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Úvod 

Sociální zabezpečení je hlavním nástrojem sociální politiky. Sociální politika je 

důležitá jak pro jedince, tak pro společnost, protože nás doprovází od našeho narození, 

přes situace, které nám život přináší, i v samotném závěru našeho života. Jejím cílem je 

pečovat o ekonomicky aktivní občany, o jejich životní a pracovní podmínky. Důležitou 

úlohu sehrává v situacích, které člověk není schopen řešit sám. Pomáhá k odstranění 

nebo  alespoň  ke  zmírnění  negativních  důsledků  sociálních  událostí.  Cílem  sociální 

politiky  je  tedy vytváření  důstojných podmínek života  všem občanům nebo alespoň 

jejich většině.

Sociální  zabezpečení  se v České republice skládá ze tří  subsystémů.  Sociální 

pojištění,  státní  sociální  podpora  a  sociální  pomoc.  Sociální  pojištění  je  mimo 

zdravotního  pojištění  také  důchodové  pojištění,  nemocenské  pojištění  a  příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti. 

V mé diplomové práci se budu zabývat problematikou nemocenského pojištění, 

které  tvoří  významnou  složku  systému  sociálního  pojištění.  Hlavním  důvodem 

pro výběr  tohoto  tématu  je  bezpochyby  můj  osobní  zájem  o  tuto  problematiku, 

ke kterému mě přivedla především osobní zkušenost. 

Cílem mé diplomové práce je podat přehledné a srozumitelné informace o vývoji 

nemocenského pojištění na našem území od jeho počátku až po současný platný stav 

a zaměřit se především na změny, které v této oblasti nastaly od 1. ledna 2009,  kdy 

nabyl účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

V  první  kapitole  diplomové  práce  jsem  se  zaměřila  na  historii  sociálního 

zabezpečení  a  vývoj  právní  úpravy  nemocenského  pojištění.  Jednotlivé  podkapitoly 

přinášejí pohled na tehdejší právní úpravu nemocenského pojištění v určitých obdobích 

historického vývoje našeho státu.

V druhé kapitole se soustředím na zákon o nemocenském pojištění. Vysvětluji 

důvody, které vedly k přijetí tohoto zákona, popisuji jeho složitou cestu legislativním 

procesem a charakterizuji jednotlivé dávky. 

Ve  třetí  kapitole  se  zmiňuji  o  posuzováním  zdravotního  stavu  pro  účely 

pojištění.  
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Ve čtvrté kapitole se zabývám organizací a prováděním nemocenského pojištění 

a také výplatou dávek.

Pro současnou úpravu nemocenského pojištění sehrává důležitou úlohu úprava 

mezinárodní, které jsem věnovala pátou kapitolu mé práce. Členství České republiky 

v mezinárodních  a  nadnárodních  organizacích  má na národní  úpravu nemocenského 

pojištění nemalý vliv. 

V  rámci  poslední  kapitoli  poukazuji  na  systémy  nemocenského  pojištění 

ve  vybraných  evropských  státech,  nastiňuji  historii  nemocenského  pojištění 

ve vybraných státech a jeho systém a dávky.

V závěru této práce bych ráda zhodnotila cíle, které jsem si v úvodu stanovila 

a shrnula poznatky a úvahy, ke kterým jsem při zpracování práce došla. 

Tato diplomová práce je zpracována podle platné právní úpravy účinné ke dni 

31. března 2013
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1. Historický vývoj nemocenského pojištění 

1.1 Obecná historie sociálního zabezpečení

Od  samotného  počátku  vývoje  lidstva  můžeme  pozorovat  zárodky  sociální 

politiky,  respektive  určitého  zabezpečení  potřebných  osob.  V  každé  společnosti  se 

objevovali  jedinci  či  skupiny  jedinců,  kteří  nemohli  plně  uspokojovat  své  životní 

potřeby a byli odkázáni na pomoc druhých nebo dokonce na pomoc celého společenství.

V  prvobytně  pospolné  společnosti  řešilo  situace  považované  za  sociálně 

nepříznivé  rodové společenství.  Přestárlé  a nemocné příslušníky ponechávalo ve své 

pospolitosti a v užším či širším rodinném kruhu o ně pečovalo.

V otrokářské společnosti  byl  otrok majetkem svého pána.  Pokud pán chránil 

otroka nebo nemocnému či  zraněnému otrokovi  poskytoval  pomoc,  chránil  tím svůj 

majetek.1  V závěrečném období otrokářské společnosti si svobodné obyvatelstvo začalo 

vytvářet spolky za účelem podpory v nemoci nebo při úmrtí.

Na počátku středověku převládal názor, že starost o nemocné a práce neschopné 

je věcí pouze soukromou a církevní. Typické pro toto období bylo ponechávat řešení 

sociálních problémů zainteresovaným stranám. Stát se omezil pouze na chudinskou péči 

nepatrného rozsahu. Chudoba pro něj  však byla problémem pouze okrajovým, proto 

ji řešila nejprve církev, místní vrchnost, obec a případně také cech.2  

V průběhu tohoto  období  nacházíme  různá  sdružení  osob vzniklá  za  účelem 

vzájemné  pomoci  a  podpory.  Na  našem  území  se  jejich  náznak  objevuje  již 

ve 12. století v zákoně Václava II. Ius regale montanorum, avšak jejich velké rozšíření 

přišlo až ve 14. století. Tato sdružení vznikala nejčastěji samovolně, avšak stát, ve snaze 

udržet si nad nimi kontrolu, si vyhradil právo tyto spolky povolovat a dozírat nad jejich 

činností.  Obecným horním zákonem3 z  roku 1854 byla  zavedena povinnost  zřizovat 

bratrské pokladny ze zákona a živnostenský řád4  z roku 1859 ukládal podnikatelům 

zřizovat  pro  dělníky  podpůrné  závodní  pokladny  a  živnostenským  řemeslnickým 

společenstvím pokladny tovaryšské. Zvláštní zájem byl věnován osobám, které se svojí 

1 TRÖSTER, Petr a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2010, 382 s. ISBN 978-80-7400-322-6
2 Řemeslnické sdružení hájící práva a zájmy svých členů
3 Císařský patent  č. 146/1854 ř.z.
4 Císařský patent č. 227/1859 ř.z.
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činností  zasloužily  pro  panovníka  a  stát  zejména  tedy  úředníci  státní  byrokracie 

a  váleční  vysloužilci.  Ti  dostávali  za  své  služby majetkové  výhody různého druhu, 

později se pomalu přecházelo k vyplácení důchodů. Tento okruh osob se však začal 

velmi  rychle  rozšiřovat  a  proto  musela  být  stanovena  pevná  pravidla  pro  jejich 

vyplácení.

V 17. století dochází na území dnešní České republiky k úpravám v péči o staré 

a nemocné osoby. V roce 1661 byl přijat patent o tulácích a žebrácích, který umožnil 

právo žebrat pouze práce neschopné chudině. Péči o chudé a nemocné osoby zajišťovala 

především církev a to až do roku 1785, kdy bylo vydáno nařízení pro Království české, 

které tuto povinnost uložilo vrchnosti. Později byla tato povinnost přenesena na obce. 

Zároveň  byla  zavedena  zásada,  že  péče  se  poskytuje  pouze  chudým s  domovským 

právem.5

Za vlády Marie Terezie dochází v rakouské monarchii k rozsáhlé reformě státní 

správy. Byly vydány 2 pensijní normály – první v roce 1771 zakládající nárok na penze 

pro  vdovy  a  sirotky  po  zaměstnancích,  kteří  „věrně  sloužili“  a  druhý  v  roce  1781 

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

práce“.  Tyto  pensijní  normály  jsou  považovány  za  základ  sociálního  zaopatření 

na našem území.

1.2 Vznik moderních forem sociálního zabezpečení

Vznik a rozvoj moderních forem sociálního zabezpečení nastává až v 19. století, 

což velmi úzce souvisí především se zrušením nevolnictví v roce 1781 a následujícím 

přílivem venkovského obyvatelstva do měst a rozvojem průmyslové výroby.6

V  18.  století  stát  do  řešení  tíživých  sociálních  situací  občanů  zasahoval 

minimálně.  V 18.  století  a  na počátku 19.  století  docházelo  pouze  k dílčímu řešení 

některých sociálních problémů.  Stát zabezpečoval vojenské vysloužilce,  jejich vdovy 

a sirotky a státní zaměstance, jejich vdovy a sirotky. Základní péči poskytovala i nadále 

církev a vrchnost a později byla přenesena na obce.

5 TRÖSTER, Petr a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2010, 382 s. ISBN 978-80-7400-322-6
6 TRÖSTER, Petr a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2010, 382 s. ISBN 978-80-7400-322-6
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Hlavní  soudobé  formy  sociálního  zabezpečení  se  vyvinuly  v  podstatě 

z chudinské péče, dělnických svépomocných spolků a ze soukromého pojištění.

1.3 Historický vývoj nemocenského pojištění do roku 1918

Vznik  nemocenského  pojištění  na  území  České republiky  lze  zřejmě  datovat 

rokem 1888, kdy byl  přijat zákon č. 33/1888 ř.z., o nemocenském pojištění dělníků. 

Tento zákon nabyl účinnosti až 1. srpna 1889. Písemné prameny uvádějí, že se jedná 

o u nás první obecně pojatou a povinnou úpravu zabezpečení v nemoci. Nemocenské 

pojištění bylo hned od počátku obligatorním pojištěním a tuto podobu má v podstatě 

zachovanou dodnes.  Z pojištění  náležely na rozdíl  od současné doby dávky léčebné 

a  peněžité:  bezplatné  lékařské ošetřování,  bezplatná  pomoc při  porodu,  nemocenské 

při pracovní neschopnosti, která trvala déle než 3 dny ve výši ne nižší než 60% obvyklé 

denní mzdy určené správním úřadem.7 Nárok na dávky měli podle tohoto zákona pouze 

pojištěnci, nikoli jejich rodinní příslušníci.

Nemocenské  pojištění  bylo  prováděno  okresními,  závodními,  stavebními, 

společenskými,  bratrskými  a  nemocenskými  pokladnami  zřízenými  podle  platných 

zákonů o spolcích. 

Hodnotíme  –  li  tento  zákon  s  odstupem  doby,  lze  jej  charakterizovat 

jako významnou sociální reformu a jistě i úspěšný politický čin. Přestože dávková část 

byla poměrně chudě vybavena, obsahovala již hlavní věcné i peněžité dávky v nemoci 

a  v  mateřství.  Negativně  je  však  třeba  hodnotit  nesmírnou  organizační  roztříštěnost 

zákona  a  také  nedostatečné  provádění  pojištění,  neboť  zaměstnavatelé  se  je  snažili 

obcházet. Přes tyto nedostatky se nemocenské pojištění rychle vžilo a dále rozvíjelo. 

Slibované  rozšíření  nemocenského  pojištění  se  ale  stále  protahovalo  a  nakonec 

po vypuknutí první světové války bylo přerušeno.8 

Mezi další významné zákony přijaté v tomto období byl zákon č. 1/1888 ř. z., 

o  úrazovém  pojištění  dělníků  a  zákon  č.  127/1889  ř.  z.,  o  bratrských  pokladnách. 

7 80 let sociálního pojištění [online]. Praha: Česká správa sociálního zabezpečení, 2005 [cit.2013-02-15]. 
Dostupné  z WWW : <http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5572A3BE-22CD-46D3-A31F-
2BA0076C1C63/0/publikace_80letSP.pdf>
8 80 let sociálního pojištění [online]. Praha: Česká správa sociálního zabezpečení, 2005 [cit.2013-02-15]. 
Dostupné  z WWW : <http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5572A3BE-22CD-46D3-A31F-
2BA0076C1C63/0/publikace_80letSP.pdf>

5

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5572A3BE-22CD-46D3-A31F-2BA0076C1C63/0/publikace_80letSP.pdf
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5572A3BE-22CD-46D3-A31F-2BA0076C1C63/0/publikace_80letSP.pdf
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5572A3BE-22CD-46D3-A31F-2BA0076C1C63/0/publikace_80letSP.pdf
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5572A3BE-22CD-46D3-A31F-2BA0076C1C63/0/publikace_80letSP.pdf


Tyto  zákony  bývají  označovány  jako  Taafeho  reforma  a  jsou  základem  povinného 

sociálního pojištění v rakouské části Rakouska – Uherska. V Německu bylo uzákoněno 

nemocenské pojištění již v roce 1883 pod vlivem reforem Otto von Bismarcka.

Významným krokem bylo také ustavení Ministerstva sociální péče9, které mělo 

za úkol řešit roztříštěnou a nesystematickou právní úpravu v habsburské monarchii.

1.4 Historický vývoj nemocenského pojištění v letech 1918-1948

Po  vzniku  Československa,  tedy  28.  října  1918,  Československá  republika 

nejprve recipovala do svého právního řádu na základě tzv.  recepční  normy předpisy 

Rakouska  Uherska  a  postupně  přijímala  zákony  nové.  Mezi  tyto  patří  například 

zákon  č. 268/1919 Sb. z. a n. a  zákon č. 684/1920 Sb. z. a. n., jimiž bylo nemocenské 

pojištění  rozšířeno  na  všechny  skupiny  zaměstnanců  pracujících  za  mzdu.  Dalším 

zákonem byl zákon č. 199/1919 Sb. z. a n., o organizaci péče o válečné požkozence, 

který zavedl nárok na podporu po válečných požkozencích.

Bezpochyby  nejvýznamnější  byl  zákon  č.  221/1924  Sb.  z.  a  n.,  o  pojištění 

zaměstnanců pro případ nemoci,  invalidity a stáří,  který nabyl  účinnosti  1.  července 

1926.  Jednalo se o velmi  pokrokový právní  předpis,  který zavedl  dělnické  pojištění 

pro  případ  invalidity  a  stáří  a  znamenal  tak  zásadní  přelom  v  oblasti  sociálního 

pojištění. Nemocenské pojištění prováděly nemocenské pojišťovny, pojištění invalidní 

a starobní Ústřední sociální pojišťovna se sídlem v Praze, která se dále vnitřně členila 

na výbor, představenstvo a ředitelství.

Na  tento  zákon  navazoval  zákon  č.  221/1925  Sb.  z.  a  n.,  o  nemocenském 

pojištění  veřejných  zaměstnanců.  Vztahoval  se  především  na  civilní  zaměstnance 

ve  službě  státu,  státních  podniků  a  veřejných  fondů  státem  spravovaných,  dále 

na příslušníky četnictva, učitele obecných škol apod. Pojištění prováděl Léčebný fond 

veřejných zaměstnanců se sídlem v Praze. Protože ale existovala skupina jedinců, kteří 

se  nemohli  pojistit  na  základě  těchto  zákonů,  byl  dne  21.  března  1929  přijat 

zákon č. 43/1929 Sb. z. a n. o státních starobních podporách, které byly  těmto osobám 

9 Zákonem č. 2/1918 Sb. bylo toto ministerstvo převzato i do soustavy ústředních orgánů nově vzniklého 
Československa. 
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přiznávány po splnění zákonem stanovených podmínek, tedy dosažením věku 65 let, 

byli nemajetní a práce neschopní.

V době okupace došlo v oblasti sociálního pojištění k řadě dílčích změn, žádná 

však nepřinesla pojištěncům výrazná zlepšení.

Po  2.  světové  válce  nebyly  předpisy  z  doby  okupace  uznávány  za  součást 

československého právního řádu a v období do roku 1948 v podstatě přetrvával systém 

z 20. let, který čekal na svou převratnou změnu v roce 1948.

1.5 Historický vývoj nemocenského pojištění v letech 1948-1989

Po válce bylo nutno řešit komplikovanou situaci v sociálním pojištění. Fondy 

sociálního  pojištění  byly  buď  zabaveny  okupanty,  anebo  znehodnoceny  válečným 

hospodářstvím.

Základní  zásady  poválečného  sociálního  zákonodárství  byly  obsaženy 

v Košickém vládním programu.  Byla  ustanovena komise  Národní  fronty,  která  byla 

pověřena  vypracováním  návrhu  zákona  o  národním  pojištění  a  jejíž  práce  vyústila 

v zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění.  Jednalo se o komplexní  normu, která 

celkově upravovala pojištění všech osob proti sociálním událostem – pro případ nemoci 

a mateřství (nemocenské) a pro případ stáří, invalidity, ztráty živitele smrtí a pro případ 

úrazu  (důchodové).  Podle  tohoto  zákona  byli  povinně  pojištěni  zaměstnanci,  osoby 

samostatně výdělečně činné, spolupracující členové rodiny osob samostatně výdělečně 

činných, důchodci a nezaměstnaní.  Pojištění podle tohoto zákona prováděla Ústřední 

zdravotní pojišťovna. Ta pro posuzování zdravotního stavu zaměstnávala tzv. důvěrné 

lékaře  působící  při  jednotlivých  okresních  národních  pojišťovnách.  Právě  tito  lékaři 

pořizovali podkladovou dokumentaci pro přiznání dávky a v případě potřeby pojištěnce 

samy vyšetřovali.

V  roce  1950  došlo  ke  znárodnění  zdravotnictví  a  v  roce  1951  byla  správa 

nemocenského pojištění převedena na Revoluční odborové hnutí.

V  říjnu  roku  1956  došlo  k  reformě  sociálního  zabezpečení.  Byl  přijat 

zákon č.  54/1956 Sb.,  o  nemocenském pojištění  zaměstnanců,  který  nabyl  účinnosti 

1.  ledna  1957.  Tento  zákon změnil  zejména stanovení  výše denního nemocenského, 

které odstupňoval podle získané doby zaměstnání od 60 do 90%, přičemž za první tři 
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dny pracovní neschopnosti denní výše nemocenského činila 50 až 70%. V pozdějších 

letech došlo  k řadě změn a doplňků, dávky byly upravovány a zvyšovány nebo byly 

zavedeny dávky nové.10 Obecná ustanovení  zákona č.  54/1956 Sb.,  o  nemocenském 

pojištění zaměstnanců, však platí dodnes. 

1.6 Historický vývoj nemocenského pojištění v letech 1989-2009

Po roce 1989 došlo k zásadním změnám, které se nevyhnuly ani nemocenskému 

pojištění.  První  postkomunistická  vláda  národního  porozumění  se  přihlásila 

k demokratickým tradicím sociálního pojištění. Došlo k odstranění diskriminace osob 

samostatně  výdělečně  činných  a  byly  vypracovány  principy  reformy  sociálního 

zabezpečení a jeho přerodu v sociální pojištění.

V  roce  1990  došlo  ke  sjednocení  nemocenského  pojištění  a  důchodového 

pojištění v systému sociálního pojištění  a převedení  jeho správy pod Českou správu 

sociálního  zabezpečení  (sloučen byl  Úřad důchodového zabezpečení  v  Praze,  Česká 

správa  nemocenského  pojištění  a  Správa  nemocenského  pojištění  Svazu  českých 

a moravských výrobních družstev).

V roce 1993 bylo zavedeno pojistné na sociálním zabezpečení,  jehož složkou 

bylo  nemocenské  pojištění  a  současně  od  té  doby  není  lázeňská  péče  součástí 

nemocenského pojištění. Poskytování dávek  za pracovní dny se změnilo v poskytování 

dávek za kalendářní dny. Dále se změnil výpočet dávek z čistého příjmu na výpočet 

dávek z hrubého příjmu.

Od roku 1994 se povinné pojištění osob samostatně výdělečně činných změnilo 

na  dobrovolné  a  bylo  podmíněno  primární  účastí  na  důchodovém  pojištění.  Osoby 

samostatně výdělečně činné se účastnily pojištění, jestliže jejich rozdíl příjmů a výdajů 

dosáhl  za  kalendářní  rok  v  průměru  za  kalendářní  měsíc  alespoň  minimální  mzdy, 

od července 1993 paralelně se změnou vymezení hranic vyměřovacího základu musel 

rozdíl příjmů a výdajů činit minimálně dvanácti  násobek minimální mzdy.  Částka se 

snižovala poměrně za každý měsíc, kdy nebyla činnost vykonávána, osoba samostatně 

10 80 let sociálního pojištění [online]. Praha: Česká správa sociálního zabezpečení, 2005 [cit.2013-02-15]. 
Dostupné  z WWW : <http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5572A3BE-22CD-46D3-A31F-
2BA0076C1C63/0/publikace_80letSP.pdf>
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výdělečně  činná  nebyla  schopna  práce  nebo  jí  byla  nařízena  karanténa,  vykonávala 

službu v ozbrojených silách nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství.

Od ledna roku 1995 byly v důsledku zavedení systému státní sociální podpory 

převedeny z  nemocenského  pojištění  do  nového systému  přídavky na  děti,  porodné 

a pohřebné.

Od října 1999 byla zvýšena hranice započitatelného příjmu pro výpočet dávek. 

Současně  byl  zaveden  systém  každoročního  zvyšování  této  hranice  v  závislosti 

na vývoji průměrné mzdy.11 

Změny do úpravy nemocenského pojištění přinesl  také  zákon č. 261/2007 Sb., 

o  stabilizaci  veřejných  rozpočtů.  Bezpochyby  nejvýznamnější  změnou  byl  institut 

karenční  doby.  Jedná  se  o  dobu  prvních  tří  dnů  dočasné  pracovní  neschopnosti, 

po kterou se neposkytovalo nemocenské. Tento institut byl zrušen nálezem Ústavního 

soudu, který byl publikován pod č. 166/2008 Sb.

14.  března  2006  byl  přijat  nový  zákon  č.  187/2006  Sb.,  o  nemocenském 

pojištění, jehož účinnost byla odložena až  na 1. leden 2009.

1.7  Historický  vývoj  nemocenského  pojištění  od  roku  2009  až  

po současnost

Od 1. ledna 2009 je nemocenské pojištění upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění,  který nahradil  všechny dosavadní  předpisy nemocenského 

pojištění. Současně na něj navazují též změny v jiných právních předpisech. 

Tento  zákon  byl  několikrát  novelizován  např.  zákonem  č.  302/2009  Sb., 

s účinností  od  1.  prosince  2009.  Tímto  zákonem  se  změnily  některé  povinnosti 

zaměstnavatele  a  ošetřujícího  lékaře  a  byly  zavedeny  nové  tiskopisy  „Rozhodnutí  

o dočasné pracovní neschopnosti“ a „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“. Nově se 

také  začal  používat  tiskopis  „Náhradní  hlášení“,  který  nahrazuje  kterýkoli  z dílů 

tiskopisu v případě, že dojde k jeho znehodnocení nebo ztrátě.

11 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ, Důchodové a nemocenské pojištění, Hlavní vývojové trendy do roku 2000 a 
právní stav k 1. 1. 2002, MPSV, Praha: 2002
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K  další  změně  zákona  došlo  novelou  zákona  o  nemocenském  pojištění 

provedenou  zákonem  č.  166/2010  Sb.,  tyto  změny  se  dotýkají  především  výpočtu 

peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného. 

Za zmínku stojí také zákon č. 470/2011 Sb., z části účinný od 1. ledna 2012 

a z části  účinný od 1.  ledna  2013.  Nejzásadnější  věcnou  změnou,  kterou přináší,  je 

rozšíření  okruhu  pojištěných  osob.  Další  změny  se  týkající  výpočtu  dávek 

nemocenského pojištění, které mají dopad i na sdělování údajů potřebných pro tento 

výpočet ze strany zaměstnavatelů.

Zákon  č.  401/2012  Sb.,  účinný  od  1.  ledna  2013,  významně  mění  postup 

okresních  správ  sociálního  zabezpečení  i  zaměstnavatelů  při  provádění  výkonu 

rozhodnutí  a  exekuce  z  dávek  nemocenského  pojištění  a  definuje  povinnosti 

zaměstnavatelů a okresních správ sociálního zabezpečení  v souvislosti  s prováděním 

těchto srážek. 
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2. Platná právní úprava nemocenského pojištění

2.1 Zhodnocení původní právní úpravy, důvody pro přijetí nové právní 
úpravy

V  dubnu  2006  schválila  Poslanecká  sněmovna  dlouho  očekávaný  zákon 

o nemocenském pojištění, který znamenal zásadní a komplexní změnu právní úpravy 

v  této  oblasti  a  to  včetně  organizace  a  provádění  nemocenského  pojištění,  řízení 

v  nemocenském  pojištění  a  posuzování  zdravotního  stavu  pojištěnců  pro  účely 

nemocenského pojištění. Odstranil tak dosavadní roztříštěnost, která byla daná jednak 

velkým  množstvím  podzákonných  právních  předpisů  a  dále  pak  řadou  novelizací 

příslušných norem. Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců byl 

účinný  již  50  let  a  i  přes  četné  novelizace  byl  poznamenán  dobou  svého  vzniku. 

V novém zákoně byla spatřována náprava situací, kdy zásadní otázky byly řešeny pouze 

vyhláškami a nikoliv zákonem. Pro přijetí  nové právní úpravy bylo několik důvodů. 

V  systému  je  nastavena  vysoká  příjmová  solidarita,  kontrolní  mechanismy  jsou 

nedostatečné  a  vedou  ke  zneužívání  systému.  Zlepšující  se  zdravotní  stav  obyvatel 

České republiky je v rozporu s nárůstem pracovní neschopnosti. Systém je proto velmi 

nákladný.  V  širším  měřítku  je  třeba  vnímat  i  související  problémy  s  financováním 

zdravotnictví,  s  trhem  práce  a  sociálními  dávkami  obecně,  kdy  občané  nejsou 

dostatečně motivováni  k práci.

Proto  je  jednoznačně cílem nového zákona  zainteresovat  všechny zúčastněné 

strany – pojištěnce, lékaře i zaměstnavatele na snižování pracovní neschopnosti a zvýšit 

spravedlnost systému. Nová právní úprava vychází z následujících principů:

 Jednotnost systému – tento systém bude jednotný pro všechny pojištěné

osoby – zaměstnance, příslušníky ozbrojených sborů i pro osoby 

samostatně výdělečně činné, pouze s nezbytnými odchylkami

vyplývajícími z odlišného charakteru činnosti.

 Zvýšení spravedlnosti – i když se nadále vychází z principu solidarity,   

do výše nemocenského se více promítne výše příjmu, při zachování 

přiměřené míry k zaplacenému pojistnému.
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 Účinnější prostředky proti zneužívání – bude lépe upraveno posuzování 

a uznávání pracovní neschopnosti, striktněji jsou vymezeny povinnosti 

všech subjektů i možnosti uložení pokuty za neplnění povinností. Bude 

možno odejmout oprávnění k uznávání pracovní neschopnosti, zavádí se 

účast zaměstnavatele na finančním zabezpečení zaměstnanců v prvních 

dvou týdnech pracovní neschopnosti. 

 Finanční neutrálnost – systém by neměl zatěžovat státní rozpočet. 

To znamená, že příjmy z vybraného pojistného by se měly vyrovnat 

výdajům na dávky a správní výdaje potřebné k provádění nemocenského 

pojištění.

 Zajištění dodržení mezinárodních závazků – nová právní úprava 

respektuje právo Evropské unie i uzavřené mezinárodní smlouvy12

2.2 Cesta návrhu nového zákona legislativním procesem

Vláda dne 18. května 2005 schválila návrh nové právní úpravy nemocenského 

pojištění. Jedná se o vládní návrh zákona a o navazující vládní návrh zákona, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti  s přijetím zákona o nemocenském pojištění.  Dále 

došlo  k  vypracování  paragrafového  znění  návrhu  zákona,  které  muselo  projít 

připomínkovým řízením a následně schvalováním oběma komorami  sněmovny.  Dne 

8. prosince 2006 Poslanecká sněmovna propustila návrh tohoto zákona do závěrečného 

čtení. Na své únorové schůzi však Senát návrh Poslanecké sněmovně vrátil a doporučil 

v rámci  pozměňovacích návrhů upřesnění konečné úpravy.  Poslanecká sněmovna ho 

však 14. března schválila  v původním znění a předložila  jej  k podpisu prezidentovi. 

Prezident však využil své pravomoci a návrh zákona nepodepsal. „Prezidenstské veto“ 

však na druhý pokus bylo přehlasováno. Zákon tak měl  jako zákon o nemocenském 

pojištění nabýt účinnosti 1. ledna 2007. V roce 2007 však bylo rozhodnuto o dalším 

odložení účinnosti a to k 1. lednu 2009.13

12  LAUMANNOVÁ, Jana. K novému zákonu o nemocenském pojištění. Časopis Národní pojištění 
[online] [cit. 2013 – 02 – 17]. Dostupné z WWW: <http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-
pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/casopis-narodni-pojisteni-c-6-2006-clanek-1.htm>
13 Blíže viz Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit. 2013-02-17]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mpsv.cz/cs/7>
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2.3 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

V  této  kapitole  bych  se  ráda  věnovala  zákonu  o  nemocenském  pojištění 

a hlavním změnám, které do nemocenského pojištění přináší. Nemocenské pojištění je 

jednou z významných složek systému sociálního zabezbečení, jehož cílem je finančně 

zabezpečit ekonomicky aktivní občany v nepříznivých sociálních situacích způsobených 

sociálními  událostmi.  Sociální  událost  je  právní  skutečnost,  která  vzniká  nezávisle 

na  vůli  subjektů  a  se  kterou  právní  normy  spojují  vznik,  změnu  a  zánik  práv 

a  povinností  v  rámci  sociální  sféry.  Mezi  hlavní  sociální  události  můžeme  zařadit 

především nemoc, invaliditu, těhotenství, narození dítěte, smrt a další.

Nemocenské  pojištění  při  splnění  stanovených  podmínek  vzniká  přímo 

ze zákona a proto všechny dávky nemocenského pojištění jsou dávky obligatorní.

Základními principy nemocenského pojištění tedy jsou:

 jednotnost systému

 povinné pojištění

 obligatornost dávek

 sociální solidarita

 zásluhovost

 dynamičnost

 dávky náleží za kalendářní dny

2.3.1 Vymezení základních pojmů

Zákon  o  nemocenské  pojištění  v  úvodních  ustanoveních  přináší  i  vymezení 

některých pojmů, se kterými se setkáváme a s nimiž je nezbytné se seznámit, aby byla 

umožněna jeho aplikace.14  

Tyto pojmy jsou vymezeny ustanovením § 3 a já zde uvádím ty,  se kterými 

při zpracování diplomové práce nejčastěji pracuji. 

14 TRÖSTER, Petr a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2010, 382 s. ISBN 978-80-7400-322-6 
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pojištěnec – jedná se o fyzickou osobu, která je účastna nemocenského pojištění, 

ale také fyzickou osobu, které plyne ochranná lhůta, uplatňuje nárok na dávku pojištění 

nebo dávku pobírá. V návaznosti na definici pojmu pojištěnec ustanovení § 2 vymezuje, 

které  fyzické  osoby,  se pojištění  účastní  povinně dle  § 5 písm.a),  nebo dobrovolně, 

pro osoby uvedené v §5 písm. b),  což jsou osoby samostatně výdělečné činné nebo 

zahraniční zaměstnanci.

zaměstnavatel  –  právnická  nebo  fyzická  osoba,  která  zaměstnává  alespoň 

jednoho  zaměstnance,  organizační  složka  státu,  v  níž  jsou  zařazeni  zaměstnanci 

v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody 

o provedení práce.  Dále je jím služební úřad,  v němž je státní zaměstnanec zařazen 

k  výkonu  státní  služby,  věznice  a  vazební  věznice,  v  nichž  vykonává  trest  odnětí 

svobody odsouzený zařazený do práce,  a  útvary,  složky nebo jiné organizační  části 

bezpečnostních  sborů  ozbrojených  sil  České  republiky,  které  vyplácejí  příslušníkům 

bezpečnostních  sborů  služební  příjem  nebo  vojákům  z  povolání  plat,  popřípadě 

organizační složky státu nebo právnické osoby, v nichž jsou k plnění služebních úkolů 

vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání.

sídlo zaměstnavatele – zákon rozlišuje sídlo zaměstnavatele u právnické osoby, 

fyzické osoby a u organizační složky státu. U právnické osoby je to její sídlo nebo sídlo 

její  organizační  složky,  která  je  zapsaná  v  obchodním rejstříku,  popřípadě  v  jiném 

rejstříku či evidenci, sídlem organizační složky se tedy rozumí adresa jejího umístění. 

U fyzické osoby se jím rozumí místo jejího trvalého pobytu v České republice a jde – li 

o cizince,  místo hlášeného pobytu.  U organizační složky státu a služebního úřadu je 

to sídlo stanovené zvláštním předpisem, popřípadě statutem nebo obdobným předpisem.

zaměstnání – právní vztah, na základě kterého vykonávají práci, pracovní nebo 

obdobnou činnost nebo službu zaměstnanci uvedení v §5 písm.a)

podpůrčí  doba  –  doba,  po  kterou se  podle  zákona  o  nemocenském pojištění 

dávka vyplácí
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2.3.2 Účast na pojištění

Účast  na  nemocenském  pojištění  je  jednou  ze  základních  podmínek  nároku 

na dávky nemocenského pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. 

Účast  na  nemocenském pojištění  podle  platných  právních  předpisů zakládá  zásadně 

určitá  forma  pracovní  činnosti.  Z  toho  také  vyplývá  vzájemná  souvislost  mezi 

pracovněprávními vztahy a nemocenským pojištěním pojištěnců.15 

Účast  na  nemocenském pojištění  je  konstruována jako povinná  pro kategorii 

zaměstnanců a dobrovolná pro osoby samostatně výdělečně činné. Má – li zaměstnanec 

charakter  tzv.  zahraničního  zaměstnance,  bude  se  jednat  o  dobrovolnou  účast 

na nemocenském pojištění. 

Nejtypičtějším  vztahem,  který  zakládá  účast  na  nemocenském  pojištění  je 

pracovněprávní  vztah,  upravený  zákoníkem práce.  Účast  na  nemocenském pojištění 

vzniká  dnem vstupu  zaměstnance  do  zaměstnání.  Za  den  vstupu  se  pro  tyto  účely 

rozumí i den před vstupem do zaměstnání, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu 

nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.16 

Nemocenské  pojištění  zaniká  dnem skončení  zaměstnání,  které  zakládá  účast 

na  nemocenském  pojištění  podle  zákona  o  nemocenském  pojištění.  U  některých 

zaměstnanců  je  úprava  vzniku,  trvání  a  zániku  nemocenského  pojištění  upravena 

odlišně. 17 

Pojištění jsou účastni :

a) zaměstnanci

 zaměstnanci v pracovním poměru

 příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru

České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České

republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní

15 TRÖSTER, Petr a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2010, 382 s. ISBN 978-80-7400-322-6
16 Blíže zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
17 Blíže vyhláška č. 165/1979 Sb.
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informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojáci 

z povolání

 státní zaměstnanci podle služebního zákona 

 členové družstva v družstvech, jestliže mimo pracovněprávní vztah 

vykonávají pro družstvo práci, za  kterou jsou jím odměňováni

 zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci 

činní na základě dohody o provedení práce

 pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích státních 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, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního 

úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda 

Energetického regulačního úřadu, 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 zákonem, popřípadě 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 
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vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny 

v bodech 7 až 10 a 18,

 dobrovolní pracovníci pečovatelské služby

 osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které 

mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je – li těmto 

osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně – právní      

ochraně dětí 

 odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby 

ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce

 osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak 

pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené 

pracovněprávními předpisy pro jeho vznik

 společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté 

komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají 

pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a ředitelé 

obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah 

vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni

 prokuristé, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje 

za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů

 členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost 

v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto 

orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky 

podle zákona o daních z příjmů

 likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje 

za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů

 vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, 

jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice18

b) osoby samostatně výdělečně činné

18 Ustanovení § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
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Účast na nemocenském pojištění zaměstnance je však ještě podmíněna dalšími 

základními podmínkami:

 výkon práce na území České republiky v zaměstnání vykonávaném 

v pracovněprávním či pracovním vztahu, který může účast

na nemocenském pojištění založit

 rozsah zaměstnání, který je určen minimálním počtem dnů (zaměstnání 

trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů).

 minimální výše sjednaného příjmu (jedná se o tzv. rozhodný příjem, 

jehož hranice je stanovena na 2 000 Kč. Tato částka se od 1. ledna 2012 

zvyšuje o 500 Kč na částku 2 500 Kč).

U osob samostatně výdělečně činných jsou dle zákona o nemocenském pojištění 

stanoveny tyto podmínky: 

 vykonává samostatně výdělečnou činnost na území České republiky

 podala přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném 

tiskopisu

2.3.3 Dávky

Tato právní úprava se příliš neliší od předchozí, pouze dřívější ošetřování člena 

rodiny se nyní nazývá ošetřovné. Dříve byly také ze systému nemocenského pojištění 

poskytovány  další  dávky  jako  např.  přídavky  na  děti  (do  31.  prosince  1995)  nebo 

podpora  při  narození  dítěte  a  pohřebné (do 30.  září  1995).  Tyto  dávky však přešly 

do systému státní sociální podpory.19 

Dávky  nemocenského  pojištění  jsou  penežitými  dávkami  a  z  hlediska  doby 

poskytování je lze charakterizovat jako opakující se dávky. Jedná se o dávky nahrazující 

v případě vzniku sociální události příjem.

Z nemocenského pojištění se poskytují čtyři druhy peněžitých dávek:

19 KALINOVÁ, Ludmila, KARÁSKOVÁ, Květuše: Nemocenské pojištění zaměstnanců a osob 
samostatně výdělečně činných. Praha: Codex, 1996, 278 s. ISBN 80 – 85963 – 14 – 0
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 Nemocenské

 Peněžitá pomoc v mateřství

 Ošetřovné

 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství

Všechny  dávky  nemocenského  pojištění  vyplácí  okresní  správa  sociálního 

zabezpečení.

Všechny druhy dávek se vyplácejí pojištěnci, který splňuje podmínky uvedené 

v zákoně, zatímco osobám samostatně výdělečně činným se vyplácí pouze nemocenské 

a peněžitá pomoc v mateřství za předpokladu, že splňují podmínky zákonem stanovené. 

Při  souběhu  nároků  na  tutéž  dávku  z  více  zaměstnání  zakládajících  účast 

na nemocenském pojištění se poskytne ze všech zaměstnání pouze jedna dávka, která 

se vypočte z příjmů dosažených ve všech těchto zaměstnáních. 

2.3.3.1 Nemocenské

Podmínkou  nároku  na  nemocenské  pojištění  je  vznik  zákonem  stanovené 

sociální  události  tj.  v  případě  nemocenského  dočasná  pracovní  neschopnost,  která 

vznikla v důsledku poruchy zdraví a brání zaměstnanci ve výkonu zaměstnání a z toho 

důvodu také zabezpečení sebe samého, nebo nařízení karantény, tvající déle než 14 dní 

a  v  období  od  1.  ledna  2011 do 31.  prosince  2013 po dobu prvních  21  dní  trvání 

pracovní neschopnosti či karantény. V případě osob samostatně výdělečně činných je 

podmínkou účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně 

předcházejících  dni  vzniku dočasné  pracovní  neschopnosti  nebo dni,  od  něhož byla 

nařízena karanténa a splnění další podmínky, kterou je zaplacení pojistného.

Nárok  na  nemocenské  pojištění  naopak  nemá  pojištěnec,  který  si  dočasnou 

pracovní  neschopnost  přivodil  úmyslně,  dále  kterému  v  době  dočasné  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, a také pojištěnci, u něhož vznikla dočasná pracovní neschopnost 
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v době útěku z  místa  vazby nebo v době útěku odsouzeného z  místa  výkonu trestu 

odnětí svobody.20 

Výrazné změny přináší  zákon v institutu  ochranné lhůty.  Ochranná lhůta  má 

zabezpečit  zaměstnance  dávkami  pro  případ  nemoci  nebo  mateřství  po  skončení 

zaměstnání.  Jde  tedy  zejména  o  dobu,  kdy  mu  již  nenáleží  příjem  ze  skončeného 

zaměstnání  či  jiné výdělečné činnosti  a pro nemoc nebo mateřství  nemůže nastoupit 

do zaměstnání nového. 

Ochranná lhůta v případě uplatňování nároku na nemocenské činí 7 kalendářních 

dnů ode  dne skončení  zaměstnání,  které  zakládalo  účast  na nemocenském pojištění. 

U zaměstnání kratších než 7 kalendářních dnů činí ochranná lhůta pouze tolik dnů, kolik 

činilo toto poslední zaměstnání.21

Ochranná lhůta neplyne: 

 z pojištěné činnosti poživatele starobního důchodu nebo invalidního 

důchodu pro invaliditu 3. stupně

 ze zaměstnání zaměstnance činného na základě dohody o provedení 

práce

 ze zaměstnání malého rozsahu

 ze zaměstnání, které si žák nebo student sjednali výlučně na dobu 

školních prázdnin nebo jejich část

 v případě, že pojištění odsouzeného skončí v době jeho útěku z místa 

výkonu trestu odnětí svobody 

Ochranná lhůta zaniká dnem nového pojištění  (  to  neplatí  u vzniku pojištění 

osob  samostatně  výdělečně  činných,  kdy  ochranná  lhůta  nezaniká,  pokud  nárok 

na nemocenské nevznikne z pojištění osoby samostatně výdělečně činné),  posledním 

dnem  přede  dnem,  odkdy  má  zaměstnanec  nárok  na  výplatu  starobního  nebo 

invalidního  důchodu,  posledním dnem přede  dnem nastoupení  výkonu trestu  odnětí 

20 Blíže viz ustanovení § 25 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů
21 Viz Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit. 2013-02-18]. Dostupné z www: 
<http://www.mpsv.cz/cs/7>
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svobody  a  posledním  dnem přede  dnem útěku  odsouzeného  z  místa  výkonu  trestu 

odnětí svobody.22  

Zákon  o  nemocenském  pojištění  rozlišuje  pojem  nárok  na  dávku  a  nárok 

na  výplatu  dávky.  Nárok  na  dávku  vzniká  dnem  splnění  podmínek  stanovených 

zákonem.  Nárok  na  výplatu  dávky  vzniká  splněním  podmínek  stanovených  tímto 

zákonem pro vznik nároku na dávku a na její výplatu a uplatněním nároku na výplatu 

stanoveným způsobem.23

Základní  podmínkou  pro  výplatu  dávky  je  včasné  a  řádné  uplatnění  nároku 

na  dávku.  Tento  nárok  zaniká  uplynutím  3  let  ode  dne,  za  který  dávka  náleží. 

Nemocenské náleží za kalendářní dny. 

Nemocenské  se  poskytuje  od  patnáctého  kalendářního  dne  a  v  období 

od  1.  ledna  2011  do  31.  prosince  2013  od  dvaadvacátého  kalendářního  dne  trvání 

dočasné  pracovní  neschopnosti  nebo  patnáctým  či  dvaadvacátým  dnem  nařízené 

karantény  a  končí  dnem,  jímž  končí  dočasná  pracovní  neschopnost  nebo  nařízená 

karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne. Doba, po kterou je možné 

nemocenské  nejdéle  poskytovat  je  stanovena na dobu nejdéle  380 kalendářních  dnů 

ode  dne  vzniku  dočasné  pracovní  neschopnosti  (tzv.  podpůrčí  doba).  Nová  právní 

úprava vychází ze zásady, že po určitou dobu vzniku pracovní neschopnosti bude místo 

nemocenských dávek poskytovat zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu. Tato doba je 

dočasně prodloužena v období  od 1.  ledna 2011 do 31. prosince 2013 z původních 

14 kalendářních  dnů  na  21  kalendářních  dnů,  přičemž  první  3  dny  pracovní 

neschopnosti  se  žádné  dávky  nemocenského  pojištění  neposkytují.  Jedná  se  o  tzv. 

karenční  dobu.  Náhrada  mzdy přísluší  za  pracovní  dny a  v nich  za  odpočet  hodin, 

na které  byla  rozvržena  směna,  a  svátky,  v  jejichž  důsledku  zaměstnanci  práce 

odpadla.24

22  Blíže PŘIB, Jan: Zákon o nemocenském pojištění, Komentář, 1.vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 
2009, 320 s. ISBN 978-80-7357-448-2
23 TRÖSTER, Petr a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 5. přepracované a aktualizované vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2010, 382 s. ISBN 978-80-7400-322-6
24 ODBOR 51, Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit.2013-02-19]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mpsv.cz/cs/10091>
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Základním prvkem pro výpočet dávek je denní vyměřovací základ. Je to hrubý 

započitatelný  příjem  zúčtovaný  do  rozhodného  období  (zpravidla  období 

12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost), 

připadající v průměru na jeden započitatelný kalendářní den rozhodného období. Okruh 

započitatelných  příjmů  stanoví  zákon  č.  589/1992  Sb.,  o  pojistném  na  sociální 

zabezbečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Částka denního vyměřovacího základu se ještě dále upravuje pomocí redukčních 

hranic. V roce 2013 činí 1. redukční hranice 863Kč, 2. redukční hranice činí 1 295 Kč, 

3. redukční hranice činí  2 589 Kč. Redukce se provede tak, že se započte:

 do první redukční hranice 

 u nemocenského a ošetřovného 90% denního vyměřovacího základu

 u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství 

a mateřství 100% denního vyměřovacího základu,

 z části denního vyměřovacího základu mezi první a druhou redukční hranicí 

se započte 60%,

 z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30%,

 k části nad třetí redukční hranici se nepřihlédne25

Výše  nemocenského  činí  60%  denního  vyměřovacího  základu 

od 15. kalendářního  dne  a  v  období  od  1.  ledna  2011  do  31.  prosince  2013 

od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. 

2.3.3.2 Ošetřovné

Jak již bylo výše uvedeno, ošetřovným se nově nazývá podpora při ošetřování 

člena  rodiny.  Jedná  se  o  opakující  se  obligatorní  peněžitou  dávku.  Tato  dávka  je 

poskytována  pouze  zaměstnancům,  kteří  dočasně  nemohou  chodit  do  zaměstnaní 

z důvodu ošetřování nemocného či zraněného dítěte mladšího 10 let, ošetřování jiného 

člena domácnosti, jehož špatný zdravotní stav vyžaduje péči a dále z důvodu péče o dítě 

ve věku do deseti  let,  jehož školské či  jiné zařízení,  které  obvykle  navštěvuje,  bylo 

25 Ministerstvo práce a sociálních věcí [cit.2013-02-19]. Dostupné z www: <http://www.mpsv.cz/cs/7>
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uzavřeno. Ošetřovné se poskytuje také v případě, kdy osoba, která o dítě jinak pečuje, 

tak dočasně sama činit nemůže.

Podmínku nároku na tuto dávku  upravuje § 39 odst. 2 zákona o nemocenském 

pojištění.  Platí,  že  zaměstnanec  a  osoba,  o  níž  je  nutné  se  postarat,  spolu  musí  žít 

ve  společné  domácnosti.  To  ovšem  neplatí  v  případě  pobírání  dávky  z  důvodu 

ošetřování  nebo  péče  o  dítě  rodičem.  V  případě  rozvodu  rodičů  a  svěření  dítěte 

do společné nebo střídavé péče se za domácnost pro tento účel považuje domácnost 

každého z rodičů. 

Zákon  negativně  vymezuje  okruh  osob,  které  na  ošetřovné  nárok  nemají. 

Do tohoto okruhu patří například osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnanci činní 

na  základě  dohody  o  provedení  práce,  domáčtí  zaměstnanci,  dobrovolní  pracovníci 

pečovatelské služby a další.

Podpůrčí  doba  u  ošetřovného  počíná  prvním  kalendářním  dnem  potřeby 

ošetřování a činí nejdéle 9 kalendářních dnů. Jde-li o osamělého zaměstnance, který má 

v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní 

docházku,  činí  podpůrčí  doba nejdéle  16 kalendářních  dnů.  Osamělými  se rozumějí 

neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži 

a ženy  i  muži  osamělí  z  jiných  vážných  důvodů,  nežijí  –  li  s  druhem,  popřípadě 

s družkou nebo partnerem.26

Běh podpůrčí  doby se  u  ošetřovného  staví  po  dobu ústavní  péče  ošetřované 

osoby ve zdravotnickém zařízení.

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60% redukovaného denního 

vyměřovacího  základu  za  kalendářní  den.  Denní  vyměřovací  základ  se  pro  účely 

ošetřovného stanoví a redukuje stejným způsobem, jako při výpočtu nemocenského.

Žádost  o  ošetřovné27 vystavuje  lékař  pacienta,  tedy osoby,  o  kterou je  nutné 

dočasně pečovat. V případě uzavření zařízení, které dítě jinak navštěvuje, vystaví žádost 

přímo toto zařízení.

26 Ustanovení § 350 odst. 1 zákoníku práce
27 Tiskopisů v případě nároku na dávku ošetřovného je více. Jedná se například o „Žádost o ošetřovné 
při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení nebo školy“ a další.
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Nová  právní  úprava  přinesla  změny  v  poskytování  ošetrovného  především 

v  okruhu  osob,  v  podmínkách  nároku  na  poskytování  a  obsahuje  také  negativní 

vymezení oprávněných osob.

Ze dvou zásadních důvodů, kterými jsou úspory a zamezení  zdvojení nároku 

na dávku z důvodu péče o jedno a totéž dítě, byl z okruhu osob vyloučen zaměstnanec, 

který chtěl ošetřovat dítě, či pečovat o něj i přesto, že jiná fyzická osoba na něj pobírá 

peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Naopak nově náleží ošetřovné i z důvodu, kdy osoba, která o dítě jinak pečuje, 

je přijata do nemocnice jako průvodce.

Mezi  další  významné  změny  patří  zavedení  možnosti  střídání  dvou  členů 

domácnosti,  při  téže  potřebě  ošetřování,  kterou  předcházející  právní  úprava 

neumožňovala. Vystřídat se mohou pouze jednou. U zaměstnance, který takto převzal 

ošetřování, se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni dni převzetí ošetřování.28 

Podle mého názoru je tato změna velmi pozitivní. Zároveň mi ošetřování jen jednou 

oprávněnou osobou přijde dostačující, neboť se domnívám, že by v opačném případě 

bylo tohoto institutu zneužíváno.

Do  skupiny,  která  nemá  nárok  na  ošetřovné,  přibyli  zaměstnanci,  účastni 

pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanci zahraniční.

2.3.3.3 Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá  pomoc  v  mateřství  je  obligatorní  peněžitou  dávkou  a  jejím 

poskytováním je nahrazována ztráta příjmu zaměstnance ze závislé činnosti. V současné 

právní  úpravě mají  nárok na peněžitou  pomoc v mateřství  jak muži  tak ženy,  které 

porodily dítě, na které je uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ale také 

osoby, které dítě převzaly do péče.

28 Ustanovení § 39 odst. 4 zákona č.187/2006 Sb., o  nemocenském pojištěná, ve znění pozdějších 
předpisů
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Podmínkou  pro  získání  peněžité  pomoci  v  mateřstí  je  v  první  řadě  účast 

na nemocenském pojištění v den, od kterého je pak dávka přiznána, případně musí tento 

den  plynout  ochranná  lhůta.  Zároveň  je  nutné,  aby  v  předchozích  dvou  letech 

před  poskytnutím  dávky  osoba,  které  je  dávka  určena,  byla  účastna  nemocenského 

pojištění alespoň 270 kalendářních dnů. Tato doba se nazývá čekací doba. Není nutné, 

aby byla splněna souvisle, jelikož doby pojištění je možno sčítat. Dávku na peněžitou 

pomoc v mateřství je možno poskytnout i osobě samostatně výdělečně činné popřípadě 

i zahraničnímu zaměstnanci na základě dobrovolného pojištění, pokud splní zákonem 

stanovené podmínky. Touto podmínkou je účast na nemocenském pojištění v posledním 

roce před poskytnutím dávky po dobu minimálně 180 kalendářních dnů. Ochranná lhůta 

v případě žen, jejichž zaměstnání skončilo v době, kdy byly těhotné, trvá po stejnou 

dobu, po kterou trvalo jejich poslední zaměstnání, nejdéle však po dobu 10 kalendářních 

dní. Jako další podmínku pro poskytnutí dávky můžeme stanovit samotný porod nebo 

převzetí dítěte do trvalé péče. V případě potratu peněžitá pomoc nenáleží.

Zákon dále vymezuje dny, které se započítávají do doby účasti na pojištění. Patří 

sem období studia v případě, že počátek šestého týdne před plánovaným porodem nebo 

převzetím  dítěte  nastane  270  dní  od  úspěšného  ukončení  studia.  Jinak  se  období 

nezapočítává. Dále náleží poživateli invalidního důchodu třetího stupně pokud byl tento 

důchod  odňat  a po odnětí  tohoto  důchodu  vznikla,  popřípadě  dále  trvala  pojištěná 

činnost. 

Peněžitá pomoc v mateřství náleží:

 pojištěnce, která dítě porodila

 pojištěnci,  který  převzal  dítě  do  péče,  která  nahrazuje  péči  rodičů, 

a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu

 pojištněnci, který pěčuje o dítě, jehož matka zemřela

 pojištěnci, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která 

dítě  porodila,  pokud  matka  dítěte  nemůže  nebo  nesmí  o  dítě  pečovat 

pro závažné onemocnění, pro které byla uznána práce neschopnou
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 pojištěnci pečující o dítě, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, jež dítě 

porodila, pokud s matkou uzavřel písemnou dohodu o péči o dítě, přičemž 

tato  dohoda  může  mít  účinky  nejdříve  od  prvního  dne  sedmého  týdne 

po porodu.29

  

           Tato  dohoda v podstatě  umožňuje  střídání  se  v péči  o  dítě.  Vychází  se 

z prioritního práva matky na péči, avšak pokud dá souhlas, je možné, aby péči o dítě 

převzal jeho otec nebo manžel matky.  Zároveň zákon stanoví podmínky pro sepsání 

dohody.  Může být uzavřena prakticky kdykoliv,  ale s účinností  nejdřívě po uplynutí 

6 týdnů po porodu a vyžaduje se úředně potvrzený podpis matky. Podmínky, které musí 

být  splněny  pro  nárok  na  dávku,  sama  matka  dítěte  splňovat  nemusí,  ovšem muž, 

se kterým je dohoda sepisována, tyto podmínky splňovat musí, neboť je to právě on, 

kdo  bude  dávku  nárokovat.  Co  se  týče  podoby  samotné  dohody,  není  v  zákoně 

upravena. Z náležitostí, které musí dohoda obsahovat, se jedná především o označení 

všech dotčených osob, datum převzetí do péče a datum narození dítěte. Vhodné by bylo, 

aby z dohody byl patrný nejen souhlas matky dítěte, ale i samotného pojištěnce, který 

výchovu přebírá.  Řádně sepsanou dohodu pak pojištěnec přiloží  k žádosti  o výplatu 

dávky.30 Dohodu je  možné kdykoli  zrušit  a  poté případně opětovně uzavřít.  Četnost 

střídání  není  omezena  a  při  následných  střídáních  se  splnění  podmínek  pro  nárok 

na dávku znovu nezjišťuje, ale vychází se z předchozích zjištění.

Počátek  podpůrčí  doby  může  v  případě  těhotné  pojištěnky  nastat  nejdříve 

počátkem  osmého  týdne  před  plánovaným  dnem  porodu.  V  případě,  že  je  dávka 

nárokována  osobou  přebírající  dítě  do  trvalé  péče,  nastává  právní  mocí  rozhodnutí 

státního orgánu o tomto převzetí. Okamžik, kdy je zahájeno pobírání dávky se nazývá 

nástup  na peněžitou  pomoc v mateřství.  Je  určen samotnou pojištěnkou a zpravidla 

nastává v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před plánovaným 

datem porodu. Pokud se jedná o převzetí dítěte do péče, nástup na peněžitou pomoc 

v mateřství nastává dnem samotného převzetí.

29 Ustanovení § 32 odst. 1 zákona č.187/2006 Sb., o  nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů
30 Jedná se o „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“
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Podpůrčí doba trvá:

  28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila

  37 týdnů u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí

  22 týdnů u pojištěnce, který o dítě pečuje

  31 týdnů u pojištěnce, který pečuje zároveň o dvě nebo více dětí

Podpůrčí doba pro poskytování  peněžité  pomoci  v mateřství  končí uplynutím 

stanovené doby, nejdéle však může být poskytována do konce jednoho roku po porodu. 

V  případě  převzetí  dítěte  do  péče  končí  podpůrčí  doba  pro  poskytování  příspěvku 

nejpozději uplynutím 7 let a 31 týdnů věku dítěte.

Pro  uplynutí  doby poskytování  peněžité  pomoci  v  mateřství  platí  ještě  další 

specifika. V případě pojištěnky, která dítě porodila, musí podpůrčí doba trvat alespoň 

po dobu 14 týdnů a zároveň nesmí skončit dříve než uplynutím 6. týdne po porodu. 

V případě  úmrtí  dítěte  před  uplynutím  podpůrčí  doby,  skončí  tato  doba  uplynutím 

2 týdnů  od  smrti  dítěte,  nebo  dříve  v  případě  uplynutí  zákonné  maximální  délky 

podpůrčí doby. 

Peněžitá  pomoc  v  mateřství  se  poskytuje  za  kalendářní  dny.  Její  výše 

za kalendářní den činí 70% denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ 

se  u  peněžité  pomoci  v  mateřství  zjistí  tak,  že  se  započitatelný  příjem  zúčtovaný 

v  rozhodném  období  (zpravidla  období  12  kalendářních  měsíců  před  kalendářním 

měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou) dělí počtem 

„započitatelných“  kalendářních  dnů  připadajících  na  toto  rozhodné  období.  Takto 

stanovený  průměrný  denní  příjem  podléhá  redukci,  která  se  u  peněžité  pomoci 

v mateřství provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100%, z částky 

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

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

redukční hranici se nepřihlíží.31

31 Viz Česká správa sociálního zabezpečení [cit. 2013-02-20]. Dostupné z WWW : 
<http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.htm>
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K  uplatnění  nároku  na  peněžitou  pomoc  v  mateřství  je  třeba,  aby  těhotná 

pojištěnka řádně vyplnila a předala zaměstnavateli stanovený tiskopis. Tímto tiskopisem 

je „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který ji vydá ošetřující lékař – gynekolog.

Pro pobírání peněžité pomoci v mateřství z důvodu převzetí dítěte do péče se vyžaduje 

obdobný tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte“, který je 

k  dispozici  na  okresních  správách  sociálního  zabezpečení  nebo  na  internetových 

stránkách České správy sociálnáho zabezpečení.  Zaměstnavatel  doplní další potřebné 

informace  a  postoupí  ji  neprodleně  příslušné okresní  správě sociálního  zabezpečení. 

Osoby samostatně výdělečně činné a zahraniční  zaměstnanci  předávají  žádost  přímo 

příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. V žádosti uvedou datum posledního 

výkonu výdělečné činnosti.

Stejně jako u nemocenského, tak i pro peněžitou pomoc v mateřství je stanovena 

dle ustanovení §15 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění ochranná lhůta, která činí 

u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dní ode dne zániku 

pojištění. Pokud v této době ženě opět pojištění vznikne, ochranná lhůta se přerušuje. 

Pokud jde o skutečnost, zda ochranná lhůta plyne či neplyne a z jakých důvodů 

zaniká, platí pro peněžitou pomoc v mateřství stejné podmínky jako u nemocenského.

Peněžité pomoci v mateřství přinesla nová legislativa jednu významnou změnu, 

a to možnost pojištěnce – muže, který je otcem dítěte nebo manželem matky dítěte, 

nárokovat dávku na peněžitou pomoc v mateřství,  pokud s matkou uzavře písemnou 

dohodu,  aby  o  dítě  pečoval.  Tím  se  matka  vzdává  poskytování  peněžité  pomoci 

v mateřství a tato dávka bude poskytována muži na základě jeho žádosti podané u jeho 

zaměstnavatele. Na žádosti o peněžitou pomoc v mateřství by mělo být datum, od něhož 

se o ni žádá , shodné s datem uvedeným na dohodě o předání dítěte. Do doby, za kterou 

byla peněžitá pomoc v mateřství vyplácena matce nesmí spadat den, od něhož má podle 

dohody o dítě pečovat muž. Podpis matky na této dohodě musí být úředně ověřen nebo 

ověřen příslušným orgánem nemocenského pojištění. Dohodu lze podle zákona zrušit 

i  jednostranně.  Dávku  může  pojištěnec  čerpat  nejdříve  od  počátku  sedmého  týdne 

po porodu dítěte, čímž je zajištěna ochrana matky i dítěte po dobu prvních šesti týdnů 

po porodu.
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2.3.3.4 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Poslední  dávkou,  která  je  v  rámci  nemocenského  pojištění  poskytována, 

je  vyrovnávací  příspěvek  v  těhotenství  a  mateřství.  Stejně  jako  přechozí  dávky 

je dávkou obligatorní. Na tuto dávku nemocenského pojištění se vztahují dvě základní 

charakteristiky,  může  být  poskytována  pouze  ženě  a  je  vyplácena  vedle  příjmů 

ze závislé činnosti, nikoliv místo něj.

Základní podmínkou ke vzniku nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství 

a mateřství je převedení ženy na jinou práci a současně z důvodu tohoto převedení došlo 

k poklesu jejího příjmu bez vlastního zavinění.

Do  okruhu  oprávněných  osob,  které  mají  nárok  na  vyrovnávací  příspěvek 

v těhotenství a mateřství patří těhotná zaměstnankyně, která je převedena na jinou práci, 

zaměstnankyně,  která  je  v  období  do  konce  devátého  měsíce  po  porodu  převedena 

na jinou práci,  zaměstnankyně,  která  kojí,  protože práce,  kterou předtím vykonávala 

je kojícím ženám zakázána a dále těhotná příslušnice,  příslušnice do konce devátého 

měsíce po porodu nebo příslušnice, která kojí, byla odvolána ze služebního místa, neboť 

se vyžaduje její bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V neposlední řadě je vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství poskytován i těhotným ženám – umělkyním, které 

z důvodu svého stavu nemůžou veřejně vystupovat  a  jsou proto převedeny na jinou 

práci.

Za  převedení  na  jinou  práci  nebo  na  jiné  služební  místo  zákon  považuje 

též  změnu  některých  pracovních  podmínek.  Příkladem  může  být  snížení  množství 

požadované  práce  a  pracovního  tempa,  přeložení  do  jiného  místa  výkonu  práce 

či na jiné pracoviště, či zproštění práce v noci.

Jak  již  bylo  výše  uvedeno,  podmínky  pro  získání  vyrovnávacího  příspěvku 

v těhotenství a mateřství jsou následující. Hlavním předpokladem je dočasné převedení 

ženy z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení na jinou práci či její ustavení na jiné 

služební místo.  Druhou podmínkou je snížení jejího dosavadního výdělku bez jejího 

zavinění.  Vyrovnávací  příspěvek  v  těhotenství  a  mateřství  tak  představuje  určitou 

kompenzaci. Samozřejmostí je také účast v systému nemocenského pojištění.
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Zákon  o  nemocenském  pojištění  také  negativně  vymezuje  pojem 

zaměstnankyně, které vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nenáleží. Nárok 

nepřísluší  například  zaměstnankyni,  která  pracuje  na  základě  dohody  o  pracovní 

činnosti,  ženě pracující  v rámci  výkonu trestu odnětí  svobody,  zaměstnankyni,  která 

je účastna  pojištění  z  důvodu  zaměstnání  malého  rozsahu,  dobrovolné  pracovnici 

pečovatelské  služby  či  žákyni  nebo  studentce  pracujícím  pouze  v  období  prázdnin. 

Vyrovnávací  příspěvek  v  těhotenství  a  mateřství  nepřísluší  též  zahraniční 

zaměstnankyni a osobě samostatně výdělěčně činné.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje za kalendářní dny, 

v nichž  trvalo  převedení  na  jinou  práci.  Těhotné  zaměstnankyni  se  vyplácí  nejdéle 

do počátku  šestého  týdne  před  očekávaným  dnem  porodu.  Z  důvodu  mateřství 

se vyrovnávací příspěvek poskytuje do konce devátého měsíce po porodu a u žen, které 

kojí, pak po dobu kojení. Tato doba kojení však není v zákoně blíže specifikována.

Délka  poskytování  vyrovnávacího  příspěvku  v  těhotenství  a  mateřství  je  dle 

zákona o nemocenském pojištění omezená. Příspěvek se nevyplácí za kalendářní dny, 

kdy  byla  zaměstnankyně  nebo  příslušnice  v  dočané  pracovní  neschopnosti  nebo 

karanténě, za dny, kdy pobírala dávku ošetřovného, nově za dny, ve kterých se účastnila 

stávky. Dále nepřísluší za dny, kdy byla na na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Jako  jediná  dávka  nemocenského  pojištění  se  vyrovnávací  příspěvek 

v těhotenství  a mateřství  nevyplácí procentní sazbou denního vyměřovacího základu, 

ale jako  rozdíl  mezi  denním  vyměřovacím  základem  zjištěným  ke  dni  převedení  

zaměstnankyně  na  jinou  práci  nebo  ustanovení  příslušnice  na  jiné  služební  místo  

a  průměrem  jejich  započitatelných  příjmů  připadajícícm  na  jeden  kalendářní  den  

v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení nebo ustanovení.32

U  vyrovnávacího  příspěvku  v  těhotenství  a  mateřství  se  postupuje  při  stanovení 

a redukci denního vyměřovacího základu stejně jako u peněžité pomoci v mateřství.

Pro  uplatnění  dávky  se  vyžaduje  řádně  vyplněný  stanovený  tiskopis33,  který 

zaměstnankyně získá od svého ošetřujícího lékaře – gynekologa a který předá svému 

zaměstnavateli. Lékař v něm stanoví předpokládaný termín porodu. V případě, že žena 

32 Ustanovení § 44, odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů
33 Jedná se o „Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“
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vykonává práci, která je pro ni v jejím případě zakázaná nebo nevhodná, předá žádost 

zaměstnavateli  a ten k ní připojí  další  tiskopis,  obsahující  zejména údaje, které jsou 

potřebné  pro  výpočet  správné  výše  vyrovnávacího  příspěvku.  Žádanku  spolu 

s tiskopisem pak zaměstnavatel neprodleně postoupí příslušné okresní správě sociálního 

zabezpečení, která má na starosti výplatu nemocenského pojištění.

A co tedy v této oblasti přinesla nová právní úprava? Nově patří k důvodům pro 

poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství kojení. Dřívější úprava 

nemocenského pojištění kojení s nárokem na tuto dávku nespojovala.

Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství zůstávají 

stejné  s  předchozí  právní  úpravou.  Dle  mého  názoru  je  vyrovnácací  příspěvek 

v těhotenství a mateřství vhodně koncipován.
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3. Posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění

Posuzování zdravotního stavu pojištěnců provádí ošetřující lékař nebo příslušné 

orgány nemocenského pojištění.

Mezi orgány nemocenského pojištění patří:

 okresní správy sociálního zabezpečení

 Česká správa sociálního zabezpečení

 služební orgány

 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ošetřujícím lékařem se pro účely zákona rozumí  zdravotnické  zařízení,  které 

svými lékaři poskytuje pojištěnci nebo jiné posuzované osobě ambulantní, ústavní nebo 

lázeňskou péči, s výjimkou zařízení záchranné služby a pohotovostní služby, a zařízení 

závodní  preventivní  péče při  ošetřování  pojištěnce v rámci  první pomoci,  pokud má 

oprávnění k léčebné péči.34 

Pro  účely  pojištění  se  ošetřujícím  lékařem  nebo  orgánem  nemocenského 

pojištění  posuzuje  dočasná  pracovní  neschopnost,  pracovní  schopnosti  po  uplynutí 

podpůrčí  doby  nebo  zdravotního  stavu  pro  účely  poskytování  peněžité  pomoci 

v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství.

Dočasnou pracovní neschopností se rozumí ve smyslu zákona č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském  pojištění  stav  způsobený  poruchou  zdraví  nebo  jinými  zákonem 

uvedenými důvody, který zaměstnanci neumožňuje:

 vykonávat dosavadní pojištěnou činnost ( a v případě, že porucha zdraví 

trvá déle než 180 kalendářních dní i jinou než dosavadní činnost)

 plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání podle zvláštního, vznikla-li 

dočasná pracovní neschopnost v ochranné lhůtě nebo trvá-li dočasná 

pracovní neschopnost po skončení dosavadní pojištěné činnosti, 

a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání35

34 Ustanovení § 54, odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů
35 Ustanovení § 55, odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů
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Ošetřující  lékař  vystaví  při  vzniku  dočasné  pracovní  neschopnosti  pojištěnci 

tiskopis  „Rozhodnutí  o  dočasné  pracovní  neschopnosti“,  jehož  prostřednictvím 

uplatňuje zaměstnanec u zaměstnavatele náhradu mzdy.  Osoba samostatně výdělečně 

činná a zahraniční zaměstnanec jej předává přímo příslušné okresní správě sociálního 

zabezpečení.  V  prohlášení  též  musí  uvést,  kdy  naposledy  vykonával  výdělečnou 

činnost.

Zaměstnavateli  se přiznává oprávnění  kontrolovat,  zda zaměstnanec  v období 

prvních 14 kalendářních dní a v období 1. ledna 2011 do 31. prosince 201336 po dobu 

prvních  21  kalendářních  dní  dočasné  pracovní  neschopnosti,  v  němž  mu 

od zaměstnavatele náleží náhrada mzdy nebo platu, dodržuje režim dočasné pracovní 

neschopnosti, jde - li o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah 

povolených  vycházek.  Celkový  rozsah  vycházek  činí  maximálně  6  hodin  denně, 

a to v době  od 7  do  19 hodin.  V případě,  že  nemocný  poruší  léčebný  režim,  může 

zaměstnavatel náhradu mzdy snížit, popřípadě ji neposkytnout, a to i zpětně, pokud se 

zaměstnanec nezdržoval v místě pobytu.  Zaměstnavatel nesmí snížit nebo neposkytnout 

náhradu mzdy či platu v případě, že zaměstnanci byla z tohoto důvodu dána výpověď.

36 Zákonem č. 347/2010Sb., bylo dočasně prodlouženo období, v němž je poskytována náhrada mzdy       
z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
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4. Organizace a provádění nemocenského pojištění

Organizace  a  provádění  nemocenského  pojištění  upravuje  část  pátá  zákona 

o nemocenském  pojištění.  Soustava  orgánů,  které  provádějí  nemocenské  pojištění, 

se v zásadě přebírá z dosavadní právní úpravy nemocenského pojištění a nemocenské 

péče.37  Mezi  orgány  nemocenského  pojištění  patří  okresní  správy  sociálního 

zabezpečení,  Česká  správa  sociálního  zabezpečení,  služební  orgány  a  Ministerstvo 

práce  a  sociálních  věcí.  Služebními  orgány  jsou  Ministerstvo  obrany,  Ministerstvo 

vnitra, Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství cel, Generální inspekce 

bezpečnostních  sborů,  Bezpečnostní  informační  služba  a  Úřad  pro  zahraniční  styky 

a informace. 

Okresní správy sociálního zabezpečení patří k organizačním složkám státu. Mají 

postavení organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení, a to pro účely 

hospodaření  s  majetkem  státu,  včetně  prosředků  státního  rozpočtu,  účetnictví 

a  pracovně  právních  vztahů.  Z  úkolů,  kterými  jsou  okresní  správy  sociálního 

zabezpečení   pověřovány,  jmenujme  například  rozhodování  v  1.  stupni  ve  věcech 

pojištění, výplata dávek, vedení evidence spojené s výplatou dávek a další. 

Česká správa sociálního zabezpečení je největší a v rámci státní správy České 

republiky zcela  vyjímečnou finančně správní  institucí,  která  spravuje agendu zhruba 

8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu 

důchodů  a  měsíčně  kolem  200  tisíc  dávek  nemocenského  pojištění.  Do  státního 

rozpočtu přispívá více než jednou třetinou příjmů, a to výběrem pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Kromě  důchodového  a  nemocenského  pojištění  má  na  starosti  i  lékařskou 

posudkovou  službu.  Dále  plní  úkoly  vyplývající  z  mezistátních  úmluv  o  sociálním 

zabezpečení  a  podle  koordinačních  nařízení  Evropské  unie  je  styčným místem vůči 

zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité 

dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Kompetence  České  správy  sociálního  zabezpečení  jsou  upraveny  zákonem 

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

37 ŽENÍŠKOVÁ, Marta, PŘIB, Jan: Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 
od 1.1.2011. Olomouc: Anag, 2011, 248 s. ISBN 978 – 80 – 7263 -  642 - 6
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předpisů. Mezi její nejdůležitější úkoly patří dle zákona o nemocenském pojištění řízení 

a kontrola činnosti okresních správ sociálního zabezpečení v oblasti pojištění, ve věcech 

pojištění  rozhoduje  o  odvoláních,  v  nichž  v  prvním stupni  rozhodla  okresní  správa 

sociálního zabezpečení, dále vede registr pojištěnců a registr zaměstnavatelů a mnohé 

další. 

Podobné  úkoly  jako  Česká  správa  sociálního  zabezpečení  a  okresní  správy 

sociálního zabezpečení  mají  služební orgány.  Tyto  orgány v oborech své působnosti 

plní při provádění pojištění příslušníků a pojištění odsouzených osob úkoly stanovené 

zákonem o  nemocenském  pojištění,  nejde  –  li  o  úkoly,  které  plní  služební  útvary, 

věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence.

Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí  České  republiky  je  ústředním  orgánem 

státní správy České republiky. Jeho působnost je vymezena v § 9 zákona č. 2/1969 Sb., 

o  zřízení  ministerstev  a  jiných ústředních  orgánů státní  správy,  ve  znění  pozdějších 

předpisů.

Přesné úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky pro rámec 

nemocenského  pojištění  jsou  dány  ustanovením  §  87  zákona  č.  187/2006  Sb, 

o nemocenském pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky  řídí 

a kontroluje výkon státní správy v pojištění,  kontroluje a řídí Českou správu sociálního 

zabezpečení  při  provádění  pojištění,  koordinuje  a  usměrňuje  provádění  pojištění 

ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení a ke služebním orgánům a zajišťuje 

sledování účelného vynakládání prostředků státu určených na pojištění.

Zásadní změnou oproti dosavadní právní úpravě je to, že nemocenské pojištění 

provádí a nemocenské vyplácí pro všechny pojištěnce38 pouze okresní správa sociálního 

zabezpečení.  Původně  zaměstnavatelé,  kteří  zaměstnávali  více  než  25  zaměstnanců, 

vypočítávali dávky nemocenského pojištění a vypláceli je. 

Orgány  nemocenského  pojištění  mají  také  některé  pravomoci  vůči 

zaměstnavatelům.  Okresní  správy  sociálního  zabezpečení  mohou  vyzvat 

zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více jak 26 zaměstnanců, aby se dostavili na okresní 

38 Vyjímku tvoří příslušníci, osoby ve vazbě a odsouzení
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správu sociálního zabezpečení k provedení kontroly plnění jejich povinností.  Mohou 

také přezkoumat správnost a úplnost záznamů a hlášení, které vedou zaměstnavatelé.39

Zákon  dále  stanoví  úkoly  pro  zaměstnavatele,  které  můžeme  rozdělit 

do tří skupin: 

 oznamovací

 evidenční

 přijímání žádostí od zaměstnanců

Oznamovací  povinností  zaměstnavatele  se  rozumí  povinnost  zaměstnavatele 

přihlásit se nebo odhlásit nejpozději do 8 kalendářních dnů od svého vzniku či zániku 

do registru zaměstnavatelů. Dále musí oznámit den nástupu a den skončení zaměstnání 

zaměstnance  a  také  jakoukoliv  změnu  údajů.  Lhůta  pro  jednotlivá  oznámení  je 

stanovena na 8 kalendářních dní a podává se na předepsaných tiskopisech. Od 1. ledna 

2012 u zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu a zaměstnance 

uvedného v  § 6 odst. 340 oznamuje zaměstnavatel den nástupu zaměstnance do tohoto 

zaměstnání  až  do  konce  kalendářního  měsíce  následujícího  po  kalendářním měsíci, 

v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Jestliže tento zaměstnanec však 

uplatní nárok na výplatu dávky v této lhůtě a zaměstnavatel ještě den nástupu tohoto 

zaměstnance  do zaměstnání  neoznámil,  učiní  zaměstnavatel  toto  oznámení  současně 

s předáním žádosti tohoto zaměstnance o dávku nemocenského pojištění. Uvedené platí 

též pro zaměstnání zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce. 

Evidenční povinnost obsahuje povinnost zaměstnavatele vést evidenci o svých 

zaměstnancích  účastných  na  nemocenském  pojištění,  která  musí  pro  tyto  účely 

obsahovat údaje uvedené v § 95 zákona o nemocenském pojištění. 

Přijímání žádostí od zaměstnanců spočívá v povinnosti zaměstnavatele přijímat 

žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a další podklady potřebné 

pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými 

39 ŽENÍŠKOVÁ, Marta, PŘIB, Jan: Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady 
od 1.1.2011. Olomouc: Anag, 2011, 248 s. ISBN 978 – 80 – 7263 -  642 - 6
40 tj. zaměstnanec, jehož krátkodobá zaměstnání v jednom kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele 
založila účast na nemocenském pojištění
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pro  výpočet  dávek  předávat  příslušné  okresní  správě  sociálního  zabezpečení.  Údaje 

potřebné pro výpočet dávek se předávají na předepsaném tiskopisu.

Tuto  změnu  bych  ohodnotila  jako  posun  k  lepšímu.  Zaměstnavateli  ubyly 

starosti  s  administrativou  a  stát,  který  dávky  vyplácí  má  lepší  přehled  a  kontrolu 

o výplatě dávek. 

V  řízení  před  orgány  nemocenského  pojištění  se  postupuje  podle  zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, nestanoví – li zákon o nemocenském pojištění jinak.         

Okresní správy sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení 

a Městská  správa sociálního  zabezpečení  Brno rovněž rozhodují  ve věcech pojištění 

v řízení  o  správních  deliktech  fyzických  a  právnických  osob.  Tyto  delikty  jsou 

označovány  jako  přestupky.  V  řízení  o  přestupcích  se  postupuje  podle  zákona 

č. 200/1990  Sb.,  o  přestupcích,  ve  znení  pozdějších  předpisů,  pokud  zákon 

o nemocenském pojištění nestanoví něco jiného. 

V  prvním stupni  zpravidla  rozhoduje  okresní  správa  sociálního  zabezpečení, 

Pražská správa sociálního zabezpečení a Městská správa sociálního zabezpečení Brno, 

v druhém stupni Česká správa sociálního zabezpečení.  V některých případech zákon 

o nemocenském  pojištění  odvolání  nepřipouští.  Jedná  se  o  odnětí  nemocenského 

z důvodu  ukončení  pracovní  neschopnosti  nebo  karantény  nebo  odnětí  ošetřovného 

z důvodu  ukončení  potřeby  ošetřování,  povolení  placení  přeplatku  na  dávce  nebo 

regresivní náhrady ve splátkách a prominutí povinnosti uhradit přeplatek na dávce nebo 

zaplatit regresivní náhradu. 

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu ve věcech nemocenského pojištění lze podat 

žalobu. 

4.1 Výplata dávek 

Dávky vyplácí  příslušná okresní správa sociálního zabezpečení prostřednictvím 

účtu České správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího 

po dni, v němž jí  byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky včetně příslušných 

podkladů doručen. Zaměstnanec je povinen v žádosti  o výplatu dávky uvést, kterým 

z uvedených  způsobů  má  být  dávka  vyplacena.  Upřednostní-li  výplatu  na  svůj  účet 

vedený u peněžního ústavu v České republice,  uvede v žádosti o dávku číslo tohoto 
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účtu. Druhou možností je výplata v hotovosti (poštovní poukázkou); v takovém případě 

hradí náklady za doručení. O druhu vyplacené dávky, denní výši dávky, výši denního 

vyměřovacího základu a době, za kterou byla dávka vyplacena,  vydá okresní správa 

sociálního zabezpečení zaměstnanci písemné oznámení. Nebude-li zaměstnanec s výší 

dávky  souhlasit,  zahájí  okresní  správa  sociálního  zabezpečení  řízení  o  dávce, 

jehož výsledkem bude správní rozhodnutí, proti němuž má možnost podat odvolání.

V  případě  výplaty  dávek  do  ciziny  vyplácí  okresní  správa  sociálního 

zabezpečení dávku nemocenského pojištění na základě žádosti pojištěnce a jen na účet 

pojištěnce. Náklady této výplaty platí příjemce dávky nemocenského pojištění. Orgán 

nemocenského pojištění,  který dávku do ciziny vyplácí,  je povinen zveřejnit  způsob 

stanovení těchto nákladů. 
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5. Právní úprava nemocenského pojištění v mezinárodních 
smlouvách a předpisech Evropské Unie

Jedním z aspektů ovlivňující vnitrostátní právní úpravu v oblasti nemocenského 

pojištění  je  bezpochyby  právní  úprava  přijatá  mezi  jednotlivými  státy  a  členství 

v různých mezinárodních  a  nadnárodních  organizacích.  Pro  zkoumání  a  porozumění 

právní úpravy je nezbytná orientace v základních právních dokumentech mezinárodních 

společenství, které mají na vnitrostátní úpravu nemalý vliv.

5.1 Organizace spojených národů

Organizace spojených národů41 je mezinárodní organizací, která byla založena 

26. června 1945 v San Franciscu. Jejím hlavním cílem je zachování mezinárodního míru 

a bezpečnosti  a  zajištění  mezinárodní  spolupráce.  Členství  v  OSN  je  založeno 

na  principu  suverénní  rovnosti,  státy  mají  svá  zastoupení,  tzv.  stálé  mise,  zejména 

v hlavním sídle OSN New Yorku, ale také např. v Ženevě nebo ve Vídni.

V sociální oblasti působí OSN prostřednictvím Centra pro lidská práva, Centra 

pro sociální rozvoj a humanitní záležitosti a Evropského centra pro výzkum a vzdělání 

v sociální péči.  Sociální  činností se zabývají  i  další  specializované organizace OSN, 

především Mezinárodní organizace práce, Světová zdravotnická organizace, UNESCO, 

UNICEF, Světová banka a další.

Mezi  jeden  z  největších  úspěchů  OSN  patří  vytvoření  uceleného  souboru 

právních norem na ochranu lidských práv, jehož základem je Charta OSN a Všeobecná 

deklarace  lidských práv.  Deklarace  ve svém čl.  22 stanoví:  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. V  čl.  25  hovoří  o  právu  na  sociální  péči  a  o  právu 

na  zabezpečení  při  pracovní  nezpůsobilosti  a  v  jiných  případech  ztráty  prostředků 

k obživě  v  důsledků  okolností  nezávislých  na  vůli  člověka. Vzhledem  k  tomu, 

že Všeobecná deklarace lidských práv neměla charakter právně závazného dokumentu, 

41 United Nations Organization, zkratka UNO
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usilovala  OSN o  zakotvení  základních  standardů  lidských  práv  a  svobod  ve  formě 

mezinárodních smluv, které by se po přijetí a ratifikaci jednotlivými státy staly součástí 

jejich vnitřního zákonodárství. 

Tato snaha vyústila v přijetí dvou paktů – Mezinárodního paktu o občanských 

a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech.  Oba  pakty  byly  19.  prosince  1966  v  New  Yorku  připraveny  k  podpisu. 

V platnost však vstoupily až v roce 1976. Právo na sociální zabezpečení a především 

právo  na  sociální  pojištění  je  deklarováno  v  čl.  9  Mezinárodního  paktu 

o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 

5.2 Mezinárodní organizace práce

Mezinárodní  organizace  práce42 je  specializovanou  organizací  OSN  usilující 

o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Byla 

založena 11. dubna 1919 ve Versailles jako stálé zřízení Společenství národů s cílem 

podpory  světového  míru  na  základě  sociální  spravedlnosti.  Od  14.  prosince  1946 

je specializovanou organizací OSN se sídlem v Ženevě.

Cílem  ILO  je  zlepšování  pracovních  a  životních  podmínek  přijímáním 

mezinárodních  pracovních  úmluv  a  doporučení  stanovujících  minimální  standardy 

v oblastech jako jsou mzdy, pracovní doba a podmínky zaměstnání a sociální jistoty. 

ILO se zabývá rovněž výzkumem a aktivitami  technické  kooperace  včetně  přípravy 

na  povolání  a  rozvoje  managementu  s  cílem podpory  demokracie  a  lidských  práv, 

snížení nezaměstnanosti a chudoby, jakož i ochrany pracujících.

Zásadní  význam v oblasti  sociálního  zabezpečení  má  Úmluva  o  minimálním 

normách sociálního zabezpečení č.  102 z roku 1952, upravující  minimální  standardy 

odpovídající jednotlivým sociálním událostem. Jedná se o dávky v nemoci, mateřství, 

dávky poskytované rodinám,  dávky ve stáří,  dávky v invaliditě,  dávky poskytované 

pozůstalým, dávky v nezaměstnanosti a dávky poskytované v případě pracovních úrazů 

a  nemocí  z  povolání.  Osobní  působnost  úmluvy  určí  sám  stát,  který  ji  podepsal, 

podle  uvedených  alternativ,  tedy  nevztahuje  se  již  na  některé  oblasti  ekonomické 

42 International Labour Organization, zkratka ILO
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aktivity, jak tomu bylo doposud v mezinárodních úmluvách v této oblasti. Nově je také 

upraven princip závislosti výpočtu dávek na výši mzdy v příslušném státě.

Česká  socialistická  republika  ratifikovala  Úmluvu  o  sociálním  zabezpečení 

v roce 1990 s výhradou článků IV a VI. Stala se vzorem pro vypracování Evropského 

zákoníku  sociálního  zabezpečení,  což  se  odráží  na  velmi  podobném  znění  obou 

dokumentů, stejném členění a principu právní úpravy.

Z dalších úmluv můžeme uvést např. Úmluvu o ochraně mateřství č. 103 z roku 

1952,  Úmluvu  o  rovném  zacházení  s  cizinci  jako  s  vlastními  občany  v  sociálním 

zabezpečení č. 118 z roku 1962 apod.

5.3 Rada Evropy

Na evropském území sehrávají důležitou roli dokumenty Rady Evropy.43 Rada 

Evropy byla ustavena jako mezivládní organizace dne 5. května 1949 a jejím hlavním 

cílem je  ochrana  lidských práv a  pluralitní  demokracie.  V současné  době má  Rada 

Evropy  47  členských  států  a  sídlí  ve  Štrasburku.  Činnost  v  oblasti  sociálního 

zabezpečení organizuje Výbor pro sociální zabezpečení.

Pod záštitou Rady Evropy vznikla celá řada dokumentů týkajících se sociálního 

zabezpečení. Mezi významné mezinárodní  úmluvy věnované problematice sociálního 

zabezpečení  patřily  např.  Evropské  prozatímní  dohody  o  sociálním  zabezpečení 

(č.12 a 13) z roku 1953. Zaměřovaly se především na rovnost zacházení s příslušníky 

smluvních  stran  při  aplikaci  národních  předpisů  a  na  zahrnutí  těchto  příslušníků 

do  okruhu  platnosti  všech  bilaterálních  nebo  multilaterálních  smluv  uzavřených 

signatářskými státy.

Bezpochyby největšího významu z hlediska lidských práv a základních svobod 

dosáhly Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Evropská 

sociální Charta. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod je nejdůležitější 

lidskoprávní  úmluvou  sjednanou  v  rámci  Rady  Evropy  a  základem  regionální 

mezinárodněprávní  ochrany  lidských  práv  v  Evropě.  Byla  podepsána  v  Římě  dne 

4.  listopadu  1950.  Československo  bylo  roku  1992  vůbec  prvním  státem  střední 

a východní Evropy, který se stal stranou Úmluvy (úmluva byla ratifikována 18. března 

43 Council of Europe, zkratka CoE
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1992). Úmluva je zaměřena především na práva občanská a politická, práv sociálních 

se  dotýká  pouze  okrajově.  Evropská  sociální  charta  byla  sjednána  18.  října  1961 

v  Turíně  a  je  považována  za  obdobu  Evropské  úmluvy  o  ochraně  lidských  práv 

a základních svobod v oblasti sociálních práv. Česká a Slovenská republika signovala 

Evropskou sociální chartu vč. Dodatkového protokolu č. 128 a novelizujícího Protokolu 

v roce 1992 a v roce 1993 signovala tyto dokumenty nově vzniklá Česká republika. 

Amsterodamskou  smlouvou  byla  Evropská  sociální  charta  uznána  za  standard 

sociálních práv v Evropské unii.44

Dalším  důležitým dokumentem je  Evropský  zákoník  sociálního  zabezpečení, 

který  byl  přijat  v  roce  1964  ve  Štrasburku.  Jménem  České  republiky  byl  zákoník 

podepsán ve  Štrasburku v  roce  2000.  Byl  vypracován  ve  spolupráci  s  Mezinárodní 

organizací práce. Signatáři tohoto zákoníku ho nemuseli přijímat jako celek, nýbrž se 

zavázat jen k jeho jednotlivým částem za splnění podmínek v něm stanovených.

Na  půdě  Rady  Evropy  byla  rovněž  přijata  v  roce  1972  Evropská  úmluva 

o  sociálním  zabezpečení,  která  zaujímá  přední  místo  mezi  úmluvami  Rady Evropy. 

Svým způsobem navazuje na Prozatímní dohody o sociálním zabezpečení z roku 1953. 

Evropská  úmluva  je  založena  na  čtyřech  základních  principech:  rovnosti  zacházení, 

aplikace jediného zákonodárství,  zachování práv ze sociálního zabezpečení a výplata 

dávek  do  ciziny.  Tyto  principy  jsou  uplatňovány  jako  základní  principy  sociálního 

zabezpečení v mezinárodním měřítku.

5.4 Dvoustranné mezinárodní smlouvy

V  oblasti  koordinace  sociálního  zabezpečení  se  dále  uplatňují  dvoustranné 

smlouvy.  Smlouvy  upravují  rovnost  zacházení  s  vlastními  státními  příslušníky 

a  státními  příslušníky  ostatních  smluvních  stran  v  oblasti  sociálního  zabezpečení, 

poskytnutí, zachování a znovunabytí práv sociálního zabezpečení migrujícím osobám. 

Vzhledem k čl. 10 Ústavy mají tyto smlouvy přednost před zákonem.

Vesměs  jsou  dvoustranné  mezinárodní  smlouvy,  jimiž  je  Česká  republika 

vázána,  konfigurovány  na  čtyřech  základních  principech,  na  nichž  je  tvořena 

44 PAVLÍČEK, Václav a kol.: Ústava a ústavní řád ČR, Komentář, 2. doplněné a rozšířené vydání, 2. díl, 
Práva a svobody. Praha: Linde, 2002, 1164 s. ISBN 80 – 7201 – 391 - 2
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i koordinace právních úprav v oblasti sociálního zabezpečení u nadstátních společenství. 

Tyto čtyři základní principy ovlivňující mezinárodní úpravu jsou:

 princip rovného zacházení

 princip uplatňování právního řádu jednoho státu

 princip sčítání dob pojištění

 princip zachování nabytých práv

Princip  rovného  zacházení  vychází  ze  zákazu  diskriminace  z  důvodu  státní 

příslušnosti, což je stěžejní zásadou v oblasti ochrany lidských práv. Ve všech právních 

dokumentech upravujících lidská práva je umístěn v předních ustanoveních. Migrující 

osoba,  která  není  příslušníkem státu,  kde pobývá,  má zde stejná práva a povinnosti 

podle zákonodárství tohoto státu jako jeho státní příslušník za předpokladu, že mezi 

státy byla uzavřena mezinárodní smlouva či se na ně vztahuje jiná právní úprava.

Princip  uplatňování  právního  řádu  jednoho  státu  předchází  kolizím, které 

by mohly nastat v případech, že migrující osoba nebude spadat do působnosti právního 

řádu žádného státu a nebude tedy dostatečně sociálně chráněna a nebo naopak bude 

spadat do působnosti  dvou nebo více právních řádů různých států a nárok na dávku 

by vznikal ve 2 státech. Tato otázka je nejčastěji řešena aplikací právního řádu státu, 

v  němž je  vykonávána  výdělečná  činnost.45 Z  tohoto  pravidla  existují  vyjímky jako 

například  u  zaměstnanců  přidělených  k  práci  do  zahraničí,  zaměstnanců  leteckých 

společností, zaměstnanců námořních lodí, státních úředníků, diplomatů.

Princip  sčítání  dob pojištění  eliminuje  nevýhodu migrujících  osob v případě, 

že  by  v  žádném  státě  nesplnily  podmínky  nároku  na  dávku,  která  je  podmíněna 

tzv. čekací dobou. Pro vznik nároku na dávku musí být jedinec nejdříve po stanovenou 

dobu  účasten  pojištění  buď  formou  placení  příspěvku  nebo  formou  výkonu  práce 

event.  pobytu  na  území  státu.46 Takto  získané  doby pojištění  v  jednotlivách  státech 

se pak pojištěnci sčítají, pokud se vzájemně nekryjí.

45 Princip lex loci laboris
46 GREGOROVÁ, Zdeňka : Důchodové systémy, 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 212 s. 
ISBN 80 – 210 – 2003 – 2
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Princip zachování nabytých práv neboli princip výplaty dávek do ciziny spočívá 

v závazku smluvních stran k tomu, že se vzdají ustanovení a doložek, které by vázaly 

výplatu dávek oprávěné osobě na podmínku trvalého pobytu na území příslušného státu.

Všechny  uvedené  principy  se  více  či  méně  objevují  v  dvoustranných 

mezinárodních  smlouvách,  které  v  oblasti  sociálního  zabezpečení  Česká  republika 

uzavřela s jinými státy.

Příkladem  můžeme  uvést  Smlouvu  mezi  Českou  republikou  a  Chilskou 

republikou o sociálním zabezpečení  z  roku 2000,  Smlouvu mezi  Českou republikou 

a Japonskem o sociálním zabezpečení z roku 2008, Smlouvu mezi Českou republikou 

a Austrálií z roku 2009 apod.

5.5 Evropská unie

Evropská unie47 je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření 

v roce 2007 tvoří 27 evropských států. EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy 

o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský 

integrační  proces  od  padesátých  let.  Základy  EU  byly  položeny  jen  několik  let 

po doznění  druhé světové války.  První  krok evropské integrace  spočíval  v  upevnění 

hospodářské spolupráce.

Dalším  krokem  byl  vznik  Evropského  společenství  uhlí  a  oceli  (ESUO), 

Evropského  hospodářského  společenství  (EHS)  a  Evropského  společenství 

pro atomovou energii (EUROATOM). Po jejich sloučení lze již mluvit o Evropských 

společenstvích.

Evropské právo dělíme na právo primární a sekundární. Do primárního práva 

řadíme  zakládací  smlouvy  tří  výše  uvedených  společenství  –  ESUO,  EHS 

a  EUROATOM,  včetně  jejich  změn,  dodatků,  protokolů,  prohlášení  a  smlouvy 

o přistoupení jednotlivých členských států. Dále bychom do této skupiny mohli zařadit 

prameny práva jako obecné právní zásady evropského práva a základní lidská práva. 

Právo sekundární tvoří nařízení, směrnice, doporučení a stanoviska. 

Evropská unie je založena na zásadách právního státu. To znamená, že veškerá 

činnost  se  odvíjí  od  smluv,  s  nimiž  všechny  členské  země  vyslovily  dobrovolný 

47 European Union, zkratka EU
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a demokratický souhlas. Tyto závazné dohody stanovují cíle Evropské unie v mnoha 

oblastech její činnosti.

Jedním z hlavních cílů je podpora dodržování lidských práv jak v rámci Unie, 

tak  na  celém  světě.  Lidská  důstojnost,  svoboda,  demokracie,  rovnost,  právní  stát 

a dodržování lidských práv – to jsou hlavní hodnoty Evropské unie. V roce 2009 byla 

podepsána  tzv.  Lisabonská  smlouva,  jejíž  součástí  je  i  Listina  základních  práv  EU. 

Díky tomu jsou všechna tato práva uvedena společně v jediném dokumentu. Musí je 

dodržovat jak orgány Evropské unie, tak vlády členských zemí (kdykoli uplatňují právo 

EU).

Současná evropská úprava sociálního zabezpečení je založena na harmonizaci 

a  koordinaci  vnitrostátních  úprav  jednotlivých  států,  tedy  na  jejich  sblížení  nikoliv 

sjednocení. To znamená, že v členských státech existují samostatné systémy sociálního 

zabezpečení, které jsou však ovlivněny společnými zásadami. 

Významným dokumentem je nařízení Rady č. 1408/71, o uplatňování systémů 

sociálního  zabezpečení  na  zaměstnané  osoby a  jejich  rodiny pohybující  se  v  rámci 

Společenství a nařízení Rady č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

č.1408/71.48

Ve  vztahu  k  zemím  Evropské  unie  se  od  1.  května  2010  aplikují  pravidla 

upravená  v  nových  koordinačních  nařízeních,  jimiž  jsou  nařízení  Evropského 

parlamentu  a  Rady (ES)  č.  883/2004,  o  koordinaci  systémů  sociálního  zabezpečení 

a nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  987/2009,  kterým  se  stanoví 

prováděcí  pravidla  k  nařízení  (ES)  č.  883/2004  o  koordinaci  systémů  sociálního 

zabezpečení.49 Nová  koordinační  nařízení  kryjí  dávky,  které  jsou  vyjmenovány 

v čl. 3 odstavce 1 nařízení 883/2004. Původní úpravu rozšiřují o dávky otcovské, které 

staví na roveň dávkám poskytovaným v mateřství, dále o dávky předdůchodové, které 

český stát zatím nezná, a o dávky dlouhodobé péče. K určitému posunu došlo i v oblasti 

osobního rozsahu, neboť nová nařízení zahrnují i osoby neaktivní. Nová koordinační 

48 Vztahují se nadále na Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko a na občany třetích zemí, 
migrujících v rámci Velké Británie
49 Od 1.4.2012 se zavázalo k aplikaci nových koordinačních nařízení Švýcarsko
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nařízení se od 1. ledna 2011 aplikují  i na občany třetích zemí migrujících v rámci EU50 

a to prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1231/2010. 

Na  úplný  závěr  této  kapitoly  a  pro  její  úplnost  nesmím  opomenout  uvést 

dokument,  který  sehrává  v  životě  Evropské  unie  důležitou  roli.  Jedná  se  o  Chartu 

základních  práv Evropské unie,  vyhlášenou v roce 2000 na summitu Evropské rady 

v Nice. Charta se považuje za první mezinárodní dokument, který v sobě zahrnuje jak 

klasická  lidská práva a  svobody,  tak i  práva sociální.  Listina  je  členěna  do 7 hlav. 

Kromě poslední, týkající se aplikace, pokrývají hlavy 1-6 jednotlivé tematické okruhy 

základních  lidských  práv:  důstojnost,  svobody,  rovnost,  solidarita,  občanská  práva 

a  soudnictví.  Listina  vešla  v platnost  spolu s Lisabonskou smlouvou,  tj.  1.  prosince 

2009.

50 Nevztahuje se na  Dánsko, Švýcarko a Velkou Británii
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6. Nemocenské pojištění ve vybraných evropských státech 

V této kapitole bych se ráda věnovala vybraným evropským státům, konkrétně 

Velké Británii,  Německu, Polsku a Slovensku s cílem poukázat na rozdílnost úpravy 

v jednotlivých státech.

6.1 Velká Británie

6.1.1 Historie a koncepce nemocenského pojištění

První  ucelenou  právní  úpravu  chudinské  péče  můžeme  spatřovat 

v alžbětinských zákonech na přelomu 16. století. V 19. století byly farnostmi budovány 

workhousy pro lidi bez prostředků, kterými byli tuláci, nezaměstnaní a nemocní. Jejich 

existence skončila až ve 40. letech 20. století zásluhou lorda Beweridge.51 Na počátku 

20.  století  bylo  uzákoněno  důchodové  pojištění,  zdravotní  pojištění  a  pojištění 

v nezaměstnanosti.

Během druhé světové války se zrodila myšlenka lorda Beweridge a jeho sociální 

stát.  Beweridgova  zpráva  z  roku  1942  vycházela  ze  zkušeností  předválečného 

švédského  zdravotnictví,  jež  bylo  předlohou  navrhovaného  modelu.  Smyslem  bylo 

založit  systém  sociálního  pojištění  a  navazující  služby.  Dávky  měly  být  stanoveny 

jednotně,  podílet  se  měli  zaměstnanci,  zaměstnavatelé  a  stát.  Systém byl  podmíněn 

vysokou zaměstnaností.  Důraz byl kladen na univerzální pokrytí,  nikoliv na štědrost. 

Tento Beweridgův model byl přijat po druhé světové válce v roce 1946. Nedostatky 

tohoto modelu můžeme spatřovat v dlouhých čekacích dobách na neurgentní zákroky 

nebo  v  nedostatku  soutěživosti  mezi  zdravotnickými  zařízeními  v  rámci  pojistného 

systému a také v malé motivaci obyvatel k péči o své zdraví.

Velkou Británii  můžeme zařadit  mezi  státy tzv.  liberálního modelu.  Důraz je 

kladen na trh práce, kde by se lidé měli především zajistit. Úloha státu je připisovaná 

až při sociální pomoci.

51 Britský ekonom, politik a státní reformátor, jehož jméno je spojováno s položením základů tzv. welfare 
state. 
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Ve Velké Británii rozlišujeme tři systémy zdravotní péče. Jeden platí  pro Anglii 

a  Wales,  druhý  pro  Skotsko  a  poslední  pro  Severní  Irsko.  Dále  se  budu  věnovat 

systému, který je platný pro Anglii a Wales.

6.1.2 Dávky nemocenského pojištění

V rámci nemocenského pojištění jsou poskytovány následující dávky:

 Zákonná dávka v nemoci

 Těžká pracovní neschopnost

 Zákonný příspěvek v mateřství

Nevznikne-li  nárok na  dávku od jedné instituce,  vzniká  nárok na  obdobnou, 

ale od instituce jiné.

Zákonnou  dávku  v  nemoci52 hradí  zaměstnavatel  zaměstnanci  v  pracovní 

neschopnosti maximálně po dobu 28 týdnů. Podmínky nároku jsou věk 16 až 65 let, 

nemoc v posledních čtyřech nebo více po sobě jdoucích dnech a dosažení stanoveného 

minimálního týdenního výdělku. Vyplácí se běžně jen za pracovní dny, za první 3 dny 

nemoci na ni není nárok.

Těžká pracovní neschopnost představuje stav, kdy je pojištěnec neschopen práce 

po dobu 28 týdnů a vyčerpal již zákonnou dávku v nemoci, ale nemá nárok na dávku 

v pracovní neschopnosti.

Pro peněžitou pomoc v mateřství53 je podmínkou pro vznik nároku na dávku 

v  mateřství  nepřetržité  zaměstnání  po  dobu  minimálně  26  týdnu  do  15.  týdne 

před  týdnem očekávaného  porodu.  Většinou  se  požaduje,  aby  tato  zaměstnání  byla 

splněna kontinuálně u jednoho zaměstnavatele. Mohou ovšem nastat situace, které toto 

pravidlo  prolamují.  Stejně  tak  může  dojít  k  modifikaci  této  podmínky  v  případě 

předčasného porodu. Další důležitou podmínkou pro vznik nároku na peněžitou pomoc 

v mateřství je minimální příjem 109 liber týdně.

52 Sick Pay
53 Statutory Maternity Pay
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Peněžitá  dávka v mateřství  se poskytuje  nejdéle  po dobu 39 týdnů a stanoví 

se procentní  sazbou  z  příjmů.  Výše  této  dávky  činí  90% hrubého  příjmu  po  dobu 

prvních šesti týdnů. Horní limit není stanoven. V následujících 33 týdnech se vyplácí 

dávka  nižší.  Peněžitá  pomoc  v  mateřství  se  vyplácí  stejným způsobem jako  mzda. 

V případě více zaměstnání náleží dávka z každého z nich.

Kdo  nemá  nárok  na  peněžitou  pomoc  v  mateřství,  náleží  mu  Maternity 

Alowance.  Náleží  zaměstnankyni,  která  byla  zaměstnaná  alespoň po dobu 26 týdnů 

v  66  týdnech  před  týdnem  očekávaného  porodu  a  v  tomto  období  dosahuje  její 

průměrný výdělek aslespoň 30 liber po dobu 13 týdnů. Poskytuje se maximálně po dobu 

39  týdnů  ve  výši  136,78  liber  nebo  90%  průměrného  hrubého  výdělku.  Nejdříve 

se vyplácí 11 týdnů před očekávaným porodem, nejdéle ode dne porodu.54

6.2 Německo

6.2.1 Historie a koncepce nemocenského pojištění

 V  Německu  má  moderní  nemocenské  pojištění  původ  v  18.  století  a úzce 

souvisí se jménem Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, německý kancléř, zavedl 

nemocenské  pojištění  jako  první  část  sociálního  pojištění.  Nejdříve  platilo  pouze 

pro občany s nízkým příjmem. Dvě třetiny dávky byly závislé na mzdě. Tento podíl 

se postupem času zvyšoval.

V  roce  1911  vznikl  zákon  o  nemocenském  pojištění  pro  zaměstnance. 

Pro zaměstnance s vyšším příjmem a pro osoby samostatně výdělečně činné se vyvinuly 

soukromé podniky soukromého nemocenského pojištění s nízkými vstupními příspěvky. 

To platilo pro mladé pojištěnce. S rostoucím věkem pojištěnců rostla výše příspěvků. 

Nejvyšší byla pro důchodce.

Období  do  konce  první  světové  války  bylo  ve  znamení  odstraňování 

roztříštěnosti  úprav sociálního zabezpečení.  V letech 1918 – 1933 se objevuje snaha 

bojovat s nezaměstnaností a s naprostým selháním sociálního zabezpečení v době krize.

54 Informace pro tuto kapitolu jsem čerpala z www: <www.direct.gov.uk/en>
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S nástupem nacismu se objevují i v oblasti sociálního zabezpečení myšlenky nacistické 

ideologie,  jakými  jsou  například  silná  pronatalitní  politika,  péče  o  matky  s  dětmi 

a nadřazenost árijské rasy.

Po druhé světové válce dochází k rozdělení Německa. V západní části se vyvíjí 

demokratická  ústavní  republika.  Zaveden  je  systém  státního  sociálního  pojištění. 

Po sjednocení Německa splynuly obě soustavy na principech západní úpravy.

Nemocenské pojištění  je v Německu založeno na principu  solidarity  a  závisí 

na výši příjmů pojištěnce. 

V Německu vedle sebe existují dvě větve nemocenského pojištění. Jednou z nich 

je  zákonné  nemocenské  pojištění55,  mající  svůj  základ  v  Socialgesetzbuch  a  druhou 

soukromé nemocenské pojištění.56 

Zákonné pojištění není závislé na riziku, ale odvíjí se od příjmů nebo pracovních 

pozic.  Dochází  při  něm  k  přerozdělování  ve  prospěch  obyvatel  s  nízkými  příjmy. 

Zákonné pojištění je nepříspěvkové a platí pro všechny pojištěnce podobně, nezáleží, 

zda jsou staří nebo mladí, dlouhodobě nemocní či zdraví. S rostoucím věkem nerostou 

příspěvky na pojištění.

Soukromé pojištění je naopak založeno na dohodě mezi poskytovatelem dávek 

a  pojištěncem.  Dávky  soukromého  pojištění  nezávisí  na  příjmu,  ale  jsou  odvislé 

od rizika.  Soukromé pojištění  je určeno především pro osoby,  které  nejsou povinně 

pojištěny zákonným nemocenským pojištěním. Mohou to být zaměstnanci vykonávající 

závislou  činnost  s  hrubým ročním příjmem ve  výši  nejméně  45 000 EUR (hranice 

povinného  pojištění  v  zákonném  zdravotním  pojištění),  příslušníci  tzv.  svobodných 

povolání, osoby samostatně výdělečně činné a státní úředníci. 

Výše  příspěvků  v  soukromém  pojištění  je  individuální  a  je  odstupňována 

na základě několika faktorů jako věk, pohlaví,  zdravotní stav při uzavírání smlouvy. 

Kdyby se v průběhu pojištění zdravotní stav změnil, výše příspěvků zůstává stejná. 

Německo má v oblasti sociálního pojištění bohatou tradici a nejeden stát čerpal 

z jeho úpravy. 

55 Die gesetzliche Krankenversicherung
56 Die private Krankenversicherung
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      Základní rozdíl proti naší úpravě spočívá v tom, že nemocenské pojištění netvoří 

samostatný systém, ale je spojeno se systémem zdravotního pojištění, se kterým tvoří 

jeden společný systém. 

V roce 1996 byl v Německu zaveden princip volné soutěže mezi pojišťovnami. 

Na  trhu  tedy  existuje  větší  počet  pojišťoven  (asi  kolem 230  hlavních),  mezi  nimiž 

panuje silná konkurence, která je podporována zákonem. To umožňuje čerpat levnější 

dávky lékařské  péče.  Pojištěnec  si  může  volně  vybrat  pojišťovnu,  u  které  chce  být 

pojištěn.  V  roce  2000  začaly  pojišťovny  uzavírat  smlouvy  s  jednotlivými  lékaři 

a nemocnicemi na tzv. integrovaný systém péče. S platností od 1. dubna 2007 nabyla 

platnosti  nová  úprava,  která  zavedla  určité  reformní  prvky.  Úprava  se  může  lišit 

v jednotlivých spolkových zemích.57

6.2.2 Dávky nemocenského pojištění

V Německu se uplatňují tři systémy sociální ochrany - sociální pojištění, sociální 

pomoc a sociální odškodnění. Sociální pojištění je Bismarckovským modelem a  dávky 

sociálního pojištění poskytují náhradu mzdy při nemoci, neschopnosti k práci a stáří. 

Dávky jsou financovány z daní a většina z nich jich je příspěvkových.

Úpravu nemocenského pojištění v Německu můžeme rozdělit do tří subsystémů:

 Zákonné nemocenské pojištění

 Soukromé nemocenské pojištění

 Úrazové pojištění

Dávky,  které  jsou z tohoto systému poskytují  jsou dávky v nemoci,  peněžitá 

pomoc v mateřství a dávka při ošetřování člena rodiny. 

Pro  dávky  v  nemoci58 je  základní  podmínkou  pro  vznik  nároku  na  dávku 

předložení  lékařského  potvrzení  o  pracovní  neschopnosti.  Německo  nevyžaduje 

57 JANDOVÁ, Lenka. Reforma zdravotnictví v Německu. Časopis Národní pojištění [online].    
[cit. 2013-03-01]. Dostupné z WWW: <http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-
vydanych-cisel/clanky/casopis-narodni-pojisteni-c-8-2007-clanek-1.htm>  
58 Krankengeld
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pro vznik nároku na dávku splnění čekací doby. Podpůrčí doba trvá 78 týdnů v průběhu 

3 let.

Zaměstnavatel  vyplácí  mzdu  od prvního dne  nemoci  ve  výši  100% po dobu 

6  týdnů.  Poté  je  poskytována  dávka  v  nemoci  nemocenskými  pokladnami.  Výše 

nemocenského pojištění se odvozuje od výše příjmů. Základní procentní sazba činí 70% 

hrubého příjmu. Maximální výše nemocenského je 90% čistého příjmu.

Příspěvek peněžité  pomoci  v  mateřství59 náleží  ženám pojištěným minimálně 

12 týdnů v rámci desátého a čtvrtého měsíce před termínem očekávaného porodu. Tato 

dávka je vyplácena ženám, které mají nárok na mzdu 6 týdnů před porodem a 8 týdnů 

po  porodu.  V  případě  vícečetného  nebo  předčasného  porodu  se  výplata  prodlužuje 

na 12 týdnů po porodu.

Výše  dávky  se  vypočítává  podle  průměrného  výdělku  v  posledních  třech 

měsících respektive v posledních 13 týdnech před počátkem zákonné ochranné lhůty. 

Dávky z nemocenských fondů mohou dosáhnout maximálně 13 euro za kalendářní den. 

Pokud  existuje  rozdíl  mezi  čistou  mzdou  zaměstnankyně  a  touto  peněžitou  pomocí 

v mateřství, je tento rozdíl povinen doplatit zaměstnavatel.

Nárok na dávku při ošetřování člena rodiny vzniká v případě onemocnění dítěte, 

o které musí rodič pečovat, na 10 dní placené nemocenské ročně. V případě, že se jedná 

o osamělého rodiče, je tato dávka poskytována po dobu 20 dní ročně a u rodin s více 

než dvěma dětmi se jedná o dobu 25 dní ročně. Tato dávka se uplatňuje do 12 let věku 

dítěte  a  její  výše  se odvozuje od výše příjmu,  který  je  dán 70% sazbou.  Důležitou 

podmínkou  pro vznik  nároku je  úplné  přerušení  zaměstnání  osobou pečující  o  dítě. 

Nárok na dávku nevzniká v případě, že v domácnosti žije osoba, která by mohla o dítě 

pečovat.60

59 Mutterschaftsgeld
60 Informace pro tuto kapitolu jsem čerpala z WWW: <www.bmg.bund.de> a dále 
z WWW: <www.krankenversicherung.net>
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6.3 Polsko

6.3.1 Historie a koncepce nemocenského pojištění

Počátky nemocenského pojištění v Polsku můžeme spatřovat již ve 14. století. 

Souvisí s rozvojem průmyslu a s potřebou zajistit dělníky v případě úrazu a nemoci. 

V 19. století  se pro polské země staly vzorem tzv.  „bismarckovské zákony“, 

obsahující zajištění výplaty dávek od státu v případě nemoci, pracovního úrazu nebo 

invalidity, stáří a smrti.

Ve  20.  století  bylo  polské  zabezpečení  ovlivněno  německým  a  britsko  – 

skandinávským  modelem  sociálního  zabezpečení.  Do  první  světové  války  bylo 

sjednoceno  zabezpečení  pro  případ  nemoci,  nezaměstnanosti  a  zákon  o  sociálním 

zabezpečení z roku 1933 zahrnující nemocenské pojištění platil až do 60. let 20. století. 

V 90. letech již vznikají dosud platné zákony a pro příklad si uveďme zákon ze 13. října 

1998 o systému sociálního zabezpečení.

6.3.2 Dávky nemocenského pojištění

Jedním ze základních prvků polského systému sociálního zabezpečení je systém 

sociálních plateb financovaných z polského Fondu sociálního zabezpečení. Tyto platby 

zahrnují  důchodové  pojištění,  penzijní  pojištění,  nemocenskou,  pojištění  v  mateřství 

a pojištění proti úrazu a nemoci z povolání. Do systému sociálního zabezpečení patří 

i rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti.

V případě nemoci mají osoby kryté zdravotním pojištěním nárok na nemocenské 

dávky, příspěvek na rehabilitaci, vyrovnávací příspěvek a příspěvek na pečovatele.

Zdravotní  pojištění  je  povinné  pro  pracovníky  v  zemědělství.  Pro  osoby 

zaměstnané  v  obchodě,  samostatně  podnikající,  pracující  v  pracovním  poměru 

a duchovní je zdravotní pojištění dobrovolné. Nárok na výplatu nemocenských dávek 

se  liší  u  osob pojištěných  povinně  a  dobrovolně.  Pro  vznik  nároku  na  nemocenské 

dávky  musí  osoba  pojištěná  povinně  prokázat  alespoň  30  dnů účasti  na  pojištění. 

Od 1.  ledna 2009 osoba podléhající  dobrovolnému nemocenskému pojištění  získává 
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právo  na  nemocenskou  dávku  po  uplynutí  90  dnů nepřetržité  doby  pojištění. 

Nemocenské  dávky  se  vyplácejí  maximálně  182 dnů (jestliže  pracovní  neschopnost 

vznikla následkem tuberkulózy - maximálně 270 dnů). Měsíční nemocenské dávky činí 

80% základu výměry dávky (měsíčního platu nemocné osoby). V některých případech 

mohou  dávky činit  i  100% měsíčního  platu  nemocného  (např.  u  pracovního  úrazu, 

nemoci  z povolání,  těhotenství).                                                   

Nárok na dávky v mateřství mají  osoby kryté  pojištěním, které buď porodily 

a nebo přijaly dítě mladší 1 roku do osobní péče a žádají o adopci. Dále mají nárok 

osoby,  které  převzaly  do  pěstounské  péče  dítě  mladší  1  roku.  Dávky  v  mateřství 

se vyplácejí 16 týdnů v případě prvního porodu. V případě druhého a každého dalšího 

porodu se vyplácejí po dobu 18 týdnů a pokud se narodí více dětí najednou, vyplácejí 

se dávky po dobu 26 týdnů. Výše dávek v mateřství činí 100% platu, který měla osoba 

v posledních 6 měsících před porodem.61

6.4 Slovensko

Systém  sociálního  pojištění  ve  Slovenské  republice  zahrnuje  nemocenské 

pojištění,  důchodové  pojištění,  úrazové  pojištění,  garanční  pojištění  a  pojištění 

v nezaměstnanosti. Výkonem sociálního pojištění je pověřena Sociální pojišťovna. Tato 

veřejnoprávní  instituce  vznikla  1. listopadu  1994.  Byla  pověřena  výkonem 

nemocenského  a  důchodového  pojištění  a  od  1. dubna  2002  převzala  také  pojištění 

zodpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a při nemoci z povolání. 

Základními  právními  předpisy  v  oblasti  sociálního  zabezpečení  je  ve  Slovenské 

republice zákon č. 461/2003 Sb., o sociálním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č. 43/2004 Sb., o starobním důchodovém spoření, ve znění pozdější předpisů.

Zákon o sociálním pojištění se nevztahuje na příslušníky ozbrojených sil, kteří 

patří do zvláštního pojistného systému, upravovaném zákonem č. 328/2002 Sb.62

61 JANÁSOVÁ, Andrea. Integrovaný portál MPSV: Polsko [online]. [cit. 2013-03-03]. Dostupné                
z WWW: <http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/polsko>
62 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplneni niektorých zákonov
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Nemocenské  pojištění  ve  Slovenské  republice  může  být  dobrovolné  nebo 

povinné. Povinně nemocensky pojištěni jsou zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně 

činné, jejichž příjem byl v předcházejícím kalendářním roce vyšší než dvanácti násobek 

platné minimální mzdy.

Dávky poskytované z nemocenského pojištění: 

 nemocenské 

 ošetřovné 

 vyrovnávací dávka

 mateřská

Nárok na nemocenské vzniká v době trvání nemocenského pojištění či po jeho 

zániku v době trvání nároku na výplatu nemocenského nebo v ochranné lhůtě,  která 

je 42 dní. Pokud nemocenské pojištění trvá kratší  dobu, ochranná lhůta je tolik dní, 

kolik trvalo pojištění. U žen, jejichž nemocenské pojištění zaniklo v době těhotenství, 

je ochranná lhůta šest měsíců. Zaměstnanci vzniká nárok na nemocenské od 11. dne 

dočasné pracovní neschopnosti (v době prvních 10 dnů dočasné pracovní neschopnosti 

mu poskytuje zaměstnavatel náhradu příjmu). Povinně nemocensky pojištěným osobám 

samostatně výdělečně činným a dobrovolně nemocensky pojištěné osobě vzniká nárok 

na  nemocenské  od  prvního  dne  pracovní  neschopnosti.  Nemocenské  se  poskytuje 

za  kalendářní  dny.  Výše  nemocenského  od  11.  dne  pracovní  neschopnosti  je  55% 

denního vyměřovacího základu.

Nárok na ošetřovné vzniká v době trvání nemocenského pojištění nebo po jeho 

zániku  po dobu trvání  nároku na  výplatu  ošetřovného nebo v  ochranné době,  která 

je 42 dní. Nárok vzniká od prvního dne potřeby ošetřování nebo péče o dítě a zaniká 

dnem skončení  potřeby ošetřování  nebo péče o dítě,  nejpozději  uplynutím desátého. 

Poskytuje se za kalendářní dny a za to samé období jen jednou a jen jednomu pojištěnci.

Nárok na vyrovnávací dávku vzniká zaměstnankyni při převedení na jinou práci 

v době těhotenství nebo v případě převedení na jinou práci v době mateřství do konce 

devátého měsíce po porodu. Výše dávky se určuje z měsíčního vyměřovacího základu 

a činí 55% z rozdílu mezi měsíčním vyměřovacím základem a vyměřovací základem, ze 

kterého zaměstnankyně platí  pojistné na nemocenské pojištění  po přeřazení  na jinou 

práci.

55



Podmínky  nároku  na  mateřskou  jsou  těhotenství  nebo péče  o  narozené  dítě, 

trvání  nemocenského  pojištění  nejméně  270  dní  v  posledních  dvou  letech 

před porodem,  ztráta  příjmu zaměstnankyně  nebo zaměstnance,  zaplacení  pojistného 

na nemocenské  pojištění.  Pojištěnkyni  vzniká nárok na mateřské od začátku šestého 

týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve od začátku osmého týdne před ním. 

Pokud  porodila  dříve,  ode  dne  porodu.  Mateřské  se  poskytuje  zpravidla  28  týdnů 

od vzniku nároku. Vyplácí se za kalendářní dny ve výši 55% denního vyměřovacího 

základu.63

63 RYCHTÁŘOVÁ, Jana. Systémy sociálního zabezpečení v EU – Slovensko. Časopis Národní pojištění 
[online] [cit. 2013 – 03 – 04]. Dostupné z WWW: <http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-
pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/casopis-narodni-pojisteni-c-5-2006-clanek-2.htm> 
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Závěr

V závěru mé diplomové práce bych ráda zhodnotila cíle, které jsem si v jejím 

úvodu stanovila. Jednalo se o zpracování problematiky o vývoji nemocenského pojištění 

na našem území od jeho počátku až po současný platný stav se zaměřením především 

na změny,  které v této oblasti  nastaly od 1. ledna 2009,  kdy nabyl  účinnosti zákon 

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Vzhledem  k  tomu,  že  úprava  nemocenského  pojištění  vychází  z  jeho 

dlouholetých tradic, věnovala jsem se nejprve historickému vývoji tohoto institutu.

Při  psaní  této diplomové práce jsem nalezla  několik  pozitivních,  ale   rovněž 

i  negativních  aspektů  současné  a  předchozí  právní  úpravy,  o  kterých  bych  se  ráda 

zmínila.

Předchozí  úprava  byla  nevyhovující  zejména  pro  neodůvodněnou  míru 

solidarity, kdy dávky byly relativně vysoké pro pojištěnce s nízkými příjmy a relativně 

nízké pro pojištěnce s příjmy vysokými.  Dále tato úprava nemotivovala zaměstnance 

ani  zaměstnavatele  ke  snižování  pracovní  neschopnosti  a  jejím  charakteristickým 

znakem  byla  roztříštěnost.  Ta  způsobovala  nepřehlednost  celého  systému 

nemocenského pojištění a zhoršenou orientaci.

Současná  právní  úprava  je  již  mnohem  přehlednější  a  obsahuje  komplexní 

úpravu,  tj.  jak  oblast  dávkovou,  tak  organizační  a  procesní,  včetně  posuzování 

zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění. 

V zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění můžeme spatřovat snahu 

státu  o  úsporu  finančních  prostředků,  ale  i  povinností,  které  souvisí  s  prováděním 

nemocenského pojištění. Část povinností přenesl stát na zaměstnavatele, kteří zajišťují 

zaměstnance v období prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti a v období 

od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 kalendářních dnů pracovní 

neschopnosti.  Zaměstnavatelé  již  však  nevyplácí  dávky  nemocenského  pojištění, 

ale tuto povinnost mají  orgány nemocenského pojištění, což zaměstnavatelům značně 

ušetřilo  náročnou  administrativu.  Dále  stát  zaměstnavatele  obdařil  právem  kontroly 

dočasně práce neschopného pojištěnce. Navíc byl zaveden institut tzv. karenční doby, 

kdy po dobu prvních tří dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nenáleží zaměstnanci 
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náhrada  mzdy  nebo  platu.  Ustanovení  o  karenční  době  vnímám  z  vetší  části  jako 

negativní, jelikož v praxi velmi často nastávají situace, kdy zaměstnanec, který se stal 

dočasně  práce neschopným,  nezvolí  odbornou pomoc  a dále  dochází  do zaměstnání 

nebo  na  dobu  pracovní  neschopnosti  čerpá  dovolenou.  Pozitivem  karenční  doby 

je snížení  počtu  krátkodobých  dočasných  neschopností  a  jejího  zneužívání  a  pro 

zaměstnavatele,  zaměstnávajícího  méňě  jak  26  zaměstnanců  jsou  pozitivem  slevy 

na pojistném. 

Velkým  pozitivem  je  dle  mého  názoru  zkrácení  doby  ochranné  lhůty 

z původních 42 dnů na 7 dnů. Z mého pohledu je to dobrý krok k tomu, aby tato lhůta 

nebyla zaměstnanci zneužívána.

Další  pozitivní  změnou  je  stanovení  denního  vyměřovacího  základu 

prostřednictvím tří redukčních hranic, které jsou podstatně vyšší než předchozí.

Nová právní úprava také zajistila úbytek výdajů na dávky i na administrativu 

spojenou s prováděním nemocenského pojištění. Je však otázkou, zda tyto úspory budou 

dostačující. 

Velké zpřehlednění právní úpravy přinesla také úprava organizací a provádění 

nemocenského  pojištění,  která  je  v  nové  právní  úpravě  obsažena  přímo  v  zákoně 

o nemocenském pojištění. 

V této práci jsem se dále zabývala mezinárodními a nadnárodními organizacemi, 

jelikož  pro  zkoumání  právní  úpravy  a  k  jejímu  porozumění  je  nezbytná  orientace 

v  základních  právních  dokumentech  mezinárodních  společenství,  které  mají 

na  vnitrostátní  úpravu  nemalý  vliv.  V  rámci  EU  mají  velký  význam také  principy 

koordinace zajišťující jednu ze čtyř  základních svobod vnitřního trhu – volný pohyb 

osob.  Ta  se  od  roku  1994  vztahuje  také  na  osoby  pocházející  z  Evropského 

hospodářského prostoru.  Poslední kapitolu jsem věnovala vybraným evropským státům 

s cílem poukázat na rozdílnost úpravy v různých státech.

Svou  diplomovou  práci  uzavírám  konstatováním,  že  zákon  č.  187/2006  Sb., 

o nemocenském pojištění, přinesl mnoho změn, které splnily svůj účel, ať už se jednalo 

o  sjednocení  právní  úpravy,  či  snížení  státního  rozpočtu.  Ačkoliv  je  nemocenské 

nesmírně živým a diskutovaným tématem a systém nemocenského pojištění se posune 

kamkoli, zákon jako takový by měl být zachován.
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Seznam zkratek

apod. - a podobně

čl. - článek                      

EHS - Evropské hospodářské společenství

EU - Evropská unie

EUROATOM - Evropské společenství pro atomovou energii

ES - Evropské společenství

ESUO - Evropské sdružení uhlí a oceli

event. - eventuelně

ILO - Mezinárodní organizace práce

např. - například

OSN - Organizace Spojených Národů

ř.z. - říšský zákon

Sb. - Sbírka zákonů

Sb. z. a n. - Sbírka zákonů a nařízení

tj. - to je

tzv. - takzvaný

vč. - včetně

UNESCO - Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu

UNICEF - Dětský fond Organizace spojených národů
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Shrnutí: Nemocenské pojištění, jeho vývoj a koncepce

Diplomové  práce  je  zaměřena  na  zpracování  oblasti  právní  úpravy 

nemocenského pojištění,  jeho vývoje a koncepce.  Důvodem výběru tohoto tématu je 

bezpochyby můj osobní zájem o tuto problematiku. Práce je rozdělena do šesti kapitol.

První  kapitola  se  zabývá  historií  sociálního  zabezpečení  a  vývojem  právní 

úpravy nemocenského  pojištění  od samého  počátku  vývoje lidstva  až  po  současnou 

platnou právní úpravu. 

Druhá  kapitola  je  věnována  zákonu  o  nemocenském pojištění,  popisuje  jeho 

složitou cestu legislativním procesem a nastiňuje celkovou charakteristiku jednotlivých 

dávek. 

Třetí kapilola popisuje posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění.

Čtvrtá kapitola pojednává o organizaci a provádění nemocenského pojištění. 

Pátá  kapitola  se zabývá mezinárodními  a  nadnárodními organizacemi,  jelikož 

pro zkoumání právní úpravy a k jejímu porozumění je nezbytná orientace v základních 

právních dokumentech mezinárodních společenství. 

Šestá  kapitola  se  věnujě  vybraným  evropským  státům  s  cílem  poukázat  na 

rozdílnost úpravy v různých státech.

V  závěru  mé  diplomové  práce  porovnávám  předchozí  právní  úpravu  se 

současnou právní  úpravou a  hodnotím cíle,  které  jsem si  v  úvodu diplomové  práce 

stanovila. 
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Summary: Sickness insurance, its development and concept

The  diploma  paper  is  focused  on  addressing  the  area  of  legal  regulations 

concerning sickness insurance, its development and concept. The reason to choose this 

topic is undoubtedly my personal interest in this issue. The paper is divided into six 

chapters.

Chapter one addresses history of the welfare system and the sickness insurance 

from the very beginning of mankind up to the current applicable legislation.

Chapter  two is devoted to the sickness insurance system, describes its difficult 

legislative process and outlines the overall characteristics of individual sick pays.

Chapter three describes the health assessment for insurance purposes.

Chapter  four  addresses  the  organization  and  implementation  of  sickness 

insurance.

Chapter five describes international and supranational organizations, as the basic 

orientation  in  legal  documents  of  the  international  community  is  necessary 

for understanding and examination of the legislation.

Chapter six focuses on several European countries in order to highlight the legal 

diversity in various states.

In  conclusion  of  my  diploma  paper,  I  compare  the  previous  legislation 

to the current legislation and I evaluate the goals that I had set in the beginning work.
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