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Zákon o nemocenském pojištění nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009. K jeho rozsáhlé 
novelizaci došlo od 1. ledna 2012; rozšířil se okruh osob účastných nemocenského 
pojištění, například o jednatele s. r. o., členy představenstva a členy dalších kolek-
tivních orgánů, zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce. Od 1. led-
na 2014 se rozšířil okruh osob, které jsou povinně účastny nemocenského pojištění 
při splnění podmínek účasti na tomto pojištění, o další osoby.

Tato publikace je již jedenáctým aktualizovaným vydáním komentáře k záko-
nu o nemocenském pojištění. Zahrnuje změny v nemocenském pojištění, které 
nastaly v průběhu roku 2018, zejména zavedení dvou nových dávek nemocenské-
ho pojištění, tj. otcovské a dlouhodobého ošetřovného. Změny, k nimž dochází 
od 1. ledna 2019, navazují na výši průměrné mzdy a nastávají vždy k 1. lednu daného 
kalendářního roku. Od výše průměrné mzdy se odvozuje výše redukčních hranic 
pro výpočet základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a průměrné 
mzdy za dobu prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a dále výše maximální-
ho vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Některé části příručky byly oproti 
předchozímu vydání přepracovány nebo doplněny s ohledem na získané zkušenosti 
s prováděním nemocenského pojištění. Příručka obsahuje nově zejména podrobnější 
výklad k rozdělování zaměstnání na zaměstnání malého rozsahu a ostatní a k prav-
děpodobnému příjmu.

Všechny výše uvedené změny jsou již zohledněny v textu zákona, stejně jako 
v příslušných komentářích.

S účinností od 1. července 2019 je navrhováno poskytování náhrady mzdy i za 
první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti. V příkladech však není 
s touto změnou počítáno, protože ke dni vydání publikace nebyla dosud schválena.

Na konci příručky je uvedena souhrnná informace o nemocenském pojištění 
OSVČ, informace k zavedení e-neschopenky od 1. ledna 2020 a principy poskyto-
vání náhrady mzdy zaměstnavatelem v období prvních 14 kalendářních dnů trvání 
dočasné pracovní neschopnosti. 

Komentář k ustanovením § 113 až § 167f zpracoval JUDr. Jan Přib.

Praha, leden 2019 autorka
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§ 1

 (1) Tento zákon upravuje nemocenské pojištění (dále jen „pojištění“) 
pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství 
a mateřství, péče otce o dítě po jeho narození, ošetřování člena domácnosti nebo 
péče o něj, poskytování dlouhodobé péče a organizaci a provádění pojištění. 
Prováděním pojištění se rozumí též posuzování zdravotního stavu pro účely 
pojištění.
 (2) Pojistné na pojištění upravuje zvláštní právní předpis1).
 (3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo 
použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění2).
 1) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1
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 2) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, 
a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým 
se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky 
třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. 

Tento zákon upravuje NP:
 zaměstnanců,
 OSVČ.

Kdo se považuje za zaměstnance pro účely tohoto zákona, je uvedeno v § 5, 
kdo se považuje za OSVČ, je uvedeno v § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění (dále jen zákon o důchodovém pojištění). Posuzování zdravotního stavu 
zaměstnanců a OSVČ (pojištěnců) je upraveno v ustanoveních § 54 až § 75 ZNP.

Zákon o nemocenském pojištění neupravuje placení pojistného na nemocenské 
pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění platí zaměstnavatelé spolu s pojistným 
na důchodové pojištění a s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti. OSVČ platí 
od 1. ledna 2009 pojistné na NP a důchodové pojištění zvlášť. Placení pojistného 
upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti (dále jen zákon o pojistném na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

V odst. 3 se pouze potvrzuje nadřazenost předpisů ES nad úpravou obsaženou 
v českých předpisech. Je-li právní vztah upraven předpisem ES, nelze na něj po-
užít české předpisy. Předpisy ES koordinují v NP příslušnost k právním předpisům,  
to znamená, že určují příslušný stát, podle jehož předpisů bude pojištěna výdělečně 
činná osoba migrující mezi státy EU. V EU platí pravidlo, že táž osoba může být 
pojištěna pouze v jednom státě, i když vykonává činnost na území více států pro 
více zaměstnavatelů.

Předpisy ES zatím neurčují, jaké dávky by měly být z NP poskytovány, v jaké 
výši a za jakých podmínek. ČR je ale vázána v NP řadou úmluv, k nimž přistoupila. 
Úmluvy obsahují minimální rozsah dávek, jejich výši a i počet osob, které musí být 
účastny NP z celkového počtu výdělečně činných osob.

Problematika cizinců zaměstnaných v ČR a osob s bydlištěm v ČR zaměstnaných 
v cizině je podrobně popsána v příručce „Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pro-
nájem pracovníků“, kterou vydalo nakladatelství ANAG. Nemocenské a důchodové 
pojištění OSVČ je popsáno i v příručce „Pojistné na sociální zabezpečení“, kterou 
také vydalo nakladatelství ANAG.

K provádění ZNP není vydána žádná vyhláška, zákon obsahuje kompletní úpra-
vu NP. ZNP v § 199 sice zmocňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí k vydání 
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• 10 zaměstnanců pracuje na základě DPČ, u žádného není sjednán příjem ve výši ale-
spoň 3 000 Kč měsíčně,

• 2 jednatele s. r. o., měsíční sjednaná odměna 20 000 Kč,
• 2 společníky s. r. o., pracují podle potřeby, měsíční odměna není sjednána,
• 1 osobu pověřenou obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, sjednaná 

odměna 30 000 Kč měsíčně,
• 5 členů dozorčí rady s. r. o., odměňováni jednou ročně.
Všech těchto 100 zaměstnanců musí mít zaměstnavatel „roztříděno“ do 3 skupin, a to:

• DPP – 10 zaměstnanců,

• ostatní – 72 zaměstnanců (69 z PP, 2 jednatelé, 1 osoba pověřená obchodním vedením),

• malého rozsahu – 18 zaměstnanců (1 z PP, 10 z DPČ, 2 společníci, 5 členů dozorčí rady). 

Podle zařazení zaměstnání do jedné z těchto skupin bude zaměstnavatel po ná-
stupu zaměstnance do zaměstnání už vědět, kdy musí oznámit nástup zaměstnance 
do zaměstnání. Oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání musí po vzniku účasti 
na NP. Podle toho, kdy lze zjistit, zda zaměstnanec je účasten NP, jsou stanoveny lhů-
ty pro oznámení vstupu do zaměstnání (viz § 94 odst. 1). Lhůta je 8 dnů od vstupu 
do zaměstnání nebo do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 
vznikla účast na NP. Osmidenní lhůta platí pro zaměstnání ostatní a začíná běžet ode 
dne nástupu do zaměstnání. Lhůta „do 20. dne“ začíná u DPP a zaměstnání malého 
rozsahu běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl 
zaměstnanec poprvé účasten NP. 

Zaměstnání malého rozsahu
Jde o zaměstnání, u něhož:
a) není sjednán měsíční příjem, nebo
b) je sjednán měsíční příjem, ale sjednaná částka nedosahuje 3 000 Kč.

Zaměstnanec je účasten NP jen v tom kalendářním měsíci, do něhož mu byl 
zúčtován započitatelný příjem ve výši alespoň 3 000 Kč. Oznamovací povinnost 
je proto stanovena až na dobu po skončení tohoto měsíce. Zaměstnavatel je povinen 
oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání do 20. dne kalendářního měsíce, který 
následuje po skončení kalendářního měsíce, v němž byl zaměstnanec poprvé účas-
ten NP, tj. měsíce, v němž poprvé činil započitatelný příjem alespoň částku 3 000 Kč. 
Jestliže zaměstnanec uplatní nárok na dávku před odesláním oznámení o jeho 
nástupu do zaměstnání, musí zaměstnavatel připojit k žádosti o dávku a k Příloze 
k žádosti o dávku i oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Ostatní zaměstnání
Není-li zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu a ani není vykonáváno na základě 
DPP, je toto zaměstnání v této publikaci označováno jako ostatní zaměstnání. Ostatní 
zaměstnání zakládá účast na NP vstupem do zaměstnání, a tato účast trvá až do skon-
čení zaměstnání. Lhůta pro oznamovací povinnost dne nástupu do zaměstnání  
je proto stanovena do 8 dnů po nástupu do zaměstnání. Je přitom nerozhodné, zda 
se jedná o pracovní poměr nebo DPČ anebo o jiný pracovní vztah, vyjma DPP.

§ 7
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Zaměstnanec uzavřel DPČ od 1. do 14. ledna 2019. Začal pracovat 1. ledna. Dohodnu-
tá odměna za dobu trvání DPČ činila 5 000 Kč, zúčtovaná odměna 2 000 Kč, protože 
zaměstnanec byl dne 6. ledna uznán práce neschopným, pracovní neschopnost bude 
trvat 2 měsíce. 
Zaměstnání je zaměstnáním ostatním, sjednaný příjem z tohoto zaměstnání za kalendářní 
měsíc leden činí 5 000 Kč. Z odměny 2 000 Kč musí být odvedeno pojistné na sociální pojištění. 
Zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy a na nemocenské za dobu PN.
Platí, že pokud nárok na dávku vznikl v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec nastoupil 
do zaměstnání, je denním vyměřovacím základem 1/30 pravděpodobného příjmu. Zaměst-
navatel musí proto na tiskopise Příloha k žádosti o nemocenské uvést výši pravděpodobného 
příjmu. Pravděpodobným příjmem je 5 000 Kč. 

Zaměstnanec má s týmž zaměstnavatelem uzavřeny 2 DPČ na dobu neurčitou. U jedné 
DPČ má sjednanou měsíční odměnu 10 000 Kč, u druhé 2 400 Kč. Do ledna 2019 byla 
zúčtována odměna z první DPČ 2 000 Kč a z druhé 2 400 Kč. 
První DPČ je zaměstnáním ostatním, sjednaný příjem za každý kalendářní měsíc činí ale- 
spoň 3 000 Kč. Zaměstnanec je z této dohody účasten NP od vstupu do zaměstnání do jejího 
skončení. Z odměny 2 000 Kč musí být odvedeno pojistné na sociální pojištění. 
Druhá DPČ je zaměstnáním malého rozsahu. Z této dohody není zaměstnanec účasten NP, 
z odměny 2 400 Kč se pojistné neplatí. Příjmy ze zaměstnání ostatního a malého rozsahu se ne-
sčítají, v lednu 2019 netrvá více zaměstnání malého rozsahu, z nichž by se měly příjmy sčítat. 

Jednatel s. r. o. má stanovenou roční odměnu 240 000 Kč. Zároveň pracuje ve společnosti  
na základě DPČ podle potřeby. Do ledna bylo zaměstnanci zúčtováno 10 000 Kč za čin-
nost jednatele a 2 000 Kč z činnosti na základě DPČ. 
Obě zaměstnání jsou zaměstnáním malého rozsahu, protože z žádného zaměstnání nemá 
zaručen v jednotlivých kalendářních měsících příjem ve výši alespoň 3 000 Kč. Odměny z obou 
zaměstnání se proto sčítají. Úhrn započitatelných příjmů zúčtovaných do ledna činí 12 000 Kč, 
zaměstnanec je účasten NP z obou zaměstnání. Pojistné na sociální pojištění musí být odvedeno 
z 10 000 Kč i z 2 000 Kč. 

Zaměstnání vykonávané na základě DPČ je v následujících případech vždy za-
městnáním malého rozsahu, protože bude-li zaměstnanec pracovat podle uza-
vřené dohody, nemá smluvně zaručen příjem v každém měsíci ve výši ale-
spoň 3 000 Kč: 
1. Sjednaná odměna za kalendářní měsíc činí maximálně 2 999 Kč.
 Ke sjednanému rozsahu pracovní doby se nepřihlíží. Může být sjednán tak, že 

činí maximálně 20 hodin týdně nebo zaměstnanec bude pracovat v každém mě-
síci v období od 25. do konce měsíce a zajistí například údržbu strojů. 
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2. Rozsah pracovní doby je sjednán tak, že činí maximálně 20 hodin týdně a je 
sjednána odměna 100 Kč za hodinu práce.

 Bez ohledu na výši stanovené odměny za hodinu nemá zaměstnanec takovou 
dohodou zajištěno, že mu musí zaměstnavatel přidělovat v každém měsíci práci 
v rozsahu, která mu zajistí v každém měsíci příjem ve výši alespoň 3 000 Kč.

 Bude-li zaměstnavatel v kalendářním měsíci přidělovat zaměstnanci práci v roz-
sahu jedné hodiny týdně, tak i pokud by odměna za hodinu činila 500 Kč, nedo-
sáhne za měsíc výše 3 000 Kč. Za 4 týdny by odměna činila 2 000 Kč. Zaměstna-
vatel postupoval v souladu s dohodou, rozsah práce nepřekročil 20 hodin týdně. 

3. Rozsah pracovní doby je sjednán na 5 hodin týdně, odměna 100 Kč za hodinu.
 Za týden je sjednaná odměna 500 Kč. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci při-

dělovat práci v rozsahu 5 hodin týdně, příjem za měsíc je sjednán ve výši 2 000 Kč 
(500 Kč za týden × 4 týdny).

4. Odměna sjednána za dobu trvání zaměstnání, zaměstnání trvá ve dvou nebo více 
měsících.

 Sjednaná odměna za trvání DPČ od 15. září do 20. října činí 8 000 Kč a rozsah 
pracovní doby je sjednán tak, že nepřesáhne 20 hodin týdně. Zaměstnanec nemá 
sjednán příjem v každém kalendářním měsíci ve výši alespoň 3 000 Kč. Sjednaná 
částka 8 000 Kč může být zaměstnanci zúčtována následujícím způsobem:

  celá do října, až po ukončení sjednané práce,
  celá do září, poněvadž sjednaná práce byla ukončena v září,
  část do září a zůstatek do října, například v rozsahu 2 000 Kč a 6 000 Kč 

nebo 4 000 Kč a 4 000 Kč apod.
 Takovým způsobem se postupuje například i u členů okrskových volebních ko-

misí, u nichž je také stanovena odměna za celou dobu členství v komisi. Členství 
v komisi trvá dva i více měsíců.

5. Zaměstnání je sjednáno na 3 pracovní dny, stanovená měsíční odměna 
činí 35 200 Kč.

 Měsíční odměna odpovídající měsíčnímu tarifu, tj. odměně při výkonu zaměstná-
ní v celém měsíci na plný pracovní úvazek (22 pracovních dnů a odměna 200 Kč 
za hodinu). Za 3 pracovní dny náleží za poloviční úvazek 2 400 Kč. Z tohoto 
zaměstnání činí sjednaná odměna za měsíc 2 400 Kč, vyšší částku zaměstnanec 
nemůže nárokovat. Zaměstnavatel by mohl přímo uvést částku, kterou za dobu 
trvání zaměstnání zaměstnanci zúčtuje, tj. 2 400 Kč, pokud bude zaměstnanec 
pracovat v dohodnutém rozsahu 12 hodin v měsíci. Výši sjednané měsíční od-
měny nelze posuzovat odlišně podle toho, jestli je sjednán měsíční tarif, z něhož 
se poté odvozuje odměna za dobu trvání zaměstnání, nebo je přímo sjednána 
odměna již odvozená od měsíčního tarifu. Rozhodující pro posouzení sjednané 
výše odměny v kalendářním měsíci je, jakou výši musí zaměstnanec v tomto 
měsíci obdržet, jestliže v něm zaměstnání vzniklo a zároveň i mělo skončit. 
Při uzavírání DPČ zaměstnavatel věděl, že zaměstnání bude trvat pouze 3 dny 

§ 7
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Podle § 18 odst. 4 je rozhodným obdobím období od vzniku účasti na nemocenském 
pojištění. U DPP a u zaměstnání malého rozsahu to však neplatí, RO u těchto zaměst-
nání začíná dnem nástupu do zaměstnání, i když v kalendářním měsíci, v němž za-
městnanec začal pracovat, nebyl účasten NP. U zaměstnání malého rozsahu a u DPP 
se do RO zahrnují od vstupu do zaměstnání, ne však za dobu delší než 12 kalendář-
ních měsíců, všechny kalendářní měsíce a příjmy do nich zúčtované, i když z nich 
nebylo odvedeno pojistné jen proto, že zaměstnanec nebyl v kalendářním měsíci 
účasten NP.

Pro stanovení RO se za den vzniku nároku na dávku považuje den, který bezpro-
středně navazuje na skončení zaměstnání (skončilo-li zaměstnání 28. dubna, PN vznikla 
v ochranné lhůtě 2. května, nemocenské náleží od 16. května; pro stanovení RO vznik-
la PN 29. dubna, proto RO je období od 1. dubna předchozího roku do 31. března toho 
roku, v němž byl zaměstnanec uznán práce neschopným).

Fiktivní vyměřovací základ
DVZ se vypočítává ze zúčtovaných příjmů, tj. z příjmů skutečně dosažených v RO. 
Od 1. ledna 2012 platí z této zásady výjimka. Nelze-li od zaměstnavatele získat Přílo-
hu k žádosti o dávku, ale je prokázáno, že zaměstnanec u něho pracoval v rozsahu 
zakládajícím účast na NP, považuje se u zaměstnání ostatního za vyměřovací základ 
v kalendářním měsíci minimální mzda. U zaměstnání malého rozsahu a u DPP se 
dávka v takovém případě nepřizná, protože nelze použít minimální mzdu.

Pravděpodobný příjem
DVZ se nevypočítává z příjmů zúčtovaných do RO a započitatelných dnů připada-
jících do RO, ale vypočítává se z pravděpodobné výše příjmu v těchto případech:

 vznikla-li sociální událost v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec nastoupil 
do zaměstnání (RO podle § 18 odst. 5),

 není-li v RO, které je kratší než 12 kalendářních měsíců, započitatelný příjem 
nebo alespoň 30 započitatelných dnů (RO podle § 18 odst. 4); do 31. ledna 2018 
namísto 30 započitatelných dnů platilo alespoň 7 započitatelných dnů.

 není-li v RO, kterým má být první kalendářní rok před vznikem sociální události 
s alespoň 30 započitatelnými dny, žádný kalendářní rok s 30 započitatelnými dny 
(RO podle § 18 odst. 6).

„Pravděpodobný“ příjem u zaměstnání malého rozsahu a u DPP 
Není-li u zaměstnání malého rozsahu stanoven měsíční příjem nebo je-li jeho výše 
stanovena pod hranicí příjmu, který zakládá účast na NP (pod 3 000 Kč), nemůže 
zaměstnavatel stanovit příjem, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl 
v kalendářním měsíci. U zaměstnance, který pracuje podle potřeby zaměstnavatele 
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Ve všech následujících příkladech je sjednaný den nástupu do zaměstnání zároveň 
skutečným dnem nástupu do zaměstnání.

V následujících příkladech se nepředpokládá, že by zaměstnanec mohl obdržet 
vyšší než sjednaný příjem. Pravděpodobný příjem může být ve skutečnosti vyšší než 
příjem sjednaný.

DPČ sjednána na dobu od 1. do 14. prosince, sjednaná odměna 7 000 Kč, zaměstnanec 
uznán práce neschopným od 6. prosince, PN bude trvat měsíc.
Zaměstnání je zaměstnáním ostatním, nárok na nemocenské vznikl. PN vznikla v kalendář-
ním měsíci, v němž zaměstnanec nastoupil do zaměstnání. Zaměstnání nemělo trvat a ani 
netrvalo celý měsíc. Z tohoto zaměstnání měl činit započitatelný příjem 7 000 Kč, kdyby 
zaměstnanec pracoval ve sjednaném rozsahu po celou dobu trvání zaměstnání. Pravděpo-
dobným příjmem je proto 7 000 Kč, DVZ bude činit 1/30 ze 7 000 Kč.

Pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou, sjednaný rozsah pracovní doby činí 40 ho-
din týdně, sjednaná mzda činí 21 000 Kč měsíčně. Nástup do zaměstnání 20. listopadu, 
zaměstnanec uznán práce neschopným od 26. listopadu, PN bude trvat měsíc.
Zaměstnání je zaměstnáním ostatním, nárok na nemocenské vznikl. Zaměstnání mělo trvat 
déle než 30 dnů. Pravděpodobným příjmem je 21 000 Kč, protože rozsah pracovní doby i mzda 
jsou stanoveny na kalendářní měsíc.

DPČ sjednána na dobu neurčitou, jde o zaměstnání malého rozsahu. Nástup do zaměst-
nání 20. listopadu, zaměstnanec uznán práce neschopným od 26. listopadu, PN bude 
trvat měsíc. Do listopadu zúčtována odměna: 
a) 3 000 Kč. Pravděpodobným příjmem je 3 000 Kč, DVZ bude činit 100 Kč (1/30 z 3 000 Kč).

b) 2 400 Kč. Zaměstnanec nemá nárok na nemocenské, není v listopadu účasten NP. Pravdě-
podobný příjem není třeba vyplňovat.

Zaměstnanec uzavřel s týmž zaměstnavatelem od 2. ledna téhož roku 2 DPČ na dobu 
neurčitou, obě jsou zaměstnáním malého rozsahu. Zaměstnanec byl od 7. ledna uznán 
práce neschopným pro obě zaměstnání, PN bude trvat 2 měsíce. Zúčtovávaná odměna 
do ledna činí 1 900 Kč a 1 200 Kč. 
Úhrn započitatelných příjmů činí 3 100 Kč, zaměstnanec je z obou zaměstnání účasten NP, 
má nárok z obou zaměstnání na náhradu mzdy a od 15. dne trvání PN na nemocenské. 
Zaměstnavatel musí vyplnit dvě Přílohy k žádosti o nemocenské. Na obou musí na druhé 
straně uvést, že dosažený příjem v lednu činil 3 100 Kč. Pokud by uvedl na jedné příloze 
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 25) § 824 občanského zákoníku. 
 26) § 826 občanského zákoníku. 
 27) § 928 občanského zákoníku. 
 28) § 958 občanského zákoníku. 
 75) § 963 občanského zákoníku. 
 84) § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

PPM je přiznávána pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu, s výjimkou 
uvedenou v písm. i).

Upozornění na některá ustanovení související s PPM:
 § 14 odst. 2 – vykonává-li pojištěnec (pojištěnka) více činností zakládajících účast 

na NP, posuzuje se nárok na PPM v každé činnosti samostatně,
 § 16 písm. a) – poskytování PPM brání pouze výkon činnosti v tom zaměstnání 

nebo výkon samostatné výdělečné činnosti, ze které byla PPM přiznána,
 pracovní volno bez náhrady příjmu od zaměstnavatele se přerušuje nástupem na 

PPM (viz příklady 3 a 4 v komentáři k § 14). U PPM neplatí obdobná úprava jako 
u nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného; u těchto dávek se 
pracovní volno nepřerušuje, za dobu neplaceného volna se tyto dávky nevyplá-
cejí (§ 28 odst. 5, § 40 odst. 5 a § 41e odst. 5).

 

Ustanovení § 38a až § 38d byla do zákona o nemocenském pojištění vložena zá-
konem č. 148/2017 Sb. s účinností od 1. února 2018. Změna od tohoto data se týká 
i navazujících ustanovení.

 

§ 38a
 (1) Nárok na otcovskou má
 a) pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, 
 b) pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do 
této péče nedosáhlo 7 let věku. 

 (2) Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné 
je účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 alespoň 

§ 37 – § 38a 
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 (3) Prokázala-li ošetřovaná osoba existenci vážných důvodů, pro které se 
nemohla dostavit ke kontrole trvání potřeby dlouhodobé péče stanovené podle 
§ 72c odst. 2, § 72f písm. a) nebo c) nebo § 72g písm. g) nebo se podrobit vyšet-
ření zdravotního stavu u určeného poskytovatele zdravotních služeb, ošetřující 
lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče vydá nové rozhodnutí 
o vzniku potřeby dlouhodobé péče. Tato potřeba dlouhodobé péče se považuje 
za pokračování předchozí potřeby dlouhodobé péče. 
 (4) Ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče 
vyznačí den ukončení potřeby dlouhodobé péče podle odstavce 1 nebo 2 na roz-
hodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče. 
 (5) Na postup při nesouhlasu ošetřované osoby nebo pojištěnce s rozhod-
nutím o ukončení potřeby dlouhodobé péče podle odstavce 1 nebo 2 se použije 
zvláštní právní předpis o poskytování specifických zdravotních služeb. 

Potřeba dlouhodobé péče končí se skončením podpůrčí doby, to znamená, že kon-
čí 90. dnem ode dne propuštění z hospitalizace. Z toho vyplývá, že 91. den ode dne 
propuštění z hospitalizace už potřeba dlouhodobé péče netrvá, není důvod pro další 
omlouvání nepřítomnosti zaměstnance v práci.

Potřeba dlouhodobé péče může být ošetřujícím lékařem ukončena ještě před 
uplynutím 30 dnů ode dne propuštění z nemocnice, i když v této době měla tato 
potřeba podle předpokladu nemocnice trvat. Potvrdit ukončení potřeby dlouhodobé 
péče lze 3 dny dopředu obdobně jako u ukončení DPN.

Důvodem pro ukončení potřeby dlouhodobé péče je i nedostavení se ošetřované 
osoby ve stanovený den ke kontrole bez řádné omluvy. Bude-li dodatečně prokázáno, 
že se tak stalo z vážných důvodů, vydá ošetřující lékař nové rozhodnutí o vzniku 
potřeby dlouhodobé péče tak, aby datum vzniku potřeby této péče bezprostředně 
navazovalo na den jejího ukončení.

§ 72e 

Rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče, které po dobu trvání potře-
by dlouhodobé péče slouží též ošetřované osobě k prokazování trvání potřeby 
této péče, rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče a potvrzení o trvání 
potřeby dlouhodobé péče vydává ošetřující lékař na předepsaných tiskopisech. 
Část těchto tiskopisů, která je určena pro zaměstnavatele, nesmí obsahovat stati-
stickou značku diagnózy41) nebo jiný údaj, z něhož lze diagnózu dovodit. 

 41) Čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
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V odst. 2 se vymezuje, že shromažďovat údaje mohou orgány NP i v případě, 
že se jedná o údaje, které sice přímo nepotřebují pro provádění NP podle zákona 
č. 187/2006 Sb., avšak jedná se o údaje potřebné pro plnění úkolů plynoucích z práva 
EU a mezinárodních smluv (určené orgány NP jsou příslušnými institucemi ve smy-
slu předpisů EU a mezinárodních smluv).

§ 121
 (1) Informačními systémy pojištění jsou registry pojištěnců a registry za-
městnavatelů.
 (2) Informační systémy pojištění jsou informačními systémy veřejné správy 
podle zvláštního právního předpisu63).
 (3) Informační systémy pojištění nejsou veřejně přístupné. Přístup do in-
formačních systémů pojištění mají orgány nemocenského pojištění a orgány 
provádějící důchodové pojištění, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Ostatní subjekty mají přístup do informačního systému pojištění, jen stanoví-li 
tak zákon. 

 63) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 122

 (1) Registry pojištěnců slouží
 a) České správě sociálního zabezpečení k plnění úkolů vyplývajících pro ni 

z práva Evropských společenství a z mezinárodních smluv a k provádění 
pojištění,

 b) okresním správám sociálního zabezpečení k provádění pojištění, a
 c) služebním orgánům k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropských 

společenství a z mezinárodních smluv a k provádění pojištění.
 (2) Správcem registrů pojištěnců jsou
 a) Česká správa sociálního zabezpečení, jde-li o zaměstnané osoby a osoby 

samostatně výdělečně činné,
 b) v oborech své působnosti služební orgány, jde-li o příslušníky a odsouzené 

osoby.
 (3) Registr pojištěnců obsahuje o pojištěncích tyto údaje:
 a) jméno a současné příjmení,
 b) rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,
 c) datum a místo narození a datum úmrtí pojištěnce,
 d) pohlaví,
 e) rodné číslo,
 f) státní občanství,

§ 120 – § 122
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Nemocensky může být pojištěna jen osoba vykonávající samostatnou výdělečnou 
činnost nebo spolupracující osoba (OSVČ). Kdo se považuje za OSVČ, je uvedeno 
v § 9 zákona o důchodovém pojištění. 

OSVČ se musí k NP přihlásit, chce-li být účastna NP, protože NP je nadále pro tyto 
osoby dobrovolné. Přihlásit se může nejdříve ode dne, v němž podává přihlášku. 
Nelze se k NP přihlásit zpětně. Přihláška musí být podána na předepsaném tiskopise.

OSVČ podniká od roku 2013. K NP se chce přihlásit od 1. června 2019. 
Přihlášku k NP musí podat před 1. červnem, nejpozději 1. června 2019. Pokud by přihlášku 
podala po 1. červnu 2019, nemůže se k NP přihlásit od 1. června 2019, a to ani v případě, 
kdyby dne 1. června byla sobota nebo neděle.

Za den podání přihlášky k NP je považován den, v němž byla přihláška podána 
v podatelně OSSZ nebo na poště.

OSVČ může být nemocensky pojištěna jen v měsíci, za který bylo zaplaceno 
pojistné ve stanovené lhůtě a alespoň v minimální výši 138 Kč. 

OSVČ si určuje měsíční základ, z něhož platí pojistné. Je stanovena minimální výše mě-
síčního základu, která od roku 2012 do 31. prosince 2018 činila 5 000 Kč a od 1. ledna 2019 
činí 6 000 Kč. Měsíční základ v kalendářním měsíci nemůže být od 1. ledna 2014 vyšší 
než vypočtený nebo určený vyměřovací základ uvedený na posledním Přehledu, který 
připadá v průměru na kalendářní měsíce, v nichž OSVČ vykonávala činnost v tom roce, 
za který Přehled podala. 

OSVČ podniká od ledna 2018. Je OSVČ vedlejší, je studentem (nezaopatřeným dítětem). 
K NP se přihlásila od 1. června 2019. Přehled za rok 2018 podala v dubnu 2019. Na Pře-
hledu za rok 2018 uvedla:
a) 48 000 Kč jako vypočtený i určený vyměřovací základ

 V průměru na měsíc činí vyměřovací základ 4 000 Kč, za červen a následující měsíce 2019 
si nemůže určit měsíční základ pro pojistné na NP vyšší než 6 000 Kč.

b) 24 000 Kč jako vypočtený a 120 000 Kč jako určený vyměřovací základ

§ 201; Nemocenské pojištění OSVČ (souhrn)
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Podle zákona č. 259/2017 Sb. mělo dnem 1. ledna 2019 nabýt účinnosti elektronické 
potvrzování vzniku, trvání a ukončení DPN, tzv. e-neschopenka. 

 Zavedení e-neschopenky se odkládá zákonem č. 335/2018 Sb. o jeden rok na 1. le-
den 2020.

 Od 1. ledna 2020 mohou ošetřující lékaři, ambulantní i v nemocnici, využít 
u DPN elektronické neschopenky. Nadále bude možné potvrzovat požadované 
údaje na vytištěném tiskopise, tj. v papírové formě. Zvažuje se i možnost povinné 
e-neschopenky.

 Neschopenka v elektronické i v papírové formě bude mít pouze tři díly (rozhod-
nutí o vzniku DPN, o ukončení DPN a v papírové formě vždy legitimaci práce 
neschopného). Potvrzování trvání DPN bude předáváno OSSZ elektronicky nebo 
papírově, bude poznamenáno i v legitimaci práce neschopného.

 Rozhodnutí o vzniku DPN je považováno za žádost pojištěnce o nemocenské, 
proto není zapotřebí současný IV. díl neschopenky.

 OSSZ převede údaje z papírové formy do elektronické. Údaje o DPN zpřístupní 
na svém portálu oprávněným právnickým a fyzickým osobám (zaměstnavateli 
a pojištěnci). 

 Zaměstnavatel nemá obdržet žádný tiskopis v papírové formě. Potřebné úda-
je o DPN zaměstnance bude mít zpřístupněny na webových stránkách ČSSZ 
(o vzniku, trvání, ukončení DPN, době vycházek apod.). Bude OSSZ vyzván 
k předložení Přílohy k žádosti o nemocenské. Zaměstnanec sdělí zaměstnavateli 
číslo neschopenky, pod nímž nalezne údaje uváděné na neschopence na portá-
lu ČSSZ.
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Náhrada mzdy náleží v období prvních 14 kalendářních dnů trvání PN. Náhrada 
mzdy se poskytuje podle § 192 až § 194 zákoníku práce. Zaměstnavatel je povi-
nen poskytovat náhradu mzdy jen těm zaměstnancům, u nichž se pracovní vztah 
řídí zákoníkem práce. Náhrada mzdy nenáleží například jednateli s. r. o., členovi 
představenstva či prokuristovi. Náhradu mzdy poskytuje zaměstnavatel ze svých 
prostředků. 

Základní principy poskytování náhrady mzdy:
 náleží jen zaměstnanci, který je účasten NP v tom dni, od něhož byl uznán práce 

neschopným,
 náleží jen v době trvání pracovního vztahu,
 náleží jen za pracovní dny a za svátky připadající na pracovní dny,
 náleží až od 4. pracovního dne, nemůže však být neposkytována za dobu delší 

než 24 hodin (v současné době je projednáván návrh, aby od 1. července 2019 
náhrada mzdy náležela i za první 3 pracovní dny trvání PN),

 z důvodu karantény náleží od 1. pracovního dne, 
 vypočítává se z průměrného výdělku,
 průměrný výdělek se redukuje podle stejného principu jako DVZ pro výpočet ne-

mocenského (redukční hranice v roce 2019 činí 190,75 Kč, 286,13 Kč, 572,25 Kč),
 výše náhrady mzdy činí 60 % redukovaného průměrného výdělku (základní výše 

náhrady mzdy),
 náhrada mzdy v základní výši je čistým příjmem, nepodléhá zdanění u zaměst-

nance a neplatí se z ní pojistné na sociální a zdravotní pojištění,
 náhradu mzdy lze poskytnout až do výše průměrného výdělku, z částky nad 

základní výši se platí daň z příjmů a pojistné na sociální a zdravotní pojištění,
 náhrada mzdy až do výše 100 % průměrného výdělku je daňově uznatelným 

výdajem zaměstnavatele,
 náhradu mzdy může zaměstnavatel snížit nebo nevyplatit zaměstnanci, který 

se nezdržoval v místě, které uvedl jako místo pobytu v době PN,
 náhrada mzdy náleží v poloviční výši ze stejných důvodů, za jakých náleží ne-

mocenské v poloviční výši (§ 31 ZNP),
 u dohody o pracovní činnosti a DPP musí být předem rozvržena pracovní doba, 

pokud nebyla pro výkon činnosti stanovena,
 zaměstnavatel může v období prvních 14 kalendářních dnů trvání PN kontrolo-

vat, zda se zaměstnanec zdržuje na adrese uvedené na Rozhodnutí o dočasné 
pracovní neschopnosti,

 zaměstnavatel je podle § 192 odst. 6 zákoníku práce povinen vyhotovit písemný 
záznam o kontrole. Záznam o kontrole zašle zaměstnavatel:

 • zaměstnanci,
 • ošetřujícímu lékaři,
 • OSSZ v místě pobytu zaměstnance v době PN.

 Náhrada mzdy
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