálního zabezpečení, a to na dostatečné úrovni. 

     Dále se zakotvuje právo každého, kdo nemá dostatek prostředků, na sociální a zdravotní 

(lékařskou) pomoc (článek 13). 

                                                 
35 Krebs, V. a kol. Sociální politika. 4. vydání. Praha: ASPI, a. s., 2007 str. 145 
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     Právo rodiny jako základní jednotky společnosti na odpovídající sociální, právní a 

hospodářskou ochranu k zajištění jejího plnění rozvoje upravuje článek 16. 

    Článek 17 upravuje právo matek a dětí bez ohledu na manželský stav a rodinné vztahy na 

odpovídající sociální a hospodářskou ochranu.  

      Evropská sociální charta upravuje také povinnosti států souvisejících s ratifikací, podávání 

zpráv o dodržování charty a způsobu kontroly prováděné příslušnými kontrolními orgány, 

způsob aplikace v mimořádných případech, vztah charty k vnitrostátnímu právu či k jiným 

mezinárodním smlouvám a pravidla týkající se jejího podpisu, ratifikace a výpovědi. 

     Dodatkový protokol mimo jiné stanoví právo všech starých osob na sociální ochranu.        

     Dalším významný dokumentem přijatým v roce 1964 ve Štrasburku je Evropský zákoník 

sociálního zabezpečení a Protokol. 

     Jedná se o nejvýznamnější smlouvu stanovující standardy sociální ochrany, zajišťující 

minimální normy, které daný stát zachovává vůči stanoveným skupinám osob v rámci své 

vnitrostátní právní úpravy. Zákoník je rozdělen na 14 částí a obsahově se shoduje s Úmluvou 

o minimálních normách sociálního zabezpečení č. 102. Publikován je ve Sbírce 

mezinárodních smluv pod č. 90/2001. 

 

6. Právo ES - Nařízení Rady č. 1408/71/EEC a Nařízení Rady č. 574/72/EEC 

 

     Dnem vstupu České republiky do Evropské unie se stalo komunitární právo důležitým 

pramenem ve všech odvětvích právního řádu, tím spíše i v oblasti práva sociálního 

zabezpečení.  

     Orgány Evropského společenství vydávají na základě zmocnění v zakládajících smlouvách 

nařízení, směrnice a doporučení. Tyto dokumenty se od sebe odlišují právní silou. Nařízení je 

přímo závazným dokumentem a přímo rozšiřují právní řády jednotlivých členských států. 

Občané členských států EU se mohou znění nařízení přímo dovolávat u národních soudů, 

jakož i u Evropského soudního dvora. Směrnice jsou právně závazné dokumenty, které 

stanoví lhůtu, v jaké jsou členské státy povinny je implementovat. Pojem implementace 

znamená úpravu vnitrostátních právních předpisů členských států tak, aby odpovídaly 

požadavkům směrnice. Způsob implementace závisí zcela na rozhodnutí vnitrostátních 

legislativních orgánů. Doporučení jsou nezávazné dokumenty, jež většinou předurčují další 

vývoj závazných právních předpisů ES.  

     Nařízení, směrnice a doporučení jsou dokumenty tzv. „sekundárního práva ES“. Primární 

právo ES je tvoření zakládacími smlouvami Společenství. 
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      Základními kameny, na nichž jsou budována Evropská společenství, jsou čtyři základní 

svobody, a to svoboda pohybu, zboží, kapitálu, služeb a osob. Svoboda pohybu osob je pro 

oblast pracovního práva a práva sociálního zabezpečení především chápána jako svoboda 

mobility pracovní síly, a je třeba pro ni vytvořit náležité podmínky. Mobilita pracovní síly 

může být narušena, pokud by při ní pracovník ztrácel některá ze svých práv na sociální 

zabezpečení v důsledku podmínek vyžadovaných různými sociálními systémy v různých 

státech. Pracovník migrující z jednoho členského státu by měl mít v systému sociálního 

zabezpečení stejné postavení jako pracovník toho státu, o jehož sociální systém se jedná.  

     Základ pro formování společné sociální politiky i sociálního zabezpečení je ve větší či 

menší míře položen ve všech zakládajících smlouvách Evropských společenství.  

     Jednou z hlavních zásad uplatňovaných v komunitárním právu je zásada subsidiarity. Její 

podstata spočívá v tom, že v oblastech, které nespadají do výlučné pravomoci Společenství, 

vyvíjí Společenství činnost jen tehdy a potud, pokud cílů navrhované činnosti nemůže být 

uspokojivě dosaženo členskými státy, avšak může jich být, co do rozsahu a účinků, lépe 

dosaženo Společenstvím. Princip subsidiarity tedy znamená, že pravomoci členských států 

jsou obecným pravidlem, zatímco pravomoci Společenství jsou zvláštním případem. To se 

netýká oblastí, v nichž je dána výlučná pravomoc Společenství. Tam je pravomoc členských 

států zcela vyloučena. V úvodu všech legislativních návrhů Společenství (sekundárního práva 

ES) má být uvedeno odůvodnění, že jsou v souladu se zásadami subsidiarity a též zásadou 

proporcionality. 

     Zásada proporcionality znamená, že žádná činnost Společenství nepůjde nad rámec toho, 

co je nezbytné k dosažení cílů Společenství. Přijetí opatření, které je sice nezbytné, avšak 

nikoli pro dosažení cílů Smlouvy, tak nespadá do pravomoci ES a náleží členským státům. 

      V oblasti práva sociálního zabezpečení se uplatňuje forma orientace na jednotlivé cíle, 

sbližování politik a národních systémů - tzv. konvergence. Jedná se o použití takových 

právních nástrojů, které v sobě nemají prvek povinnosti. V případě práva sociálního 

zabezpečení jsou orgány EU přijímány doporučení, které nejsou právně závaznými akty. 

     Odlišný přístup je uplatňován v případě zásady harmonizace, kdy komunitární právo má 

přímý vliv na obsah právních řádů jednotlivých členských států pomocí nástrojů, které v sobě 

nesou prvky povinnosti. Tato forma přichází v úvahu především v oblasti pracovního práva. 

Instituce ES přijímá ve většině případů směrnice, které jsou závazné pro členské státy. 

     Jedním z dalších důležitých požadavků na právní úpravu sociálního zabezpečení 

jednotlivých členských států je jejich postupné přizpůsobování tj. koordinace. Koordinace je 

nezbytná pro zajištění svobody pohybu osob, tak jak je uvedeno výše.  



103 
 

    Pro oblast koordinace mají význam především nařízení Rady ES, která jsou prostředkem 

přizpůsobování sociálních systémů, neboť upravují záležitosti migrace výdělečně činných 

osob a zabezpečují jejich práva získaná na území různých členských států. Znamená to, že 

nadále se aplikují právní předpisy jednotlivých členských států a evropská koordinační 

nařízení, která mají před národní úpravou přednost, zajišťují jejich vzájemnou provázanost.  

     Koordinace sociálního zabezpečení je založena na čtyřech základních principech. Prvním 

z nich je princip rovnosti zacházení (nakládání), na základě kterého je migrující osobě 

zaručeno na území členského státu v zásadě požívání stejných výhod jako státnímu 

příslušníkovi dotyčného státu. Migrující osoba je podrobena i stejným povinnostem. Princip 

rovného zacházení byl široce precedenčně interpretován Evropským soudním dvorem jakožto 

zakazující nejen formy otevřené (přímé) diskriminace z důvodů státní příslušnosti, ale i skryté 

(nepřímé) formy diskriminace – pravidla navenek neutrální, nicméně prakticky 

znevýhodňující občany jiných států. 

     Na základě dalšího z principů – aplikace právního řádu jediného státu by nemělo 

docházet k situacím, že by migrující osoba podléhala právním předpisům více států (tzv. 

pozitivní kolize národních zákonů) nebo naopak nebyla pojištěna vůbec (tzv. negativní kolize 

národních zákonů). Obecně se uplatňuje legislativa té země, kde zaměstnaná osoba nebo 

osoba samostatně výdělečně činná pracuje bez ohledu na místo jejího bydliště (lex loci 

laboris).  

     Princip sčítání dob pojištění neboli zachování práv během jejich nabývání umožňuje pro 

získání nároku na dávku přihlédnout i k dobám pojištění získaným v jiných členských státech. 

Ve všech členských státech je nárok na některé dávky podmíněn získáním určité doby 

pojištění (zaměstnání, pobytu). Kdyby tato záležitost nebyla regulována na úrovni 

Společenství, mohly by tyto kvalifikační doby stavět zaměstnané a samostatně výdělečně 

činné migrující pracovníky do nevýhodného postavení. Princip sčítání dob pojištění pro 

přiznání nároku platí pro všechny druhy dávek sociálního zabezpečení. 

     Posledním z principů uplatňovaných v rámci koordinace systémů sociálního zabezpečení 

je princip zachování získaných nároků, jedná se především o výplatu dávek do ciziny. 

Migrující osobě je zajištěna výplata dávek nejenom ve státě, kde získala na dávky nárok, ale 

do kteréhokoli jiného členského státu.  

     Problematiku zabezpečení práv migrujících výdělečně činných osob získaných na území 

různých členských států upravuje hmotněprávní norma Nařízení Rady č. 1408/71/EEC ze dne 

14. června 1971, o aplikaci systémů sociálního zabezpečení na zaměstnance, osoby 
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samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin, pohybující se v rámci Společenství a jeho 

prováděcí (procesní) Nařízení Rady č. 574/72/EEC ze dne 21. března 1972. 

     Obě tato nařízení byla opakovaně měněna a doplňována. Především se jedná o Nařízení 

Rady č. 859/2003/EC ze dne 14. května 2003, kterým se rozšířila působnost obou nařízení na 

státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahovala pouze z důvodu 

jejich státní příslušnosti. Podmínkami pro podřazení pod osobní rozsah Nařízení pro občany 

třetích států je legální pobyt na území členského státu  a vznik situace, která není v žádném 

ohledu omezena na území jediného členského státu. 

    Nařízení Rady se aplikují přímo a nevyžadují inkorporaci do práva národního. Nařízení 

jsou nadřazena nejen právu vnitrostátnímu, ale i mezinárodním smlouvám o sociálním 

zabezpečení.  

     Pro oblast sociálního zabezpečení se pod pojmem členský stát rozumí všechny státy, které 

přistoupily k aplikaci evropského práva sociálního zabezpečení. Jedná se o všechny členské 

státy EU, země Evropského společenství volného obchodu (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) 

a od 1. června 2002 také Švýcarsko. 

     Obecně lze říci, že ochrana předpisů Evropského společenství se v oblasti sociálního 

zabezpečení vztahuje na občany členského státu EU (EHP), osoby bez státní příslušnosti a 

uprchlíky, pokud bydlí v členském státě EU, rodinné příslušníky a pozůstalé výše zmíněných 

osob bez ohledu na státní příslušnost a za určitých podmínek i občany třetích států. 

     Osobní rozsah Nařízení je zásadní otázkou pro rozhodování, zda se na konkrétní osobu 

vztahují právní předpisy Společenství. Působnost ve vztahu k osobám je vymezena v čl. 2 

Nařízení, který stanoví, že předpis se vztahuje na osoby zaměstnané nebo samostatně 

výdělečně činné a na studenty, které podléhají nebo podléhali právním předpisům jednoho 

nebo více členských států a které jsou státními příslušníky jednoho nebo více členských států 

nebo které jsou osobami bez státní příslušnosti nebo uprchlíky bydlícími na území jednoho 

z členských států, jakož i na jejich rodinné příslušníky nebo pozůstalé. Dále se Nařízení 

vztahuje na pozůstalé po zaměstnaných nebo samostatně výdělečně činných osobách a 

studentech, které podléhaly právním předpisům jednoho nebo více členských států, bez 

ohledu na státní příslušnost těchto osob v případech, kdy jejich pozůstalí jsou státními 

příslušníky jednoho z členských států, nebo osobami bez státní příslušnosti nebo uprchlíky 

bydlícími na území jednoho z členských států. 

      Působnost ve vztahu ke kategoriím osob definuje zejména článek 1 Nařízení (osoba 

zaměstnaná, samostatně výdělečně činná, student, rodinný příslušník, pozůstalý, uprchlík, 
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osoba bez státní příslušnosti) a tyto definice mají přednost před definováním dle národního 

práva. 

     Zvláštní ustanovení, která stanoví odlišné nároky na některé dávky nebo se omezují na 

přiřazení pod působnost právních předpisů jiného členského státu než stanoví všeobecná 

pravidla se použijí na další kategorie pracovníků, mezi které patří přeshraniční pracovníci, 

sezónní pracovníci, vyslané osoby, námořníci, osoby zaměstnané na diplomatických 

zastupitelstvích a konzulárních úřadech a pomocný personál Evropských společenství. 

     Věcný rozsah koordinace vymezuje okruh dávek sociálního zabezpečení, které spadají pod 

režim Nařízení. Je přitom nerozhodné, zda se jedná o dávky financovány z příspěvků, či jsou 

vypláceny zaměstnavateli, institucemi sociálního zabezpečení nebo orgány veřejné správy. 

Oblast dávek v nemoci a mateřství je upravena v části III, kapitole 1 (články 18 – 36) 

Nařízení a v části IV, kapitole 2 (články 16 – 34) Prováděcího nařízení. 

     Peněžitými dávkami v nemoci a mateřství se ve smyslu Nařízení rozumí dávky, jejichž 

účelem je nahradit příjem ušlý v důsledku nemoci a mateřství. Nařízení se vztahuje na 

všechny peněžité dávky plynoucí v České republice z nemocenského pojištění tj. nemocenské, 

peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.  

Nařízení se vztahují i náhradu mzdy poskytovanou podle zákoníku práce v době prvních 14 

dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnavatelem, neboť toto plnění se 

z hlediska Nařízení považuje za peněžitou dávku v nemoci.36   

     V souvislosti se zavedením náhrady mzdy do právní úpravy v ČR vyvstala pochybnost, 

zda tuto náhradu považovat za dávku spadající do věcného rozsahu Nařízení Rady č. 

1408/71/EEC, tj. zda na ni lze uplatnit všechny koordinační principy a zejména aplikaci 

jediné příslušné legislativy. Důvodem pochybnosti byla skutečnost, že náhrada mzdy není 

upravena v zákonu upravujícím některé odvětví sociálního zabezpečení, ale v oblasti 

pracovního práva a dále fakt, že náhradu mzdy nevyplácí příslušná instituce sociálního 

zabezpečení, ale sám zaměstnavatel, který má objektivně horší přístup k informacím 

potřebným pro správnou aplikaci koordinačních pravidel než instituce, které je běžně 

provádějí.  

     Komunitární nařízení ukládá zajistit sociální práva a ochranu osob spadajících do jeho 

rozsahu ve vyjmenovaných odvětvích sociálního zabezpečení, kam patří i problematika dávek 

v nemoci a mateřství. Česká republika tuto kapitolu dosud aplikovala pouze na dávky 

upravené v zákoně o nemocenském pojištění a poskytnutou zdravotní péči. V souvislosti se 

                                                 
36 srov. rozsudek ESD Brennet AG v. Vittorio Paletta C – 206/94 
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změnou právní úpravy v systému nemocenského pojištění bylo tedy třeba posoudit, zda 

s náhradou mzdy, kterou poskytuje zaměstnavatel v období prvních 14 kalendářních dnů 

dočasné pracovní neschopnosti, má být nakládáno ve vztahu k osobám migrujícím mezi státy 

Evropské unie stejně jako s nemocenským, či odlišně.  

     Evropský soudní dvůr se touto problematikou zabýval v rozsudku Brennet AG v. Vittorio 

Paletta C – 206/94. Z tohoto rozsudku mimo jiné vyplývá, že spadá-li dávka do působnosti 

Nařízení závisí především na základních charakteristikách dávky, zejména na jejím účelu a 

podmínkách, za nichž je poskytována, nikoli na tom, zda národní legislativa popisuje dávku 

jako dávku sociálního zabezpečení či nikoli. Plnění od zaměstnavatele tedy podléhá Nařízení, 

pokud náležitosti, cíle a podmínky těchto plateb lze považovat za dávku, bez ohledu na to, zda 

jsou ve vnitrostátních právních předpisech pojmenovány jako mzda či náhrada mzdy a bez 

ohledu na zdroj, z něhož jsou financovány. V případě náhrady mzdy poskytované dle 

zákoníku práce se bezesporu jedná o platbu mající charakter dávek kompenzujících ztrátu 

příjmu, která vznikla v důsledku pracovní neschopnosti. Je tedy nepochybné, že náhrada 

mzdy poskytovaná zaměstnavatelem při pracovní neschopnosti je dávkou podléhající 

koordinaci. 

     Od 1. května 2010 má vstoupit v účinnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a jeho prováděcího Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k Nařízení. Přechodné období bude trvat až do konce roku 2012. 

     V oblasti sociálního zabezpečení je neméně důležitá směrnice č. 86/378 EEC, o 

naplňování rovného zacházení s muži a ženami v systémech sociálního zabezpečení pro 

jednotlivé kategorie zaměstnanců. Tato směrnice zajišťuje rovný nárok na sociální 

zabezpečení pro muže a ženy, pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné. 

     Evropské společenství (Evropská rada) přijalo v roce 1989 ve Štrasburku s výjimkou 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Chartu základních sociální práv 

zaměstnanců. Tento dokument inspirovaný Sociální chartou Rady Evropy a úmluvami 

uzavřenými v rámci Mezinárodní organizace práce obsahuje hlavní zásady evropského 

modelu pracovního práva a sociálních vztahů. Původně se jednalo o politickou deklaraci hlav 

států nebo vlád tehdejších členských států ES. Právní síly nabyla až v roce 1997. 

     Oblasti sociálního zabezpečení se v této Chartě dotýká právo na sociální ochranu podle 

přijímajícího státu, právo na zabezpečení starých osob v postproduktivním věku a právo 

zdravotně postižených osob na profesionální a sociální integraci. 
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     Roku 2000 na zasedání Evropské rady v Nice byly přijaty další dva významné dokumenty 

týkající se sociální politiky. Jedná se o Chartu základních práv EU, která vymezuje nový 

katalog lidských práv a dělí tyto práva na práva vyjadřující lidskou důstojnost, svobodu, 

rovnost, solidaritu, práva občanů a práva vyjadřující spravedlnost.  

     Druhým důležitým dokumentem je Evropská sociální agenda, která usiluje o aktualizaci 

evropského sociálního modelu na základě modernizace pracovních trhů a systémů sociální 

ochrany. 

      Významnou nevládní mezinárodní organizací na poli sociálního zabezpečení, která 

sdružuje instituce či orgány spravující v příslušných státech sociální zabezpečení je 

Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení, založena v roce 1927. 

     Asociace se zabývá především odbornou činností, která se realizuje prostřednictvím 

komisí zřízených pro jednotlivé úseky sociálního zabezpečení. 
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VII. Právní úprava nemocenského pojištění v některých členských státech 

EU 

 

     Sociální politika a tedy i jednotlivé systémy sociálního zabezpečení nejsou na evropské 

úrovni nijak harmonizovány a nejsou tudíž identické. Mezi jednotlivými členskými zeměmi 

Evropské unie existují zásadní rozdíly v pojetí sociální politiky a tyto hodnoty jsou 

realizovány různými způsoby.       

      V souvislosti s tím se Evropský parlament s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost 

a sociální věci a stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, Výboru pro mezinárodní 

obchod a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku zabýval ve svém usnesení z roku 2005 

otázkou tzv. evropského sociálního modelu budoucnosti, který odráží společný soubor 

hodnot, založených na zachování míru, sociální spravedlnosti, rovnosti, solidarity, podpory 

svobody a demokracie a dodržování lidských práv. 

     Evropský sociální model jednak označuje stávající společné cíle jednotlivých členských 

států dosáhnout rovnováhy v oblasti sociální politiky založenou na aktivní vzájemné závislosti 

mezi hospodářských růstem a sociální solidaritou a jednak určitý politický program směřující 

k modernizaci a posílení v oblasti sociálních hodnot, tak aby bylo lépe dosaženo sociálního 

začlenění a sociální spravedlnosti na evropské úrovni. 

      Evropský sociální model je v prvé řadě otázkou hodnot, které jsou společné pro všechny 

sociální systémy v jednotlivých evropských zemích. Jedná se o základní hodnoty rovnosti, 

nediskriminace, solidarity a přerozdělování a všeobecné, jako jsou bezplatný nebo levný 

přístup ke vzdělání a zdravotní péči. V tomto ohledu se evropský model liší od modelu 

USA.37 

     Tento evropský sociální model vytvořený především levicovými politiky bývá však často 

předmětem kritiky. Na úrovni členských zemí vyvstává otázka, zda mají možnost uhájit své 

národní modely sociálního státu, které mají svou dlouholetou tradici spojenou výlučně 

s danou zemí a jsou tak postaveny na pevných historických, ekonomických a demografických 

základech. 

      V každé členské zemi Evropské unie se na otázky sociální politiky a sociálního 

zabezpečení klade odlišný důraz. Tato odlišnost se mimo jiné promítá do právní úpravy 

zajištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných peněžitými dávkami v nemoci a 

mateřství. Některé členské státy zakotvují tzv. společné sociální zabezpečení (včetně zajištění 

                                                 
37 Zpráva Evropského parlamentu o evropském sociálním modelu budoucnosti (A6-0238/2006) 
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pro případ nemoci a mateřství). Osoby výdělečně činné a zaměstnanci tak mají nárok na 

stejné dávky za obdobných podmínek, popř. se na osoby výdělečně činné vztahují určitá 

omezení. V mnoha jiných členských zemích se naopak sociální zabezpečení osob výdělečně 

činných zcela odděluje od pojištění zaměstnanců. Jedná se např. o skupiny osob pracujících 

v zemědělství, průmyslu a obchodu či soukromé právníky a lékaře. 

     Plátcem dávek v nemoci a mateřství v jednotlivých státech Evropské unie jsou nejčastěji 

sociální pojišťovny, zdravotní pojišťovny nebo jiné sociální instituce a v případě zaměstnanců 

též zaměstnavatelé. Většina těchto dávek podléhá daňové povinnosti.  

     Podle míry účasti státu a ostatních subjektů v sociální politice se rozlišuje několik jejích 

modelů. Literatura zpravidla uvádí tři klasické typy sociální politiky. Prvním z nich je tzv. 

redistributivní typ, jehož nosnou myšlenkou je, že sociální potřeby lidí jsou vnímány jako 

sociální práva. Tomuto typu odpovídá sociální politika Skandinávie, ale i Dánska, Nizozemí a 

některých západoevropských zemí. Dále je to sociální politika tzv. výkonného 

(korporativního) typu, kde hlavní myšlenku představuje uspokojování sociálních potřeb na 

základě výkonu a produktivity. Tomuto typu se blíží sociální politiky např. SRN, Rakouska, 

Francie aj. V poslední řadě je to tzv. typ reziduální, který zdůrazňuje individuální 

odpovědnost každého za uspokojování sociálních potřeb. Tento typ odpovídá nejvíce sociální 

politice USA a Japonska. V poslední době se k němu přibližuje i Velká Británie.38 

     Reálná sociální politika je však v každé zemi kombinací všech tří typů a nelze hovořit jen 

o uplatňování některého z nich. 

 

1. Slovensko 

 

     Systém sociálního zabezpečení na Slovensku má tři základní formy, a to sociální pojištění, 

sociální pomoc a sociální podporu (rodinné dávky). Úlohou sociálního pojištění je ochrana 

obyvatel v různých situacích, jako např. mateřství či pracovní neschopnost, pokud jde o 

následky ve vztahu k pracovní činnost. Podstata pojistného systému vychází z předpokladu 

ekonomické aktivity občanů a jejich příjmů. 

     Sociální pojištění zahrnuje nemocenské a důchodové pojištění, které jsou ze zákona 

povinné a dále pojištění v nezaměstnanosti, garanční pojištění a úrazové pojištění, které jsou 

založeny na dobrovolném principu. Výkonem těchto pojištění je pověřena Sociální 

pojišťovna.  

                                                 
38 Krebs, V. a kol. Sociální politika. 4. vydání. Praha: ASPI, a. s., 2007, str. 52 
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     Sociální pomoc představuje systém náhradních zdrojů nejčastěji v situacích hmotné nouze 

občanů. Občan, který je bez příjmu má nárok na pomoc ze strany státu formou dávek 

v hmotné nouzi. Sociální pomoc je poskytována na základě žádosti podané na příslušném 

úřadu práce, sociálních věcí a rodiny. Sociální pomoc zahrnuje sociální prevenci a řešení 

hmotné nouze v podobě sociálního poradenství, sociálních služeb a příspěvků na kompenzaci 

pro zdravotně těžce postižené. 

     Sociální podpora představuje rodinné dávky, které jsou financovány ze státního rozpočtu, 

prostřednictvím kterých se stát přímo podílí na řešení některých životních situací (např. 

narození dítěte, smrt rodinného příslušníka). Nárok na rodinné dávky není podmíněný 

placením pojistného či příjmovými poměry oprávněných osob. Mezi dávky sociální podpory 

patří dávky hmotné nouze a státní sociální dávky. 

     Nemocenské pojištění je na Slovensku  povinné nebo dobrovolné.  

     Povinně jsou pojištěni zaměstnanci a samostatně výdělečně činné osoby, jejichž příjem 

z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti nebo výnos související s podnikáním 

nebo s jinou samostatnou výdělečnou činností je vyšší než 12násobek vyměřovacího základu.  

     Dobrovolně nemocensky pojištěné osoby, jsou fyzické osoby po dovršení 16 let věku, 

které mají na území Slovenska trvalý pobyt, povolení k přechodnému pobytu nebo povolení 

k trvalému pobytu.  

    Nemocenské pojištění je pojištění pro případ ztráty nebo snížení příjmu z výdělečné 

činnosti a na zabezpečení příjmu v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství a 

mateřství. Ze systému nemocenského pojištění se poskytují nemocenské dávky: nemocenské, 

ošetřovné, vyrovnávací dávka a mateřské. 

     Během prvních tří dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti se poskytuje pojištěnci 

náhrada mzdy ve výši 25 % vyměřovacího základu (průměrný denní příjem v předcházejícím 

roce, max. 1,5 násobek průměrné mzdy na Slovensku). Od 4. do 10. dne činí náhrada mzdy 55 

% vyměřovacího základu.  

     Podmínkou nároku na nemocenské je trvání účasti na nemocenském pojištění v době 

vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Pokud dočasná pracovní neschopnost vznikne po 

zániku nemocenského pojištění, musí vzniknout ještě v období trvání nároku na výplatu 

nemocenských dávek anebo v tzv. ochranné lhůtě.  Ochranná lhůta je zpravidla 42 dní po 

zániku nemocenského pojištění. V případě, že nemocenské pojištění trvalo méně než 42 dní, 

ochranná lhůta činí jen tolik dní, kolik trvalo nemocenské pojištění. U pojištěnky, které 

nemocenské pojištění zaniklo v době těhotenství, činí ochranná lhůta šest měsíců. Dobrovolně 
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nemocensky pojištěné osoby musí splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu 

270 dní v posledních dvou letech před vznikem dočasné pracovní neschopnosti.  

     Nemocenské se poskytuje za kalendářní dny. Zaměstnanci náleží nemocenské od 11. dne 

dočasné pracovní neschopnosti. Pokud vznikla zaměstnanci dočasná pracovní neschopnost 

v ochranné lhůtě, poskytuje se nemocenské od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti. 

Povinně nemocensky pojištěné samostatně výdělečně činné osoby a dobrovolně nemocensky 

pojištění mají nárok na nemocenské od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti. 

Nemocenské se poskytuje nejdéle po dobu 52 týdnů od vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti. 

     Nemocenské se určuje z denního vyměřovacího základu a poskytuje se ve výši 55 %. 

V případě, kdy pracovní neschopnost vznikla následkem užívání drog nebo alkoholu, se 

nemocenské snižuje na 50 %. Nemocenské se neposkytuje v případech, kdy nemoc vznikla 

důsledkem trestného činu. 

     Ošetřovné se poskytuje z důvodu ošetřování nemocného dítěte, manžela, manželky, rodiče 

nebo rodiče manželky či manžela nebo z důvodu péče o dítě do deseti let věku. 

     Nárok na dávku vznikne pokud k potřebě ošetřování dojde v době trvání nemocenského 

pojištění, po jeho zániku v době trvání nároku na výplatu nemocenské dávky nebo v ochranné 

lhůtě. 

     Ošetřovné se určuje z denního vyměřovacího základu nebo pravděpodobného denního 

vyměřovacího základu a poskytuje se ve výši 55 % od prvního dne potřeby ošetřování. Dávka 

se poskytuje za kalendářních dny, a to od prvního dne potřeby ošetřování nebo péče o dítě do 

skončení potřeby ošetřování nebo péče o dítě, nejdéle po dobu 10 kalendářních dní. V případě 

potřeby ošetřování nebo péče se ošetřovné poskytuje jen jednou a jen jednomu pojištěnci. 

     Vyrovnávací dávka se poskytuje zaměstnankyni pokud je z důvodu těhotenství nebo 

mateřství do konce devátého měsíce po porodu převedena na jinou práci, protože práce, 

kterou před tím vykonávala, je podle právního předpisu zakázána těhotným ženám nebo podle 

lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, a zároveň dosahuje bez svého zavinění nižšího 

příjmu než při práci, kterou vykonávala před převedením.  

     Vyrovnávací dávka se určuje z měsíčního vyměřovacího základu a činí 55 % z rozdílu 

mezi měsíčním vyměřovacím základem a vyměřovacím základem, ze kterého zaměstnankyně 

platí pojistné na nemocenské pojištění v jednotlivých kalendářních měsících po převedení na 

jinou práci. Dávka se poskytuje za kalendářní měsíce. 

      Podmínkou nároku na mateřské je těhotenství nebo péče o narozené dítě, trvání 

nemocenského pojištění nejméně po dobu 270 dní v posledních dvou letech před porodem a 
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ztráta příjmu. Dávka se poskytuje začátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu, 

nejdříve však začátkem osmého týdne před tímto dnem nebo dnem porodu, pokud porod 

nastal dříve než osmý týden před tímto dnem anebo dnem převzetí dítěte do péče. 

     Mateřské se určuje z denního vyměřovacího základu nebo z pravděpodobného denního 

vyměřovacího základu a náleží ve výši 55 % od prvního dne. Dávka se poskytuje za 

kalendářní dny, zpravidla po dobu 28 týdnů od vzniku nároku. Pokud pojištěnka porodila 

zároveň dvě a více dětí a alespoň o dvě z narozených dětí pečuje nebo je osamělá, poskytuje 

se mateřské po dobu 37 týdnů. Období nároku na mateřské pojištěnky, která dítě porodila, 

nesmí být kratší než 14 týdnů od vzniku nároku na mateřské a nesmí zaniknout před 

uplynutím šesti týdnů ode dne porodu. 

 

2. Polsko 

 

     Polský systém sociálního zabezpečení zahrnuje důchodové pojištění, penzijní pojištění, 

pojištění v nemoci, v mateřství a pojištění proti úrazu a nemoci z povolání. Do systému 

sociálního zabezpečení patří i rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti. Osoby kryté 

zdravotním pojištěním mají nárok na nemocenské dávky, jimiž jsou dávky v nemoci, 

příspěvek na rehabilitaci, vyrovnávací příspěvek a příspěvek na pečovatele.  

     Pracovníci v zemědělství jsou účastni na pojištění povinně. Dobrovolné zdravotní pojištění 

platí pro osoby zaměstnané v obchodě, samostatně podnikající, pracující v pracovním poměru 

a duchovní. 

     Nárok na výplatu nemocenských dávek se liší u osob pojištěných povinně a dobrovolně. 

Povinně pojištěná osoba musí pro nárok na dávku prokázat účast na pojištění po dobu alespoň 

30 dnů. Tato doba pojištění není požadována, pokud pracovní neschopnost vznikla z důvodu 

dopravní nehody na cestě do/z práce, u absolventů vysokých škol, kteří platili příspěvky na 

sociální zabezpečení minimálně 90 kalendářních dnů po obdržení diplomu, a také u 

pojištěných osob, které platily příspěvky na sociální zabezpečení 10 let. Od 1. ledna 2009 

osoba podléhající dobrovolnému nemocenskému pojištění získává nárok na nemocenskou 

dávku po uplynutí 90 dnů nepřetržité doby pojištění.  

     Během prvních 33 kalendářních dnů nemoci v kalendářním roce náleží zaměstnanci 

náhrada mzdy ve výši 80 % referenčního příjmu, který se počítá z hrubých příjmů během 12 

předcházejících měsíců. V případě pracovních úrazů, nemocí z povolání a mateřství náleží 

náhrada mzdy ve výši 100 % referenčního příjmu. 
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     Peněžitá dávka v nemoci náleží od 34. dne pracovní neschopnosti, a poskytuje se  nejvýše 

po dobu 182 dnů. Pokud pracovní neschopnost vznikla následkem tuberkulózy, náleží 

nemocenské až po dobu 270 dnů. Dávka náleží ve výši 80 % měsíčního platu nemocné osoby. 

Při hospitalizaci se vyplácí pouze 70 % referenčního příjmu. V některých případech mohou 

dávky činit i 100 % měsíčního platu nemocného. Jedná se např. o pracovní úraz, nemoc 

z povolání či těhotenství nebo dárcovství tkáně. 

     Nárok na dávky v mateřství mají osoby kryté pojištěním, které porodily a nebo přijaly dítě 

mladší 1 roku do osobní péče a žádají o adopci. Nárok na dávku vznikne také osobám, které 

převzaly dítě mladší 1 roku do pěstounské péče. Od 1. ledna 2009 se dávky v mateřství  

vyplácejí po dobu 20 týdnů v případě porodu jednoho dítěte. V případě porodu dvou dětí se 

vyplácejí po dobu 31 týdnů.  Pokud se narodí tři děti najednou, vyplácejí se dávky po dobu 33 

týdnů. Po dobu 35 týdnů se dávka vyplácí v případě porodu čtyř dětí. V případě porodu pěti 

dětí se dávka vyplácí po dobu 37 týdnů. Výše dávek v mateřství činí 100 % platu, který měla 

osoba v posledních 12 měsících před porodem. 

 

3. Francie 

 

      Systém sociálního zabezpečení ve Francii tvoří několik zákonných systémů: 

a) povinný všeobecný systém, 

b) autonomní systémy pro různé kategorie osob (doplněné o povinné důchodového pojištění), 

c) pojištění pracovníků v zemědělství, 

d) povinné pojištění v nezaměstnanosti, 

e) doplňkové penzijní systémy. 

 

     Povinné všeobecné pojištění pokrývá všechna sociální rizika zaměstnanců v průmyslu a 

obchodu. Ze systému všeobecného pojištění se poskytují rodinné dávky celé populaci a věcné 

dávky v nemoci a mateřství zvláštním skupinám osob, např. studentům. Věcné dávky v sobě 

zahrnují zdravotní péči a náklady na léčení. Tento systém je dále doplněn o pojištění 

v nezaměstnanosti a doplňkové důchodové pojištění. 

     Systém sociálního zabezpečení ve Francii je prováděn celou řadou institucí na úrovni 

místní, regionální a celostátní, a to pod dohledem ministerstva sociálního zabezpečení. 

Základními podmínkami pro splnění účasti na povinném všeobecném systému sociálního 

zabezpečení je existence pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a 

požadovaný příjem z tohoto pracovního vztahu. 
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     Účast na pojištění v nemoci a mateřství vzniká zaměstnancům, uchazečům o zaměstnání, 

studentům a osobám v přípravě na zaměstnání. Základními podmínkami pro vznik nároku na 

některou z dávek je odpracování určitého počtu hodin v určitém časovém období či uhrazení 

určité výše pojistného.  

      Nemocenské se poskytuje od čtvrtého dne pracovní neschopnosti. Výše dávky činí od 4. 

do 30. dne pracovní neschopnosti 50 % denní mzdy až do 1/720 ročního stropu (max. 47,65 

eura). Od 31. dne činí nemocenské 66,66 % denní mzdy až do 1/540 ročního stropu pro 

příjemce s třemi a více nezaopatřenými dětmi (max. 63,53 eura). Podpůrčí doba pro 

poskytování nemocenského činí 360 dnů. Při dlouhodobé nemoci činí tato doba nejvýše tři 

roky. 

     Peněžitou dávkou v mateřství a otcovství jsou pojištěnci kryti po celou dobu těhotenství, 

porodu, poporodní péče a otcovské dovolené. Kromě výše uvedených obecných podmínek je 

třeba pro nárok na tyto dávky ještě splnění účasti v systému sociálního pojištění ve Francii po 

dobu minimálně 10 měsíců před očekávaným termínem porodu. Peněžitá dávka v mateřství se 

poskytuje po dobu 8 až 16 týdnů, z toho obvykle 6 týdnů před porodem. Při komplikacích 

souvisejících s těhotenstvím a porodem a při porodu tří a více dětí se prodlužuje poskytování 

dávky o 2 týdny. V případě, že pojištěnka předčasně porodí, se dny poskytování dávky 

navyšují. Otcovské náleží po dobu 11 dnů a v případě vícečetného porodu se dávka poskytuje 

po dobu 18 dnů.  

      Výše denní dávky se rovná základnímu platu pojištěnce po odvodech zaměstnavatele na 

povinné sociální pojištění.  

       Mezi dávky nemocenského pojištění patří ve Francii také dávky v invaliditě. Nárok na 

invalidní důchod mají invalidní osoby mladší 60 let, pokud jim zdravotní obtíže znemožňují 

mít příjem z jakékoli ekonomické aktivity, tj. získat mzdu odpovídající minimálně jedné 

třetině mzdy obvyklé pro práci, kterou dotyčný vykonával v době, kdy ji ze zdravotních 

důvodů vykonávat nemohl.  

     Věcné dávky v nemoci a mateřství kryjí náklady na zdravotní a související výkony, 

ortopedické pomůcky a hospitalizaci. Nárok na tyto dávky mají osoby pojištěné a osoby 

závislé, jimiž se rozumí vdova či vdovec, děti do 16 let a do 20 let, pokud studují nebo 

nemohou z fyzických či psychických důvodů pracovat, předci, potomci, příbuzní a spolužijící 

na základě sňatku, žijí-li společně s pojištěncem a pečují -li nejméně o dvě děti ve věku do 14 
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let, manžel či manželka nebo osoba, která uzavřela s pojištěncem smlouvu nazývanou „pacta 

civil de solidarité“, ze které je zřejmé, že je tato osoba zcela a trvale závislá na pojištěnci.39 

 

4. Lucembursko 

 

     Systém sociálního zabezpečení v Lucemburském velkovévodství je velmi obsáhlý a 

zahrnuje rodinné dávky, dávky v nezaměstnanosti, dávky v případě pracovního úrazu a 

nemoci z povolání, zdravotní péči, nemocenské dávky a peněžitou pomoc v mateřství, 

starobní, invalidní a pozůstalostní důchody a dávky v případě dlouhodobé péče.  

      Problematika sociálního zabezpečení spadá pod Ministerstvo sociálních věcí. Další 

významnou institucí je Úřad sociálního zabezpečení, k jehož hlavním úkolům patří výběr 

pojistného na sociální zabezpečení a zprostředkovávání kontaktu mez institucemi 

zabývajícími se jednotlivými úseky sociálního zabezpečení. 

      Lucemburským systémem sociálního zabezpečení jsou kryti zaměstnanci, osoby 

samostatně výdělečně činné, rodinní příslušníci těchto osob a za určitých podmínek i jiné 

osoby než rodinní příslušníci, jedná se např. o au-pair. 

     Pojistné na sociální zabezpečení jsou povinni odvádět zaměstnanci, zaměstnavatelé a 

osoby samostatně výdělečně činné. Výše pojistného se odvíjí od hrubé mzdy, tj. od celkového 

výdělku, v němž je zahrnuta základní mzda, odměny za práci přesčas a tzv. bonusy.  

      Od 1. ledna 2009 nabyl účinnosti nový zákon, který přináší mnoho změn, a to nejen do 

systému nemocenského pojištění. K nejvýznamnějším změnám patří zejména opuštění 

dosavadního rozlišování pracovníků na tzv. „bílé límečky“ a manuální pracovníky pro účely 

stanovení výše pojistného (manuální pracovníci odváděli vyšší pojistné). V současné době 

tedy platí pro obě skupiny stejná sazba. Povinně jsou pojištěny všechny osoby pracující 

v Lucembursku. 

      Peněžité dávky v nemoci jsou poskytovány od prvního dne pracovní neschopnosti po dobu 

jejího trvání, maximálně však po dobu 52 týdnů. Prvních 77 dní pracovní neschopnosti včetně 

celého kalendářního měsíce, na který připadne 77. den pracovní neschopnosti, je 

zaměstnavatel povinen dále vyplácet mzdu v plné výši. Po uplynutí této doby jsou 

nemocenské dávky vypláceny zdravotní pojišťovnou. Výše dávky se rovná výši průměrného 

výdělku pojištěnce. 

                                                 
39 Národní pojištění 8-9/2008, JUDr. Jitka Konopásková, Systémy sociálního zabezpečení v EU – Francie, str.  
11 - 13 
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      Peněžitá pomoc v mateřství je poskytována pouze v případě, že je v souvislosti s porodem 

přerušeno vykonávání práce. Její výše se rovná výši mzdy pojištěnky. Podmínkou pro nárok 

na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění po dobu nejméně 6 

měsíců v období 12 měsíců před jejím čerpáním. Mateřská dovolená je poskytována v celkové 

době 16 týdnů, z toho 8 týdnů před předpokládaným termínem porodu a 8 týdnů po porodu. 

Tato doba může být prodloužena na 12 měsíců, například při předčasném porodu nebo při 

porodu dvojčat. 

      Dojde-li k porodu před předpokládaným datem porodu (tj. před porodem není vyčerpána 

doba 8 týdnů), převádí se nevyčerpaná část mateřské dovolené do doby mateřské dovolené po 

porodu. Dojde-li k porodu až po předpokládaném datu porodu (tj. před porodem je vyčerpáno 

více než 8 týdnů mateřské dovolené), nárok na 8 týdnů (resp. 12 týdnů) mateřské dovolené po 

porodu zůstává zachován bez ohledu na dobu, která byla vyčerpána již před porodem (tzn. 

celková mateřská dovolená je ve skutečnosti delší než 16 týdnů).40 

      

5. Rumunsko 

 

      Rumunsko se od 1. ledna 2007 stalo jedním z členských států Evropské unie a přistoupilo 

tak k aplikaci evropského práva sociálního zabezpečení. 

      V rumunském systému sociálního zabezpečení jsou pojištěni rumunští státní příslušníci, 

cizinci nebo osoby bez státní příslušnosti v období, kdy mají místo bydliště nebo pobytu na 

území Rumunska. Pojištěnci mají povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení a mají 

nárok na dávky sociálního pojištění podle platné a účinné právní úpravy.  

      Do kategorie osob povinně účastných na státním systému pojištění patří: 

a) osoby zaměstnané a státní úředníci, 

b) osoby zastávající volené funkce nebo jmenované v orgánech exekutivy, legislativních nebo 

soudních a členové družstev, 

c) osoby pobírající měsíčně dávky od Fondu pro nezaměstnanost, 

d) osoby splňující jednu z následujících podmínek: 

- společník, tichý společník, akcionář, 

- člen dozorčí rady nebo manažer na základě manažerské smlouvy, 

- rodinný příslušník, 

- osoba samostatně výdělečně činná, 

                                                 
40 Národní pojištění 7/2009, Mgr. Lucie Šuličová, Systémy sociálního zabezpečení v EU – Lucembursko, str. 
 10 - 12 
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- zaměstnanci mezinárodních organizací, 

- ostatní osoby s příjmy z povolání. 

 

     Výše uvedené osoby stejně jako ostatní osoby, které nejsou povinně pojištěny a 

nedostávají dávky sociálního pojištění z veřejného systému, mohou být pojištěni ve veřejném 

důchodovém systému na základě smlouvy o sociálním pojištění. 

     Pojistné na sociální pojištění je splatné od data, kdy je účastník pojištění zahrnut do jedné 

z výše uvedených kategorií určené zákonem nebo od data platnosti smlouvy o sociálním 

pojištění. Výše pojistného se liší podle způsobu tvorby výpočtového základu u zaměstnanců a 

zaměstnavatelů. Fyzické osoby účastné dobrovolného pojištění nebo na základě smlouvy o 

sociálním pojištění jsou povinny platit celou výši pojistného na sociální pojištění. 

     Nárok  na peněžité dávky v nemoci mají všichni zaměstnanci v placeném zaměstnání, 

osoby pobírající dávky v nezaměstnanosti, osoby samostatně výdělečně činné, osoby 

zastávající  volené funkce nebo jmenované do výkonných, zákonodárných nebo soudních 

orgánů po dobu trvání jejich mandátu, členové řemeslnických družstev, manažeři na základě 

manažerské smlouvy a členové rodinných svazů. 

     Peněžité dávky v nemoci jsou vypláceny pojištěné osobě zaměstnavatelem z důvodu 

dočasné pracovní neschopnosti od prvního do pátého dne dočasné pracovní neschopnosti.  

      Dávky sociální ochrany, které se také řadí mezi peněžité dávky v nemoci, jsou 

poskytovány ve výši 75 % průměrného výdělku pojištěnce v posledních šesti měsících. Výše 

dávky je zvýšena na 100 % průměrného výdělku za posledních šest měsíců, pokud je 

nemocenská dávka poskytována z důvodu vážného onemocnění (tuberkulóza, AIDS aj.). 

     Doba pobírání dávky v nemoci je 180 dní v období jednoho roku, počítaná od prvního dne 

sociální události. Od 90. dne trvání nemoci může být pobírání dávky prodlouženo na 180 dní 

se souhlasem lékaře instituce sociálního zabezpečení.  

      Nezaměstnané osoby mají stejný nárok na nemocenské dávky za stejných podmínek jako 

osoby zaměstnané. 

      Mezi peněžité dávky poskytované v souvislosti s nemocí dále patří příspěvek na 

předcházení nemocem, odškodnění za sníženou pracovní dobu, odškodnění za karanténu, 

příspěvek na obnovení pracovní schopnosti a příspěvek na lázeňskou péči. 

      Pojištěná osoba má dále nárok na pracovní volno z důvodu péče o nemocné dítě a náleží jí 

příspěvek na péči o nemocné dítě. Tato dávka se poskytuje ve výši 85 % průměrného 

měsíčního příjmu pojištěné osoby za posledních šest měsíců při péči o dítě do věku sedmi let 
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nebo až do věku 18 let v případě, že nemocné dítě trpí opakující se nemocí. Dávka se 

poskytuje na žádost jednomu z rodičů, jestliže žadatel splňuje potřebnou dobu pojištění. 

      Nárok na peněžitou dávku v mateřství má pojištěná žena nebo žena, která porodila do 9 

měsíců od ukončení pojištění. Nárok na tuto dávku mají zaměstnanci, osoby samostatně 

výdělečně činné, osoby nezaměstnané a těhotné ženy, které jsou ve výkonu trestu a nemají 

žádné příjmy. Podmínkou nároku na peněžité dávky v mateřství je účast na pojištění po dobu 

jednoho měsíce v posledních 12 měsících před vznikem sociální události. 

     Dávka se poskytuje po dobu 63 dní před porodem a 63 dní po porodu. Tyto doby mohou 

být vzájemně kompenzovány podle doporučení lékaře a možnostmi příjemkyně dávky. Výše 

dávky pro zabezpečení v době mateřské dovolené činí 85 % průměrného hrubého výdělku 

v uplynulých šesti měsících.41 

 

6.  Lotyšsko 

 

     Systém sociálního zabezpečení v Lotyšsku zahrnuje důchodové pojištění, pojištění 

v nemoci a mateřství, pojištění v nezaměstnanosti a pojištění v případě pracovních úrazů a 

nemocí z povolání. Pojistné na sociální zabezpečení odvádí všechny zaměstnané osoby a 

osoby samostatně výdělečně činné. Osoby starší 15 let s trvalým pobytem v Lotyšsku, které 

nejsou pojištěny ze zákona, se mohou pojistit dobrovolně.  

     Celý systém sociálního zabezpečení v Lotyšsku spadá pod Ministerstvo sociální pomoci. 

Jednotlivé dávky jsou pak vypláceny prostřednictvím Státní správy sociálního pojištění. 

     Nárok na nemocenské dávky mají zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, kteří 

platí příspěvky na sociální pojištění a manžel či manželka osoby samostatně výdělečně činné, 

která je dobrovolně pojištěna.  

      Karenční lhůta pro nárok na nemocenské dávky činí 1 den. Od 2. do 14. dne pracovní 

neschopnosti vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy. Její výše činí druhý a třetí 

den pracovní neschopnosti 75 % průměrného výdělku a od čtvrtého dne 80 %. Od 15. dne 

trvání dočasné pracovní neschopnosti vyplácí dávky Státní správa sociálního zabezpečení ve 

výši 80 % průměrného výdělku, který se vypočítává z celkového příjmu za posledních 6 

měsíců (u osob samostatně výdělečně činných 12 měsíců). Tato lhůta počíná běžet dva měsíce 

před měsícem, ve kterém vznikla pracovní neschopnost. Nemocenské dávky se poskytují 

maximálně po dobu 52 týdnů od prvního dne pracovní neschopnosti, jestliže pracovní 

                                                 
41 Národní pojištění 6/2009, Ing. Jana Rychtářová, Systémy sociálního zabezpečení v EU – Rumunsko, str. 
9 -13 
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neschopnost trvá nepřetržitě, nebo 78 týdnů během tří let, pokud jde o opakovanou pracovní 

neschopnost.  

     Peněžitou pomoc v mateřství jsou oprávněny pobírat všechny osoby, které mají nárok na 

nemocenské dávky. Vyplácí se ve výši 100 % průměrné mzdy po dobu 112 kalendářních dnů 

(56 dnů před porodem a 56 dnů po porodu). Tato lhůta počíná běžet dva měsíce před 

měsícem, ve kterém se peněžitá pomoc v mateřství začíná vyplácet. 

      Mezi dávky nemocenského pojištění patří v Lotyšsku i porodné, na které mají nárok 

všichni občané Lotyšska, cizí státní příslušníci a zahraniční občané, kteří obdrželi vlastní 

identifikační číslo s trvalým pobytem v Lotyšsku. Nárok na dávku má jeden z rodičů či 

poručníků, nejdříve však 8. den od narození dítěte. Výše dávky je pevně stanovena a činí u 

prvního dítěte 100 LVL, u druhého dítěte 150 LVL a 200 LVL u třetího a dalších dětí. 

     V rámci nemocenského pojištění náleží otci otcovská dovolená, a to v délce 10  dnů. O tuto 

dávku může otec žádat během 12 měsíců od narození dítěte. Výše dávky činí 80 % 

průměrného výdělku, který se počítá z předcházejících šesti měsíců. Tato lhůta počíná běžet 

dva měsíce před měsícem, ve kterém se dítě narodilo.42 

 

7. Kypr 

 

     Systém sociálního zabezpečení, který se na Kypru rozvíjí od roku 1980, zahrnuje všechny 

zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, které jsou ve věku 16 až 64 let a jsou 

výdělečně činní na Kypru. Nezaměstnaní a osoby, které pracují pro zaměstnavatele se sídlem 

na Kypru v zahraničí, jsou účastni na pojištění dobrovolně. Na základě zákona o sociálním 

pojištění je systém sociálního pojištění financován odvodem pojistného, které platí 

zaměstnanec, zaměstnavatel a stát. Pojistné je odváděno do Fondu sociálního zabezpečení při 

Ministerstvu práce a sociálního zabezpečení.  

     Na Kypru jsou stanoveny minimální příjmy, z nichž musí být odvedeno pojistné. Jejich 

výše se liší podle typu vykonávané činnosti. Pokud ale osoba samostatně výdělečně činná 

prokáže, že její současný příjem je nižší, je jí povoleno platit pojistné z tohoto příjmu. 

Pojistné se odvádí čtvrtletně vždy do jednoho měsíce a 10 dnů po skončení daného čtvrtletí. 

     Podmínkou nároku na výplatu nemocenského a peněžité pomoci v mateřství je účast na 

pojištění alespoň po dobu 26 týdnů a odvod pojistného alespoň ze stanoveného minimálního 

příjmu, přičemž v posledním roce musí být odvedeno pojistné za 20 týdnů. Žádost o 

                                                 
42 Národní pojištění 5/2009, Ing. Petra Štěpánková, Systémy sociálního pojištění v EU – Lotyšsko, str. 13 -14 
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nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství a dávky při dočasné pracovní neschopnosti u 

pracovních úrazů je nutné podat nejpozději ve lhůtě 21 dnů od vzniku sociální události.  

      Nemocenské je vypláceno osobám ve věku 16 až 63 let. Dáka může být poskytována i 

osobám ve věku 64 a 65 let, jestliže jim nebyl přiznán starobní důchod. U zaměstnanců činí 

karenční doba 3 dny a u osob samostatně výdělečně činných 9 dnů. Maximální doba, po 

kterou může být nemocenské vypláceno, činí 156 dnů. Pokud po této době není příjemce 

dávky trvale neschopný práce, může být poskytování dávky prodlouženo až  na 312 dnů. 

     Základní výše nemocenské dávky činí 60 % průměrného týdenního příjmu (v úvahu je 

brán příjem maximálně do výše základního týdenního příjmu) za předchozí pojistný rok, ze 

kterého byly odváděny příspěvky na sociální pojištění, zvyšující se o jednu třetinu pro 

manžela či manželku, pokud nepracuje a zároveň nepobírá žádné dávky sociálního pojištění, a 

o jednu šestinu pro další rodinné příslušníky. K dávce se také připočítává tzv. doplňková výše 

nemocenských dávek, a to ve výši 50 % průměrného týdenního příjmu, který převyšuje 

základní týdenní příjem, z něhož bylo odváděno pojistné na sociální pojištění 

v předcházejícím roce.  

      V případě dočasné pracovní neschopnosti v důsledku průmyslové nehody či nemoci 

z povolání se vyplácí zaměstnancům dávka, jejíž výše je shodná s nemocenskými dávkami a 

vyplácí se maximálně po dobu 12 měsíců ode dne nehody. 

     Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí zaměstnankyním a osobám samostatně výdělečně 

činným po dobu 18 týdnů. Nástup na mateřskou dovolenou si může žena zvolit v rozmezí 

šesti až dvou týdnů před očekávaným dnem porodu. Peněžitá pomoc v mateřství náleží také 

ženám, které adoptují dítě do věku 12 let. Výše dávky činí 75 % příjmu, ze kterého bylo 

odváděno pojistné v předcházejícím roce.43  

 

8. Portugalsko 

 

     Sociální zabezpečí v Portugalsku představují tři hlavní pilíře: sociální pojištění, sociální 

pomoc a individuální pojištění a spoření. Sociální pojištění se v zásadě aplikuje na všechny 

pracující osoby. Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné mají povinnost se 

zaregistrovat u místní správy sociálního zabezpečení, která je podřízená Ministerstvu 

zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. 

                                                 
43 Národní pojištění  7/2008, Ing. Petra Štěpánková, Systémy sociálního zabezpečení v EU – Kypr, str. 13 - 14 
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      Základní podmínkou pro nárok na dávku ze systému sociálního pojištění je odvod 

pojistného na sociální zabezpečení.  V Portugalsku je zavedena pouze jedna sazba pro sociální 

a zdravotní pojištění a kryje tedy jak náklady na případné lékařské ošetření a léky, tak i 

vzniklé sociální situace. 

     Aby mohl mít pojištěnec nárok na denní dávky v nemoci, musí být schopen prokázat, že 

byl registrován po dobu šesti měsíců v systému sociálního zabezpečení a že v posledních 

čtyřech měsících před zdravotní dovolenou odvedl během skutečně odpracovaných dnů 12 

dnů pojistného. Pravidlo šesti měsíců nelze uplatnit, došlo-li během tohoto období ke změně 

zaměstnavatele. Není možné kumulovat měsíce odpracované pro různé zaměstnavatele. 

Dávky v nemoci náleží až od čtvrtého dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to nejdéle 

po dobu tří let. V případě tuberkulózy se poskytuje nemocenské neomezeně. Výše dávky 

v nemoci je odvislá od délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a pohybuje se v rozmezí 

65 % až 75 % příjmu, resp. 65 % ze základního příjmu, pokud pracovní neschopnost trvá 

max. 90 dnů, 70 % ze základního příjmu, pokud pracovní neschopnost trvá 91 až 365 dnů, 75 

% ze základního příjmu, pokud pracovní neschopnost trvá déle než 365 dnů. V případě 

tuberkulózy se poskytuje nemocenské ve výši 80 %, popř. 100 % ze základního příjmu, pokud 

pojištěný má minimálně dvě závislé osoby. 

     Dávky v mateřství se poskytují zaměstnaným ženám, samostatně výdělečně činným ženám 

a ženám pracujícím v domácnosti. I zde musí být splněna podmínka účasti ve všeobecném 

systému sociálního zabezpečení po dobu šesti měsíců. Výše dávky činí 100 % denního 

vyměřovacího základu nebo nejméně 50 % ze státní minimální mzdy pro dané odvětví. Dávka 

se poskytuje po dobu 60 dnů a v případě rizikového těhotenství až po dobu 120 dnů.44 

 

9. Itálie 

 

     Sociální zabezpečení v Itálii pokrývá většinu občanů. Národní úřad sociálního zabezpečení 

je ústřední orgán provádějící sociální zabezpečení v Itálii, který spravuje fondy zaměstnaným 

osobám a majitelům družstev na italských vysokých školách. Agendu státních zaměstnanců a 

podobné kategorie zaměstnaných osob spravuje Národní úřad sociálního zabezpečení pro 

státní zaměstnance. Další institucí sociálního zabezpečení v Itálii je Národní úřad v případech 

pracovních úrazů.  

                                                 
44 Národní pojištění 4/2008, Mgr. Lenka Žišková, Systémy sociálního zabezpečení v EU – Portugalsko,  
str. 11 - 13 
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     Jednotlivé instituce sociálního zabezpečení jsou zřízeny pro osoby samostatně výdělečně 

činné, inženýry a architekty, biology a lékaře. 

     Pojistné na sociální zabezpečení odvádí zaměstnavatel i zaměstnanec v různých výších 

podle typu podniku a kategorie zaměstnanců. Kromě pojistného na sociální pojištění 

(nemocenské a důchodové pojištění) a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti odvádí 

zaměstnavatelé ještě pojistné na úrazové pojištění a na rodinné přídavky. Osoby samostatně 

výdělečně činné se musí registrovat a odvádět pojistné organizaci, která spravuje daný obor.  

      Mezi dávky nemocenského pojištění patří nemocenské dávky v případě nemoci, peněžitá 

pomoc v mateřství, rodičovská péče a dávky v invaliditě. 

      Nemocenské dávky v případě nemoci náležejí pojištěnci, pokud jeho pracovní neschopnost 

trvá minimálně sedm dnů. Podpůrčí doba pro poskytování této dávky je maximálně 180 dnů 

v roce. Karenční doba v Itálii činí 3 dny a po této době je pojištěnec zabezpečen 

nemocenskými dávkami, které vyplácí instituce sociálního zabezpečení, a to prostřednictvím 

svého zaměstnavatele, který je poté vyžaduje od Národního úřadu sociálního zabezpečení. Ve 

výjimečných případech může nemocenské dávky v případě nemoci poskytovat přímo tento 

úřad.  

     Výše dávky se zjišťuje z průměrného denního výdělku za měsíc, který předchází měsíci, 

kdy vznikla pracovní neschopnost.  Za prvních 20 dnů pracovní neschopnosti náleží dávky ve 

výši 50 % průměrného denního výdělku a od 21. dne se zvyšují na 66,66 %. Pokud je práce 

neschopný hospitalizován redukují se nemocenské dávky o 40 % po celou dobu pobytu 

v nemocnici. 

     Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje jeden až dva měsíce před porodem a tři nebo čtyři 

měsíce po porodu. Dávka činí 80 % hrubého výdělku v měsíci, který předchází měsíci 

nástupu na mateřskou dovolenou a patří tak mezi nejvyšší na světě. U osob samostatně 

výdělečně činných činí výše této dávky 80 % průměrného denního výdělku za předcházejících 

12 měsíců. 

     Tzv. rodičovská péče se poskytuje každému z rodičů maximálně po dobu šesti měsíců před 

dosažením tří let věku dítěte. Matkám, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými, se 

dávka vyplácí pouze po dobu tří měsíců v průběhu prvního roku dítěte. Výše dávky činí 30 % 

dosaženého výdělku. 

      Mezi nemocenské dávky se řadí v Itálii i dávky v invaliditě. Nárok na tyto dávky má 

občan, jestliže jeho schopnost pracovat poklesla z důvodu nepříznivého zdravotního stavu o 

více než 33 % a minimálně po dobu pěti let odváděl pojistné na sociální zabezpečení (z toho 

tři roky v období pěti let před vznikem nároku na důchod), nebo v případě pracovních úrazů. 



123 
 

Každé tři roky dochází k přezkumu nároku na tyto dávky. Pokud se zdravotní stav nezlepší do 

třetí prohlídky (tj. šest let od první prohlídky), je invalidita uznána jako trvalá a pojištěnec 

pobírá dávky v invaliditě až do dosažení důchodového věku.  

      Dávky při dočasné pracovní neschopnosti v případě pracovního úrazu se poskytují pouze 

zaměstnancům a určité kategorii osob samostatně výdělečně činných. U této pracovní 

neschopnosti není stanovena žádná minimální doba účasti na pojištění. Národní úřad pro 

případy pracovních úrazů vyplácí pracovníkům od 4. dne pracovní neschopnosti kompenzaci 

ve výši 60 % průměrného denního výdělku a od 91. dne se tato částka zvyšuje na 75 %. 

V případě pracovních úrazů se uplatňuje karenční doba tří dnů, ale v praxi zaměstnavatel 

odškodní zaměstnance v den úrazu plnou výší mzdy a další dva dny poskytuje minimálně  

60 % dosaženého výdělku. Průměrná výše mzdy je založena na výdělku v posledních 15 

dnech před vznikem pracovního úrazu. Pro určité kategorie pracovníků se dávky počítají ze 

základu stanoveného rozhodnutím ministerstva.45  

       

10. Irsko 

 

     Systém sociálního zabezpečení v Irsku je založen na sociálním pojištění a sociální pomoci. 

Ze systému sociálního pojištění jsou vypláceny starobní, pozůstalostní, sirotčí a invalidní 

důchody, dávky v nemoci a mateřství, příspěvky pro uchazeče o zaměstnání, příspěvky 

v případě úmrtí a rodinné dávky. V případě, že nejsou splněny zákonem stanovené podmínky 

pro poskytování dávek sociálního pojištění, existuje systém sociální pomoci, který pokrývá 

následující sociální situace: dávky v případě stáří, příspěvek na péči, příspěvek pro rodiny 

s jedním rodičem, příspěvek v případě úmrtí, asistence pro uchazeče o zaměstnání, dávky pro 

nevidomé osoby, dávky v případě invalidity, doplňkové sociální dávky, sociální příspěvek na 

nájemné. Tyto dávky se žadateli poskytují na základě prošetření jeho sociální situace. Zjišťuje 

se například výše příjmů a majetkové poměry. Jednou z podmínek pro nárok na dávky 

sociální pomoci je splnění trvalého bydliště žadatele na území Irska. 

     V irském pracovním právu není upravena oblast pracovní neschopnosti při pracovním 

poměru. V případě, že osoba je neschopna práce, není automaticky (i přes lékařskou zprávu 

vystavenou ošetřujícím lékařem) oprávněna k výplatě nemocenských dávek od 

zaměstnavatele. Je zcela na úvaze zaměstnavatele, zda do své firemní sociální politiky zahrne 

výplatu nemocenských dávek. Pokud zaměstnavatel dávky nevyplácí, ale žadatel odvedl 

                                                 
45 Národní pojištění 2/2008, Ing. Petra Štěpánková, Systémy sociálního zabezpečení v EU – Itálie, str. 13 - 14 
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pojistné za dobu 52 týdnů od vzniku pracovního poměru, mohou mu být vyplaceny dávky 

v nemoci od tzv. zdravotního úřadu. V příslušném roce, kdy je nemocen, musí mít žadatel 

zaplaceno pojistné po dobu 39 týdnů. Nemocenské dávky se vyplácejí v paušální částce 204,3 

eura na týden. K této částce je možno obdržet příplatky ve výši 135,60 eura týdně na závislou 

dospělou osobu a 26 eur týdně na každé nezaopatřené dítě.  

     Karenční doba pro poskytování nemocenských dávek činí v Irsku tři dny. Dávky jsou 

poskytovány po podpůrčí dobu, která činí 52 týdnů  v případě, pokud byly příspěvky 

odváděny 52 až 260 týdnů. Pokud byly příspěvky odváděny déle 260 týdnů, je podpůrčí doba 

omezena na dva roky. 

     Těhotné ženy, které jsou zaměstnány, mají nárok na alespoň 26 týdnů mateřské dovolené. 

Po uplynutí této doby mají nárok vrátit se na stejnou pozici se stejnými podmínkami. Dávky 

v mateřství náleží jednak ženám, které jsou zaměstnané, jednak osobám samostatně výdělečně 

činným, které jsou na mateřské dovolené. Podmínkou pro získání této dávky je uhrazení 

stanoveného pojistného. O tuto dávku by ženy měly žádat alespoň šest týdnů a samostatně 

výdělečně činné ženy 12 týdnů před plánovaným začátkem mateřské dovolené.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
46 Národní pojištění 11/2007, Mgr. Lenka Žišková, Systémy sociálního zabezpečení v EU – Irsko, str. 11 - 14 
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VIII. Zhodnocení nové úpravy nemocenského pojištění 

 

     Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. nahradil dosavadní roztříštěnou úpravu 

nemocenského pojištění komplexní kodifikací. Ke změnám došlo jak po stránce 

hmotněprávní, tak po stránce organizace a provádění pojištění. Samotný zákon upravuje nově 

posuzování zdravotního stavu, tak i řízení ve věcech pojištění a to včetně správního trestání. 

S přijetím nového zákona však nedošlo k vytvoření zcela nového systému nemocenského 

pojištění. Zůstaly zachovány i veškeré dávky, které ze systému nemocenského pojištění 

náležely do účinnosti nové právní úpravy.  

     Z pohledu zaměstnavatelů však došlo k podstatným změnám v povinnostech souvisejících 

s prováděním nemocenského pojištění jejich zaměstnanců a tím i k nutnosti vyrovnat se 

s novými úkoly. Zaměstnavatelé mají především povinnosti spojené s ohlašováním 

skutečností potřebných pro provádění nemocenského pojištění svých zaměstnanců. Dávky 

nemocenského pojištění jsou od 1. 1. 2009 prováděny pouze orgány nemocenského pojištění. 

Do účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění byly orgány nemocenského pojištění 

povinny provádět nemocenské pojištění pouze u tzv. malých organizací. Za malou organizaci 

byla považována právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnávala alespoň jednoho 

zaměstnance, přičemž za tzv. velkou organizaci se považovala taková právnická nebo fyzická 

osoba, která zaměstnávala více než 25 zaměstnanců, anebo sice méně, avšak evidenci mezd 

pro ně vedla jiná fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnávala více než 25 zaměstnanců.  

     Cílem změny v provádění nemocenského pojištění bylo především snížení administrativy 

zaměstnavatelů spojenou s výpočty a výplatami dávek nemocenského pojištění a zabezpečení 

provádění nemocenského pojištění odbornými pracovišti. Nelze však říci, že cíl snížení 

administrativy zaměstnavatelů byl zcela splněn. Zaměstnavatelům se spíše pracovní činnost 

spojená se zavedením povinnosti předávat orgánu nemocenského pojištění podklady nezbytné 

pro výpočet dávek zkomplikovala. 

     Hlavním přínosem nové právní úpravy nemocenského pojištění je především vznik 

jednotného systému nemocenského pojištění, který je kodifikován v jediném zákoně a který 

zahrnuje tři současné systémy nemocenského pojištění – pojištění zaměstnanců, příslušníků 

ozbrojených sil a osob samostatně výdělečně činných. Z pohledu pojištěnců jde nepochybně o 

významné posílení jejich právní jistoty. Právní úprava nemocenského pojištění již není 

roztříštěna do více zákonných a podzákonných předpisů a především byla odstraněna 

existence některých ustanovení patřících do zákonné normy z prováděcích vyhlášek. Právní 
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úpravu lze tedy považovat za přehlednější, nicméně text zákona je v určitých ustanoveních 

komplikovanější než předchozí právní úprava. Pochopení právní úpravy ve všech vzájemných 

souvislostech se zdá být pro praxi dosti náročné. 

     Jedním z důvodů vzniku nové právní úpravy nemocenského pojištění byl požadavek 

zvýšení solidarity či spravedlnosti v systému nemocenského pojištění. Toto bylo naplněno 

především změnou výpočtových parametrů dávek nemocenského pojištění. Na druhou stranu 

však nutno podotknout, zda lze u zaměstnanců stále hovořit o existenci solidarity v situaci, 

kdy již prakticky nejsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění. Jiná situace je však 

v oblasti nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných. Z pohledu 

nemocenského pojištění těchto osob nebyl princip solidarity zcela naplněn. Podle současné 

právní úpravy není nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných vázáno na 

dosahované příjmy. Tyto osoby si určují výši měsíčního základu bez ohledu na výši příjmů. 

     Z celkového hlediska lze říci, že přijetím nového zákona o nemocenském pojištění došlo 

k posílení pojistných prvků, byla odstraněna některá existující znevýhodnění a neodůvodněně 

rozsáhlé ochranné prvky.  

     Významnou změnu, kterou nový zákon přinesl, je určité zpřísnění podmínek účasti na 

nemocenském pojištění. Doba trvání zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském 

pojištění, se prodloužila z původních osmi kalendářních dnů na patnáct kalendářních dnů. 

Hranice příjmu, který podmiňuje účast na nemocenském pojištění se zvýšila ze 400 Kč 

v kalendářním měsíci na částku 2 000 Kč. Současně byla zavedena i valorizace výše 

rozhodného příjmu. Na druhou stranu bylo upuštěno od sledování výše započitatelných 

příjmů pro účast na nemocenském pojištění v konkrétních kalendářních měsících u některých 

druhů zaměstnání (členové družstev, zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti 

apod.). 

      Dávky nemocenského pojištění se již neposkytují osobám vedeným v evidenci uchazečů o 

zaměstnání. Jednalo se především o poskytování peněžité pomoci v mateřství uchazečkám o 

zaměstnání. Tato úprava neměla v systému nemocenského pojištění své opodstatnění a tato 

nelogičnost tak byla odstraněna.  

     Posílení pojistného principu bylo dosaženo úpravou institutu tzv. ochranné lhůty. 

Ochranná lhůta nyní činí pro nárok na nemocenské jen tolik dnů, kolik dnů trvalo zaměstnání 

zakládající účast na nemocenském pojištění,  nejvýše však 7 kalendářních dní. Totéž platí také 

pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství u muže a u ženy, jejíž zaměstnání neskončilo 

v době těhotenství. Pro nárok na ošetřovné nyní neplyne žádná ochranná lhůta. Pro nárok na 

peněžitou pomoc v mateřství je stanovena ochranná lhůta u ženy, jejíž zaměstnání skončilo 
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v době těhotenství, na tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání zakládající účast na nemocenském 

pojištění, nejvíce však 180 kalendářních dnů. Nevyčerpaná ochranná lhůta se staví, pokud za 

jejího trvání dojde znovu ke vzniku pojištění a připočítává se k ochranné lhůtě z nového 

pojištění. Neplatí tedy již pravidlo, že ochranná lhůta nezáleží na délce trvání zaměstnání. 

Nárok na dávku také nově nevznikne, pokud se podmínky splní v době, kdy uplynula 

ochranná lhůta, avšak pojištěnec ještě pobírá některou dávku nemocenského pojištění. 

     Mezi další ochranný prvek, který má zabránit zneužívání dávek nemocenského pojištění, 

resp. vynakládání nedůvodných výdajů, je převedení části zabezpečení v případě pracovní 

neschopnosti na zaměstnavatele. Po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti je 

zaměstnanec zabezpečen formou náhrady mzdy poskytovanou zaměstnavatelem. Nemocenské 

jako dávka nemocenského pojištění náleží až od patnáctého dne trvání pracovní neschopnosti 

a to i u osob samostatně výdělečně činných. Toto opatření vede ke snížení počtu případů 

dočasných pracovních neschopností, snížení počtu prostonaných dnů a zvýšení průměrné 

doby trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti47.  

     Ztotožňuji se s názorem, že zpřísněním podmínek pro nárok na dávky nemocenského 

pojištění byl sice posílen ochranný prvek v systému nemocenského pojištění, nicméně nelze 

zapomínat i na nepříznivý dopad na samotného pojištěnce, a to především v rovině samotného 

zdravotního stavu. S ohledem na průměrnou délku dočasné pracovní neschopnosti, která se 

prodloužila, lze naopak usuzovat, že pojištěnci se snaží méně vážná onemocnění řešit jiným 

způsobem, např. čerpáním dovolené nebo neplaceného volna a lze se domnívat, že v mnoha 

případech to může mít za následek delší a komplikovanější průběh následného léčení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 viz Tabulka č. 1 
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Tabulka č. 1 Evidence práce neschopných v roce 2008 a 2009 

 2008 2009 

Počet ukončených případů PN 2 223 914 1 526 014 

Počet prostonaných dnů 87 851 038 73 907 584 

Průměrná doba trvání jednoho případu 

PN 
39,50 48,43 

PN ukončené rozhodnutím 

OSSZ/PSSZ/MSSZ 
2 872 1 053 

Porušení léčebného režimu 6 851 4 108 

Zdroj: Statistika ČSSZ 

 

     Mezi  zásadní změny nového zákona o nemocenském pojištění patří také pojetí správního 

trestání. Zákon rozdělil okruh protiprávního jednání v oblasti nemocenského pojištění podle 

subjektů, které se jej dopustily, a to na fyzické a právnické osoby. Přitom v případě fyzických 

osob podřadil zákon rozhodování právní úpravě přestupků, čímž došlo ke značnému 

zneprůhlednění oblasti řízení a rozhodování ve věcech nemocenského pojištění, kdy vedle 

speciální právní úpravy a právní úpravy správního procesu působí v této oblasti další právní 

norma, jejíž zejména procesní postupy jsou od uvedených značně odlišné.  

      Nový zákon o nemocenském pojištění v současné době obsahuje i ustanovení, které se 

neaplikuje, a to do doby než bude technickou novelou vypuštěno. Jedná se o institut přerušení 

pojištění, který byl do právní úpravy nemocenského pojištění zaveden v souvislosti se 

zdravotním pojištěním osob migrujících v rámci Evropské Unie.              

     Systém nemocenského pojištění se s ohledem na příjmy z pojistného na nemocenské 

pojištění a výdaje na dávky nezdá být příliš finančně vyrovnaný. Zde se nepříznivě projevuje 

nejen vliv hospodářské krize, ale také nepředpokládané snížení pojistného na nemocenské 

pojištění.  

     Celkový přínos nové právní úpravy nemocenského pojištění nelze zatím z hlediska krátké 

doby účinnosti zcela objektivně hodnotit.  
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Závěr 

 

     Nemocenské pojištění je vedle důchodového pojištění součástí sociálního pojištění, které 

je jedním z pilířů sociálního zabezpečení. Cílem práce je zhodnocení stavu nemocenského 

pojištění dle platné právní úpravy, zachycení jeho jednotlivých změn v současném systému 

sociálního zabezpečení a nastínění historického vývoje před přijetím zákona č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění. Pozornost je věnována definování dávek nemocenského pojištění a 

jeho jednotlivým institutům.  

     Česká republika se 1. května 2005 stala členem Evropské unie, a proto je nutné zabývat se 

nemocenským pojištěním i v kontextu sociálního zabezpečení v Evropské unii a představit 

systém nemocenského pojištění a jeho jednotlivé dávky ve vybraných členských zemích 

Evropské unie. S členstvím České republiky v Evropské unii je spojena celá řada změn při 

zajišťování nároků v oblasti nemocenského pojištění. V tomto úseku právní úpravy nedochází 

k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci. 

Důvodem je různorodost jednotlivých systémů členských států a následná koordinace pouze 

nahrazuje národní pravidla a tudíž nedochází ke změně národních předpisů.  

    Neméně důležitá je zmínka o hmotněprávním vymezení nemocenského pojištění 

v ústavním pořádku České republiky a popsání jednotlivých mezinárodních pramenů práva 

v oblasti nemocenského pojištění, které Česká republika ratifikovala do svého právního řádu a 

je tak jimi vázána.  

     Ve snaze přiblížit nemocenské pojištění současným hospodářským, ekonomickým a 

společenským podmínkám, odstranit neodůvodněnou vysokou míru sociální solidarity, 

zeštíhlit tok finančních prostředků a v poslední řadě posílit jednotlivé ochranné prvky, byl 

přijat nový zákon o nemocenském pojištění, který komplexně upravuje nemocenské pojištění 

a nároky z něj, posuzování zdravotního stavu pojištěnců a dalších osob pro účely 

nemocenského pojištění, jakož i organizaci nemocenského pojištění, jeho provádění a řízení v 

něm. Pojistné na nemocenské pojištění upravuje zákon o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

     Principy uplatňovanými dle nové právní úpravy se staly především principy jednotnosti a 

solidarity systému, zvýšení ekvivalence, ochrany proti zneužívání, snížení podílu systému na 

veřejných financích a také zajištění dodržení mezinárodních závazků. 
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     Jedním z nejdůležitějších principů, ze kterého nový zákon o nemocenském pojištění 

vychází, je princip posílení ochranných prvků. K odstranění neodůvodněných výdajů vede 

mimo jiné zavedení tzv. regresních náhrad či opatření v posuzování pracovní neschopnosti 

vůči ošetřujícím lékařům.  

    V novém zákoně se mění podmínky pro posuzování pracovní neschopnosti, především 

v tom, že se zvyšuje odpovědnost lékařů za posuzování pracovní neschopnosti. Úzce je 

provázána posudková činnost ošetřujících lékařů, zdravotnických zařízení, lékařské 

posudkové služby sociálního zabezpečení se systémem dávkovým. Upravují se práva a 

povinnosti všech subjektů, zúčastněných v procesu posuzování zdravotního stavu a pracovní 

schopnosti pro účely nemocenského pojištění, tj. orgánů nemocenského pojištění, zejména 

jeho lékařů, zdravotnických zařízení, ošetřujících lékařů, pojištěnců i zaměstnavatelů.  

     Na zaměstnavatele byla z důvodu zabránění zneužívání dávek převedena část zabezpečení 

zaměstnanců pro případ dočasné pracovní neschopnosti.  

     Výdaje na nemocenské pojištění jsou v České republice hrazeny ze státního rozpočtu. Tyto 

sociální platby jsou tzv. mandatorními výdaji státního rozpočtu. Pojistné na nemocenské 

pojištění je tak příjmem státního rozpočtu. Vedle pojistného na nemocenské pojištění jsou 

příjmem státního rozpočtu též odvozené příjmy. Za tyto příjmy se považují takové příjmy, 

které jsou svou podstatou vázány na existenci pojistného na nemocenské pojištění. Jedná se o 

penále, přirážku k pojistnému a pokuty.  

     V některých zemích Evropy je nemocenské pojištění propojeno s pojištěním zdravotním a 

tvoří tak ucelený systém sociálního zabezpečení občanů. V souvislosti s potřebou reformovat 

veřejné finance lze očekávat, že k tomuto sloučení do jednotného systému dojde i v České 

republice. Otázka léčení a otázka trvání pracovní neschopnosti se navzájem podmiňují a 

ovlivňují. Důležitým problémem je především nákladnost léčby, kterou si mnohdy 

neuvědomují nositelé nemocenského pojištění a naopak správci zdravotního pojištění 

mnohokrát nemají žádné povědomí o délce průměrného trvání pracovní neschopnosti.  

Spojení jednotlivých systémů se jeví jako účelné především z pohledu zamezení určitých 

ekonomických ztrát, ke kterým v současné době dochází.  

     Za mezistupeň ve vývoji sjednocení nemocenského a zdravotního pojištění do uceleného 

systému lze považovat snahu vytvořit tzv. jednotné inkasní místo. Cílem je vytvořit novou 

soustavu orgánů státní správy, která bude integrovat funkce výběru příjmů veřejných 

rozpočtů, a to jak daní a cel, tak i pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na zdravotní 

pojištění. Nově navrhovaná instituce by měla zabezpečovat výběr pojistného.  
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     Hlavními cíly jednotného inkasního místa je snaha zlepšit efektivitu a účelnost, a to 

především ve smyslu snížení platebních nákladů a zjednodušení a racionalizace správy 

veřejných příjmů. Předpokládá se především jejich vyšší transparentnost. 

     Projekt vytvoření jednotného inkasního místa byl v průběhu roku 2008 posouzen 

technickou misí Světové banky, která ve své zprávě zamýšlenou integraci správy veřejných 

příjmů podpořila. Dosažení cílového stavu se předpokládalo k 1. lednu 2014. Vzhledem 

k politické situaci v České republice a k vysokým nákladům souvisejícím s přípravou projektu 

lze předpokládat, že cílového stavu k tomuto datu nebude prozatím dosaženo.    

     Systém nemocenského pojištění je složité, účelové uspořádání práva, svobody, vůle a 

jednání, organizace a kontroly na různých úrovních. Současný systém je upraven  především 

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

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

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

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento systém zabezpečuje pomoc ekonomicky 

aktivním občanům při státem uznaných sociálních událostech (nemoc, úraz, karanténa, 

těhotenství a mateřství).  

     Významnou roli v oblasti nemocenského pojištění hraje i „česká sociální doktrína“, která 

úzce souvisí se systémem sociálního zabezpečení. Tato doktrína vychází především z práv 

deklarovaných v Listině základních práv a svobod občanů. Každý občan má právo na takovou 

životní úroveň, která by jemu a jeho rodině zajistila základní podmínky pro existenci, počítaje 

v to zejména péči o zdraví, lékařskou pomoc, výživu, sociální služby a dávky.  

      V současné době se Česká republika potýká s některými nepříznivými vývojovými trendy 

a zvolená sociální politika by se proto měla zaměřovat na zmírňování popř. i eliminaci 

možných rizik. Nedostatkem současné sociální politiky je fakt, že až příliš spoléhá na 

přerozdělování a je zaměřena spíše na odstraňování negativních důsledků rizik. Není tedy 

dostatečně aktivním prvkem ve vývoji společnosti a lidé se tak často dostávají do závislosti na 

dávkách poskytovaných ze systému sociálního zabezpečení. Někteří z nich se dokonce 

uchylují k jejich zneužívání, zatímco jiní postrádají účinnou podporu ze strany společnosti. 

V budoucnu je tedy třeba zaměřit se na účinnější strategie.  

     Každá dávka poskytovaná ze sociálního zabezpečení vzniká na základě společensky 

uznaných potřeb. V důsledku společenských změn a nových pohledů vyžaduje každá tato 

dávka průběžné prověřování a zjišťování, zda se nemíjí cílem nebo zda nevyvolává jinou 

nezamýšlenou reakci. Vždy je nutno uvážit, že obyvatelstvo je navyklé na některé formy 

společenské pomoci a reaguje zejména na změny, které považuje za negativní.  
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     Novou úpravu nemocenského pojištění obsaženou v zákoně o nemocenském pojištění je 

dle mého názoru nutno považovat za přínosnou, a to jak z pohledu zamezení zneužívání dávek 

nemocenského pojištění, tak i z pohledu dostatečného zabezpečení pojištěných osob 

v případech vzniku uznaných sociálních událostí.  



 
 

Summary 

 

     The goal of the thesis is to assess the situation in sickness insurance pursuant to valid legal 

regulations, to describe its changes in the current social security system and outline historical 

development before the Act 187/2006 Sb., providing for sickness insurance, was adopted. 

Attention is paid to the definition of sickness insurance allowances and different institutes.  

     In the Czech Republic, sickness insurance is a traditional part of the social security system. 

The purpose of sickness insurance is mainly to financially secure economically active people 

in case of a short-term loss of income due to selected social situation caused by a change in 

their health condition.  

     The introductory part of the thesis is dedicated to sickness insurance from the perspective 

of the Czech Republic’s constitutional order and points out substantive-law limits of sickness 

insurance contained in the Declaration of Basic Rights and Freedoms. Also mentioned is the 

principle of equality between men and women regarding participation in sickness insurance, 

as well as conditions of sickness insurance allowances’ entitlement, provision, amount and 

payment.  

     The next part deals with sickness insurance as legal relations of social security based on 

the social event character. Legal relationships of sickness insurance are based on the 

insurance principle.  

     Furthermore, the paper mentions historical development of sickness insurance in the Czech 

territory. 

     It describes each basic social event in sickness insurance, such as illness, incapacity to 

work, pregnancy and maternity, and explains the concept of sickness insurance, particularly 

on the level of law theory. 

     The most important part of the thesis is dedicated to current valid and effective legal 

regulation of sickness insurance on the substantive-law, as well as procedural-law level. 

      It also mentions the sickness insurance anchorage in international sources of law and 

international organisations’ activities concerning sickness insurance.  

     Sickness insurance is not harmonized on the European level and thus is not identical; 

therefore an overview is presented of the sickness insurance legal regulation in selected 

member states of the European Union. 



 
 

      The last part of the thesis is dedicated to the assessment of new legal regulation of 

sickness insurance and the impact of the new law on practice, listing the achievement or non-

fulfilment of the goals on which the new legal regulation was based.  
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