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8 Nemocenské pojištění
8.1 Přehled dávek

Druh dávky Popis dávky Komu je  
poskytována

nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti nebo 
nařízené karanténě od 15. kalendářní-
ho dne (od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 to 
bylo od 22. kalendářního dne); OSVČ se 
musí účastnit pojištění aspoň 3 měsíce 
před vznikem nároku;
ochranná lhůta 7 dnů po zániku pojiš-
tění (nebo doba trvání pojištění, byla-
-li kratší)

zaměstnan-
cům
OSVČ

ošetřovné1) při ošetřování člena rodiny (dítěte 
nebo jiného nemocného člena) nebo 
péči o dítě

zaměstnan-
cům

vyrovnávací 
příspěvek  
v těhotenství 
a mateřství2)

při převedení těhotné na jinou práci 
před nástupem na mateřskou dovole-
nou a po ní nejdéle do konce 9. měsí-
ce po porodu nebo kvůli kojení

zaměstnan-
kyním

peněžitá  
pomoc  
v mateřství

po dobu 28 až 37 týdnů3),
byl-li pojištěnec v posledních 2 letech 
před dnem nástupu na peněžitou pomoc 
účasten pojištění aspoň 270 dnů4); OSVČ 
musí navíc splnit podmínku účasti na po-
jištění aspoň 180 dnů v předchozím roce;
ochranná lhůta 180 dnů po zániku pojiš-
tění, zaniklo-li během těhotenství (nebo 
doba trvání pojištění, byla-li kratší)

zaměstnan-
cům
OSVČ

1) Nárok na ošetřovné nemají:
- příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní sprá-

vy ČR, Vězeňské služby ČR, Bezpečnostní informační služby a Úřadu 
pro zahraniční styky a informace a vojáci z povolání,

- zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
- domáčtí zaměstnanci,
- dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
- odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce,
- osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce (platí od 

1. 3. 2009),
- pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá 

výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
- zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
- zahraniční zaměstnanci, 
- členové kolektivních orgánů právnické osoby. 

2) Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nemají za-
městnankyně:
- činné na základě dohody o pracovní činnosti,
- odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce,
- ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce (platí od 1. 3. 2009),
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- účastné pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
- dobrovolné pracovnice pečovatelské služby,
- žákyně nebo studentky, pokud zaměstnání spadá výlučně do období 

školních prázdnin nebo prázdnin,
- zahraniční zaměstnankyně, 
- členky kolektivních orgánů právnické osoby.

3) Viz tabulka na s. 319.
4) Za dobu účasti na pojištění se pro vznik nároku na peněžitou pomoc 

v mateřství považují také:
- doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzer-

vatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely 
důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno 

- doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl 
tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popřípadě dále 
trvala pojištěná činnost.

Poznámky k tabulce
Za zaměstnance se podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském po-
jištění, považují:
- zaměstnanci v pracovním poměru,
- příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní sprá-

vy ČR, Vězeňské služby ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a infor-
mace a vojáci z povolání,

- státní zaměstnanci podle služebního zákona,
- členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro 

družstvo práci, 
- zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměst-

nanci činí na základě dohody o provedení práce
- pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
- soudci,
- členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitel-

stev městských částí nebo městských obvodů územně členěných sta-
tutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce 
dlouhodobě uvolnění nebo kteří před zvolením do funkce člena zastu-
pitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stej-
ném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,

- poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,
- členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolní-

ho úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda 
Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium 
totalitních režimů a členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
finanční arbitr a jeho zástupce, Veřejný ochránce práv a jeho zástupce,

- fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny
 » do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního or-
gánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem,

 » popřípadě do funkce jejich zástupce, pokud je tímto vedoucím nebo 
statutárním orgánem pouze jediná osoba, 

 pokud jim nevznikl pracovní nebo služební poměr,
- další fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou 

funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracov-
ní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uve-
deny v bodech 7 až 10 a 18 § 5 zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění,

- dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
- osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mo-

hou 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, 
- osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce (změna 

od 1. 3. 2009),
- osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak 

pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené 
pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, 
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- společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditis-
té komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vyko-
návají pro ni práci, (za kterou jsou touto společností odměňováni) – 
zrušeno od 1. 1. 2014, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže 
mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, (za kterou jsou 
touto společností odměňováni) – zrušeno od 1. 1. 2014,

- prokuristé, (pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za 
příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů) – zrušeno 
od 1. 1. 2014,

- členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni 
v  bodech 1 až 10, 20 a 21 § 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocen-
ském pojištění,

- likvidátoři (pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za 
příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů) – zrušeno 
od 1. 1. 2014,

- vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v § 167c, je-
jichž místo výkonu práce je trvale v České republice,

- osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,
- fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21 § 5 zákona č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění, s výjimkou členů zastupitelstev územních samo-
správných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů 
územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo kteří nevykonávají funkci ve 
stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,

- v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou 
nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by 
byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně 
z příjmů podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 586/1992 Sb., 
o dani z příjmů, v platném znění), a nejsou od této daně osvobozeny.

Předpisy upravující dávky nemocenského pojištění
 ■ od 1. 1. 2009 dosud zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů

8.2 Výše dávek nemocenského pojištění
 ■ vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví 
jako rozdíl denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni 
-  převedení zaměstnankyně na jinou práci nebo
- ustanovení příslušnice na jiné služební místo
a průměru jejích započitatelných příjmů připadajícího na 
jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících 
po tomto převedení nebo ustanovení,

 ■ peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % redukovaného den-
ního vyměřovacího základu (viz tabulka na s. 316–317), 
ošetřovné činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího 
základu (výpočet viz tabulka na s. 317);

 ■ nemocenské je počítáno příslušnou procentní sazbou 
(60  %) z redukovaného denního vyměřovacího základu, 
viz následující tabulky.
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Denní vyměřovací základ
 ■ stanoví se vydělením vyměřovacího základu za rozhodné období 

(obecně 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve 
kterém vznikl nárok na dávku) počtem kalendářních dnů připada-
jících na rozhodné období, zaokrouhluje se na dvě desetinná mís-
ta; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. dny pracovní 
neschopnosti atd., viz § 18 odst. 8 zákona č. 187/2006 Sb.), snižuje 
se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období 

 ■ vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích 
základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé ka-
lendářní měsíce v rozhodném období; zahrnují se i ty vyměřo-
vací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu pře-
kročení maximálního vyměřovacího základu

 ■ vyměřovacím základem OSVČ je úhrn měsíčních základů 
v  rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné 
na pojištění; zahrnují se jen ty měsíční vyměřovací základy, 
z nichž bylo odvedeno pojistné na nemocenské pojištění

Výše redukčních hranic pro redukci částek denního 
vyměřovacího základu
Platnost 
limitů

od 1. 1. 2013 od 1. 1. 2014 od 1. 1.2015 1. 1. 2016 1. 1. 2017

Přísluš-
ná právní 
norma

sděl. MPSV 
336/2012 Sb.

sděl. MPSV 
331/2013 Sb.

sděl. MPSV 
214/2014 Sb.

sděl. MPSV 
272/2015 Sb.

sděl. MPSV 
343/2016 Sb.

I. redukční 
hranice

863 Kč 865 Kč 888 Kč 901 Kč 942 Kč

II. redukční 
hranice

1.295 Kč 1.298 Kč 1.331 Kč 1.351 Kč 1.412 Kč

III. redukč-
ní hranice

2.589 Kč 2.595 Kč 2.662 Kč 2.701 Kč 2.824 Kč

Poznámka
Od roku 2009 jsou (podle § 22 zákona č. 187/2006 Sb.) výše redukčních hra-
nic odvozovány z všeobecného vyměřovacího základu a přepočítávacího ko-
eficientu (viz tabulka), které jsou stanoveny podle zákona č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, za kalendářní rok, který o dva roky předchází ka-
lendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví.

Redukce částek denního vyměřovacího základu pro 
nemocenské a ošetřovné
Hranice pro redukci Od 0 Kč do 

I. RH
Nad I. RH 
do II. RH

Nad II. RH 
do III. RH

Redukce části započita-
telného příjmu činí

90 % 60 % 30 %

RH = redukční hranice
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Redukce částek denního vyměřovacího základu pro 
peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek 
v těhotenství a mateřství 
Hranice pro redukci Od 0 Kč do 

I. RH
Nad I. RH 
do II. RH

Nad II. RH 
do III. RH

Redukce části započita-
telného příjmu činí

100 % 60 % 30 %

Částky denního vyměřovacího základu vypočtené v jednotlivých 
pásmech se zaokrouhlují s přesností na dvě platná desetinná mís-
ta. Celková redukovaná částka denního vyměřovacího základu se 
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Výše nemocenského z redukovaného denního 
vyměřovacího základu
Platnost 2014 2015 2016 2017
1. až 14. kalen-
dářní den

náhrada 
mzdy1)

náhrada 
mzdy1)

náhrada 
mzdy1)

náhrada 
mzdy1)

15. až 21. ka-
lendářní den

nemocen-
ské 60 %

nemocen-
ské 60 %

nemocen-
ské 60 %

nemocen-
ské 60 %

22. a další ka-
lendářní dny

nemocen-
ské 60 %

nemocen-
ské 60 %

nemocen-
ské 60 %

nemocen-
ské 60 %

1) Úprava náhrady mzdy je uvedena dále v bodě 8.3.

Poznámky k tabulce
Zásady, které je nutné při výplatě náhrad po dobu pracovní neschop-
nosti a nemocenského dodržet:
- Nárok na nemocenské vzniklý v jednom roce se poskytuje podle úpravy 

v roce vzniku i v dalším roce, pokud nárok trvá, s výjimkou výše dáv-
ky s přihlédnutím k novým redukčním hranicím stanoveným sdělením 
MPSV pro příslušný kalendářní rok. 

- Od 1. 1. 2010 se poživatelům důchodů poskytovalo nemocenské pouze po 
dobu 63 kalendářních dnů, a to až do 31. 12. 2013. Od 1. 1. 2014 dosud 
se počet kalendářních dnů poskytování nemocenského změnil na 70. Do 
této podpůrčí doby se započítávají pouze kalendářní dny trvání dočasné 
pracovní neschopnosti, za které zaměstnanci náleží nemocenské. 

- Nemocenské se poskytuje ve výši 100 % denního vyměřovacího zákla-
du po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo naříze-
né karantény při vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo naříze-
né karantény v důsledku činností uvedených v § 29 písm. d) zákona 
č. 187/2006 Sb. prováděných prokazatelně ve veřejném zájmu (např. zá-
chranné či likvidační práce při požáru, při povodni atd.).

- V případě dočasné pracovní neschopnosti zaviněné zaměstnancem (viz 
§ 31 zákona č. 187/2006 Sb.) činí nemocenské pouze polovinu stanovené 
částky. V případě vzniku dočasné pracovní neschopnosti s úmyslem vylákat 
dávku (musí být pojištěnci prokázáno), na nemocenské není nárok vůbec.

- Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům náhradu mzdy dle § 192 ZP, 
viz tabulka 8.3; OSVČ a osoby, jejichž vztah se zaměstnavatelem se neří-
dí pracovním právem (např. jednatelé nebo členové kolektivních orgánů 
právnické osoby), po tuto dobu nepobírají žádné dávky. 

- Náhrada mzdy náleží pouze tehdy, jsou-li v den vzniku dočasné pracovní 
neschopnosti splněny podmínky nároku na nemocenské podle zákona 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 
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- Zaměstnavatel je během doby poskytování náhrady mzdy oprávněn kontro-
lovat, zda práce neschopný zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně 
práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v místě po-
bytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Pokud zaměstnanec 
tyto povinnosti poruší, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost poru-
šení těchto povinností náhradu mzdy snížit nebo neposkytnout; v případě 
porušení těchto povinností zvlášť hrubým způsobem může namísto snížení 
nebo neposkytnutí náhrady mzdy dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď.

8.2.1 Ošetřovné
Ošetřovné náleží zaměstnanci (muži nebo ženě), který nemů-
že pracovat, poněvadž musí:

 ■ ošetřovat
- dítě mladší než 10 let, pokud onemocnělo nebo utrpělo 

úraz, nebo
- jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu 

nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou 
fyzickou osobou, nebo

- členku domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době 
bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování 
jinou fyzickou osobou;

 ■ pečovat o dítě mladší než 10 let, protože
- školské zařízení nebo dětské výchovné zařízení apod., 

v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, 
jejímž je žákem, byly uzavřeny z nařízení příslušných or-
gánů z důvodu havárie, mimořádného opatření při epide-
mii nebo jiné nepředvídané události, nebo

- dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči zmíně-
ných zařízení nebo docházet do školy, nebo

- fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla 
úraz, nastaly u ní další zákonem vymezené situace, porodila, 
nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

S výjimkou ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem je 
podmínkou, že dítě nebo nemocný člen rodiny žije se zaměst-
nancem ve společně hospodařící domácnosti.
Nárok na ošetřovné nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendář-
ních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény a v 
období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalen-
dářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Platnost 2013 2014 2015 2016 2017

1. až 3. kalendářní den 60 % 60 % 60 % 60 % 60 %

4. až 9. kalendářní den 60 % 60 % 60 % 60 % 60 %

10. až 16. kalendářní den1) 60 %1) 60 %1) 60 %1) 60 %1) 60 %1)

17. a další kalendářní dny 60 % 60 % 60 % 60 % 60 %
1) Od 10. do 16. dne náleží ošetřovné pouze osamělému zaměstnanci s dí-

tětem ve věku do 16 let, které neskončilo povinnou školní docházku. Za 
osamělého zaměstnance se považuje zaměstnanec:
- svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (dru-

hem) nebo v registrovaném partnerství, nebo
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- jehož manžel(-ka) je ve výkonu trestu odnětí svobody v trvání nejmé-
ně jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo je ne-
zvěstný(-á) a bylo zahájeno řízení o jeho (jejím) prohlášení za mrtvé-
ho (mrtvou) a zaměstnanec nežije s druhem (družkou).

8.2.2 Peněžitá pomoc v mateřství
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má: 

 ■ pojištěnka, která porodila dítě; 
 ■ těhotná pojištěnka, nejdříve od počátku osmého týdne před 
očekávaným dnem porodu,

 ■ pojištěnec/pojištěnka, pokud převzal/a dítě do péče nahra-
zující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu 
– viz § 38 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění;

 ■ pojištěnec/pojištěnka, který/á pečuje o dítě, jehož matka zemřela;
 ■ pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem 

ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo ne-
smí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které 
byla uznána dočasně práce neschopnou, a nemá nárok na výplatu;

 ■ pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem 
ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou 
dohodu o tom, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít 
s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu 
dítěte a na dobu nejméně sedmi kalendářních dnů po sobě jdoucích 
(„střídání“ matky dítěte a tohoto pojištěnce během pobírání peně-
žité pomoci v mateřství u jednoho dítěte je možné opakovaně).

Podpůrčí doba pomoci Základní doba Prodloužená doba1)

u pojištěnky2) 28 týdnů 37 týdnů

u pojištěnce 3) 22 týdnů 31 týdnů

1) Týká se případů vícečetného porodu, kdy pojištěnka/pojištěnec pečuje 
v prodloužené době alespoň o dvě z nich.

2) Pojištěnkou se rozumí žena, která dítě (děti) porodila. Před porodem má nárok 
na peněžitou pomoc v době nejdříve od počátku osmého týdne před očekáva-
ným dnem porodu.

3) Pojištěncem se rozumí jiná osoba než žena, která dítě porodila (např. 
v situaci kdy matka zemřela, při péči o dítě otcem či manželem, nebo při 
převzetí péče jinou osobou na základě rozhodnutí příslušného orgánu).

8.3 Náhrada mzdy/platu v pracovní 
neschopnosti/karanténě
Výše náhrady mzdy/platu (% z redukovaného průměrného výdělku)

Platnost 2013 2014 2015 2016 2017

1. až 3. ka-
lendářní den 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

4. až 14. ka-
lendářní den 

60 % 60 % 60 % 60 % 60 %
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15. až 21. ka-
lendářní den

60 % 60 % nemo-
censké 

nemo-
censké 

nemo-
censké

22. a další ka-
lendářní dny

nemo-
censké 

nemo-
censké 

nemo-
censké

nemo-
censké

nemo-
censké

Náhradu mzdy/platu/odměny z dohody o pracovní činnosti 
a dohody o provedení práce

 ■ poskytuje zaměstnavatel podle § 192 a následujících záko-
níku práce procentem z redukovaného průměrného výdělku 
uvedeným v předchozí tabulce; 

 ■ redukovaný průměrný výdělek pro účely náhrady mzdy je 
odvozen
- z průměrného hodinového výdělku pro účely zákoníku 

práce (§ 356 ZP a násl.)
- upraví se pomocí tří redukčních hranic, obdobně jako vy-

měřovací základ pro účely nemocenského (viz následující 
tabulka);

 ■ u dočasné pracovní neschopnosti zaviněné zaměstnancem 
(viz § 31 zákona č. 187/2006 Sb.) se náhrada sníží o 50 %;

 ■ náhrada mzdy se poskytuje jen za dny pracovní (výpočet 
podle počtu hodin, které měl zaměstnanec v daný den od
pracovat). Za první 3 pracovní dny (max. však za 24 pra
covních hodin) však náhrada nenáleží vůbec. To neplatí 
v případě nařízení karantény, při níž náleží náhrada mzdy 
ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku i za první 
3 pracovní dny;

 ■ zaměstnavatel je během doby poskytování náhrady mzdy 
oprávněn kontrolovat, zda práce neschopný zaměstnanec do-
držuje stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, 
pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat 
dobu a rozsah povolených vycházek; pokud zaměstnanec tyto 
povinnosti poruší, může zaměstnavatel se zřetelem na závaž-
nost porušení těchto povinností náhradu mzdy snížit nebo ne-
poskytnout; v případě porušení těchto povinností zvlášť hru-
bým způsobem, může namísto snížení nebo neposkytnutí ná-
hrady mzdy dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď;

 ■ lze dohodnout či stanovit vnitřním předpisem náhradu vyš-
ší, nesmí však převýšit průměrný neredukovaný výdělek (da-
ňový režim viz tabulka na násl. straně);

 ■ zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců 
do 26, kteří písemně do 20. ledna daného kalendářního roku 
správě sociálního zabezpečení oznámili, že budou platit vyš-
ší pojistné na nemocenské pojištění (3,3 % místo 2,3 %), si 
z částky placeného pojistného za kalendářní měsíc odečítali ½ 
náhrady mzdy zúčtované zaměstnancům za dobu dočasné pra-
covní neschopnosti. Od r. 2015 byla tato možnost zrušena.

WK tabulky 2017-2.3.-432-TISK.indd   320 2. 3. 2017   12:50:33



Nemocenské pojištění

321

Platnost 
limitů

od 1. 1. 2013 od 1. 1. 2014 od 1. 1. 2015 od 1. 1. 2016 od 1. 1. 2017

Dle sděle-
ní MPSV1)

336/2012 Sb.1) 331/2013 Sb.1) 214/2014 Sb.1) 272/2015 Sb.1) 343/2016 Sb.

I. RH 151,03 Kč 151,38 Kč 155,40 Kč 157,68 Kč 164,85 Kč

II. RH 226,63 Kč 227,15 Kč 232,93 Kč 236,43 Kč 247,10 Kč

III. RH 453,08 Kč 454,13 Kč 465,85 Kč 472,68 Kč 494,20 Kč
1) Limity jsou stanoveny v § 192 odst. 2 ZP jako 17,5 % redukčních hranic 

stanovených pro výpočet nemocenské (viz limity na s. 316). Limity se při 
výpočtu zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Vliv náhrady mzdy/platu na povinnosti z hlediska daně  
z příjmů

Náhrada mzdy 
poskytnuta

V povinné 
minimální 
výši

Nad mini
mum, ale do 
povoleného 
maxima1)

Nad povolené 
maximum1)

Daňový režim 
zaměstnance

osvobozeno2) daň 
+ pojistné

daň 
+ pojistné

Náklad 
u zaměstnavatele

daňový3) daňový4) nedaňový

1) Povoleným maximem se rozumí částka podle § 192 odst. 3 ZP do výše 
neredukované průměrné mzdy. 

2) Podle § 6 odst. 9 písm. t) ZDP.
3) Podle § 24 odst. 2 písm. p) ZDP. V případě refundace části náhrady mzdy 

Správou sociálního zabezpečení se týká části, která není refundována.
4) Za předpokladu splnění podmínek v § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP (ná-

klady vynaložené na práva zaměstnance vyplývající z kolektivní smlou-
vy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy).
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