
 
 

 
 

          

                                                          
                                           

 
 
 
 

 

A. NEMOCENSKÉ 
➢ Co je to nemocenské?  

Jde o jednu ze šesti dávek nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, 
peněžitá pomoc v mateřství, otcovské a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). Nemocenské 
je stav pracovní neschopnosti, kdy je člověk finančně podpořen v době nemoci či úrazu. Je to dávka z 
nemocenského pojištění pro výdělečně činné osoby, tzn. zaměstnance nebo OSVČ. Vyplácí ji Česká 
správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

 
➢ Co je nemocenské pojištění?  

Jde o pojištění dané zákonem, které chrání výdělečně činné osoby při krátkodobých ztrátách příjmu. 
Týká se zaměstnanců a OSVČ. Zaměstnancům se ze mzdy odvádí povinně každý měsíc. OSVČ si jej 
mohou platit dobrovolně. 
 

➢ Jak dlouho se nemocenské vyplácí a v jaké výši? 
a) V době těhotenství a mateřství lze nastoupit na nemocenské 6 týdnů před termínem porodu a 6 

týdnů po termínu porodu. 
b) Vyplácí se během rizikového těhotenství, o kterém rozhoduje lékař kdykoliv během těhotenství. 
c) Dále lze nemocenské nastoupit při nemoci či úrazech. 
 
Pro dočasnou pracovní neschopnost, kterou si zaměstnanec způsobil sám, se denní dávka 
nemocenského snižuje o 50 %, pokud jde o: 
o úraz způsobený aktivní účastí ve rvačce, 
o úraz následkem opilosti, požití omamných či psychotropních látek, 
o úraz během úmyslného trestného činu či přestupku. 

 
Výše nemocenského za kalendářní den činí: 
o do 30. dne 60 % redukovaného DVZ, 
o od 31. dne do 60. dne 66 % redukovaného DVZ, 
o od 61. dne 72 % redukovaného DVZ. 
Více viz kalkulačka nemocenské. 

 
Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele 
náhradu mzdy, poté dostává nemocenskou vyplácenou ČSSZ. 
Ochranná lhůta pro nárok na nemocenské je 7 kalendářních dnů po skončení zaměstnání (ukončení 
nemocenského pojištění). 
Nemocenské je dočasná pracovní neschopnost, kterou řeší ošetřující lékař. Vystavuje rozhodnutí 
o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. e-neschopenku), tu pak odesílá zaměstnavateli. 
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➢ Co je to DVZ? 
Denní vyměřovací základ je denní dávka pro určení výše finanční podpory z nemocenského pojištění a 
dávek ze sociálního zabezpečení. Závisí na ní výše mateřské, otcovské a rodičovského příspěvku u osob, 
které měli před RP nárok na PPM. Počítá se z příjmů ze zaměstnání za posledních 12 kalendářních 
měsíců. 
 

➢ Co je to e-neschopenka? 
Je to elektronický záznam o dočasné pracovní neschopnosti s osobními údaji a délce trvání pracovní 
neschopnosti. Vystavuje praktický lékař, který ji posílá zaměstnavateli pacienta. Není tedy třeba již 
předávat žádné papíry osobně. Zaměstnanec dostane jen druhou část e-neschopenky pro sebe. 
 

➢ Co je to ochranná lhůta? 
Jde o 7 kalendářních dnů po ukončení zaměstnání (trvání nemocenského pojištění). Při kratších 
zaměstnáních trvá jen po dobu trvání zaměstnání. 
 

➢ Kdo má na nemocenské nárok?  
Na nemocenské má nárok osoba, která je v době nástupu na dávku nemocensky pojištěna nebo byla v 
ochranné lhůtě.  
 

➢ Podmínky nároku pro OSVČ 
OSVČ (= osoby samostatně výdělečně činné) si musí dobrovolně platit nemocenské pojištění.  

 
➢ Podmínky nároku pro zaměstnance 

Zaměstnance musí být nemocensky pojištěn. HPP, DPP s příjmem nad 10 000Kč/měsíc a DPČ nad 3 
500Kč/měsíc. 
(HPP = hlavní pracovní poměr, DPP = dohoda o provedení práce, DPČ = dohoda o pracovní činnosti.) 
 

➢ Kde mohu o nemocenské žádat?  
Můžete žádat u svého ošetřujícího lékaře, který pak posílá e-neschopenku zaměstnavateli. 
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B. OŠETŘOVNÉ 

➢ Co je to ošetřovné?  
Ošetřovné je dávka ze systému nemocenského pojištění. Nahrazuje mzdu, když rodič nemůže do práce, 
protože pečuje o nemocné dítě do 10 let. Rodič, který pečuje o nemocné dítě nebo o jinou osobu 
(rodinný příslušník), kterou určí lékař, musí být zaměstnanec. Rodič může být na ošetřovném po dobu 
9 dní, matka samoživitelka až 16 dní. 
Lékař vystavuje rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), to pak zaměstnanec předá zaměstnavateli a 
ten ČSSZ. Částka ošetřovného činí 60 % DVZ. OSVČ s dobrovolným nemocenským pojištěním nemají  
nárok na ošetřovné, pouze dlouhodobé ošetřovné. Více viz kalkulačka ošetřovného. 
 
 
 
  
Tyto materiály vznikly v rámci programu Rodinná politika 2022 za podpory Magistrátu hlavního 
města Prahy. 
 
 

                                   
 
 
Vytvořilo Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. v roce 2022.  
Obsah textů i video seminářů je platný k 31. 12. 2022. 
 
 

Kontakt: 

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. 

Mgr. Marcela Lubwika 

marcela.lubwika@cicops.cz 

info@cicops.cz  

+420 704 600 700 

www.cicops.cz 

 

 

Tento i další video semináře 
najdete zde: 
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