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Metodická informace 047/09/08 
Zpracováno dle  zákona č. 54/1956 Sb. a dle nálezu ústavního soudu. 

 
 
 

Změny v zákoně o nemocenském pojištění v roce 2008 

 
Ústavní soud při posuzování změn přijatých zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,  
svým nálezem vyhlášeným pod č. 166/2008 Sb.  od 30. 6. 2008 zrušil institut karenční doby (tj. doby 
prvních tří dnů pracovní neschopnosti, po kterou nenáleželo nemocenské). 
 
 
 
I. Nemocenské dávky od 30. 6. 2008 
 
Na základě rozhodnutí Ústavního soudu ČR se od  30. června 2008 nemocenské poskytuje i za první tři dny 
pracovní neschopnosti.   
 

Ustanovení zákona č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců bylo citovaným nálezem Ústavního 
soudu dotčeno pouze v § 15 odst. 1 a 3 a v § 16, které znějí od 30. června 2008 takto (přeškrtnutý text označuje 
ustanovení, která byla Ústavním soudem zrušena): 
 

§ 15 

(1)  Nemocenské náleží zaměstnanci, který je podle zvláštního předpisu uznán dočasně neschopným k výkonu 
svého dosavadního zaměstnání (dále jen "pracovní neschopnost"), trvá-li pracovní neschopnost déle než 3 
kalendářní dny. . . .  

(3) Nemocenské se poskytuje od čtvrtého kalendářního dne pracovní neschopnosti do skončení pracovní 
neschopnosti nebo do uznání invalidity nebo částečné invalidity.  
 

§ 16 

Nemocenské náleží zaměstnanci po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu, trvá-li 
karanténa déle než 3 kalendářní dny; § 15 odst. 1 věta druhá platí zde obdobně. Nemocenské podle věty první se 
poskytuje od čtvrtého kalendářního dne karantény. 

  
Za první tři dny pracovní neschopnosti  náleží od 30. června 2008 včetně nemocenské ve výši 60 % 
denního vyměřovacího základu za kalendářní den.  

 

V případě vzniku pracovní neschopnosti v průběhu pracovní doby zaměstnance nenáleží takovému 
zaměstnanci nemocenské za neodpracovanou část pracovní doby tj. za první den pracovní neschopnosti. 
(Ustanovení § 24 vyhlášky č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění 
platném do 31.prosince 2007.)  
I pro první den pracovní neschopnosti proto platí zásada, že nemocenské nenáleží za období pracovní 
neschopnosti, zaměstnanci náleží započitatelný příjem z činnosti, za které je nemocenské poskytováno 
(s výjimkou příjmů, které náleží i za dobu pracovní neschopnosti, aniž v této době vykonával tuto činnost). 
 

K jiným změnám v oblasti nemocenského pojištění tímto rozhodnutím Ústavního soudu nedošlo.  Na toto 
rozhodnutí Ústavního soudu ihned reagovala vláda a předložila parlamentu návrh novely zákona o 
nemocenském pojištění, který byl schválen a vydán ve Sbírce zákonů pod č. 305/2008 Sb. Tato novela je účinná 
od 1.9.2008. 
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II. Nemocenské dávky po novele od 1. 9. 2008 
 
S účinnosti od 1. 9. 2008 platí: 
 

• Výše nemocenského za první tři dny pracovní neschopnosti činí 25 % denního vyměřovacího základu.                                      
 

• Pokud je zaměstnanec uznán práce neschopným před 31. 8. 2008, náleží za první tři dny nemocenské ve 
výši 60% denního vyměřovacího základu.  Je-li zaměstnanec uznán práce neschopným například od  
31. 8. 2008, náleží za 31.8., 1. a 2.9. nemocenské ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. 

 

• Nemocenské v době karantény náleží od prvního dne jejího trvání, i když by trvala kratší dobu než 4 dny. 
 

• Nemocenské nebude nadále poskytováno za první den trvání pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec 
po část dne pracoval.  Tento den je však prvním dnem pracovní neschopnosti pro stanovení podpůrčí doby a 
pro stanovení výše nemocenského.  

 
 
 
III.  Přehled procentních sazeb nemocenského u zaměstnanců v roce 2008 
 

 1. – 3. den PN 4. – 30. den PN 31. – 60. den PN 
 

od 61. dne PN 
 

1.1. – 29.6.2008 0,00 % 60,00 % 66,00 % 72,00  % 

 30.6. – 31.8.2008 60,00 % 60,00 % 66,00 % 72,00 % 

1.9. – 31.12.2008 25,00 % 60,00 % 66,00 % 72,00 % 

 
 
 
IV. Shrnutí 
 

- Nemocenské od 30.6.2008 náleží od 1. dne nemoci ve výši 60% denního vyměřovacího základu, 

- Nemocenské od 1.9.2008 náleží od 1. dne nemoci ve výši 25% denního vyměřovacího základu, 

- Nemocenské v době karantény od 1.9.2008 náleží od 1. dne jejího trvání.  

 
 
Nejbližší daňové povinnosti 
 

15.10.   Silniční daň – záloha za III. čtvrtletí 2008   

27.10.   Přiznání a platba DPH za 09/2008 resp. za III. čtvrtletí 2008 
25.11.   Přiznání a platba DPH za 10/2008  
 

 
 

V Šenově u Nového Jičína, dne 25.08.2008 
Zpracovali: Ing. Mičulková Marta, Olšáková Ivana 
       
 
 
 

          Ing. Marta Mičulková, v.r. 
 
 
 

Výtisk je určen pouze pro adresáta.  
Děkujeme, že tyto metodické informace nekopírujete a veřejně nešíříte. 

Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás, rádi Vám potřebný počet dodáme. © 


