
 

 

 

Analýza ú asti zam stnanc   
na nemocenském pojišt ní 

 

Bc. Ji í Sedlá ek 

 

  
Diplomová práce 
2014  

 



 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

ABSTRAKT 

Tématem této diplomové práce je analýza ú asti zam stnanc  na nemocenském pojišt ní 

v souvislosti se zm nami právní úpravy zákona o nemocenském pojišt ní u vybraných 

skupin zam stnanc : pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu, pojišt ní zam stnanc in-

ných na základ  dohody o provedení práce a pojišt ní zam stnanc  pracujících ve státech 

Evropské unie, a to prost ednictvím kvalitativního výzkumu. V teoretické ásti jsou uve-

deny základní podmínky ú asti zam stnanc  na nemocenském pojišt ní. V praktické ásti 

je analyzováno šest organizací s ohledem na dopad zm n u vybraných skupin zam stnanc  

i ú asti na nemocenském pojišt ní.  
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ABSTRACT 

The topic of this thesis is the analysis of employee participation in sickness insurance in 

relation to changes in legislation, the Sickness Insurance Law in selected groups of em-

ployees: insurance at small-scale employment, insurance of employees under the agree-

ment on work performance and the insurance of employees working across the European 

Union, through the qualitative research. The theoretical part provides conditions for the 

participation of employees in the sickness insurance. In the practical part is analyzed the 

six organizations with regard to the impact of changes in selected groups of employees in 

participating in the sickness insurance.  
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ÚVOD 

Oblast nemocenského pojišt ní upravena v zákon . 187/2006 Sb., o nemocenském pojiš-

ní, ve zn ní pozd jších p edpis , je sou ástí sociálního zabezpe ení, stejn  tak jako ob-

lasti d chodového a zdravotního pojišt ní, státní sociální podpory i sociální pé e. Jedná se 

o oblast, která se dotýká jak jednotlivých ob an , tak i zam stnavatelských subjekt           

a v kone ném d sledku i státu jako celku. Tato diplomová práce je zam ena na problema-

tiku jednoho ze základních institut  celé právní úpravy nemocenského pojišt ní, a to 

pojmu „ú asti na nemocenském pojišt ní“, ur itých vybraných skupin nemocenského po-

jišt ní, kterými jsou zam stnání malého rozsahu, zam stnanci inní na základ  dohody      

o provedení práce a zam stnanci pracující ve státech Evropské unie. Cílem této diplomové 

práce je analýza zm n pojmu „ú ast na nemocenském pojišt ní“ a vyhodnocení dopadu 

chto zm n na zam stnavatele, jejich zam stnance a v kone ném d sledku i na nositele 

nemocenského pojišt ní.  

Práce je rozd lena do t í kapitol, p emž v první kapitole teoretické ásti uvádím význam   

a ú el nemocenského pojišt ní v etn  charakteristiky pojmu „ú ast na nemocenském pojiš-

ní“, stru  jsou uvád ny i zm ny v právní úprav  zákona o nemocenském pojišt ní              

v letech 2010 - 2014.  

Druhá kapitola se v teoretické rovin  v nuje podmínkám ú asti na nemocenském pojišt ní 

zam stnanc  p i zam stnání malého rozsahu, ú asti na nemocenském pojišt ní zam stnan-

inných na základ  dohody o provedení práce a ú asti na nemocenském pojišt ní za-

stnanc  pracujících ve státech Evropské unie.  

Ve t etí kapitole, která pat í do praktické ásti této diplomové práce, je p istoupeno k ana-

lýze ú asti na nemocenském pojišt ní zam stnanc  a to na základ  kvalitativního výzkumu 

provád ného obsahovou analýzou dat získaných z p ípadových studií – protokol  o kontro-

le odvod  pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, 

pln ní úkol  v nemocenském pojišt ní a pln ní úkol  v d chodovém pojišt ní a dokumen-

 založených v kontrolních spisech u jednotlivých skupin pojišt ných zam stnanc  v kon-

krétních vybraných organizacích. Byla zvolena kriteriální technika výb ru, tzn., že vzorek 

šesti organizací byl vybrán na základ  p edem stanovených kritérií, s p ihlédnutím k vý-

skytu co nejširšího okruhu praktických p ípad  souvisejících s aplikací právních p edpis   

v oblasti implementace zm n v právní úprav  ú asti nemocenského pojišt ní zam stnanc . 

Na základ  analýzy takto získaných dat jsou v díl ích záv rech jednotlivých kapitol u da-
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ných skupin zam stnanc  vyhodnocovány dopady posuzování ú asti na nemocenském 

pojišt ní v praxi jednotlivých organizací a to s p ihlédnutím k odborné náro nosti i eko-

nomickým zájm m zam stnavatel  na stran  jedné a k ekonomickému zajišt ní zam st-

nance p i vzniku sociálních událostí (jako nap . nemocenské, pen žitá pomoc v mate ství 

aj.), p ípadn  zabezpe ení ve stá í, na stran  druhé. Nezanedbatelným faktorem p i vyhod-

nocování dopadu ú asti na nemocenském pojišt ní jsou i ekonomické zájmy státu, pro-

st ednictvím orgán  nemocenského pojišt ní. 

K vytvo ení teoretické ásti diplomové práce jsou hlavní p edm tné údaje erpány ze zá-

kona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis , ze zákona                 

. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam st-

nanosti, ve zn ní pozd jších p edpis , ze zákona . 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve zn ní 

pozd jších p edpis  a z dalších souvisejících právních p edpis ; dále pak z tematických 

monografií, odborných asopis , asopiseckých lánk , tematických webových stránek 

apod. Praktická ást mé diplomové práce vychází z poznatk  praxe orgán  sociálního za-

bezpe ení, provád jících nemocenské pojišt ní zam stnavatel  i zam stnanc . Tato pro-

blematika je mn  blízká, pracuji na M stské správ  sociálního zabezpe ení Brno, na odbo-

ru kontroly, a tato skute nost byla významným impulsem pro zvolení tématu této diplomo-

vé práce. K vytvo ení praktické ásti diplomové práce jsou použita p evážn  data z kon-

trolních spis  organizací, které obsahují protokoly z kontrol odvodu pojistného na sociální 

zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, pln ní úkol  v nemocenském 

pojišt ní a pln ní úkol  v d chodovém pojišt ní, podklady a ú etní doklady po ízené p i 

kontrolách organizací týkající se ú asti na pojišt ní všech druh  zam stnanc , platební 

vým ry, hlášení o p eplatku, rozhodnutí a jiné dokumenty související s p edm tem ú asti 

na pojišt ní zam stnanc .
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I.  TEORETICKÁ ÁST 
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1 NEMOCENSKÉ POJIŠT NÍ 

Nemocenské pojišt ní je povinné státní pojišt ní zákonem uvedených osob, výjimkou je 

pouze ú ast osob samostatn  výd le inných, která je dobrovolná. Právní úprava nemo-

cenského pojišt ní je v sou asné dob  upravena v zákon . 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojišt ní1, ve zn ní pozd jších p edpis . P ijetí tohoto zákona v roce 2006 p edcházely 

vleklé peripetie, v etn  senátního a prezidentského veta. Jeho ú innost byla dvakrát odsunu-

ta a nabyl jí až dnem 1. 1. 2009.2 V mé diplomové práci se nechci zabývat historií nemocen-

ského pojišt ní, musím však pro úplnost uvést, že až p ijetím ZNP v roce 2006 a nabytím 

innosti od roku 2009 byla komplexn  sjednocena právní úprava nemocenského pojišt ní, 

jeho organizace, provád ní a ízení ve v cech pojišt ní. Do této doby bylo nemocenské 

pojišt ní obsaženo v r zných právních p edpisech a to nejenom v zákonných normách, ale    

i normách podzákonných, jako nap . zákon . 54/1956 Sb., o nemocenském pojišt ní za-

stnanc , zákon   . 88/1968 Sb., o prodloužení mate ské dovolené, o dávkách v mate ství 

a o p ídavcích na d ti z nemocenského pojišt ní, vyhláška . 143/1965 Sb., o poskytování 

pen žitých dávek v nemocenském pojišt ní, vyhláška . 165/1979 Sb., o nemocenském 

pojišt ní n kterých pracovník  a o poskytování dávek nemocenského pojišt ní ob an m ve 

zvláštních p ípadech, vyhláška . 31/1993 Sb., o posuzování do asné pracovní neschopnosti 

pro ú ely sociálního zabezpe ení. Tyto p edpisy byly po dobu své platnosti mnohokrát 

novelizovány a z toho d vodu se dá íci, že orientace v oblasti nemocenského pojišt ní byla 

velmi nep ehledná. ZNP od uve ejn ní ve Sbírce zákon  v roce 2006 byl také n kolikrát 

novelizován, a to zejména z d vodu tzv. úsporných balí . Nap . dnem 1. 1. 2011 nabyl 

innosti zákon . 347/2010 Sb., kterým se m ní n které zákony v souvislosti s úspornými 

opat eními v p sobnosti Ministerstva práce a sociálních v cí, a rovn ž se jím novelizuje 

ZNP3. Komplexní úprava nemocenského pojišt ní (ZNP) upravuje nemocenské pojišt ní pro 

ípad do asné pracovní neschopnosti, na ízené karantény, t hotenství a mate ství a ošet o-

vání lena domácnosti nebo pé e o n j a organizaci a provád ní nemocenského pojišt ní. 

Provád ním nemocenského pojišt ní se rozumí též posuzování zdravotního stavu pro ú ely 

                                                

 

1 Dále také jen ZNP. 
2 Sedlá ek, J. Bakalá ská práce – ízení ve v cech nemocenského pojišt ní. Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012, 56 s., s. 8. 
3 Ženíšková, M., P ib, J. Zákon o nemocenském pojišt ní s komentá em a p íklady od 1.1.2011. ANAG, spol. 
s r.o., 2010, 248 s., ISBN 978-80-7263-642-6, s. 7. 
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nemocenského pojišt ní.4 Systém nemocenského pojišt ní je pr žn  financován prost ed-

nictvím povinného odvodu pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku 

zam stnanosti.5 

 

1.1 el a význam nemocenského pojišt ní, které je sou ástí sociálního 

zabezpe ení 

Nemocenské pojišt ní je ve smyslu eského právního ádu sou ástí systému sociálního 

zabezpe ení, který zahrnuje sociální pojišt ní (do n hož pat í nemocenské a d chodové 

pojišt ní), zdravotní pojišt ní, sociální zaopat ení (státní sociální podpora), sociální pomoc  

a zabezpe ení v nezam stnanosti.  

Nemocenské pojišt ní pro všechny pojišt nce (s výjimkou p íslušník  bezpe nostních sbor , 

osob ve vazb  a odsouzených) provád jí pouze okresní správy sociálního zabezpe ení6. 

Úkoly OSSZ v etn  vedení evidence zam stnanc  a osob samostatn  výd le inných7, 

jejichž pojišt ní provádí, jsou taxativn  uvedeny v ustanovení § 84 odst. 2 ZNP8. Hlavní 

úkoly OSSZ dle tohoto ustanovení, které mají v i zam stnanc m a OSV , jsou zejména: 

rozhodování v prvním stupni ve v cech nemocenského pojišt ní, vyplácení dávek ve stano-

vených termínech, kontrolování dodržování režimu do asn  práce neschopných pojišt nc , 

kontrolování pln ní povinností v nemocenském pojišt ní zam stnavatel , OSV  a dalších 

právnických nebo fyzických osob, bezplatné poskytování odborných informací o nemocen-

ském pojišt ní pojišt nc m a zam stnavatel m, dále pak bezplatné poskytování zákonem 

edepsaných tiskopis  ošet ujícím léka m, zam stnavatel m a pojišt nc m, jakož i vedení 

pot ebné statistiky a ú etní evidence v oblasti nemocenského pojišt ní. Nad ízeným orgá-

nem OSSZ je eská správa sociálního zabezpe ení9, její úkoly jsou taxativn  uvedeny 

                                                

 

4 Sedlá ek, J. Bakalá ská práce – ízení ve v cech nemocenského pojišt ní. Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012, 56 s., s. 8. 
5 Právním p edpisem upravujícím povinné odvody pojistného je zákon . 589/1992 Sb., o pojistném na 
sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, v platném zn ní. 
6 Dále také jen OSSZ. 
7 Dále také jen OSV . 
8 Ženíšková, M., P ib, J. Zákon o nemocenském pojišt ní s komentá em a p íklady od 1.1.2011. ANAG, spol. 
s r.o., 2010, 248 s., ISBN 978-80-7263-642-6, s. 157. 
9 Strukturu SSZ tvo í úst edí SSZ, (regionální) pracovišt SSZ, okresní správy sociálního zabezpe ení, 
Pražská správa sociálního zabezpe ení a M stská správa sociálního zabezpe ení Brno a jejich územní 
pracovišt . Všechny organiza ní jednotky a útvary SSZ mají své editele, územní pracovišt  Pražské správy 
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v ustanovení § 85 ZNP. eská správa sociálního zabezpe ení ídí a kontroluje innost OSSZ 

v oblasti pojišt ní (nemocenského a d chodového). V p ípad  nesouhlasu s postupem OSSZ 

je t eba se obracet na tento orgán10. eskou správu sociálního zabezpe ení p i provád ní 

pojišt ní ídí a kontroluje Ministerstvo práce a sociálních v cí, jak uvádí ustanovení § 87 

ZNP.11 

elem nemocenského pojišt ní, jako významné složky sociálního zabezpe ení, je hmotné 

zabezpe ení osob, kterým v d sledku ur ité sociální události podmín né zm nou zdravotní-

ho stavu, uniká áste  nebo pln  p íjem z jejich výd le né innosti. Poskytování dávek ze 

systému nemocenského pojišt ní je jedním z nezanedbatelných faktor  sociálního zabezpe-

ení, který p ispívá k ekonomické stabilit  a vyrovnanosti ve spole nosti, protože tak nedo-

chází k fatálním pokles m životní úrovn  osob v p ípad  jejich do asn  nep íznivých soci-

álních situací.12 

Dávkami nemocenského pojišt ní jsou dle platné právní úpravy v ZNP: 

- nemocenské, tj. do asná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz nebo p i na ízené 

karantén  

- pen žitá pomoc v mate ství, tj. v souvislosti s o ekávaným porodem a p i následné pé i   

o dít  po porodu 

- ošet ovné, tj. pé e o dít  nebo jiného lena domácnosti z d vodu jejich zdravotního 

stavu, který vyžaduje pot ebu ošet ování 

- vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství, tj. vyrovnání mzdy v souvislosti 

s p evedením na jinou práci, kterou nemohou nebo nesm jí t hotné ženy nebo ženy po 

porodu po ur itou dobu vykonávat a tím (bez jejich zavin ní) dosahují nižšího výd lku.13  

 

                                                                                                                                              

 

sociálního zabezpe ení a M stské správy sociálního zabezpe ení Brno své vedoucí. (http://www.cssz.cz/cz/o-
cssz/profil-organizace/). 
10 Ženíšková, M., P ib, J. Zákon o nemocenském pojišt ní s komentá em a p íklady od 1.1.2011. ANAG, 
spol. s r.o., 2010, 248 s., ISBN 978-80-7263-642-6, s. 158. 
11 Sedlá ek, J. Bakalá ská práce – ízení ve v cech nemocenského pojišt ní. Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012, 56 s., s. 10. 
12 Sedlá ek, J. Bakalá ská práce – ízení ve v cech nemocenského pojišt ní. Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012, 56 s., s. 10. 
13 Sedlá ek, J. Bakalá ská práce – ízení ve v cech nemocenského pojišt ní. Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012, 56 s., s. 10. 
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Právo sociálního zabezpe ení v etn  nemocenského pojišt ní se váže k ústavnímu právu. 

V Ústav eské republiky, která obsahuje i významná ustanovení z hlediska sociálního 

zabezpe ení, cituji lánek 2 odstavec 3 - Státní moc slouží všem ob an m a lze ji uplat o-

vat jen v p ípadech, v mezích a zp soby, které stanoví zákon; lánek 2 odstavec 4 - Každý 

ob an m že init, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen init, co zákon ne-

ukládá; lánek 4 - Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. V Listin  

základních práv a svobod bych cht l upozornit na Hlavu IV., lánek 26 odstavec 3 - Kaž-

dý má právo získávat prost edky pro své životní pot eby prací. Ob any, kte í toto právo 

nemohou bez své viny vykonávat, stát v p im eném rozsahu hmotn  zajiš uje; podmínky 

stanoví zákon. Sociální zabezpe ení jakož i nemocenské pojišt ní je realizací základního 

práva každého ob ana. Z hlediska základních sociálních práv je d ležitý lánek 30 Hlavy 

IV Listiny základních práv a svobod - 1) Ob ané mají právo na p im ené hmotné zabez-

pe ení ve stá í a p i nezp sobilosti k práci, jakož i p i ztrát  živitele. 2) Každý, kdo je 

v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajišt ní základních 

životních podmínek. 3) Podrobnosti stanoví zákon.14 

 

1.2 Charakteristika ú asti zam stnanc  na nemocenském pojišt ní 

Komplexní úprava nemocenského pojišt ní soust ed ná v ZNP, která byla od 1. 1. 2009 

pln  implementována do praxe, zahrnuje jak okruh osob ú astných nemocenského pojišt -

ní (tj. zam stnanc , p íslušník  ozbrojených sil a bezpe nostních sbor  i OSV ), jejich 

nároky z tohoto pojišt ní a stanovení výše poskytovaných dávek, posuzování zdravotního 

stavu pro ú ely nemocenského pojišt ní, tak organiza ní uspo ádání nemocenského pojiš-

ní, jakož i ízení v tomto pojišt ní. ZNP tedy obsahuje celou právní úpravu nemocenské-

ho pojišt ní s výjimkou placení pojistného, jehož právní úprava z stává spolu s právní 

úpravou placení pojistného na d chodové pojišt ní a p ísp vku na státní politiku zam st-

nanosti obsažena v zákon . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp v-

ku na státní politiku zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis .15 

                                                

 

14 Sedlá ek, J. Bakalá ská práce – ízení ve v cech nemocenského pojišt ní. Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012, 56 s., s. 10, 11. 
15 Sedlá ek, J. Bakalá ská práce – ízení ve v cech nemocenského pojišt ní. Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012, 56 s., s. 11. 
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Nemocenského pojišt ní jsou ú astni zam stnanci (kam adíme i p íslušníky ozbrojených 

sil a bezpe nostních sbor ) a OSV . Zam stnanci jsou povinn  ú astni nemocenského 

pojišt ní, na rozdíl od OSV , jejichž nemocenské pojišt ní je dobrovolné. U zam stnance 

vzniká povinná ú ast na nemocenském pojišt ní spln ním následujících základních pod-

mínek stanovených ZNP16. 

(1) Zam stnanci jsou ú astni pojišt ní, jestliže  

 a) vykonávají zam stnání  

1. na území eské republiky; za výkon zam stnání na území eské republiky se považuje    

i p echodný výkon práce mimo území eské republiky, je-li místo výkonu práce trvale            

v eské republice, nebo  

2. v cizin  pro zam stnavatele se sídlem na území eské republiky, pokud místo výkonu 

práce je trvale v cizin  a nejsou povinn  ú astni d chodového pojišt ní podle p edpis  

státu, ve kterém trvale vykonávají zam stnání, a mají trvalý pobyt na území eské republi-

ky nebo jiného lenského státu Evropské unie, a  

 b) sjednaná ástka zapo itatelného p íjmu z tohoto zam stnání za kalendá ní m síc iní 

aspo ástku rozhodnou pro ú ast na pojišt ní (dále jen "rozhodný p íjem").  

(2) Rozhodný p íjem iní 2 500 K 17. ástka rozhodného p íjmu se zvýší od 1. ledna ka-

lendá ního roku, pokud jedna desetina sou inu všeobecného vym ovacího základu stano-

veného podle zákona o d chodovém pojišt ní, který o dva roky p edchází tomuto kalen-

dá nímu roku, a p epo ítacího koeficientu stanoveného podle zákona o d chodovém pojiš-

ní pro úpravu tohoto všeobecného vym ovacího základu bude po zaokrouhlení na celou 

tisetkorunu sm rem dol  vyšší než dosud platná ástka rozhodného p íjmu; rozhodný 

íjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení. Výši rozhodného p íjmu 

stanoveného podle v ty druhé vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních v cí ve Sbírce 

zákon  sd lením.  

                                                

 

16 Zákon o nemocenském pojišt ní ve zn ní platném od 1. 1. 2014. 
17 Zm ny od 1. 1. 2012 v návaznosti na zvýšení pr rné mzdy: Zvyšuje se rozhodný p íjem, tj. hranice 

íjmu pro ú ast na nemocenském pojišt ní, z 2 000 K  na 2 500 K .   (Mzdová ú etní, odborný m sí ník    
. 12/2011, s. 9). 
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(3) Zahrani ní zam stnanec je ú asten pojišt ní, pokud je podle zákona o d chodovém 

pojišt ní dobrovoln  ú asten d chodového pojišt ní jako zam stnanec zahrani ního za-

stnavatele18 a na p edepsaném tiskopisu se p ihlásil k pojišt ní.  

(4) Ustanovení odstavc  1 až 3 se nevztahují na zam stnance inné na základ  dohody             

o provedení práce19.  

 

Zam stnanci20 se pro ú ely nemocenského pojišt ní rozumí  

1. zam stnanci v pracovním pom ru,  

2. íslušníci Policie eské republiky, Hasi ského záchranného sboru eské republi-

ky, Celní správy eské republiky, V ze ské služby eské republiky, Generální in-

spekce bezpe nostních sbor , Bezpe nostní informa ní služby a Ú adu pro zahra-

ni ní styky a informace21 a vojáci z povolání22 (dále jen "p íslušníci"),  

3. státní zam stnanci podle služebního zákona23,  

4. lenové družstva, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonávají pro družstvo 

práci,  

5. zam stnanci inní na základ  dohody o pracovní innosti a zam stnanci inní na 

základ  dohody o provedení práce,  

6. pracovníci v pracovním vztahu uzav eném podle cizích právních p edpis ,  

7. soudci,  

8. lenové zastupitelstev územních samosprávných celk  a zastupitelstev m stských 

ástí nebo m stských obvod  územn len ných statutárních m st a hlavního m s-

ta Prahy, kte í jsou pro výkon funkce dlouhodob  uvoln ni nebo kte í p ed zvole-

ním do funkce lena zastupitelstva nebyli v pracovním pom ru, ale vykonávají 

funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodob  uvoln ní lenové zastupitelstva,  

9. poslanci Poslanecké sn movny a senáto i Senátu Parlamentu eské republiky,  

10. lenové vlády, prezident, viceprezident a lenové Nejvyššího kontrolního ú adu, 
                                                

 

18 Ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní, v platném zn ní.  
19 Ustanovení § 6 zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis . 
20 ZNP, ást druhá, Ú AST NA POJIŠT NÍ, HLAVA I, OKRUH POJIŠT NÝCH OSOB, § 5, písmeno a). 
21 Zákon . 361/2003 Sb., o služebním pom ru p íslušník  bezpe nostních sbor , ve zn ní pozd jších p ed-
pis .  
22 Zákon . 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve zn ní pozd jších p edpis .  
23 Zákon . 218/2002 Sb., o služb  státních zam stnanc  ve správních ú adech a o odm ování t chto 
zam stnanc  a ostatních zam stnanc  ve správních ú adech (služební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis . 
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lenové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, p edseda Energetického regula -

ního ú adu, lenové Rady Ústavu pro studium totalitních režim , lenové Rady 

eského telekomunika ního ú adu, finan ní arbitr, zástupce finan ního arbitra, 

Ve ejný ochránce práv a zástupce Ve ejného ochránce práv,  

11. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do 

funkce vedoucího správního ú adu nebo do funkce statutárního orgánu právnické 

osoby z ízené zvláštním zákonem24, pop ípad  do funkce zástupce tohoto vedoucí-

ho nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem 

pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou t mto osobám nevznikl pracovní 

nebo služební pom r, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají 

ve ejnou funkci mimo pracovní nebo služební pom r, pokud se na jejich pracovní 

vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v bodech   

7 až 10 a 18,  

12. dobrovolní pracovníci pe ovatelské služby,  

13. osoby pe ující o dít  a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vy-

konávat p stounskou pé i na p echodnou dobu, je-li t mto osobám vyplácena od-

na p stouna podle zákona o sociáln -právní ochran  d tí25 (dále jen "osoba pe-

ující a osoba v evidenci"),  

14. odsouzení ve výkonu trestu odn tí svobody za azení do práce a osoby ve výkonu 

zabezpe ovací detence za azené do práce,  

15. osoby inné v pom ru, který má obsah pracovního pom ru, avšak pracovní pom r 

nevznikl, nebo  nebyly spln ny podmínky stanovené pracovn právními p edpisy 

pro jeho vznik,  

16. spole níci a jednatelé spole nosti s ru ením omezeným a komanditisté komanditní 

spole nosti, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonávají pro ni práci, a editelé 

obecn  prosp šné spole nosti, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonávají pro 

ni práci, za kterou jsou touto spole ností odm ováni,  

17. prokuristé,  

                                                

 

24 Nap íklad § 14 odst. 1 zákona . 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojiš ovn eské republiky, ve 
zn ní zákona . 438/2004 Sb.  
25 § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona . 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran  d tí, ve zn ní pozd jších p ed-
pis .  
 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 18 

 

18. lenové kolektivních orgán  právnické osoby, kte í nejsou uvedeni v bodech 1 až 

10, 20 a 21,  

19. likvidáto i,  

20. vedoucí organiza ních složek právnické osoby uvedených v § 167c26, jejichž místo 

výkonu práce je trvale v eské republice,  

21. osoby pov ené obchodním vedením na základ  smluvního zastoupení,  

22. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21, s výjimkou len  zastupitelstev územ-

ních samosprávných celk  a zastupitelstev m stských ástí nebo m stských obvo-

 územn len ných statutárních m st a hlavního m sta Prahy, kte í nejsou pro 

výkon funkce dlouhodob  uvoln ni nebo kte í nevykonávají funkci ve stejném 

rozsahu jako dlouhodob  uvoln ní lenové zastupitelstva, v dob  zam stnání, po-

kud jim v souvislosti se zam stnáním plynou nebo by mohly plynout p íjmy ze zá-

vislé innosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdan ní v eské repub-

lice, p edm tem dan  z p íjmu podle zvláštního právního p edpisu a nejsou od této 

dan  osvobozeny,  

 

Z nemocenského pojišt ní se poskytují ty i druhy pen žitých dávek; nemocenské, pen ži-

tá pomoc v mate ství, ošet ovné a vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství. Dávky 

nemocenského pojišt ní vyplácí OSSZ a hradí se ze státního rozpo tu, z p íjm  pojistného. 

Vyplácejí se za kalendá ní dny.27 

 Nemocenské – nárok na nemocenské vzniká zam stnanci, který je uznán 

ošet ujícím léka em do asn  práce neschopným, od 15. kalendá ního dne trvání 

do asné pracovní neschopnosti do konce do asné pracovní neschopnosti, 

maximáln  však 380 kalendá ních dn  po ítaných od vzniku do asné pracovní 

neschopnosti v etn  zápo  p edchozí doby trvání do asné pracovní 

neschopnosti28. Poživateli starobního d chodu nebo invalidního d chodu pro 

                                                

 

26 „Organiza ní složka právnické osoby, která má sídlo ve stát , s nímž eská republika neuzav ela 
mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpe ení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejst íku, plní 
úkoly zam stnavatele podle tohoto zákona u vedoucích zam stnanc  této právnické osoby, jejichž místo 
výkonu práce je trvale v eské republice.“ 
27 Sedlá ek, J. Bakalá ská práce – ízení ve v cech nemocenského pojišt ní. Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012, 56 s., s. 12. 
28 Podle p edchozí právní úpravy tato doba inila 1 rok – poznámka autora. 
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invaliditu 3. stupn  se nemocenské vyplácí od 15. kalendá ního dne trvání do asné 

pracovní neschopnosti i karantény po dobu nejvýše 70 kalendá ních dn , nejdéle 

však do dne, jímž kon í pojišt ná innost. Nemocenské rovn ž náleží po skon ení 

pojišt ní v tzv. ochranné lh , která iní 7 kalendá ních dn  ode dne skon ení 

zam stnání29, které zakládalo ú ast na nemocenském pojišt ní (u zam stnání 

kratších než 7 kalendá ních dn iní ochranná lh ta pouze tolik dn , kolik inilo 

toto poslední zam stnání). Ochranná lh ta stanovená v nové právní úprav  je 

podstatn  kratší, ješt  v roce 2008 inila celých 42 dn . Ú elem ochranné lh ty je 

zabezpe it bývalého zam stnance po stanovenou dobu po skon ení zam stnání, 

pro p ípad vzniku sociální události d íve, než op t nastoupí do dalšího zam stnání. 

Ochranná lh ta však neplyne nap . z pojišt ní poživatele starobního d chodu nebo 

invalidního d chodu pro invaliditu 3. stupn , ze zam stnání malého rozsahu, ze 

zam stnání, které si žák nebo student sjednali výlu  na dobu školních prázdnin 

nebo jejich ást. Po dobu prvních 14 kalendá ních dn  je zam stnanec, kterému 

trvá pracovní vztah zakládající ú ast na nemocenském pojišt ní, zabezpe en 

náhradou mzdy, kterou poskytuje zam stnavatel30. Náhrada mzdy náleží za 

pracovní dny a to p i do asné pracovní neschopnosti od 4. pracovního dne (p i 

karantén  od prvního pracovního dne). Tímto byla p enesena odpov dnost za 

hmotné zabezpe ení v nemoci b hem prvních 14 dn  do asné pracovní 

neschopnosti a karantény na zam stnavatele, kte í vyplácejí náhradu mzdy i platu 

z vlastních prost edk . Náhrada mzdy se poskytuje podle ustanovení § 192 až        

§ 194 zákona . 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

elem zavedení této nové právní úpravy bylo co nejvíce eliminovat zneužívání 

nemocenského, a to jak ze strany zam stnanc , tak i ze strany zam stnavatel , 

kte í p i nedostatku práce sami posílali zam stnance na „nemocenskou“. Z praxe 

však jednozna  vyplynulo, že tato právní úprava je koncep  velmi atypická    

a bohužel i složitá a vyvolává adu výkladových problém . Tato náhrada mzdy je 

na rozdíl od jiných náhrad prakticky poskytována ve výši nemocenského, 

                                                

 

29 Tato ochranná doba se ú inností ZNP velmi zkrátila, protože dle p edchozích právních p edpis  platných 
do konce roku 2008 inila celých 42 dn  – poznámka autora. 
30 Mzdová ú etní, odborný m sí ník, 11/2008. s. 13-16.  
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pr rný výd lek je nutno pro ú ely této náhrady po dobu prvních 14 dn  

pracovní neschopnosti redukovat.  

 

Tabulka . 1 - Reduk ní hranice31 pr rného výd lku pro výpo et náhrady mzdy 

za roky 2009 – 2014 32 

Rok 1. RH 2. RH 3. RH 

2009 137,55 206,15 412,30 

2010 138,43 207,55 414,93 

2011 144,38 216,48 432,95 

2012 146,65 219,98 439,95 

2013 151,03 226,63 453,08 

2014 151,38 227,15 454,13 

 

Nárok na náhradu je vázán na vznik nároku na nemocenské, p itom je však na 

rozdíl od nemocenského poskytována jen za pracovní dny. Zam stnavatel m tedy 

ináší navíc komplikaci, že musí posuzovat, zda jsou pro náhradu mzdy spln ny 

podmínky dané zákonem o nemocenském pojišt ní, nikoliv jen zákoníkem práce. 

 Pen žitá pomoc v mate ství – základní podmínky na tuto dávku jsou: v den, od 

hož je dávka p iznána, musí trvat ú ast na nemocenském pojišt ní nebo 

ochranná lh ta a v posledních dvou letech p ed tímto dnem musí trvat ú ast na 

nemocenském pojišt ní po dobu aspo  270 dn . U žen, jejichž pojišt né 
                                                

 

31 V tabulce jen „RH“ – poznámka autora. 
32 Vlastní výpo ty v K  – poznámka autora. 
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zam stnání skon ilo v dob  t hotenství, iní ochranná lh ta pro vznik nároku na 

pen žitou pomoc v mate ství tolik kalendá ních dn , kolik inilo toto jejich 

poslední zam stnání, maximáln  však 18033 kalendá ních dn . Podp í doba iní 

28 týdn , u pojišt nky, která porodila zárove  dv  nebo více d tí pak doba iní 37 

týdn . Nástup na pen žitou pomoc v mate ství nastává dnem, který pojišt nka ur í 

v období od po átku 8. do po átku 6. týdne p ed o ekávaným dnem porodu. Dále 

pojišt nec, který p evzal dít  do pé e na základ  rozhodnutí p íslušného orgánu, 

z d vodu úmrtí matky, z d vodu dlouhodobého závažného onemocn ní matky 

nebo na základ  dohody podle tohoto zákona, iní podp í doba 22 týdn ; 31 

týdn  p i p evzetí dvou a více d tí zárove . Pen žitou pomoc v mate ství je možno 

pobírat nejdéle do 1 roku v ku dít te, jde-li o dávku náležející z titulu porodu 

dít te; jde-li o dávku náležející z titulu p evzetí dít te do náhradní pé e – do 7 let 

ku a 31 týdn . ZNP také umož uje st ídání matky dít te s jejím manželem i 

otcem dít te v pé i o dít , a to na základ  písemné dohody. St ídání se umož uje 

od po átku 7. týdne ode dne porodu a etnost st ídání omezena není34. Pen žitá 

pomoc v mate ství se vyplácí od vzniku sociální události. 

 Ošet ovné – nárok na tuto pen žitou dávku má zam stnanec, který nem že 

pracovat z d vodu, že musí ošet ovat nemocného lena domácnosti35 nebo pe ovat 

o zdravé dít  mladší 10 let, protože školské nebo d tské za ízení bylo uzav eno 

z d vodu havárie, epidemie, jiné nep edvídané události, dít ti byla na ízena 

karanténa, nebo osoba, která jinak o dít  pe uje, sama onemocn la. Podp í doma 

u ošet ovného iní nejdéle 9 kalendá ních dn . U osam lého zam stnance, který 

má v trvalé pé i aspo  jedno dít  ve v ku do 16 let, které neukon ilo povinnou 

školní docházku, iní podp í doba nejdéle 16 kalendá ních dn . 

 Vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství – tato pen žitá dávka náleží 

zam stnankyni, která byla z d vodu t hotenství, mate ství nebo kojení p evedena 

                                                

 

33 Pouze v tomto p ípad  se oproti p edcházející právní úprav  délka ochranné lh ty nezm nila – poznámka 
autora. 
34 V nové platné úprav  ZNP od 1.1.2012 lze uzav ít dohodu nejmén  na 7 kalendá ních dn  po sob  
jdoucích. Omezení etnosti zabra uje zneužívání ze strany manžel , kte í na základ  dohody s manželkou 
(matkou dít te pobírající pen žitou pomoc v mate ství) pobírali dávku pouze za víkendové dny (týkalo se to 
manžel , kte í m li vyšší p íjem) – poznámka autora. 
35 Domácností se rozumí spole enství fyzických osob, které spolu trvale žijí a spole  uhrazují náklady na 
své pot eby (ustanovení § 24 odst. 2 zákona . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní, v platném zn ní). 
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na jinou práci a z tohoto d vodu dosahuje bez svého zavin ní nižšího p íjmu než 

ed p evedením. Vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství se vyplácí od 

vzniku sociální události a stanoví se jako rozdíl mezi denním vym ovacím 

základem zjišt ným ke dni p evedení zam stnankyn  na jinou práci a pr rem 

jejích zapo itatelných p íjm  p ipadajícím na jeden kalendá ní den v jednotlivých 

kalendá ních m sících po tomto p evedení.36 

 

Dávky se po ítají z denního vym ovacího základu, který se zjistí tak, že zapo itatelný 

íjem zú tovaný zam stnanci v rozhodném období tj. zpravidla období 12 kalendá ních 

síc  p ed kalendá ním m sícem, ve kterém vznikla sociální událost, se d lí po tem za-

po itatelných kalendá ních dn  p ipadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený 

pr rný denní p íjem se redukuje pomocí t í reduk ních hranic. 

 

Redukce denního vym ovacího základu - výši t í reduk ních hranic platných od 1. ledna 

kalendá ního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních v cí formou Sd lení ve Sbírce 

zákon .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

36 Sedlá ek, J. Bakalá ská práce – ízení ve v cech nemocenského pojišt ní. Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012, 56 s., s. 15. 
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Tabulka . 2 - Reduk ní hranice37 platné pro roky 2008 – 201438 

Rok 1. RH 

v K  

2. RH 

v K  

3. RH 

v K  

2008 550,-  790,-  - 

2009 786,-  1 178,-  2 356,-  

2010 791,-  1 186,-  2 371,-  

2011 825,-  1 237,-  2 474,-  

2012 838,-  1 257,-  2 514,-  

2013 863,- 1 295,- 2 589,- 

2014 865,- 1 298,- 2 595,- 

 

Redukce se provede tak, že se zapo te do první reduk ní hranice u nemocenského a ošet-

ovného 90 % denního vym ovacího základu, u pen žité pomoci v mate ství a vyrovnáva-

cího p ísp vku v t hotenství a mate ství 100 % denního vym ovacího základu, z ásti 

denního vym ovacího základu mezi první a druhou reduk ní hranicí se zapo te 60 %, 

z ásti mezi druhou a t etí reduk ní hranicí se zapo te 30 %, k ásti nad t etí reduk ní hra-

nici se nep ihlédne.39  

                                                

 

37 V tabulce jen „RH“ – poznámka autora. 
38 Vlastní tabulka vytvo ená na základ  právních p edpis , Sd lení Ministerstva práce a sociálních v cí, 
v jednotlivých letech – poznámka autora. 
39 Sedlá ek, J. Bakalá ská práce – ízení ve v cech nemocenského pojišt ní. Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012, 56 s., s. 15. 
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Výše nemocenského iní 60 % denního vym ovacího základu od 15. kalendá ního dne 

trvání do asné pracovní neschopnosti. 

Výše pen žité pomoci v mate ství iní 70 % denního vym ovacího základu. 

Výše ošet ovného iní 60 % denního vym ovacího základu40. 

 

Uplatn ní nároku a zp sob výplaty dávek nemocenského pojišt ní: Zam stnanec p edá 

svému zam stnavateli žádost o dávku, kterou zpravidla vystavuje léka . Zam stnavatel ji 

spolu s podklady pro stanovení nároku na dávku a její výplatu zašle p íslušné OSSZ, která 

provádí nemocenské pojišt ní zam stnanc . V p ípad , že nárok na dávku je nesporný, 

OSSZ dávku vyplatí ve lh  jednoho m síce následujícího po dni, v n mž byla žádost 

doru ena. Nemocenské a ošet ovné se vyplácí do jednoho m síce ode dne, v n mž bylo 

doru eno osv ení o trvání nároku na jejich výplatu, pen žitá pomoc v mate ství se 

v dalších m sících po podání žádosti o tuto dávku vyplácí za p íslušný kalendá ní m síc do 

konce následujícího kalendá ního m síce.41 

 

Zam stnavatelé plní v nemocenském pojišt ní úkoly oznamovací (na p edepsaném tiskopi-

su se nejpozd ji do 8 kalendá ních dn  od svého vzniku p ihlásit do registru zam stnavate-

 – viz p íloha P I, a odhlásit se z n ho v p ípad , kdy p estane být zam stnavatelem – viz 

íloha P II; oznámit den nástupu i den skon ení zam stnání zam stnance a to do 8 kalen-

dá ních dn  od nástupu i skon ení zam stnání; ohlásit každou zm nu údaj  uvedených na 

edepsaném tiskopisu, a to do 8 kalendá ních dn  ode dne, kdy zm na nastala – viz p ílo-

ha P III), eviden ní (povinnost zam stnavatel  vedení evidence o svých zam stnancích 

astných nemocenského pojišt ní, která musí obsahovat údaje uvedené v ustanovení § 95 

ZNP) a p i p ijímání žádostí o dávky (zam stnavatel je povinen p ijímat žádosti svých sou-

asných i bývalých zam stnanc  o dávky nemocenského pojišt ní jakož i další podklady 

                                                

 

40 Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních v cí jsou k dispozici kalkula ky, které po vložení 
údaj  o pr rném výd lku a dob  nemoci vypo tou výši dávek (http://www.mpsv.cz/cs/11580) – poznámka 
autora. 
41 Sedlá ek, J. Bakalá ská práce – ízení ve v cech nemocenského pojišt ní. Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012, 56 s., s. 16. 

http://www.mpsv.cz/cs/11580)%20-
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pot ebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodlen  je spolu s údaji po-

ebnými pro výpo et dávek p edávat OSSZ)42.  

 

 

1.3 Zm ny v právní úprav  zákona o nemocenském pojišt ní v letech 

2010 – 2014 

 

Základními principy zákona o nemocenském pojišt ní jsou komplexnost a jednotnost sys-

tému, kdy do zákona jsou soust ed ny hmotn -právní, organiza ní i procesní pravidla ne-

mocenského pojišt ní; obligatornost pojišt ní, kdy jsou povinn  nemocensky pojišt ni za-

stnanci a osoby jim postavené na rove  a dobrovoln  jsou nemocensky pojišt ny 

OSV ; obligatornost nárok , což znamená, že p i spln ní stanovených podmínek vzniká 

nárok p ímo ze zákona bez ohledu na v li nositele pojišt ní; princip rovného zacházení 

v nemocenském pojišt ní s muži a ženami a zákaz diskriminace, dále pak stanovení ú in-

jších zábran proti zneužívání systému a zajišt ní dodržení mezinárodních závazk 43. 

 

Nový zákon o nemocenském pojišt ní nabyl ú innosti dnem 1. 1. 2009. Již v dob  jeho 

zavád ní do praxe jednotlivých orgán  nemocenského pojišt ní a podnikatelských subjekt  

však prošel adou zm n. Tyto zm ny ve v tšin  p ípad  odstranily n které nejasnosti         

v p vodn  platném p edpisu, v n kterých p ípadech však byly schválené právní úpravy 

vyvolány krizovým vývojem eské ekonomiky, jejich platnost byla v n kterých p ípadech 

již v dob  schvalování asov  omezena, sledovaly p edevším zlepšení bilance státního roz-

po tu eské republiky.  

                                                

 

42 Sedlá ek, J. Bakalá ská práce – ízení ve v cech nemocenského pojišt ní. Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012, 56 s., s. 16. 
43 Sedlá ek, J. Bakalá ská práce – ízení ve v cech nemocenského pojišt ní. Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2012, 56 s., s. 16, 17. 
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Od 1. 1. 2010 zákonem . 362/2009 Sb., kterým se m nily n které zákony v souvislosti      

s návrhem zákona o státním rozpo tu eské republiky na rok 2010 byly provedeny zm ny, 

které ovlivnily výši dávek: 

 zavedení jednotné procentní sazby pro výpo et denní výše nemocenského ve výši   

60 %, 

 snížení zápo tu p íjmu pro stanovení denního vym ovacího základu do první re-

duk ní hranice u pen žité pomoci v mate ství a vyrovnávacího p ísp vku  

v t hotenství a mate ství ze 100 % na 90 %, 

 zavedení t ídenní karen ní doby i u ošet ovného (dávka se vyplácí až od 4. dne), 

 snížení procentní sazby pro výpo et pen žité pomoci v mate ství ze 70 %                      

na 60 %. 

 

Zákon . 166/2010 Sb., kterým se m nil zákon o nemocenském pojišt ní, vstoupil 

v platnost dnem 1. 6. 2010, zrušil výše uvedené zm ny, z stala v platnosti pouze jednotná 

procentní sazba pro výpo et nemocenského ve výši 60 %. Sou asn  orgány nemocenského 

pojišt ní doplácely všem osobám, které pobíraly pen žitou pomoc v mate ství v období od 

1. 1. 2010 do 31. 5. 2010, odpovídající doplatek. Tato krátkodobá úprava byla nevýhodná 

jak pro orgány nemocenského pojišt ní, tak i pro zam stnavatele a to s p ihlédnutím 

k vícenáklad m z d vod  zpracovávání nových softwar  v etn  proškolování uživatel . 

K 1. 1. 2011 došlo k významné zm , což bylo posunutí po átku poskytování nemocen-

ského. Nemocenské se za alo vyplácet až od 22. kalendá ního dne pracovní neschopnosti. 

Také k 1. 1. 2011 došlo k úprav  vzniku poskytování náhrady mzdy p i do asné pracovní 

neschopnosti, výplata náhrada mzdy náleží v období prvních 21 kalendá ních dn  trvání 

této do asné pracovní neschopnosti.  

Zm ny v nemocenském pojišt ní byly od 1. 1. 2012 uvedeny v zákon . 365/2011 Sb., 

kterým se m ní zákoník práce, v platném zn ní a zákon . 470/2011 Sb., kterým se m ní 

zákon o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. Nejd ležit jší zm nou od 1. 1. 2012 

bylo zvýšení ástky rozhodného p íjmu z 2 000,- K  na 2 500,- K .  

Od 1. 1. 2012 se rozši uje okruh osob ú astných nemocenského pojišt ní o: 

 spole níky a jednatele spole ností s ru ením omezeným a komanditisty komandit-

ních spole ností, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonávají pro ni práci, za 

kterou jsou spole ností odm ováni, 
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 prokuristy, pokud se jejich p íjem z innosti prokuristy považuje za p íjem ze zá-

vislé innosti podle zákona o daních z p íjm  a likvidátory, pokud se jejich p íjem  

z innosti likvidátora považuje za p íjem ze závislé innosti podle zákona o daních 

z p íjm , 

 leny kolektivních orgán  právnické osoby, kte í jsou za innost v t chto orgánech 

odm ováni, a jejich p íjem je považován za p íjem ze závislé innosti dle zákona   

o daních z p íjm  (jedná se nap . o leny p edstavenstva i dozor í rady, leny vý-

boru spole enství vlastník  bytových jednotek), 

 vedoucí organiza ních složek zahrani ních právnických osob, které jsou v eské 

republice zapsány v obchodním rejst íku, 

 zam stnance, kte í vykonávají práci na základ  dohody o provedení práce. 

 

K 1. 1. 2013 došlo k jediné úprav  v okruhu pojišt ných osob ú astných nemocenského 

pojišt ní, jednalo se o osoby pe ující o dít  a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, 

které mohou vykonávat p stounskou pé i na p echodnou dobu, je-li t mto osobám vyplá-

cena odm na p stouna podle zákona o sociáln -právní ochran  d tí44 (dále jen „osoba pe-

ující a osoba v evidenci“)45. 

Právní úprava okruhu pojišt ných osob ú inná od 1. 1. 2014 sleduje sblížení ú asti na ne-

mocenském a d chodovém pojišt ní s da ovou oblastí. V ustanovení § 5 písm. a) bodu    

22 zavádí ZNP novou („zbytkovou“) kategorii pojišt nc , u nichž je ú ast na nemocen-

ském pojišt ní podmín na inností fyzické osoby (zam stnance) pro zam stnavatele, ze 

které v dob  takového zam stnání plynou p íjmy, které jsou nebo by byly, pokud by pod-

léhaly zdan ní v eské republice, p edm tem dan  z p íjmu podle zvláštního právního 

edpisu (ustanovení § 6 zákona . 586/1992 Sb., o daních z p íjm ) a nejsou od této dan  

osvobozeny. Za zam stnání se tedy již nebude považovat pouze konkrétní pracovní vztah  

a do okruhu pojišt ných osob tak vstoupily i osoby, na n ž se doposud ú ast na nemocen-

ském pojišt ní nevztahovala.  

                                                

 

44 § 4a písm. b) a c) a § 47i zákona . 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran  d tí, ve zn ní pozd jších p ed-
pis .  
45 Ustanovení § 5 písm. a) bod 13 zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní pozd jších 

edpis . 
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Z d vodu návaznosti na dosavadní právní úpravu, kdy do pojišt ní byli za azeni pojišt nci 

vý tovou metodou, a z d vodu právní jistoty, se ponechává dosavadní vý et, který se do-

pl uje o obecnou kategorii pojišt nc  v ustanovení § 5 písm. a) bod  22 ZNP a spole nou 

podmínku vyjád enou v záv re né ásti ustanovení písmene a).  

Od 1. 1. 2014 se také vrací p vodní úprava poskytování náhrady mzdy p i do asné pracov-

ní neschopnosti zam stnavatelem, tj. op t iní 14 kalendá ních dn . Od 15. kalendá ního 

dne trvání do asné pracovní neschopnosti nebo na ízené karantény pak navazuje nemocen-

ské. Znovu za ala platit zkrácená podp í doba pro poskytování nemocenského u poživa-

tel  starobního d chodu nebo invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn  v délce 

nejvýše 70 kalendá ních dn .  

Další významnou zm nou platnou od 1. 1. 2014 je zánik tzv. krátkodobého zam stnání.  

Od vzniku a platnosti zákona o nemocenském pojišt ní vznikala u zam stnance povinná 

ast na nemocenském pojišt ní, pokud spl oval t i základní podmínky stanovené ZNP.  

Jednalo se o výkon práce na území eské republiky v zam stnání vykonávaném 

v pracovn právním i pracovním vztahu, který mohl ú ast na nemocenském pojišt ní zalo-

žit, dále o spln ní minimální výše sjednaného p íjmu (tzv. rozhodný p íjem) a nakonec      

o  rozsah  zam stnání,  který  byl  ur en  minimálním  po tem  dn  –  zam stnání  trvalo  nebo  

lo trvat aspo  15 kalendá ních dn 46. A práv  tato podmínka ú asti zam stnanc  na 

pojišt ní v právní úprav  v ZNP platné od 1. 1. 2014 se již neuvádí. V praxi to znamená, že 

zam stnanec je pojišt n i p i zam stnání, které vykonával nap . pouze jeden den, samoz e-

jm  p i spln ní hranice rozhodného p íjmu.  

 

                                                

 

46 Ustanovení § 6 odst.  1 písm. b) zákona .  187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní,  ve zn ní platném do       
31. 12. 2013. 
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2 PODMÍNKY Ú ASTI VYBRANÝCH SKUPIN ZAM STNANC  

NA NEMOCENSKÉM POJIŠT NÍ 

2.1 Pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu 

Zam stnání malého rozsahu je institutem práva sociálního zabezpe ení, který se ve stávají-

cí podob  aplikuje od 1. ledna 2009, data nabytí ú innosti zákona . 187/2006 Sb., o ne-

mocenském pojišt ní47. Zam stnání malého rozsahu p itom nemá význam jen pro oblast 

nemocenského pojišt ní, ale vzhledem k úzkému navázání d chodového pojišt ní na ne-

mocenské pojišt ní se týká i d chodové oblasti48. Zam stnáním malého rozsahu se rozumí 

zam stnání, v n mž není spln na podmínka uvedená v ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zá-

kona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní platném od 1. 1. 201449, nebo  

sjednaná ástka zapo itatelného p íjmu z tohoto zam stnání je nižší než rozhodný p íjem 

nebo zapo itatelný p íjem nebyl sjednán v bec. Sjednaným p íjmem je t eba rozum t nejen 

íjem sjednaný ú astníky ve smlouv  (v pracovní smlouv , ale nap íklad i ve smlouv       

o výkonu funkce uzav ené mezi s.r.o. a jejím jednatelem), ale i p ípady p íjmu stanovené-

ho jednostrann  (platovým, mzdovým vým rem; jde ale také o odm nu schválenou roz-

hodnutím shromážd ní spole enství vlastník  bytových jednotek apod.). Ve vztahu 

k zam stnání malého rozsahu mají zna ný význam p ípady, kdy pro ú ely ú asti na pojiš-

ní máme za to, že p íjem sjednán nebyl50. Došlo tak k zásadní zm  pojišt ní p i za-

stnání malého rozsahu, protože do 31. 12. 2013 bylo nutné splnit další podmínku pojiš-

ní uvedenou v ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojišt ní, ve zn ní platném do 31. 12. 2013, kdy zam stnáním malého rozsahu m že být 

pouze zam stnání, které má trvat nebo trvá déle než 14 kalendá ních dn 51. Zam stnání 

malého rozsahu založí ú ast na nemocenském pojišt ní jen v tom kalendá ním m síci, do 

hož byl zú tován zapo itatelný p íjem ve výši alespo  K  2 500,-. Tato ástka se nesni-

žuje z žádného d vodu, pro který zam stnanec v kalendá ním m síci nemohl pracovat v -

bec nebo po jeho ást. Zapo itatelné p íjmy, které jsou ze zam stnání malého rozsahu zú-
                                                

 

47 Národní pojišt ní, odborný m sí ník, . 6/2012, s. 9. 
48 Doba d chodového pojišt ní – poznámka autora. 
49 Sjednaná ástka zapo itatelného p íjmu z tohoto zam stnání za kalendá ní m síc iní aspo ástku 
rozhodnou pro ú ast na pojišt ní – poznámka autora.  
50 Národní pojišt ní, odborný m sí ník, . 6/2012, s. 10. 
51 Ženíšková, M., P ib, J. Zákon o nemocenském pojišt ní s komentá em a p íklady od 1.1.2013. ANAG, 
spol. s r.o., 2013, 280 s., ISBN 978-80-7263-799-7, s. 32. 
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továny až po skon ení zam stnání, se považují za p íjmy zú tované do posledního kalen-

dá ního m síce, v n mž zam stnání malého rozsahu trvalo, ale pouze pro posouzení ú asti 

na nemocenském pojišt ní, nikoliv pro odvod pojistného52. P i zam stnání malého rozsahu 

zam stnavatel oznamuje vstup zam stnance do zam stnání až poté, kdy zam stnanci 

vznikla ú ast na nemocenském pojišt ní, a to do konce kalendá ního m síce následujícího 

po m síci, ve kterém došlo ke vzniku této ú asti. Na p edepsaném tiskopise „Oznámení     

o nástupu do zam stnání“ však uvede v kolonce datum vstupu do zam stnání den, ve kte-

rém zam stnanec skute  do práce nastoupil. V m síci, kdy zam stnanec dosáhl p íjmu 

alespo  K  2 500,-, vzniká také zam stnavateli povinnost odvést z dosaženého p íjmu po-

jistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. Oznámení        

o skon ení zam stnání u zam stnání malého rozsahu se podává až po skon ení zam stnání, 

nikoli po skon ení ú asti na pojišt ní53. Ú ast na nemocenském pojišt ní p i zam stnání 

malého rozsahu založená podle ZNP vede k sou asnému založení ú asti na d chodovém 

pojišt ní54, a to v etn  navazujících povinností zam stnavatel . V rovin  nemocenského 

pojišt ní jsou však v p ípad  ú asti na pojišt ní v rámci zam stnání malého rozsahu oproti 

„b žnému“ nemocenskému pojišt ní dána ur itá omezení, která n kdy mohou zam stnance 

nep íjemn  zasko it55. Je vylou en nárok na ošet ovné56. Dále ze zam stnání malého roz-

sahu neplyne ochranná lh ta57. Do rozhodného období zjiš ovaného pro ú ely stanovení 

zapo itatelného p íjmu pro výpo et dávky se zahrnují i kalendá ní m síce, ve kterých za-

stnání ú ast na pojišt ní nezaložilo58. 

 

2.2 Pojišt ní zam stnanc inných na základ  dohody o provedení práce 

Zam stnanci inní na základ  dohody o provedení práce jsou ú astni pojišt ní, jestliže spl-

ují podmínku, že vykonávají zam stnání na území eské republiky. Za výkon zam stnání 

                                                

 

52 Ženíšková, M., P ib, J.  Zákon o nemocenském pojišt ní s komentá em a p íklady od 1. 1. 2013. ANAG, 
spol. s r.o., 2013, 280 s., ISBN 978-80-7263-799-7, s. 32, 33. 
53http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/novy-zakon-o-nemocenskem-pojisteni/jak-postupuje-
zamestnavatel.htm. 
54 Podle zákona . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis . 
55 Národní pojišt ní, odborný m sí ník, . 6/2012, s. 11. 
56 Ustanovení § 39 odst. 5 písm. g) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. 
57 Ustanoveni § 15 odst. 4 písm. c) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. 
58 Ustanovení § 19 odst. 1 písm. a) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. 
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na území eské republiky se považuje i p echodný výkon práce mimo území eské repub-

liky, je-li místo výkonu práce trvale v eské republice, nebo v cizin  pro zam stnavatele se 

sídlem na území eské republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizin  a nejsou 

povinn  ú astni d chodového pojišt ní podle p edpis  státu, ve kterém trvale vykonávají 

zam stnání, a mají trvalý pobyt na území eské republiky nebo jiného lenského státu Ev-

ropské unie59. Další podmínkou je, že jim byl zú tován zapo itatelný p íjem v ástce vyšší 

než K  10 000,-60. Zam stnanci inní na základ  dohody o provedení práce jsou ú astni 

pojišt ní jen v t ch kalendá ních m sících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl 

zú tován zam stnavatelem zapo itatelný p íjem z dohody o provedení práce ve výši uve-

dené v p edchozí v . Odm na zú tovaná do kalendá ního m síce, v n mž již dohoda       

o provedení práce netrvala, se považuje pro ú ely ú asti na nemocenském pojišt ní za od-

nu zú tovanou do posledního kalendá ního m síce, v n mž dohoda o provedení práce 

trvala61. Vykonává-li zam stnanec u téhož zam stnavatele v kalendá ním m síci více do-

hod o provedení práce je ú asten nemocenského pojišt ní po dobu trvání t chto dohod       

o provedení práce, pokud úhrn zapo itatelných odm n byl vyšší než K  10 000,-62. Za-

stnanci inní na základ  dohody o provedení práce se za adili do okruhu zam stnanc , 

kte í mohou p i spln ní stanovených podmínek být ú astni nemocenského pojišt ní od      

1. 1. 2012. Z dávek nemocenského pojišt ní se zam stnanci, ú astnému nemocenského 

pojišt ní na základ  dohody o provedení práce, poskytují p i spln ní stanovených podmí-

nek nemocenské a pen žitá pomoc v mate ství. Ochranná lh ta ze zam stnání zam stnance 

inného na základ  dohody o provedení práce neplyne63. Zam stnavatel má povinnost 

oznámit nástup do zam stnání zam stnance na dohodu o provedení práce v souladu 

s p íslušnými ustanoveními zákona o nemocenském pojišt ní v dané lh  po skon ení 

kalendá ního m síce, v n mž vznikla poprvé ú ast na nemocenském pojišt ní. Den skon-

ení zam stnání tohoto zam stnance je zam stnavatel povinen oznámit do 8 kalendá ních 

                                                

 

59 Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. 
60 Ustanovení § 7a zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. 
61 Ženíšková, M., P ib, J.  Zákon o nemocenském pojišt ní s komentá em a p íklady od 1. 1. 2013. ANAG, 
spol. s r.o., 2013, 280 s., ISBN 978-80-7263-799-7, s. 37. 
62 Ženíšková, M., P ib, J.  Zákon o nemocenském pojišt ní s komentá em a p íklady od 1. 1. 2012. ANAG, 
spol. s r.o., 2012, 280 s., ISBN 978-80-7263-725-6, s. 38. 
63 Ustanoveni § 15 odst. 4 písm. f) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. 
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dn  ode dne skon ení zam stnání64. Dohodu o provedení práce lze se zam stnancem uzav-

ít na výkon práce i prací, není-li jejich rozsah v tší než 300 hodin v kalendá ním roce65. 

itom není rozhodující, jde-li o charakter práce, která má povahu jednorázového úkolu i 

jde o opakující se innost. Toto rozlišení je v cí zadavatele pracovního úkolu. Dohodu       

o provedení práce musí zam stnavatel se zam stnancem uzav ít písemn , jinak je neplatná. 

V dohod  o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá (na 

dobu neur itou, na dobu do…)66.  

 

2.3 Pojišt ní zam stnanc  pracujících ve státech Evropské unie 

eská republika je od 1. kv tna 2004 lenským státem Evropské unie (dále také jen „EU“). 

Jedním ze základních princip  EU je právo ob an  na volný pohyb. Pro oblast sociálního 

zabezpe ení z toho vyplývá povinnost lenských stát  zacházet s migrujícími ob any stát  

EU tak, aby nebyla omezena jejich možnost pracovat v rámci tohoto prostoru. Nejd leži-

jšími právními p edpisy v této oblasti jsou tzv. koordina ní na ízení - Na ízení Evrop-

ského parlamentu a Rady (ES) . 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systém  

sociálního zabezpe ení (dále také jen „na ízení . 883/2004“) a Na ízení Evropského par-

lamentu a Rady (ES) . 987/2009 ze dne 16. zá í 2009, kterým se stanoví provád cí pravi-

dla k na ízení o koordinaci systém  sociálního zabezpe ení (dále také jen „na ízení           

. 987/2009“)67. Tato na ízení p edstavují základní, p ímo závazné a nad národní právní 

edpisy postavené p edpisy Spole enství koordinující systémy sociálního zabezpe ení 

všech lenských stát 68. Jedním z hlavních princip  koordinace sociálního zabezpe ení je 

aplikace právního ádu jediného státu. Proto ob  na ízení stanoví pravidla, podle kterých se 

postupuje v p ípadech ur ení p íslušných právních p edpis  sociálního zabezpe ení pro 

pracovníka migrujícího mezi jednotlivými lenskými státy. Cílem popisované právní úpra-

                                                

 

64http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2011/cssz-informuje-
nemocenske-nadale-nalezi-od-22-dne-nemoci-z-dohod-o-provedeni-prace-se-odvadi-pojistn.htm. 
65 Schmied, Z., Jakubka, J. Zákoník práce 2012 s výkladem, právní stav k 1. 1. 2012. GRADA 
Publishing,a.s., 2012, 104 s., ISBN 978-80-247-4031-7, s. 44. 
66 Schmied, Z., Jakubka, J. Zákoník práce 2012 s výkladem, právní stav k 1. 1. 2012. GRADA 
Publishing,a.s., 2012, 104 s., ISBN 978-80-247-4031-7, s. 20. 
67 Od 1. 5. 2010 nahrazují na ízení Rady (EHS) . 1408/71 a na ízení Rady (EHS) . 574/72 – poznámka 
autora. 
68 http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/. 
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vy je zamezit situaci, kdy je pracovník sou asn  sociáln  a zdravotn  pojišt n ve dvou ne-

bo  více  lenských  státech  nebo  není  pojišt n  v  žádném  z  t chto  stát .  Základní  pravidlo  

pro ur ování p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení obsahuje lánek 

11(3)(a) na ízení . 883/2004. Jedná se o tzv. pravidlo státu výkonu innosti (lex loci labo-

ris): Zam stnanec podléhá právním p edpis m toho lenského státu, na jehož území pracu-

je, i když bydlí na území jiného lenského státu (bydlišt m se dle l. 1(j) na ízení              

. 883/2004 rozumí obvyklé bydlišt ) nebo když registrované úst edí nebo místo podnikání 

instituce, podniku nebo osoby, které ji zam stnávají, je na území jiného lenského státu. 

Zam stnáním se dle l. 1(a) na ízení . 883/2004 rozumí každá innost nebo obdobná situ-

ace, která je za takovou považována pro ú ely právních p edpis  sociálního zabezpe ení 

lenského státu, v n mž taková innost nebo obdobná situace existuje. Na ur ení p ísluš-

ných právních p edpis  nemá vliv:  

 státní p íslušnost dot ené osoby v p ípad , že osoba spadá do osobního rozsahu no-

vých na ízení  

 místo výplaty mzdy; (na osobu pracující v R se budou vztahovat eské právní 

edpisy, i když jí její zam stnavatel bude vyplácet mzdu nap . v N mecku)  

 na,  ve  které  je  vyplácena  mzda;  (na  osobu  pracující  v  R  se  budou  vztahovat  

eské právní p edpisy, i když jí bude vyplácena mzda v eurech) 

 místo, kde jsou odvád ny dan ; (odvod daní se ídí jinými pravidly než ur ování 

íslušných právních p edpis  o sociálním zabezpe ení, v praxi m že docházet       

k p ípad m, kdy dan  jsou odvád ny ve stát  A a p ísp vky na sociální zabezpe ení            

a zdravotní pojišt ní do státu B) 

 skute nost, že oprávn ní k výkonu podnikatelské innosti bylo vystaveno podle 

právních p edpis  jiného lenského státu; (nap . bude-li slovenský státní p íslušník 

vykonávat samostatnou výd le nou innost pouze na území R, budou se na n j 

vztahovat eské právní p edpisy, i když tuto innost vykonává na základ  oprávn -

ní k podnikatelské innosti vydaného podle slovenských právních p edpis ) 

 osoba je dobrovoln  sociáln  pojišt na v jiném lenském stát ; (skute nost, že oso-

ba je dobrovoln  pojišt na v jiném lenském stát  ji nezproš uje povinnosti platit 

ísp vky na sociální a zdravotní pojišt ní ve stát , kde práci vykonává). 

Dle l. 3 na ízení . 883/2004 se nová na ízení vztahují v R na tyto oblasti sociálního 

zabezpe ení: nemocenské pojišt ní, d chodové pojišt ní, pojišt ní p i pracovních úrazech         

a nemocech z povolání, zdravotní pojišt ní, státní sociální podporu a zabezpe ení v neza-
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stnanosti. Nej ast jší odchylkou ze základního pravidla státu výkonu innosti je aplika-

ce právních p edpis  vysílajícího státu u osob vyslaných do asn  k výkonu výd le né in-

nosti do jiného lenského státu. Osoba, která normáln  vykonává výd le nou innost na 

území prvního lenského státu a je vyslána na území druhého lenského státu, aby tam 

do asn  vykonávala innost, podléhá za spln ní ur itých podmínek právním p edpis m 

vysílajícího státu, nep esahuje-li p edpokládaná doba vyslání 24 m síc  a není – li daná 

osoba vyslána za ú elem nahrazení jiné vyslané osoby. Vyslán m že být jak zam stnanec, 

tak osoba samostatn  výd le inná. Ú elem tohoto pravidla je zabránit t íšt ní dob po-

jišt ní pracovník  (v p ípad astého p ihlašování/odhlašování do/ze systému pojišt ní). 

Detailn  se podmínkami vyslání zabývá rozhodnutí . A2 a praktická p íru ka vytvo ená 

Správní komisí pro koordinaci systém  sociálního zabezpe ení pro ú ely ur ování p ísluš-

nosti k právním p edpis m dle na ízení . 883/200469. Ur ení p íslušných právních p edpi-

 u vysílaných zam stnanc  upravuje l. 12(1) na ízení . 883/2004. O vyslání se jedná 

pokud: 

 zam stnanec provozuje v lenském stát innost jménem zam stnavatele, jenž zde 

žn  vykonává své innosti; 

 je zam stnanec tímto zam stnavatelem vyslán do jiného lenského státu, aby zde 

konal práci jménem tohoto zam stnavatele; 

 edpokládaná doba trvání takové práce nep esáhne 24 m síc ; 

 zam stnanec nebyl vyslán, aby nahradil jiného vyslaného zam stnance, který dovr-

šil dobu svého vyslání. 

Vyslaný zam stnanec podléhá právním p edpis m prvního (tj. vysílajícího) lenského stá-

tu. Podmínky vyslání zam stnanc : 

a) status zam stnance  

Za vyslaného zam stnance se pro ú ely provád ní l. 12(1)(a) na ízení . 883/2004 

považuje osoba zahrnutá do osobního rozsahu nových na ízení. Zam stnancem se     

v R rozumí osoba, kterou za zam stnance ozna ují eské právní p edpisy sociál-

ního zabezpe ení. Pro ur ení statusu zam stnance je rozhodující, zda dle p íslušné 

                                                

 

69 Practical Guide to contract procedures for European Union external actions, ást I. 
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legislativy vysílajícího státu zakládá innost realizovaná ve vysílajícím stát  ú ast 

na pojišt ní.  

b) doba vyslání 

edpokládaná doba vyslání nesmí p esáhnout 24 m síc . V p ípad  p erušení vy-

slání v intervalu, který je úm rný celkové délce vyslání a je od vodn no nap . er-

páním dovolené, nemocí i školením, se nejedná o nové vyslání.  

c) íslušnost vysílaného zam stnance k právním p edpis m vysílajícího státu 

 zam stnanec, který má být vyslán, musí podléhat právním p edpis m len-

ského státu, v n mž sídlí jeho zam stnavatel ješt  p ed zahájením vyslání; 

 rozhodnutí . A2 stanoví podmínku p íslušnosti k právním p edpis m vysí-

lajícího státu alespo  v délce 1 m síce p ed vysláním. Tato podmínka m že 

být tedy spln na i osobami, které by byly do uzav ení pracovn právního 

vztahu s vysílajícím zam stnavatelem považovány za neaktivní (nap .: d -

chodci, studenti, uchaze i o zam stnání atd.). Kratší období p íslušnosti      

k právním p edpis m vysílajícího státu lze akceptovat jen ve zcela výjime -

ných a od vodn ných p ípadech, p i n mž lze p ihlédnout nap . k následují-

cím faktor m: 

- pracovní smlouva byla uzav ena na dobu neur itou; 

- pracovní smlouva byla uzav ena na dobu ur itou a sou asn  délka 

pracovního pom ru výrazn  p esáhne dobu vyslání; 

- vyslaný zam stnanec je nezbytný pro uskute ní zakázky v jiném 

lenském stát  a nelze jej nahradit jiným pracovníkem70.  

d) ímý vztah mezi vyslaným zam stnancem a vysílajícím zam stnavatelem 

Mezi vyslaným zam stnancem a vysílajícím zam stnavatelem musí po celou dobu 

vyslání existovat p ímý vztah, který obnáší dva základní prvky. Prvním z nich je, že 

vyslaný zam stnanec normáln  vykonává innost pro vysílajícího zam stnavatele      

a druhým prvkem je skute nost, že vyslaný zam stnanec vykonává innost v jiném 

lenském stát  jménem vysílajícího zam stnavatele. Pov ený pracovník OSSZ 

musí d kladn  ov it existenci obou prvk  p ímého vztahu, musí být spln ny sku-

te nosti jako nap .  
                                                

 

70 Vždy se vyžaduje individuální posouzení s p ihlédnutím ke všem d ležitým skute nostem – poznámka 
autora. 
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 zam stnání mezi vyslaným zam stnancem a vysílajícím zam stnavatelem 

musí trvat po celou dobu vyslání se všemi právy a povinnostmi z tohoto 

vztahu vyplývajícími; 

 vyslaný zam stnanec vykonává po celou dobu práci pro vysílajícího za-

stnavatele; 

 zam stnanec je po celou dobu vyslání odm ován pouze vysílajícím za-

stnavatelem. Je spln no i v p ípad , kdy zam stnance odm uje p ijíma-

jící zam stnavatel a vysílající zam stnavatel mzdu refunduje; 

 pravomoc ukon it s vyslaným zam stnancem zam stnání má pouze zam st-

navatel, který ho vyslal; 

 odpov dnost za práci vyslaného zam stnance nese vysílající zam stnavatel; 

 nesmí být sou asn  uzav en pracovní pom r s p ijímajícím zam stnavate-

lem, ke kterému je zam stnanec vyslán. 

Za vyslání se bude rovn ž považovat situace, kdy bude zam stnanec vyslán k jed-

nomu a více p ijímajícím zam stnavatel m v tomtéž lenském stát  za p edpokla-

du, že jsou nadále spln ny veškeré náležitosti p ímého vztahu mezi vyslaným za-

stnancem a vysílajícím zam stnavatelem. K t mto situacím m že docházet 

zejména v p ípadech, kdy zam stnavatel vyšle zam stnance do p ijímajícího státu, 

aby zde vykonával práci postupn  nebo sou asn  ve dvou nebo n kolika podnicích. 

Za vyslání se v žádném p ípad  nebudou považovat situace pokud: 

 podnik, do n hož byl pracovník vyslán, poskytne tohoto pracovníka k dis-

pozici jinému podniku v lenském stát , v n mž má sídlo; 

 je pracovník vyslaný do jednoho lenského státu poskytnut k dispozici pod-

niku se sídlem v jiném lenském stát ; 

 je pracovník p ijat do zam stnání v jednom lenském stát  za ú elem jeho 

vyslání podnikem se sídlem v druhém lenském stát  do podniku ve t etím 

lenském stát ; 

 pracovník uzav el pracovní pom r s p ijímajícím zam stnavatelem, kterým 

je rovn ž odm ován. 
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e) innost vysílajícího zam stnavatele 

innost vysílajícího zam stnavatele na území vysílajícího státu p edpokládá jeho 

ekonomickou aktivitu ve vysílajícím stát , resp., že zde b žn  vykonává své in-

nosti71. V praxi lenských stát  se ukázalo, že n které spole nosti byly založeny ja-

ko „poštovní schránky“ s virtuálním sídlem v n kterém lenském stát  pouze za 

elem využití výhod vyslání a snaží se tak vyhnout povinnosti platit pojistné         

v zemi, ve které je výd le ná innost skute  vykonávána, nap . z d vodu vyšší 

sazby pojistného v této zemi. V t chto p ípadech se nejedná o vyslání. Vysílající 

zam stnavatel nesmí ve vysílajícím stát  vykonávat pouze ist  vnit ní ídící in-

nosti, nýbrž zde musí vykonávat podstatné innosti, tj. alespo  25 % z veškerých 

vykonávaných inností. V p ípad  pochybností o ekonomické aktivit  vysílajícího 

zam stnavatele v R je nutné p ezkoumat následující skute nosti, kterými jsou 

nap .:  

 skute né sídlo zam stnavatele a jeho správního úst edí; 

 po et administrativních zam stnanc  pracujících v R a v p ijímajícím stá-

; 

 místo, kde jsou vyslaní pracovníci najímáni; 

 místo, kde se uzavírá v tšina smluv se zákazníky; 

 právní p edpisy státu použité p i uzavírání smluv mezi zam stnavatelem          

a jeho zam stnanci na jedné stran  a se zákazníky na stran  druhé; 

 obrat v jednotlivých lenských státech ve stanoveném období; 

 po et smluv uzav ených ve vysílajícím stát . 

Nejedná se o kompletní vý et relevantních kritérií, každý p ípad vyžaduje indivi-

duální posouzení. Za ú elem správného posouzení ekonomické aktivity si pov ený 

pracovník OSSZ od zástupce vysílajícího zam stnavatele má možnost vyžádat re-

levantní podklady, nap . faktury, smlouvy, objednávky72. 

 
                                                

 

71 Práv  zneužívání ekonomické aktivity není ojedin lé, z d vodu menších odvod  na sociální zabezpe ení. 
V praxi se setkávám s tím, že nap . slovenská firma má fiktivní místo podnikání v Brn , p itom všichni její 
zam stnanci pracují v n které zemi EU, kde jsou vyšší odvody na sociální zabezpe ení než v eské 
republice. V R firma ovšem nevyvíjí žádnou ekonomickou aktivitu. Dokazování a rozhodování v t chto 

ípadech bývá velmi složité a zdlouhavé – poznámka autora. 
72 Ustanovení § 11 zákona . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení, v platném 
zn ní. 
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f) náhrada za jiného vyslaného zam stnance, který dovršil dobu vyslání 

Nelze vyslat zam stnance s úmyslem nahradit jiného vyslaného zam stnance, který 

dovršil maximální dobu trvání vyslání, tj. 24 m síc 73.  

                                                

 

73 Existuje možnost ud lení výjimky podle ustanovení lánku 16 na ízení . 883/2004 – poznámka autora. 
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II. PRAKTICKÁ ÁST 
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3 ANALÝZA DOPAD  ZM N U VYBRANÝCH SKUPIN 

ZAM STNANC  P I Ú ASTI NA NEMOCENSKÉM POJIŠT NÍ 

Zám rem praktické ásti mé diplomové práce je zanalyzovat zm ny v ú asti na nemocen-

ském pojišt ní zam stnanc , a to jak zm ny, které vstoupily v platnost od 1. 1. 2009 

s p ijetím zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, tak i zm ny, které p inesly 

novely tohoto zákona v letech 2010 – 2014. Hlavním aspektem této analýzy je posouzení    

a vyhodnocení dopadu t chto zm n na zam stnavatele a jejich zam stnance. V praktické 

ásti diplomové práce budou použity poznatky z praxe orgán  sociálního zabezpe ení, jejíž 

problematika mn  je blízká vzhledem k mému zam stnání na M stské správ  sociálního 

zabezpe ení Brno, p i kterém je posuzování ú asti zam stnanc  na nemocenském pojišt ní 

jedním z hlavních aspekt  mé pracovní innosti. Dále budou použity nap . monografie, 

asopisecké lánky, právní p edpisy týkající se této problematiky, odborné asopisy apod. 

Výzkumnou metodikou diplomové práce bude kvalitativní výzkum provedený na základ  

obsahové analýzy dostupné literatury a jiných písemných pramen , p ípadové studie u jed-

notlivých skupin okruhu pojišt ných osob (dokumenty založené v kontrolních spisech, 

protokoly z kontrol pln ní povinností v nemocenském pojišt ní, pln ní povinností 

v d chodovém pojišt ní a pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku 

zam stnanosti), srovnávací analýzy. Protože pracuji na M stské správ  sociálního zabez-

pe ení Brno, na odboru kontroly, budou v této práci za ú elem dokumentace rozboru 

edm tných zm n využity poznatky a p íklady z praxe ve vybraném vzorku organizací. 

Odbor kontroly se skládá ze dvou odd lení, z Odd lení vn jší kontroly a z Odd lení apro-

bace dávek nemocenského pojišt ní a kontroly eviden ních list  d chodového pojišt ní. 

Jednou z hlavních i nejrozsáhlejších inností odboru kontroly je agenda vn jší kontrolní 

innosti. Jedná se o kontrolu zam stnavatel , jak právnických tak fyzických osob, kte í 

podnikají na území okresu Brno – m sto, zam stnávají jednoho i více zam stnanc , které 

byli povinni p ihlásit k nemocenskému pojišt ní74. Kontrolní innost je zam ena na kon-

trolu v oblasti pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stna-

nosti75, pln ní úkol  v nemocenském pojišt ní76 a pln ní úkol  v d chodovém pojišt ní77. 

                                                

 

74 Ustanovení § 93 a § 94 zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. 
75 Zákon . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, 
ve zn ní pozd jších p edpis . 
76 Zákon . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis . 
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Kontroly pln ní povinností v nemocenském pojišt ní, pln ní povinností v d chodovém 

pojišt ní a pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti 

jsou provád ny v souladu se základními právními p edpisy jimiž jsou obecné p edpisy       

- zákon . 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní ád), v platném zn ní78, zákon . 500/2004 

Sb., správní ád, v platném zn ní a zvláštní zákony pro oblast sociálního zabezpe ení         

– zákon . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení, ve zn ní poz-

jších p edpis , zákon . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní pozd jších 

edpis , zákon . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní 

politiku zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 155/1995 Sb., o d chodo-

vém pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis . Ke každé kontrole pln ní povinností 

v nemocenském pojišt ní, pln ní povinností v d chodovém pojišt ní a pojistného na soci-

ální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti mají okresní správy sociální-

ho zabezpe ení povinnost vedení kontrolního spisu. Tato povinnost je stanovena 

v ustanovení § 63 a násl. Zákona . 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb , 

v platném zn ní a v ustanovení § 17 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném zn -

ní79. Ze souboru zam stnavatel  evidovaných na M stské správ  sociálního zabezpe ení 

Brno jsem vybral vzorek 6 organizací, který reprezentuje organizace jak s menším i v tším 

po tem zam stnanc , tak i organizace s r zným p edm tem své innosti. Jako výzkumný 

vzorek jsem vybral následující organizace, které jsou níže uvedeny v tabulce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

77 Zákon . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis . 
78 Nový zákon . 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní ád), v platném zn ní, nabyl ú innosti dnem 1. 1. 2014 
(ú innost: ást jedenáctá, ustanovení § 40). Zákon . 552/1991 Sb., o státní kontrole nabyl ú innosti dne              
1. 1. 1992 a platil do 31. 12. 2013 (zrušovací ustanovení § 30 kontrolního ádu) – poznámka autora.  
79 Kontrolní ád v tomto p ípad  p ímo po ítá se subsidiární aplikací – ustanovení § 28 Vztah ke správnímu 
ádu zákona . 255/2012 Sb., ve zn ní platném od 1. 1. 2014. 
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Tabulka . 3 – Vybraný výzkumný vzorek organizací 

organizace 
období poslední pro-

vedené kontroly 

Po et         

zam st.80 

právní 

forma 
edm t podnikání 

. 1 1.5.2010-30.4.2013 12 s.r.o.81 obchodní innost 

. 2 1.10.2010-30-9.2013 18 
podnik. 

FO82 
kovovýroba 

. 3 1.2.2010-31.1.2013 21 a.s.83 projektová innost 

. 4 1.3.2010-31.1.2013 53 družstvo stavebnictví 

. 5 1.8.2010-31.7.2013 138 s.r.o. 
ekonomické poraden-

ství 

. 6 1.12.2010-30.11.2013 319 a.s. 
strojírenství a energeti-

ka 

 

 

Cílem a výsledkem kvalitativního výzkumu této diplomové práce má být zjišt ní, jaký do-

pad mají zm ny v nemocenském pojišt ní týkající se ú asti zam stnanc  na nemocenském 

pojišt ní na zam stnavatele a zam stnance. Byla zvolena kriteriální technika výb ru orga-

nizací, tzn., že do vzorku byly za azeny organizace na základ  p edem stanovených krité-

                                                

 

80 Jedná se o po et zam stnanc  v organizaci k poslednímu dni kontrolovaného období – poznámka autora. 
81 Spole nost s ru ením omezeným – poznámka autora. 
82 Podnikající fyzická osoba – poznámka autora. 
83 Akciová spole nost – poznámka autora. 
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rií, která p edpokládala co nejširší okruh praktických problém  souvisejících s aplikací 

právních p edpis  v oblasti implementace zm n v ú asti zam stnanc  na nemocenském 

pojišt ní. Mezi tato kritéria se adí, po et zam stnanc , p edm t podnikání, jakož i statut 

jednotlivých organizací a v neposlední ad  i asový úsek provád ných kontrol pln ní po-

vinností v nemocenském pojišt ní, pln ní povinností v d chodovém pojišt ní a pojistného 

na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti v letech 2010 - 2013, 

kdy na základ  zjišt ných skute ností v jednotlivých organizacích lze dané problémy ana-

lyzovat. 

 

3.1 Analýza pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu 

Jak již bylo uvedeno v teoretické ásti této práce84 zam stnání malého rozsahu85, které za-

kládá ú ast na nemocenském pojišt ní, se rozumí zam stnání, kde sjednaná ástka zapo i-

tatelného p íjmu je vyšší než rozhodný p íjem, tj. K  2 500,- nebo zapo itatelný p íjem 

nebyl sjednán v bec. Zam stnáním malého rozsahu m že být od 1. ledna 2014 i zam stná-

ní, které nemá trvat a ani netrvalo déle než 14 kalendá ních dn 86. Z hlediska principu 

obecn  platného v nemocenském pojišt ní ú ast na nemocenském pojišt ní znamená pro 

zam stnavatele povinnost odvodu pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní 

politiku zam stnanosti, pro zam stnance tato ú ast zakládá nárok na dávky nemocenského 

pojišt ní poskytované ze systému a vzhledem k úzkému navázání d chodového pojišt ní 

na nemocenské pojišt ní se týká i d chodové oblasti87. Takto definované zam stnání vy-

konávají nejen zam stnanci v pracovn právních vztazích podle zákoníku práce, ale též 

nap íklad i zastupitelé kraj  a obcí i spole níci a jednatelé s.r.o. anebo lenové kolektiv-

ních orgán  právnických osob88. Je patrné, že zákon . 187/2006 Sb., o nemocenském po-

jišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis , užívá pojmu zam stnání jinak, než jak se ho používá 

                                                

 

84 2.1 Pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu. 
85 Je to institut práva sociálního zabezpe ení, který se aplikuje od 1. 1. 2009, data nabytí ú innosti zákona         
. 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis  – poznámka autora. 

86 Ženíšková, M., P ib, J. Zákon o nemocenském pojišt ní s komentá em a p íklady od 1.1.2014. ANAG, 
spol. s r.o., 2014, 280 s., ISBN 978-80-7263-856-7, s. 33. 
87 Doba d chodového pojišt ní zam stnance – poznámka autora. 
88 Blíže „okruh pojišt ných osob“ v kapitole 1.2 Charakteristika ú asti zam stnanc  na nemocenském 
pojišt ní této diplomové práce – poznámka autora. 
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v kontextu p edpis  upravujících oblast zam stnanosti a pracovního práva89. Dopad institu-

tu zam stnání malého rozsahu byl na vzorku vybraných organizací analyzován a vyhodno-

cován s p ihlédnutím k t mto dv ma základním kritériím.  

Na základ  analýzy údaj  ve vybraném vzorku organizací bylo zjišt no, že zam stnání 

malého rozsahu bylo z hlediska ú asti na nemocenském pojišt ní správn  posouzeno pouze 

jedním zam stnavatelem a to organizací . 2. V této organizaci bylo zam stnáno celkem 18 

zam stnanc , z toho po tu byla se ty mi zam stnanci uzav ena dohoda o pracovní innos-

ti, ve které bylo jednozna  uvedeno, že p edem sjednaný p íjem zam stnanc  bude init 

ástku v rozmezí K  1 000,- až 1 500,- za kalendá ní m síc. Protože sjednaný p íjem nedo-

sahoval rozhodného p íjmu, zam stnavatel správn  posoudil ú ast na nemocenském pojiš-

ní zam stnanc , nepodal p ihlášky k pojišt ní a z p íjm  neodvedl pojistné na sociální 

zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. U t chto zam stnanc  ve skute -

nosti nikdy nedošlo k p ekro ení rozhodného p íjmu, a proto žádný z nich nebyl ú asten 

nemocenského pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu a v žádném období nebyl p ihlášen 

k ú asti na nemocenském pojišt ní.  

 

U ostatních organizací došlo p i posuzování ú asti zam stnanc  na nemocenském pojišt ní 

u tohoto druhu pojišt ní k pochybení v následujících p ípadech: 

 posuzování pojmu sjednaný p íjem zam stnavatelem 

 posouzení ú asti na nemocenském pojišt ní na základ  skute  zú tovaného p í-

jmu 

 posouzení podmínek sjednaných v pracovních smlouvách a v dohodách o pracovní 

innosti 

 zp tné rozpo ítávání dodate  zú tovaného p íjmu. 

 

V organizaci . 1, ve které bylo zam stnáno 12 zam stnanc , byli k pojišt ní p i zam stná-

ní malého rozsahu p ihlášeni 3 zam stnanci. V t chto t ech p ípadech bylo pojišt ní p i 

zam stnání malého rozsahu správn  posouzeno. S t mito zam stnanci byly uzav eny do-

                                                

 

89 Národní pojišt ní, odborný m sí ník, . 6/2012, s. 10. 
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hody o pracovní innosti, ve kterých bylo uvedeno, že se jedná o nepravidelnou pracovní 

dobu, že práce bude vykonávána dle pot eb organizace a v neposlední ad , že m sí ní 

odm na za práci bude init maximáln 90 K  5 000,-.  Ve všech t chto dohodách o pracovní 

innosti byly sjednány všechny podmínky, z kterých jasn  vyplývalo, že se bude jednat     

o pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu. Z dalšího postupu zam stnavatele je z ejmé, že 

uzav ít tento druh zam stnání bylo jeho zám rem už p i sjednávání podmínek dohod          

o pracovní innosti. Dva z t chto zam stnanc  byli pojišt ni ve všech m sících ode dne 

nástupu do práce, protože jejich m sí ní p íjem dosahoval ve všech m sících rozhodného 

íjmu, z jejich p íjmu byl provád n odvod pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku 

na státní politiku zam stnanosti a m li nárok na erpání dávek nemocenského pojišt ní. 

etí zam stnanec ve v tšin  m síc  nedosahoval rozhodného p íjmu, bu  v bec nepraco-

val a z toho d vodu nem l p íjem žádný nebo pracoval pouze n kolik dní v m síci a jeho 

zú tovaný p íjem inil cca K  800,- až K  1 700,-. Pouze ve dvou m sících jeho p íjem 

ekro il hranici rozhodného p íjmu a byla mu zú tována mzda ve výši K  3 100,- a K  

2 850,-. Organizace postupovala správn , v m sících, kdy p íjem nedosáhl p íjmu rozhod-

ného, neodvád la pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stna-

nosti. V t chto m sících nebyl zam stnanec ú asten nemocenského pojišt ní. Naopak ve 

dvou m sících, kdy skute  zú tovaný p íjem p esáhl hranici K  2 500,-, organizace 

správn  odvedla pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stna-

nosti. V t chto dvou m sících byl zam stnanec ú asten nemocenského pojišt ní, pokud by 

onemocn l, m l by nárok na pobírání nemocenského. Potud organizace provád la nemo-

censké pojišt ní v kategoriích ostatního pojišt ní versus pojišt ní p i zam stnání malého 

rozsahu dle zákonných p edpis . Kontrolou pln ní povinností v nemocenském pojišt ní, 

pln ní povinností v d chodovém pojišt ní a pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku 

na státní politiku zam stnanosti91, kterou v organizaci provedla M stská správa sociálního 

zabezpe ení Brno v kv tnu 2013, bylo zjišt no, že je chybn  p ihlášen k ú asti na nemo-

cenském pojišt ní jednatel spole nosti s ru ením omezeným. Tento pojišt nec byl zapsán 

v obchodním rejst íku statutárním orgánem, jednatelem od 1. 4. 2012. V žádném vnit ním 

edpisu nebylo uvedeno, že bude pobírat odm nu, nebyla s ním uzav ena žádná dohoda   
                                                

 

90 Jestliže je v jakékoli smlouv  sjednaný p íjem ozna en slovem „maximáln “, vždy se jedná o pojišt ní p i 
zam stnání malého rozsahu, protože p íjem sice m že init více jak rozhodný p íjem K  2 500,-, ale také 
nemusí, m že init i p íjem v rozmezí K  0,- až 2 499,- - poznámka autora. 
91 Dále také jen „kontrola pojistného“ – poznámka autora. 
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o výši odm ny. Vzhledem k absenci sjednaného p íjmu byla M stskou správou sociálního 

zabezpe ení Brno dodate innost jednatele v souladu se zákonnými p edpisy posouzena 

jako zam stnání malého rozsahu.  Jednateli byla ve skute nosti zú tovaná pravidelná m -

sí ní odm na K  1 000,- a v m sících ervnu 2012 a v prosinci 2012 jeho odm na inila 

 10 000,-. Zam stnavatel po celou dobu provád l odvod pojistného na sociální zabezpe-

ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. Na základ  protokolu z kontroly pojist-

ného bylo organizaci vráceno pojistné, za tohoto pojišt nce, za všechny m síce krom  

ervna 2012 a prosince 2012, v kterých byl ú asten nemocenského pojišt ní p i zam stnání 

malého rozsahu. Organizace m la správn  oznámit nástup jednatele do zam stnání malého 

rozsahu do 20. ervence 2012 a jako den nástupu do zam stnání uvést den 1. dubna 2012. 

Pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti m la organi-

zace poprvé odvést do 20. ervence 2012 z ástky K  10 000,-. Jestliže jednatel spole nosti 

s ru ením omezeným nemá ur enou m sí ní odm nu alespo  K  2 500,- je jeho innost 

vždy považována za zam stnání malého rozsahu.   

 

i zkoumání kontrolních spis  u organizace . 3 a organizace . 4 z hlediska ú asti na po-

jišt ní p i zam stnání malého rozsahu bylo zjišt no, že u obou t chto organizací došlo ke 

stejnému pochybení, proto vyhodnocuji tyto organizace sou asn . U t chto zam stnavatel  

došlo k pochybení posouzení daných zam stnání jako zam stnání malého rozsahu a to p e-

vážn  z nepochopení pojmu sjednaný p íjem. U zam stnanc  s pracovní smlouvou musí 

být vždy sjednán m sí ní p íjem92, u zam stnanc inných na základ  dohod o pracovní 

innosti lze sjednat výši odm ny za hodinu93, ale nemusí být sjednáno, kolik hodin za-

stnanec v každém m síci skute  odpracuje. Zam stnavatelé uzav eli se svými za-

stnanci dohody o pracovní innosti94 na dobu ur itou95, pracovní doba na jednotlivé 

                                                

 

92 Jakubka, J., Hloušková, P., Hofmannová, E., Knebl, P., Schmied, Z., Tomandlová, L., Tyl , L. Zákoník 
práce – provád cí na ízení vlády a další související p edpisy s komentá em k 1.1.2010. ANAG, spol. s r.o., 
2010, 1152 s., ISBN 978-80-7263-573-3, s. 88. 
93 Jakubka, J., Hloušková, P., Hofmannová, E., Knebl, P., Schmied, Z., Tomandlová, L., Tyl , L. Zákoník 
práce – provád cí na ízení vlády a další související p edpisy s komentá em k 1.1.2010. ANAG, spol. s r.o., 
2010, 1152 s., ISBN 978-80-7263-573-3, s. 152. 
94 Organizace . 3 ve t ech p ípadech, organizace . 4 v šesti p ípadech – poznámka autora. 
95 Ve všech p ípadech se jednalo o dobu trvání dohody o pracovní innosti cca p l roku – poznámka autora. 
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síce nebyla sjednána, výše odm ny byla dohodnuta na K  80,-96 za hodinu. Zam stna-

vatel jednozna  neur il pracovní dobu pro jednotlivé m síce, pouze byla dohodnuta výše 

hodinové odm ny, z toho nebylo možné stanovit celkovou výši m sí ní odm ny.  

V dohodách o pracovní innosti bylo ve všech p ípadech sice stanoveno rozvržení týdenní 

pracovní doby do sm n, ale z textu dohod o pracovní innosti vyplývalo, že šlo o rozvržení 

týdenní pracovní doby pro ú ely poskytování náhrady mzdy dle § 194 zákoníku práce97. 

Oba zam stnavatelé nem li v úmyslu uzav ít dohody o pracovní innosti jako zam stnání 

malého rozsahu, zam stnanci byli po celou dobu trvání ú astni nemocenského pojišt ní, 

protože jejich p íjmy dosahovaly minimáln  K  2 500,-. P i kontrolách odvodu pojistného 

zam stnavatel  byla tato zam stnání M stskou správou sociálního zabezpe ení Brno po-

souzena práv  vzhledem k absenci sjednaného p íjmu jako zam stnání malého rozsahu. 

Tato zm na pojišt ní na pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu nem la žádný dopad na 

odvod pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, 

protože všichni zam stnanci po trvání t chto dohod o pracovní innosti m li výd lek vyšší 

než je rozhodný p íjem pro ú ast na nemocenském pojišt ní a tedy byli po celou dobu tr-

vání t chto dohod o pracovní innosti pojišt ni, zam stnavatelé ádn  provád li odvod 

pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti ve všech 

sících. V organizaci . 4 však došlo k situaci, kdy zam stnavatel oznámil na p edepsa-

ném tiskopisu den skon ení zam stnání 31. 3. 2011. Dnem 1. 4. 2011 zam stnanec p edal 

zam stnavateli žádost o dávku nemocenského pojišt ní, o nemocenské, které mu následov-

 M stská správa sociálního zabezpe ení Brno vyplatila. Z pojišt ní p i zam stnání malé-

ho rozsahu však neplyne ochranná lh ta98 a proto nárok na nemocenské nevznikl. Jednalo 

se o pochybení organizace, protože chybn  posoudila druh zam stnání a následn  ú ast na 

nemocenského pojišt ní zam stnance a proto jí byl po kontrole odvodu pojistného M st-

skou správou sociálního zabezpe ení Brno vy íslen a následn  p edepsán k úhrad  p epla-

tek na dávce nemocenského pojišt ní. V této organizaci dopad chybného posouzení ú asti 

na nemocenském pojišt ní nastal u dalšího zam stnance, který v pr hu dohody o pra-

covní innosti dvakrát erpal ošet ovné, vždy v délce devíti kalendá ních dn . Jedná se 

op t o omezení plynoucí ze zam stnání malého rozsahu, kdy nárok na ošet ovné je vylou-
                                                

 

96 Uvádím ástku K  80,-, protože se vyskytla ve t ech p ípadech, u ostatních byla výše odm ny dohodnuta 
v r zných hodnotách, ale pro toto vyhodnocení výše odm ny není podstatná – poznámka autora. 
97 Tzv. p edem ur ené fiktivní rozvržení pracovní doby – poznámka autora. 
98 Ustanovení § 15 odst. 4 písm. c) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. 
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en99. I tyto dv  pochybení byla organizaci p edepsána jako p eplatky na dávce nemocen-

ského pojišt ní.  

K uvedeným situacím m že dojít také u pracovních smluv a to p i snížení sjednané ástky 

íjmu, která p estane dosahovat hranice rozhodného p íjmu100, kdy skon í pojišt ní za-

stnance a zam stnání se stává zam stnáním malého rozsahu. Uzavírání pracovních 

smluv, p ípadn  dohod o pracovní innosti, je záležitostí zam stnavatel , protože se však 

jedná o nároky zam stnanc  a to nejen z nemocenského pojišt ní, ale též o dobu d chodo-

vého pojišt ní, v nuje této oblasti M stská správa sociálního zabezpe ení Brno p i pláno-

vaných i mimo ádných kontrolách pojistného maximální pozornost. 

 

V organizaci . 5 bylo pojišt ní p i zam stnávání malého rozsahu provád no až na jeden 

ípad bez závad a bylo za kontrolované období použito v 42 p ípadech. Jednalo se ve 

všech p ípadech o zam stnání malého rozsahu p i uzav eném pracovním pom ru na zákla-

 dohod o pracovní innosti, ve kterých sice byl sjednaný p íjem vyšší, než je rozhodný 

íjem pro nemocenské pojišt ní, ale jednozna  zde nebylo ur eno, že tohoto p íjmu 

musí být dosaženo. Toto bylo patrné z formulací v dohodách o pracovní innosti, jež zn ly 

„…odpracuje maximáln  polovinu týdenní pracovní doby, tj. 20 hodin…“. Na základ  to-

hoto ustanovení v dohodách o pracovní innosti zam stnavatel správn  zam stnance p i-

hlásil k pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu a správn  odvád l pojistné na sociální 

zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti jen v t ch kalendá ních m sících, 

kdy p íjem p esáhl ástku rozhodného p íjmu a kdy konkrétní zam stnanci byli pojišt ni 

práv  v t chto m sících. Organizace . 5 ovšem chybn  p ihlásila k nemocenskému pojiš-

ní jako ostatní zam stnání101 jednatele spole nosti s ru ením omezeným. Tento byl za-

psán v obchodním rejst íku jako jednatel – statutární orgán této spole nosti ode dne          

                                                

 

99 Ustanovení § 39 odst. 5 písm. g) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. 
100 Nap . p i snížení úvazku – poznámka autora. 
101 Termín „ostatní zam stnání“ používá ve svých monografiích o nemocenském pojišt ní s komentá em Ing. 
Marta Ženíšková, nap . v  Ženíšková, M., P ib, J. Zákon o nemocenském pojišt ní s komentá em a p íklady 
od 1.1.2014. ANAG, spol. s r.o., 2013, 280 s., ISBN 978-80-7263-856-7, s. 35: „Ostatní zam stnání – není-li 
zam stnání zam stnáním malého rozsahu a ani není vykonáváno na základ  dohody o provedení práce, je 
toto zam stnání v této publikaci ozna ováno jako ostatní zam stnání. Ostatní zam stnání zakládá ú ast na 
nemocenském pojišt ní vstupem do zam stnání, a tato ú ast trvá až do skon ení zam stnání. Lh ta pro 
oznamovací povinnost dne nástupu do zam stnání je proto stanovena do 8 dn  po nástupu do zam stnání. Je 

itom nerozhodné, zda se jedná o pracovní pom r nebo dohodu o pracovní innosti anebo o jiný pracovní 
vztah, vyjma dohody o provedení práce.“. 
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1. 3. 2012 a za práci jednatele nebyl odm ován a nem l ani žádné jiné p íjmy z innosti 

jednatele, které by byly pro ú ely da ové považovány za p íjmy ze závislé innosti. 

V prosinci 2012 spole níci spole nosti s ru ením omezeným rozhodli, že jednatel spole -

nosti s ru ením omezeným bude od 1. 1. 2013 za svou innost jednatele pro spole nost 

odm ován pravidelnou m sí ní odm nou. Její výše však nebyla ur ena. Na základ  ú et-

ních doklad  bylo zjišt no, že po ínaje lednem 2013 byla pravideln , každý následující 

síc zú tována odm na ve výši K  15 000,-, vyjma m síce kv tna 2013, kdy byl v dob  

od 1. 5. do 3. 6. 2013 práce neschopen a za toto období uplatnil nárok na výplatu nemocen-

ského. A koli odm na jednatele ve skute nosti inila pravideln  vyšší ástku než je roz-

hodný p íjem pro nemocenské pojišt ní a správn  v t chto m sících organizace provád la 

odvod pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, 

esto organizace m la tohoto pojišt nce p ihlásit k pojišt ní p i zam stnání malého rozsa-

hu102. Z uvedeného vyplývá, že kontrolou pojistného M stská správa sociálního zabezpe-

ení  Brno správn  zhodnotila pojišt ní tohoto jednatele spole nosti s ru ením omezeným          

a krom  chybného p ihlášení k nemocenskému pojišt ní byla povinna, z d vodu, že ze 

zam stnání malého rozsahu neplyne ochranná lh ta103, vy íslit a p edepsat zam stnavateli 

eplatek na dávce nemocenského pojišt ní.  

 

V organizaci . 6 došlo k n kolika chybám p i posuzování pojišt ní p i zam stnání malého 

rozsahu. Celkem u 5 zam stnanc  organizace nezohlednila v souvislosti s ú astí 

na nemocenském pojišt ní pokles p íjm . Se zam stnanci byly uzav eny ádné pracovní 

smlouvy, které všemi parametry v den uzav ení spl ovaly podmínky ostatního zam stnání 

a organizace je tak i p ihlásila k nemocenskému pojišt ní. V pr hu doby však došlo ke 

zm  smluvního  ujednání,  které  m lo  za  následek  pokles  hrubého  p íjmu,  který  se  stal  

nižším než je hranice rozhodného p íjmu a z toho vyplynulo, že se nemocenské pojišt ní 

stalo pojišt ním p i zam stnání malého rozsahu. Organizace však nadále nechala zam st-

nance nemocensky pojišt ny beze zm ny. Na základ  kontroly pojistného M stskou sprá-

vou sociálního zabezpe ení Brno však musela zp tn  tyto zam stnance odhlásit z pojišt ní 

                                                

 

102 Výše odm ny nebyla dop edu sjednána – poznámka autora. 
103 V m síci kv tnu 2013, z d vodu nemoci, nebyla jednateli spole nosti s ru ením omezeným zú tována 
odm na alespo  ve výši rozhodného p íjmu, a proto v tomto m síci nebyl ú asten nemocenského pojišt ní    
– poznámka autora. 
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a zp tn  je p ihlásit k pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu. Protože organizace stále 

odvád la za tyto pojišt nce pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku 

zam stnanosti, kontrolou pojistného byl vy íslen p eplatek na pojistném za m síce, kdy 

odvod pojistného nenáležel z d vodu zam stnání malého rozsahu. V t chto m sících, 

všichni pojišt nci, jestliže nedosáhli rozhodného p íjmu, nebyli ú astni nemocenského 

pojišt ní a nem li nárok na výplatu dávek nemocenského pojišt ní. Žádný z t chto zam st-

nanc  nárok na n kterou z dávek nemocenského pojišt ní neuplatnil, a proto organizaci 

nevznikl p eplatek na vyplacené dávce nemocenského pojišt ní. Dále s jedním zam stnan-

cem byla uzav ena pracovní smlouva, která m la všechny náležitosti ostatního zam stnání, 

byl pevn  stanoven pracovní týdenní úvazek, sjednaný p íjem p ekra oval výši K  2 500,-, 

a proto správn  organizace p ihlásila tohoto zam stnance k nemocenskému pojišt ní. Dle 

smluvního ujednání se nejednalo o pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu. Zam stnanec 

byl k pojišt ní p ihlášen v den nástupu do zam stnání a v den podepsání pracovní smlouvy, 

tj. 15. 3. 2012. Jeho skute  zú tovaný p íjem však hned od prvního m síce nedosahoval 

rozhodného p íjmu. V b eznu 2012 výd lek inil K  900,- a od m síce dubna 2012 do íjna 

2012 K  1 400,-104.  Zam stnavatel se chybn  domníval, že když výd lek zam stnance je 

nižší než K  2 500,- nemusí z t chto ástek odvád t pojistné na sociální zabezpe ení a p í-

sp vku na státní politiku zam stnanosti. Tento nedoplatek na pojistném byl zam stnavateli 

vy íslen platebním vým rem na základ  kontroly pojistného, nejednalo se o pojišt ní p i 

zam stnání malého rozsahu a z toho d vodu m la organizace povinnost odvodu pojistného 

na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. Dopad to m lo i na 

zam stnance, protože byl po celou dobu tohoto zam stnání nemocensky pojišt n105            

a v p ípad  nemoci mohl uplatnit výplatu nemocenského, po skon ení zam stnání mu ply-

nula ochranná lh ta. S jedním zam stnancem byla uzav ena pracovní smlouva od              

1. 2. 2011 na dobu neur itou, p íjem byl sjednaný ve výši K  2 000,-, takže druh zam st-

nání byl ze strany zam stnavatele p i uzav ení této smlouvy správn  posouzen jako za-

stnání malého rozsahu. Protože v pr hu pracovní innosti bylo v kv tnu 2011 a dále 

již v pr hu pracovní innosti dosahováno vyššího p íjmu než iní p íjem rozhodný, po-

dal zam stnavatel od 1. 5. 2011 p ihlášku zam stnance k pojišt ní p i zam stnání malého 

                                                

 

104 Pracovní pom r skon il k 31. 10. 2012 – poznámka autora. 
105 Zárove  byl pojišt n i d chodov  a tato doba pojišt ní je d ležitá pro p ípadné pobírání n kterého             
z d chodu – poznámka autora. 
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rozsahu a z p íjm  zú tovaných ve vyšší výši než je K  2 500,-  odvád l pojistné na sociál-

ní zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. K 31. 3. 2012 zam stnavatel 

se zam stnancem rozvázal pracovní pom r, odhlásil ho k tomuto dni z pojišt ní p i za-

stnání malého rozsahu. Zam stnanec nesouhlasil s rozvázáním pracovního pom ru, ná-

sledn  podal žalobu a soud rozhodl ve prosp ch zam stnance o neplatnosti rozvázání pra-

covního pom ru a p iznal mu náhradu ušlé mzdy. Na základ  tohoto soudního rozhodnutí 

byla p i kontrole pojistného M stskou správou sociálního zabezpe ení Brno zrušena od-

hláška zam stnance z pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu. Zp tné rozpo ítávání doda-

te  zú tovaného p íjmu do kalendá ních m síc , za které dle rozhodnutí soudu p íjem 

náležel, se projevilo tím, že ástka zapo itatelného p íjmu v m sících od 1. 4. 2012 do    

31. 10. 2012 dosáhla rozhodného p íjmu a následn  vznikla ú ast zam stnance na nemo-

cenském pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu. Zam stnavateli byl p edepsán dodate -

ný odvod pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti 

etn  p íslušného penále z prodlení106, zp tný vznik ú asti na nemocenském pojišt ní m l 

automaticky za následek dodate ný vznik nároku na výplatu dávek nemocenského pojišt -

ní, v daném p ípad  na výplatu nemocenského, protože tato sociální událost nastala v „do-

date  pojišt ném období“, a neuplynula prekluzivní lh ta pro nárok na výplatu této dáv-

ky107. 

 

Díl í záv r: 

Z analýzy dat ve vybraném vzorku organizací jednozna  vyplývá, že právní úprava za-

stnání malého rozsahu p sobí ur ité obtíže. Je tomu tak proto, že variabilita vztah , ve 

kterých je vykonávána práce a ve kterých jejich ú astníci dosahují zapo itatelného p íjmu, 

je zna ná, zatímco p edm tná právní úprava je pom rn  stru ná, v d sledku ehož dochází 

k výkladovým nejasnostem.  Právní režim t chto vztah  a následn  i ú ast na nemocen-

ském pojišt ní zam stnanc  jsou p itom povinni posuzovat sami zam stnavatelé.  

                                                

 

106 Ustanovení § 20 odst. 1 zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní 
politiku zam stnanosti, v platném zn ní: Nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lh  anebo bylo-li 
zaplaceno v nižší ástce, než ve které m lo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále. Penále 
iní 0,05 % dlužné ástky za každý kalendá ní den, ve kterém n která z t chto skute ností trvala. 

107 Nemocenské bylo vyplaceno za dobu od 24. 8. 2012 do 18. 9. 2012 – poznámka autora.  
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Nejvíce pochybení se dopoušt jí zam stnavatelé p i posuzování výše sjednaného p íjmu, 

resp. faktu, zda v bec byl p íjem sjednán108.  

K p ípad m, kdy zam stnání bylo M stskou správou sociálního zabezpe ení Brno odlišn  

posouzeno od zam stnavatele, dochází asto z d vod  sm šování zam stnání malého roz-

sahu a dohody o pracovní innosti i mechanickým p ekláp ním formulací úpravy dohod     

o pracovní innosti v zákoníku práce do zn ní individuálních dohod o pracovní innosti. 

K chybám v posouzení ú asti na nemocenském pojišt ní p i tomto druhu zam stnání do-

chází u zam stnavatel  i p i zm  pracovních smluv, i v d sledku zm ny výše rozhod-

ného p íjmu. 

Posouzení ú asti na nemocenském pojišt ní vyžaduje zna né odborné znalosti zam stnava-

tel  a to jak z oblasti zákoníku práce, tak z oblasti zákona o nemocenském pojišt ní. Ne-

správné posouzení ú asti na nemocenském pojišt ní má pro zam stnavatele za následek 

v mnoha p ípadech dom ení pojistného v etn  penále z prodlení, p íp. vy íslení p eplatku 

na dávce nemocenského pojišt ní, která byla na základ  chybn  nahlášených údaj  od za-

stnavatele M stskou správou sociálního zabezpe ení Brno zam stnanc m vyplacena, 

což vždy znamená dopad do náklad  a následn  i zisku dané organizace.  

Je t eba si uv domit, že ú ast na nemocenském pojišt ní spojená s nárokem na pobírání 

dávek nemocenského pojišt ní p í ztrát  p íjmu p i vzniku sociálních událostí109, svým 

charakterem siln  ovliv uje osobní i rodinný život zam stnance, ovliv uje jeho finan ní 

situaci a v neposlední ad  i jeho postoj a motivaci k práci.   

Pokud jde o zam stnání malého rozsahu jsou nároky na dávky nemocenského pojišt ní 

zna  omezeny.   

 Je také t eba zd raznit, že i u nesjednaného p íjmu se nutn  nemusí jednat o p ípady, kdy 

jsou zam stnanci zú továny nízké ástky. Zam stnanec v režimu zam stnání malého roz-

sahu m že být i dlouhodob  ú asten nemocenského pojišt ní, omezení nárok  

z nemocenského pojišt ní platná pro tento druh zam stnání však trvají. Zam stnanec tak 

že být nep íjemn  zasko en nep iznáním nemocenského, jestliže nap íklad dlouhodob -

ji onemocní i nastoupí operaci v m síci, v n mž nedosáhl rozhodného p íjmu, protože 

                                                

 

108 Výrazové spojení „sjednaný p íjem“ nebylo zákonodárci zvoleno p íliš š astn  – poznámka autora. 
109 Nap . nemocenské, pen žitá pomoc v mate ství – poznámka autora. 
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v tomto m síci není ú asten nemocenského pojišt ní a nevztahuje se na n ho ochranná 

lh ta. Protože v t chto p ípadech se jedná o nároky zam stnanc  z nemocenského pojišt ní 

a též o jejich dobu zapo itatelnou do nároku na d chod lze zam stnavateli doporu it p es-

né informování zam stnanci o tom, jaká práva a povinnosti v oblasti sociálního pojišt ní 

pro n ho plynou z takto uzav eného zam stnání. 

 

3.2 Analýza pojišt ní zam stnanc inných na základ  dohody o prove-

dení práce 

S ú inností od 1. 1. 2012, kdy byl novelizován zákoník práce110, pracují zam stnavatelé 

s novými podmínkami p i sjednávání dohod o provedení práce111 a p i posuzování ú asti 

zam stnanc  na nemocenském pojišt ní. Na základ  novely zákoníku práce dohoda o pro-

vedení práce musí být sjednána písemn , a to bu  na dobu ur itou, nebo neur itou. V obou 

ípadech nesmí být rozsah práce, na který se dohoda sjednává, v tší než 300 hodin ro  

v jednom kalendá ním roce112. Nejvýznamn jší podmínkou pro ú ast zam stnance na ne-

mocenském pojišt ní je jeho zú tovaný zapo itatelný p íjem113 v kalendá ním m síci 

v ástce vyšší než K  10 000,-114. Odm na zú tovaná do kalendá ního m síce, v n mž již 

dohoda o provedení práce netrvala, se považuje pro ú ely ú asti na nemocenském pojišt ní 

za odm nu zú tovanou do posledního kalendá ního m síce, v n mž dohoda o provedení 

práce trvala115. Zam stnanci, kte í vykonávají innost na základ  uzav ené dohody o pro-

vedení práce, jsou tedy od 1. 1. 2012 povinn  za azeni do okruhu osob ú astných nemo-

cenského pojišt ní, jsou také ve smyslu zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis , 

plátci pojistného, a to ve výši 6,5 % z vym ovacího základu. Sou asn  však mají nárok na 

                                                

 

110 Kdy došlo i ke zm  zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis , 
kdy se do okruhu osob ú astných nemocenského pojišt ní za adili i zam stnanci inní na základ  dohody                     
o provedení práce, a to p i spln ní stanovených podmínek – poznámka autora. 
111 Dále také jen „DPP“ nebo „dohoda“ – poznámka autora. 
112 Mzdová ú etní, odborný m sí ník, 4/2013. s. 8. 
113 Ustanovení § 7a odst. 1 zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní pozd jších p edpis . 
114 Tzn., že jestliže odm na z dohody o provedení práce v kalendá ním m síci iní K  10 001,- je již 
zam stnanec v tomto m síci ú asten nemocenského (sou asn  s tím i d chodového) pojišt ní – poznámka 
autora. 
115 Ženíšková, M., P ib, J. Zákon o nemocenském pojišt ní s komentá em a p íklady od 1.1.2013. ANAG, 
spol. s r.o., 2013, 280 s., ISBN 978-80-7263-799-7, s. 37. 
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nemocenské, p ípadn  p i spln ní ostatních zákonných podmínek na pen žitou pomoc       

v mate ství, pokud sociální událost nastala v období, kdy je zam stnanec ú asten nemocen-

ského pojišt ní. Nárok na ošet ovné116 a vyrovnávací p ísp vek v t hotenství a mate ství117 

není, ochranná 7 denní lh ta z innosti na základ  uzav ené dohody o provedení práce ne-

plyne118. Z pohledu zam stnavatel  je p i ú asti zam stnanc  na nemocenském pojišt ní   

u dohod o provedení práce povinen odvád t pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku 

na státní politiku zam stnanosti. Sjednaný p íjem v dohod  o provedení práce není pro 

ast zam stnance na nemocenském pojišt ní rozhodující, rozhodující jsou dva ukazatele: 

 den, kdy zapo al výkon innosti, 

 zú tovaný zapo itatelný p íjem v kalendá ním m síci.119 

Dohoda o provedení práce120 je jednou z dohod o pracích konaných mimo pracovní po-

r121. Tyto dohody jsou dokladem maximální soukromoprávní flexibility 

v pracovn právních vztazích, pokud jde o p id lování a výkon práce, vznik a rozvazování 

dohod, pracovní dobu, pracovní podmínky a odm ování122. Zneužívání uzavírání dohod  

o provedení práce zam stnavateli ve velké mí e je všeobecn  známo, hlavn  p ed datem   

1. 1. 2012, kdy vstoupily v platnost zm ny zákona o nemocenském pojišt ní. Z ve ejných  

a odborných diskuzí cituji nap .: „Zam stnavatelé asto zneužívají dohodu o provedení 

práce z d vodu, že se z ní neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojišt ní.“123; „Další 

snaha vlády na omezení zneužívání a obcházení systému vykrystalizovala v podob  návrhu 

nových pravidel ú asti na nemocenském pojišt ní. Nov  by ho od p íštího roku m li platit 

lidé, kte í pracují na dohodu o provedení práce a m sí  si vyd lají více než 10 tisíc ko-

run.“124; „Ministerstvo práce a sociálních v cí proto zvažuje, že z dohod o provedení prá-

ce by se platilo zdravotní a sociální pojišt ní, což by m lo zabránit tomu, aby firmy nevyu-

žívaly možnosti zm ny pracovního pom ru u zam stnance z plného pracovního úvazku na 

                                                

 

116 Ustanovení § 39 odst. 5 písm. b) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. 
117 Ustanovení § 42 odst. 4 písm. a) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní.  
118 Ustanovení § 15 odst. 4 písm. f) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. 
119 Mzdová ú etní, odborný m sí ník, 4/2013. s. 9. 
120 Tento druh práce zná nejen eský právní systém, ale nap . i slovenský, zákon . 311/2001 z. z., Zákonník 
práce a jeho ustanovení § 226 – Dohoda o vykonaní práce – poznámka autora.  
121 Druhou z dohod je dohoda o pracovní innosti – poznámka autora. 
122 Schmied,  Z.,  Jakubka,  J.  Zákoník  práce  2012  s  výkladem,  právní  stav  k  1.  1.  2012.  GRADA  
Publishing,a.s., 2012, 104 s., ISBN 978-80-247-4031-7, s. 19. 
123 Abeceda mzdové ú etní, ANAG, spol. s r.o., 2008, 536 s., ISBN 978-80-7263-438-5, s. 63.  
124 http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/vlada-chce-omezit-zneuzivani-dohod-bude-se-z-nich-platit-pojisteni/. 

http://www.nasepenize.cz/dohoda-o-provedeni-prace-6583
http://www.nasepenize.cz/dohoda-o-provedeni-prace-6583
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dohodu o provedení práce. To je pro firmy finan  výhodn jší a administrativn  jedno-

dušší.“125; „Kone  ve vztahu k odvod m pojistného z pracovn právního vztahu založe-

ného dohodou o provedení práce je t eba otev en íci, že diskutované „zpojistn ní" této 

práce by fakticky vedlo ke zrušení tohoto zvláštního pracovn právního vztahu. Pro zam st-

navatele i zam stnance by totiž uzavírání dohody o provedení práce p estalo být jakkoli 

atraktivní.“126; „Už dnes se vykazuje i hodinová mzda ve výši stovek tisíc korun, dohoda    

o provedení práce by se m la zrušit úpln , je to zast ený hlavní pracovní pom r.“127. 

 

Dopad institutu dohod o provedení práce byl na vzorku vybraných organizací analyzován    

a vyhodnocován k t mto základním kritériím:  

 zda jsou dohody o provedení práce uzavírány zam stnavateli ú elov  v souvislosti 

s povinnou ú astí na nemocenském pojišt ní 

 zda zam stnavatelé plní veškeré právní povinnosti p i uzavírání dohod o provedení 

práce ve vztahu jak k zákoníku práce, tak i k zákonu o nemocenském pojišt ní. 

 

V analyzovaném vzorku šesti organizací byli zam stnáni ve všech p ípadech zam stnanci 

inní na základ  dohody o provedení práce dle ustanovení § 75 a § 77 zákona . 262/2006 

Sb., zákoníku práce, v platném zn ní. 

 

Organizace . 1 využívala institut dohody o provedení práce po celou dobu kontrolovaného 

období. Dohody o provedení práce byly uzav eny písemn  na druh innosti administrativní 

práce. V roce 2010 byly uzav eny dv  dohody o provedení práce, první byla uzav ena na 

dobu od 2. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a druhá od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2010. Dle p edložené 

docházky byl dodržen hodinový limit výkonu práce za rok128 u obou dohod o provedení 

práce. U první byla vykázána odpracovaná doba celkem 148 hodin, u druhé pak 135 hodin. 

                                                

 

125http://www.nasepenize.cz/firmy-dohoda-o-provedeni-prace-svarcsystem-ma-smysl-neni-dobre-ji-
regulovat-5496. 
126 https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2010/Stransky.html#_ftnref6. 
127http://ekonomika.idnes.cz/prodlouzeni-prace-na-dohodu-ulevi-firmam-ale-stat-pripravi-az-o-8-miliard-
1om-/ekonomika.aspx?c=A100823_213806_ekonomika_iky. 
128 V roce 2010 inil rozsah práce v roce maximáln  150 hodin – poznámka autora.  

http://www.nasepenize.cz/dohoda-o-provedeni-prace-6583
http://firmy.nasepenize.cz/
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sí ní p íjem z t chto dohod o provedení práce inil v prvním p ípad  K  25 000,-,         

u druhé pak K  28 000,-. U obou t chto dohod p ekro il pr rný hodinový výd lek K  

2 000,-129. V roce 2011 byla situace obdobná, byly znovu uzav eny dv  dohody o provede-

ní práce, se stejnými zam stnanci na stejný druh innosti. Ob  byly uzav eny na dobu od  

2. 1. 2011 do 31. 12. 2011. M sí ní odm na inila ve všech m sících K  25 000,- u obou 

dohod a shodná byla i vykázána skute  odpracovaná doba, v obou p ípadech 150 ho-

din130. Jiná situace nastala v roce 2012, kdy se zvýšil rozsah práce za rok na 300 hodin, ale 

i m sí ní odm  vyšší než K  10 000,- nastala povinnost ú asti na nemocenském pojiš-

ní a z toho plynoucí odvod pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní poli-

tiku zam stnanosti. V roce 2012 bylo uzav eno 5 dohod o provedení práce s druhem in-

nosti administrativní a jiné práce s rozsahem innosti na 300 hodin. T i dohody o provede-

ní práce byly uzav eny na období od 2. 1. 2012 do 31. 12. 2012, jedna pak na období od   

1. 4. 2012 do 31. 12. 2012 a poslední na dobu od 2. 5. 2012 do 30. 11. 2012. U prvních ty  

dohod o provedení práce inila m sí ní odm na pravideln  ve všech m sících K  10 000,- 

a u páté pak K  6 000,-131. V lednu 2013 byly uzav eny dv  dohody o provedení práce, 

op t v rozsahu 300 hodin v roce a se stejným druhem innosti. Byly uzav eny na období od 

2. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Za leden, únor, b ezen a duben 2013132 inila m sí ní odm na 

z t chto dohod K  10 000,-. Analýzou uzav ených dohod o provedení práce v organizaci  

. 1 bylo zjišt no, že zam stnavatel pravideln  po celou dobu kontrolovaného období vyu-

žíval institutu dohod o provedení práce, u žádné z nich však nedošlo k povinnosti ú asti na 

nemocenském pojišt ní se souvisejícím odvodem pojistného na sociální zabezpe ení a p í-

sp vku na státní politiku zam stnanosti. 

 

U podnikající fyzické osoby, tedy u organizace . 2, bylo zjišt no, že situace je obdobná 

jako u organizace . 1. V pr hu roku 2010 tato organizace uzav ela celkem t i dohody    

o provedení práce, s tím rozdílem oproti organizace . 1, že tyto dohody byly uzav eny na 

                                                

 

129 K  25 000,- x 12 m síc  trvání dohody o provedení práce: 148 vykázaných odpracovaných hodin za rok = 
 2 027,-; K  28 000,- x 10 : 135 = K  2 074,- - vlastní výpo et autora. 

130 V roce 2011 inil taktéž rozsah práce v roce maximáln  150 hodin – poznámka autora.  
131 V srpnu 2012 inila odm na výjime  oproti ostatním všem odpracovaným m síc m K  3 000,-              
- poznámka autora. 
132 Kontrola pojistného byla M stskou správou sociálního zabezpe ení Brno provedena do 30. 4. 2013           
– poznámka autora. 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 57 

 

kratší asové období, ale vždy s rozsahem práce, který inil 150 hodin. První dohoda         

o provedení práce byla uzav ena na období od 11. 1. 2010 do 31. 10. 2010, druhá trvala od 

6. 4. 2010 až 31. 10. 2010 a t etí od 1. 7. 2010 do 30. 11. 2010. P i kontrole odvodu pojist-

ného byla doložena skute  odpracovaná doba a v žádném p ípad  nedošlo k p ekro ení 

stanoveného limitu. U všech dohod o provedení práce v roce 2010 byla skute  odpraco-

vaná hodinová doba rovných 150 hodin. V dohodách o provedení práce byl sjednán druh 

innosti – pomocné a úklidové práce. M sí ní odm na z první dohody o provedení práce 

inila K  11 000,-, u druhé to bylo K  14 000,- a u t etí K  15 000,-. V roce 2011 organi-

zace uzav ela ty i dohody o provedení práce. Dv  z nich byly uzav eny s druhem innosti 

„pomocné práce dle pot eb organizace“ v rozsahu 150 hodin za rok, a to na období od      

3. 1. 2011 do 31. 12. 2011. M sí ní odm na jedné dohody o provedení práce inila K  

12 000,- a u druhé byl pravidelný m sí ní p íjem K  15 000,-. Další dv  dohody byly uza-

eny na kratší asové období, ale také s rozsahem 150 hodin. Z dohody o provedení práce 

uzav ené od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 inila m sí ní odm na K  11 000,- a z dohody, která 

byla uzav ena na období od 1. 9. 2011 do 30. 11. 2011 odm na inila K  16 000,- za m -

síc. V roce 2012 byly uzav eny pouze dv  dohody o provedení práce op t s druhem innos-

ti „pomocné práce dle pot eb organizace“. Rozsah práce byl ur en 300 hodin u každé 

z dohod. První dohoda o provedení práce trvala od 2. 4. 2012 do 31. 7. 2012 s m sí ní od-

nou K  9 500,-. Druhá dohoda o provedení práce trvala od 3. 9. 2012 do 31. 12. 2012    

a m sí ní p íjem inil K  10 000,-.  Obdobná situace nastala i v roce 2013, op t byly uza-

eny dv  dohody o provedení práce, jedna dohoda trvala od 2. 1. 2013 do 31. 7. 2013       

a odm na z ní inila K  10 000,- za m síc, další dohoda byla uzav ena na dobu od            

3. 6. 2013 do 31. 12. 2013 s m sí ní odm nou K  8 000,-133. Ani v roce 2012, ani v roce 

2013 nebyli zam stnanci inní na základ  uzav ených dohod o provedení práce ú astni 

nemocenského pojišt ni, jejich p íjem nep esáhl rozhodný p íjem pro pojišt ní z dohod     

o provedení práce, tedy ástku K  10 000,-. Zam stnavatel nebyl tedy povinen zam stnan-

ce p ihlásit k nemocenskému pojišt ní z titulu uzav ených dohod o provedení práce a ne-

vznikla ani povinnost odvodu na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku za-

stnanosti. 

                                                

 

133 M sí ní odm na byla zkontrolována do 30. 9. 2013, do posledního m síce kontrolovaného období            
– poznámka autora. 
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V akciové spole nosti, která se zabývá projektovou inností, tedy v organizaci . 3, byly 

dohody o provedení práce hojn  využívány po celou dobu kontrolovaného období. Kontro-

lou odvodu pojistného M stskou správou sociálního zabezpe ení Brno nebylo zjišt no 

žádné porušení právních p edpis  jak z hlediska uzavírání dohod o provedení práce, tak      

i ze skute ného provád ní tohoto druhu pracovní innosti134. V každém roce135 kontrolova-

ného období bylo uzav eno n kolik dohod o provedení práce s druhem innosti, jako nap . 

administrativní práce dle pot eb organizace, práce na p íprav  „ur itého“136 projektu, po-

mocné práce na „ur itém“ projektu apod. V roce 2010 bylo uzav eno v organizaci 6 dohod 

o provedení práce, v roce 2011 jich bylo 5, v roce 2012 celkem 8 t chto dohod. Všechny 

dohody o provedení práce byly uzav eny na dobu ur itou a týkaly se konkrétních akcí. 

Byly uzavírány pom rn  na krátké období, pro názornost uvádím nap .: 

Rok 2010 – DPP uzav ena na dobu ur itou od 4. 1. 2010 do 31. 3. 2010 (rozsah práce 150 

hodin), zú tovaná m sí ní odm na inila K  5 000,-. 

Rok 2010 – DPP uzav ena na dobu ur itou od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2010 (rozsah práce 120 

hodin), zú tovaná m sí ní odm na K  7 000,-. 

Rok 2011 – DPP uzav ena na dobu ur itou od 1. 4. 2011 do 31. 7. 2011 (rozsah práce 150 

hodin), zú tovaná m sí ní odm na K  5 500,-. 

Rok 2011 – DPP uzav ena na dobu ur itou od 1. 6. 2011 do 30. 9. 2011 (rozsah práce 150 

hodin), zú tovaná m sí ní odm na K  7 000,-. 

Rok 2012 – DPP uzav ena na dobu ur itou od 1. 2. 2012 do 31. 5. 2012 (rozsah práce 200 

hodin), zú tovaná m sí ní odm na K  6 000,-. 

Rok 2012 – DPP uzav ena na dobu ur itou od 2. 4. 2012 do 30. 6. 2012 (rozsah práce 300 

hodin), zú tovaná m sí ní odm na K  10 000,-. 

                                                

 

134 Tedy i v souvislosti s posouzením ú astí zam stnanc  na nemocenském pojišt ní – poznámka autora. 
135 Tzn. roky 2010, 2011, 2012. Kontrola odvodu pojistného M stskou správou sociálního zabezpe ení Brno 
byla provedena do 31. 1. 2013 a tedy rok 2013 nelze hodnotit – poznámka autora.  
136 Vždy byl uveden konkrétní projekt – poznámka autora. 
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Na základ  p edložených doklad  organizací bylo konstatováno, že rozsah práce u veške-

rých dohod o provedení práce uzav ených organizací byl dodržen137 a m sí ní odm na138     

u nich, nikdy nep ekro ila ástku K  10 000,- rozhodnou pro ú ast na nemocenském pojiš-

ní. Tato kontrola m sí ní odm ny byla d ležitá pouze v roce 2012, ale z p edložených 

doklad  bylo zjišt no, že i v p edcházejících letech se m sí ní odm ny pohybovaly maxi-

máln  do K  10 000,-. U této organizace je z ejmé, že dohody o provedení práce byly uza-

vírány pouze pro pracovní pot eby organizace a nedocházelo u nich k ú elovému uzavírá-

ní. Zam stnavatel nebyl tedy povinen zam stnance p ihlásit k nemocenskému pojišt ní, 

nevznikla povinnost ú asti na nemocenském pojišt ní z titulu uzav ených dohod o prove-

dení práce a nevznikla tedy ani povinnost odvodu na sociální zabezpe ení a p ísp vku na 

státní politiku zam stnanosti. 

 

V organizaci . 4, v družstvu, které podniká v oboru stavebnictví, byly analýzou uzav e-

ných dohod o provedení práce zjišt ny následující skute nosti. Družstvo uzavíralo 

v každém roce kontrolovaného období mnoho dohod, ale vždy na krátké období, v tšinou 

na jeden kalendá ní m síc nebo ne na dobu kalendá ního m síce, ale v trvání cca 30 dn . 

Všechny dohody o provedení práce byly uzav eny na druh innosti „pomocné práce p i 

provád ní stavby“, o jakou stavbu se jedná, nebylo uvád no. Níže uvádím výsledky analý-

zy v roce 2010 a v roce 2011. 

Rok 2010 – uzav eno 15 dohod o provedení práce, ale pouze se t emi zam stnanci opako-

van . Pro názornost uvádím p íklad u jednoho z nich, protože u druhých dvou to bylo ob-

dobné. S tímto zam stnancem byla uzav ena první dohoda o provedení práce od 1. 2. 2010 

do 25. 2. 2010 na 20 hodin a s odm nou ve výši K  15 000,-. Druhá dohoda byla uzav ena 

od 1. 4. 2010 do 29. 4. 2010 na 25 hodin a odm na inila jako v p edešlém p ípad  K  

15 000,-. T etí dohoda trvala od 1. 6. 2010 do 30. 6. 2010, rozsah práce byl ur en na 40 

hodin a odm na za tento m síc byla K  30 000,-. tvrtá dohoda s tímto zam stnancem 

byla uzav ena na dobu od 2. 8. 2010 do 31. 8. 2010 s pracovním úvazkem 25 hodin            

a s odm nou K  15 000,-. Poslední dohoda byla uzav ena na dobu trvání od 13. 9. 2010 do 

                                                

 

137 Doloženo seznamem skute  odpracovaných hodin v jednotlivých m sících u jednotlivých dohod                  
o provedení práce – poznámka autora. 
138 Doloženo mzdovými listy jednotlivých dohod o provedení práce – poznámka autora. 
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12. 10 2010, pracovní úvazek byl ur en na 40 hodin a m sí ní odm na inila K  30 000,-. 

Celkem tedy v opakovan  uzavíraných dohodách o provedení práce v jednom kalendá ním 

roce byl dodržen limit 150 hodin.  

Rok 2011 – za toto období došlo k obdobné situaci p i uzavírání dohod o provedení práce 

jako v roce p edešlém. Byly zde op t uzavírány dohody opakovan , po et takto uzav e-

ných dohod o provedení práce inil 23139 a jednalo se o ty i zam stnance. V celkovém 

objemu odpracovaných hodin byl op t dodržen ro ní limit 150 hodin. 

V roce 2012140 již organizace p istupovala k uzavírání dohod o provedení práce v etn  

sjednávání odm ny za vykonávanou innost zcela odlišn  než v letech p edchozích. A koli 

jich bylo uzav eno celkem 28141, výše odm ny ani v jednom p ípad  nep esáhla K  

10 000,- a tedy nezakládala povinnost p ihlásit zam stnance k ú asti na nemocenském po-

jišt ní a povinnosti odvodu pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politi-

ku zam stnanosti. S jedním zam stnancem družstvo uzav elo dohody o provedení práce 

v následujícím rozsahu a s takovouto výší odm ny: 

1. DPP – uzav ena od 1. 2. 2012 do 29. 2. 2012, úvazek 40 hodin, odm na K  10 000,-  

2. DPP – uzav ena od 1. 3. 2012 do 31. 3. 2012, úvazek 70 hodin, odm na K  10 000,-  

3. DPP – uzav ena od 2. 5. 2012 do 31. 5. 2012, úvazek 80 hodin, odm na K  10 000,-  

4. DPP – uzav ena od 2. 7. 2012 do 31. 7. 2012, úvazek 50 hodin, odm na K  10 000,-  

5. DPP - uzav ena od 3. 9. 2012 do 27. 9. 2012, úvazek 60 hodin, odm na K  10 000,-. 

Zam stnavatel tohoto zam stnance nep ihlásil k ú asti na nemocenském pojišt ní 

v žádném m síci a ani neodvedl pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní poli-

tiku zam stnanosti. Kontrolou odvodu pojistného M stskou správou sociálního zabezpe e-

ní Brno bylo zjišt no, že odm na z první a z druhé dohody o provedení práce byla zú to-

vaná v m síci b eznu 2012 dvakrát ve výši K  10 000,-. V tomto p ípad  organizace po-

stupovala správn , protože jedna dohoda trvala pouze v m síci únoru 2012 a druhá pouze 
                                                

 

139 Žádný konkrétní p íklad na tomto míst  práce neuvádím, protože by se jednalo o velmi podobnou situaci 
jako v p edešlém odstavci této práce – poznámka autora. 
140 Jednozna  z d vodu povinnosti ú asti na nemocenském pojišt ní p i dohodách o provedení práce          
– poznámka autora. 
141 Všechny dohody (bez výjimky) byly uzavírané na krátké období jednoho m síce jako v p edešlých letech  
a byl u nich dodržen rozsah práce v roce 2012, tj. maximáln  300 hodin za kalendá ní rok – poznámka 
autora. 
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v m síci b eznu 2012. V jednom p ípad  se zapo te odm na do dohody, která trvala 

v únoru 2012 a v druhém p ípad  se K  10 000,- zapo te k dohod , která trvala v b eznu 

2012. Ani v jednom m síci nebyl zam stnanci z hlediska ú asti na nemocenském pojišt ní 

zú tován zapo itatelný p íjem vyšší než K  10 000,-, není zam stnanec proto v žádném 

z t chto m síc  ú asten nemocenského pojišt ní.  

Jiná situace nastala u dalších dvou zam stnanc , s nimiž organizace shodn  uzav ela do-

hody o provedení práce následujícím zp sobem142: 

1. DPP – uzav ena od 11. 6. 2012 do 4. 7. 2012, úvazek 40 hodin, odm na K  10 000,- 

2. DPP – uzav ena od 16. 7. 2012 do 31. 8. 2012, úvazek 25 hodin, odm na K  10 000,-. 

Odm ny ve výši dvakrát K  10 000,- byly zú továny v m síci ervenci 2012. Protože ob  

dv  dohody o provedení práce trvaly sou asn  v m síci ervenci 2012 a celková odm na 

zú tovaná v tomto m síci inila více, jak K  10 000,-143 m li být oba zam stnanci ú astni 

nemocenského pojišt ní a to z první dohody od 1. do 4. 7. 2012 a z druhé dohody od 16. do 

31. 7. 2012. Vykonává-li zam stnanec u téhož zam stnavatele v kalendá ní m síci více 

DPP, je ú asten nemocenského pojišt ní po dobu trvání t chto DPP, pokud úhrn zapo ita-

telných odm n byl vyšší než K  10 000,-144. Také za toto období, tedy ervenec 2012, m -

lo být odvedeno pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stna-

nosti celkem ve výši K  12 600,-145. Protokolem z kontroly odvodu pojistného bylo orga-

nizaci M stskou správou sociálního zabezpe ení Brno uloženo nápravné opat ení dodate -

 p ihlásit a zárove  odhlásit oba zam stnance k ú asti na nemocenském pojišt ní146        

a byla jí p edepsána platebním vým rem povinnost uhradit dlužné pojistné na sociální za-

bezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti v etn  p íslušného penále.  

 

Ve spole nosti s ru ením omezeným, jehož p edm tem innosti je ekonomické poraden-

ství, tedy v organizaci . 5, docházelo k pom rn  vysokému využívání dohod o provedení 
                                                

 

142 Zde již neuvádím všechny dohody uzav ené s t mito zam stnanci v roce 2012, ale pouze dv  dohody, 
z nichž vyplynula ú ast na nemocenském pojišt ní zam stnanc  – poznámka autora. 
143 V souhrnu inila K  20 000,- - poznámka autora. 
144 Ženíšková, M., P ib, J. Zákon o nemocenském pojišt ní s komentá em a p íklady od 1.1.2014. ANAG, 
spol. s r.o., 2014, 280 s., ISBN 978-80-7263-856-7, s. 41. 
145 31,5 % z K  20 000,- = K  6 300,- x 2 zam stnanci = K  12 600,- - výpo et autora. 
146 Tato doba zam stnanc m bude automaticky zapo ítána i jako doba d chodového pojišt ní – poznámka 
autora. 
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práce po celé kontrolované období. Kontrolou odvodu pojistného M stskou správou soci-

álního zabezpe ení Brno, která byla provedena za období od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2013, 

bylo zjišt no, že v roce 2010147 bylo uzav eno 6 dohod o provedení práce, v roce 2011 jich 

bylo 17, v roce 2012 celkem 15 a v roce 2013148 bylo uzav eno 17 t chto dohod. Kontrolou 

odvodu pojistného nebylo zjišt no žádné pochybení p i uzavírání dohod o provedení práce, 

 v letech 2010 a 2011, tak i od roku 2012 a v roce 2013, všechny dohody o provedení 

práce byly uzavírány v souladu s platnými právními p edpisy, tj. dle ustanovení zákoníku 

práce i ustanovení zákona o nemocenském pojišt ní od roku 2012149. Pro názornost uvá-

dím, jak v roce 2010 a v roce 2011 byly dohody o provedení práce uzavírány: 

DPP uzav ena na období od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2010, s úvazkem 3 hod. denn , 21 pracov-

ních dn , tzn. celkem 63 hod. za m síc, hodinová odm na inila K  200,-, m sí ní odm na 

pak inila celkem K  12 600,-. 

DPP v trvání od 15. 9. 2010 do 19. 11. 2010, uzav ena na 150 hodin celkem, dle pot eb 

organizace, s hodinovou sazbou odm ny K  150,-. V m síci zá í 2010 bylo skute  od-

pracováno 55 hodin a odm na inila K  8 250,-. V m síci íjnu 2010 bylo odpracováno 95 

hodin a odm na byla zú tována ve výši K  14 250,-. Docházka odpracovaných hodin byla 

doložena, v m síci listopadu 2010 již dohoda netrvala. Maximální rozsah 150 hodin za rok 

byl vy erpán již v m sících zá í a íjen 2010. 

DPP uzav ena na období od 1. 2. 2011 do 31. 5. 2011 na rozsah práce 150 hodin. M sí ní 

odm na byla sjednána ve výši K  20 000,-. Za m síc únor 2011 bylo odpracováno 30 ho-

din, v m síci b eznu 2011 hodin 50, v dubnu 2011 celkem 30 hodin a v kv tnu 2011 to 

bylo 40 hodin. Za každý kalendá ní m síc byla zú tována odm na K  20 000,-. 

DPP uzav ena od 1. do 15. 9. 2011 s úvazkem 40 hodin150 a odm nou ve výši K  16 000,-. 

DPP uzav ena na dobu trvání od 3. 10. 2011 do 20. 12. 2011. Celkový rozsah úvazku trvá-

ní této dohody inil 120 hodin. M sí ní odm na byla stanovena na K  5 000,-. V íjnu 

2011 odpracováno 35 hodin, odm na K  5 000,-, v listopadu 2011 odpracováno 50 hodin, 

                                                

 

147 Tzn. pouze od 1. 8. do 31. 12. 2010 – poznámka autora. 
148 Za období od ledna do 31. 7. 2013 – poznámka autora. 
149 Ve smyslu novely zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní platném od 1. 1. 2012. 
150 Dle p edložené docházky odpracovaných hodin bylo odpracováno 40 hodin za trvání této dohody                      
o provedené práci – poznámka autora. 
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sí ní odm na K  5 000,-, v m síci prosinci 2011 bylo odpracováno 35 hodin a odm na 

inila rovn ž K  5 000,-. 

Od 1. 1. 2012 a v roce 2013 se zp sob uzavírání dohod o provedení práce v organizaci . 5 

nelišil od p edešlých let, vše bylo v intencích p íslušných ustanovení právních p edpis            

a z toho plynoucí povinnosti ú asti na nemocenském pojišt ní. Z patnácti uzav ených do-

hod o provedení práce v roce 2012 uvádím následující dva p ípady: 

DPP uzav ena na období od 1. 2. 2012 do 31. 5. 2012, s m sí ním úvazkem maximáln  50 

hodin a výší odm ny za odpracovanou hodinu K  300,-. Zam stnanec v únoru 2012 odpra-

coval 49 hodin a byla mu zú tována m sí ní odm na ve výši K  14 700,-, byl tedy v tomto 

síci ú asten nemocenského pojišt ní, které vzniklo 1. 2. 2012, protože prvním skute -

ným dnem, kdy za al vykonávat innost na základ  dohody o provedení práce byl práv  

den 1. 2. 2012. Pojišt ní vzniká zam stnanci innému na základ  dohody o provedení prá-

ce dnem, ve kterém poprvé po uzav ení dohody za al vykonávat sjednanou práci, a zaniká 

dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla dohoda o provedení práce sjednána. Za den ná-

stupu do zam stnání se považuje den, kdy zam stnanec za al vykonávat innost151, nemusí 

to být den shodný se dnem, od kterého byla uzav ena dohoda o provedení práce152. 

V m síci b eznu 2012 odpracoval zam stnanec 44 hodin, odm na inila K  13 200,-, tzn., 

že i v tomto m síci byl ú asten nemocenského pojišt ní. Bylo tomu tak i v dubnu 2012, 

kdy odpracoval 47 hodin, a zú tovaná odm na inila K  14 100,-. Nebyl ú asten nemocen-

ského pojišt ní z této dohody o provedení práce pouze v kv tnu 2012, protože odpracoval 

už jen 18 hodin a byla mu zú tována odm na, která inila pouze K  5 400,-153. Organizace 

správn  p ihlásila i odhlásila zam stnance inného na základ  dohody o provedení práce 

k ú asti na nemocenském pojišt ní a za m síce únor, b ezen a duben 2012 odvedla pojistné 

na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. Zam stnanec byl 

asten nemocenského pojišt ní154 v dob  od 1. 2. 2012 do 31. 3. 2012, a kdyby nap . 

onemocn l, m l by nárok na pobírání nemocenského. 

                                                

 

151 V tomto p ípad  byl den sjednání a uzav ení DPP shodný se dnem, kdy zam stnanec skute  za al 
vykonávat innost – poznámka autora. 
152 Mzdová ú etní, odborný m sí ník, 4/2013, s. 9. 
153 V kv tnu 2012 zam stnanec nep ekro il rozhodný p íjem pro ú ast na nemocenském pojišt ní, který               
u dohody o provedení práce iní K  10 000,- - poznámka autora. 
154 Zárove  i pojišt ní d chodového – poznámka autora. 
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DPP uzav ena se zam stnancem na období od 1. 3. 2012 do 31. 8. 2012 v celkovém rozsa-

hu práce v trvání 300 hodin, na druh innosti pomocné administrativní práce, hodinová 

odm na byla sjednána ve výši K  80,-. Zam stnanec nebyl ú asten nemocenského pojišt -

ní ani v jednom m síci trvání dohody, protože v m sících b ezen, duben a kv ten 2012 

odpracoval 50 hodin a zú tovaný odm na inila K  4 000,-. V ervnu 2012 byl nemocen, 

takže nepracoval a nebyla mu zú tována žádná odm na. V ervenci 2012 odpracoval 45 

hodin, odm na inila K  3 600,- a v srpnu 2012 odpracoval pouze 9 hodin s odm nou ve 

výši K  720,- a pak byl op t nemocen. Organizace nem la za povinnost tohoto zam stnan-

ce p ihlásit k ú asti na nemocenském pojišt ní a ani nem la za povinnost z této dohody     

o provedení práce odvád t pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku 

zam stnanosti. Zam stnanci byly sice vystaveny do asné pracovní neschopnosti, ale proto-

že nebyl ú asten nemocenského pojišt ní, nevnikl nárok na pobírání této dávky (nemocen-

ského) ze systému nemocenského pojišt ní. 

V roce 2013 organizace uzav ela 17 dohod o provedení práce, uvádím následující dva p í-

pady t chto dohod: 

DPP uzav ena od 2. do 30. 4. 2013 na administrativní práce v rozsahu 100 hodin, s m sí ní 

odm nou ve výši K  25 000,-. Zam stnanec odpracoval 8 hod. ve dnech 2., 3., 4., 5., 8., 9.  

a 10. dubna 2013, 5 hod. 11. dubna 2013, 7 hod. ve dnech 15., 16., 17. dubna 2013,         

18. a 19. dubna 2013 po 3 hod. a 6 hod. ve dnech 22. a 23. dubna 2013, celkem tedy 100 

hodin. Zú tována mu byla odm na K  25 000,-, práci za al vykonávat 2. 4. 2013, tedy byl 

asten nemocenského pojišt ní v dob  od 2. 4. 2013 do 30. 4. 2013155 a organizace za-

stnance p ihlásila správn  k ú asti na nemocenském pojišt ní a za duben 2013, odvedla 

pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti z ástky K  

25 000,-. Dne 26. 4. 2013 zam stnanec onemocn l, a protože v m síci dubnu 2013 byl 

asten nemocenského pojišt ní, vznikl mu od 26. 4. 2013 nárok na výplatu dávky nemo-

cenského pojišt ní, v tomto p ípad  nemocenského156. 

Pracovní neschopnost mu byla vystavena od 26. 4. 2013 do 23. 5. 2013, bylo mu tedy vy-

placeno nemocenské za 7 kalendá ních dn  z celkového trvání do asné pracovní neschop-

nosti. 

                                                

 

155 Do dne sjednání dohody o provedení práce – poznámka autora. 
156 Samoz ejm  až po uplynutí 21 kalendá ních dn  – poznámka autora. 
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DPP uzav ena od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 v rozsahu 300 hodin a se sjednanou odm nou 

za hodinu ve výši K  200,-. V období od ledna do dubna 2013 bylo v každém m síci od-

pracováno 50 hodin a odm na inila rovných K  10 000,-. V kv tnu 2013 zam stnanec 

také odpracoval 50 hod., ale nebyla mu zú tovaná žádná odm na. V ervnu 2013 zam st-

nanec také odpracoval 50 hod. a op t mu nebyla zú tovaná žádná odm na. Až v m síci 

ervenci 2013 organizace zú tovala zam stnanci, s nímž sjednala dohodu o provedení prá-

ce do 30. 6. 2013, odm nu ve výši K  20 000,-157. Z d vodu zú tované odm ny v této výši, 

která p ekro ila rozhodný p íjem pro ú ast na nemocenském pojišt ní, m la organizace za 

povinnost p ihlásit zp tn  zam stnance k ú asti na nemocenském pojišt ní a zárove  pro-

vést odvod pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti 

z K  20 000,-158. Zam stnanec byl tedy v ervnu 2013 ú asten nemocenského pojišt ní159, 

z odm ny K  20 000,- mu bylo ode teno pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na 

státní politiku zam stnanosti ve výši 6,5 %. Organizace zp tnou ú ast na nemocenském 

pojišt ní této dohody o provedení práce jako i odvod pojistného na sociální zabezpe ení    

a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti provedla v souladu p íslušných ustanovení 

právních p edpis 160. 

 

Organizace . 6, akciová spole nost, která se podle výpisu z obchodního rejst íku zabývá 

strojírenstvím a energetikou, uzavírala dohody o provedení práce po celé kontrolované 

období, tj. od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2013. Kontrolou odvodu pojistného provedenou M st-

skou správou sociálního zabezpe ení Brno nebylo zjišt no žádné pochybení p i provád ní 

tohoto institutu. V roce 2010, v kontrolovaném období161 byla uzav ena pouze jedna doho-

da o provedení práce a trvaly další t i dohody do 31. 12. 2010, které byly uzav eny od       

1. 9. 2010 ve dvou p ípadech a v t etím p ípad  od 20. 10. 2010. Všechny byly uzav eny 

v rozsahu 100 až 120 hodin se sjednanou odm nou K  150,- za odpracovanou hodinu. Do-

hoda o provedení práce byla uzav ena v prosinci 2010, trvala od 6. do 17. 12. 2010, odpra-

                                                

 

157 Mzdová  ú etní,  odborný  m sí ník,  .  4/2013,  s.  8:  „Odm na, která je zam stnanci zú tována do 
kalendá ního m síce, ve kterém již dohoda netrvala, se považuje za odm nu zú tovanou do posledního 
kalendá ního m síce, v n mž dohoda o provedení práce trvala.“ 
158 Tj. K  6 300,- - poznámka autora. 
159 Tato doba se mu zapo te i pro d chodové pojišt ní – poznámka autora. 
160 Zákoník práce a zákon o nemocenském pojišt ní – poznámka autora. 
161 Tj. pouze prosinec 2010 – poznámka autora. 
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cováno bylo 35 hod. a zú tovaná odm na inila K  5 250,-. Za rok 2011 organizace uza-

ela celkem 21 dohod o provedení práce. Ve všech p ípadech byl dodržen rozsah práce do 

150 hod. v roce. Výše sjednané odm ny inila v 19 p ípadech K  200,- za odpracovanou 

hodinu, v jednom p ípad  pak K  150,- a v dalším jednom p ípad  K  300,-. Všechny do-

hody o provedení práce spl ovaly p íslušná ustanovení zákoníku práce a nebylo zjišt no 

žádného pochybení organizace. Za rok 2012 organizace uzav ela celkem 27 dohod o pro-

vedení práce a v roce 2013162 to bylo 23 dohod o provedení práce. Jak v roce 2012, tak       

i v roce 2013, organizace uzav ela dohody o provedení práce, které podléhaly ú asti na 

nemocenském pojišt ní, ale i takové, z kterých ú ast na nemocenském pojišt ní nenáležela. 

Následující uvedené dohody o provedení práce jsou ty, z kterých ú ast na nemocenském 

pojišt ní nevznikla: 

DPP uzav ena na dobu od 1. do 29. 2. 2012 na administrativní práce v rozsahu 40 hod. 

za m síc únoru 2012. Odm na byla zú tována ve výši K  10 000,-, tj. K  250,- na hod. 

DPP uzav ena na období od 2. 5. 2013 do 30. 9. 2013 na pomocné práce p i vystavování 

faktur, v celkovém rozsahu maximáln  50 hodin za m síc, tj. celkem za trvání této dohody 

maximáln  250 hod. Odm na ur ena za hodinu práce ve výši K  200,-. V kv tnu, ervnu, 

ervenci 2013 zú tovaná odm na inila K  10 000,-, v srpnu 2013 K  8 000,- a v zá í 2013 

 8 600,-. 

U dvou výše uvedených p ípad  dohod o provedení práce nevznikla organizaci povinnost 

asti na nemocenském pojišt ní a tedy ani povinnost odvodu pojistného na sociální za-

bezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. Zam stnanci nebyli v t chto p ípa-

dech ú astni nemocenského pojišt ní ani v jednom m síci163. 

V letech 2012 a 2013 byly však uzavírány organizací i dohody o provedení práce s výši 

zú tované odm ny, která založila povinnost ú asti na nemocenském pojišt ní. Uvádím 

následující dohody o provedení práce:  

 

 

                                                

 

162 Tzn. od 1. 1. 2013 do 30. 11. 2013 – poznámka autora. 
163 Ani v jednom m síci nebyla zú tována odm na ve výši rozhodného p íjmu, tj. K  10 000,- - poznámka 
autora.  
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DPP uzav ena na dobu od 1. 1. 2012 do 31. 5. 2012 na úvazek maximáln  300 hodin 

 leden 2012, odm na K  8 500,-, nebyla ú ast na nemocenském pojišt ní 

 únor 2012, odm na K  11 400,-, byla ú ast na nemocenském pojišt ní 

 ezen 2012, odm na K  13 800,-, byla ú ast na nemocenském pojišt ní 

 duben 2012, odm na K  1 500,-, nebyla ú ast na nemocenském pojišt ní 

 kv ten 2012, odm na K  2 400,-, nebyla ú ast na nemocenském pojišt ní 

Zam stnanec byl ú asten nemocenského pojišt ní p i této dohod  o provedení práce pouze 

v m sících únoru a b eznu 2012, kdy výše zú tované odm ny inila více jak K  10 000,-. 

V m síci dubnu 2012 onemocn l a do asná pracovní neschopnost trvala do poloviny m sí-

ce kv tna 2012. Protože zam stnanec nebyl v dubnu 2012 ú asten nemocenského pojišt -

ní164 a ochranná lh ta ze zam stnání zam stnance inného na základ  dohody o provedení 

práce neplyne165, nem l zam stnanec nárok na výplatu nemocenského. Organizace splnila 

svou povinnost a zam stnance p ihlásila k ú asti na nemocenské pojišt ní a za m síc únor 

a b ezen 2012 odvedla pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku za-

stnanosti. 

DPP uzav ena od 2. 4. 2012 do 31. 8. 2012 na celkový úvazek 300 hodin 

 duben 2012, odm na ve výši K  16 000,- 

 kv ten 2012, odm na ve výši K  14 000,- 

 erven 2012, odm na ve výši K  18 000,- 

 ervenec 2012, odm na ve výši K  18 000,- 

 srpen 2012, odm na ve výši K  17 000,- 

Zam stnanec za al vykonávat práci v den uzav ení dohody o provedení práce, tj.                       

2. 4. 2012166 a vzhledem k výši m sí ní odm ny167 byl po celou dobu trvání této dohody       

o provedení práce ú asten nemocenského pojišt ní, které skon ilo dne 31. 8. 2012. Organi-

zace oznámila M stské správ  sociálního zabezpe ení Brno ú ast zam stnance na pojišt ní 

                                                

 

164 Odm na za m síc duben 2012 inila pouze K  1 500,-, tedy nedosáhla výše rozhodného p íjmu                 
– poznámka autora. 
165 Ustanovení § 15 odst. 4 písm. f) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. 
166 Od tohoto dne tedy vznikla ú ast na nemocenském pojišt ní ze zam stnání zam stnance inného na 
základ  dohody o provedení práce – poznámka autora. 
167 M sí ní odm na inila ve všech kalendá ních m sících trvání DPP více jak K  10 000,- - poznámka 
autora. 
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ze zam stnání zam stnance inného na základ  dohody o provedení práce a za všechny 

síce splnila povinnost odvodu pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní 

politiku zam stnanosti.  

Na záv r ješt  uvádím p ípad, kdy organizace . 6 uzav ela v roce 2013 dv  dohody o pro-

vedení práce s jedním zam stnancem: 

 První dohoda o provedení práce byla uzav ena na dobu od 1. 2. 2013 do 30. 4. 2013 

na úvazek 100 hodin, sjednaná odm na za hodinu práce inila K  300,-. Práci za al 

vykonávat dne 4. 2. 2013.  

o Únor 2013 – odpracoval 61 hod., odm na K  18 300,- 

o ezen 2013 – odpracoval 25 hod., odm na K  7 500,- 

o Duben 2013 – odpracoval 14 hod., odm na K  4 200,- 

 Druhá dohoda o provedení práce byla uzav ena na dobu od 1. 7. 2013 do             

31. 10. 2013 na úvazek 200 hodin, sjednaná odm na za hodinu práce inila K  

300,-. Práci za al vykonávat dne 8. 7. 2013. 

o ervenec 2013 – odpracoval 58 hod., odm na K  17 400,- 

o Srpen 2013 – odpracoval 68 hod., odm na K  20 400,- 

o Zá í 2013 – odpracoval 38 hod., odm na K  11 400,- 

o íjen 2013 – odpracoval 36 hod., odm na K  10 800,- 

Zam stnanec byl z obou t chto dohod o provedení práce ú asten nemocenského pojišt ní, 

oznámení o nástupu do zam stnání organizace p edložila v prvním p ípad  od 4. 2. 2013168 

a v druhém p ípad  od 8. 7. 2013169, kdy za al vykonávat práci na základ  dohody o pro-

vedení práce. U první dohody o provedení práce byl zam stnanec ú asten nemocenského 

pojišt ní pouze v m síci únoru 2013, u druhé dohody podléhal ú asti na nemocenském 

pojišt ní ve všech m sících jejího trvání, tedy za m síce ervenec 2013 až íjen 2013170. Za 

uvedené m síce, ve kterých byl zam stnanec ú asten nemocenského pojišt ní organizace 

la za povinnost provád t odvod pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní 

politiku zam stnanosti. Kontrolou odvodu pojistného nebylo zjišt no žádné pochybení 

                                                

 

168 Datum skon ení zam stnání bylo pak 30. 4. 2013 – poznámka autora. 
169 V tomto p ípad  skon ení zam stnání bylo 31. 10. 2013 – poznámka autora. 
170 V t chto m sících byla zú tována odm na vyšší, než je rozhodný p íjem pro ú ast na nemocenském 
pojišt ní ze zam stnání zam stnance inného na základ  dohody o provedení práce – poznámka autora. 
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organizace p i provád ní povinnosti ú asti na nemocenském pojišt ní plynoucí ze zam st-

nání zam stnanc inných na základ  uzav ených dohod o provedení práce. 

 

Díl í záv r:  

Z analýzy dat ve vybraném vzorku organizací jednozna  vyplývá, že právní úprava za-

stnání zam stnanc inných na základ  dohody o provedení práce nep sobí organiza-

cím žádné potíže. Z ejm  to je tím, že tento institut má v našem právním prost edí již dlou-

holetou tradici a základní ustanovení v zákoníku práce se dlouhá léta vyhýbala n jakým 

výrazným právním úpravám, takže to je institut, který je dob e v podnikatelských sférách 

známý a využívaný. K nejv tším právním úpravám dohod o provedení práce došlo až 

s novelizací zákoníku práce od 1. 1. 2012171, p emž došlo k radikální zm , a to k vazb  

na zákon o nemocenském pojišt ní. Lze konstatovat, že ustanovení zákoníku práce a záko-

na o nemocenském pojišt ní, která se týkají uzavírání dohod o provedení práce a z toho 

plynoucí ú asti na nemocenském pojišt ní, jsou formulována jasn  a ne inní organizacím 

problémy p i jejich praktickém provád ní. Že zam stnavatel má zajiš ovat pln ní svých 

úkol  p edevším zam stnanci v pracovním pom ru172 je nejenom uvedeno v zákoníku prá-

ce, ale je to i logické, dokonce myslím, že to má i mravní opodstatn ní, nap . ve vztahu 

k povinnostem zam stnavatele k zam stnanc m, i k r zným zam stnaneckým benefit m. 

Analýza na vybraném vzorku organizací však jednozna  prokázala ú elovost p i uzaví-

rání dohod o provedení práce n kterých zam stnavatel , a to ve dvou rovinách. Jednak p i 

využívání dohod o provedení práce v období do konce roku 2011, kdy p íjem z t chto do-

hod nebyl nijak omezen a pouze se sledoval úhrn odpracovaných hodin173, což nebyla p e-

kážka, kterou nelze splnit, hlavn  u malých organizací, kde veškeré ú etnictví, personalis-

tiku apod. provádí v tšinou majitel organizace (a  už fyzická osoba nebo jednatel s. r. o. 

apod.). Tento záv r vyplývá jak z provedené analýzy, ale je podpo en i dlouholetou profes-

ní praxí kontrolního pracovníka. Dále pak dochází k jinému využívání uzavírání dohod      

                                                

 

171 Došlo k tomu tzv. „velkou novelou zákoníku práce“ (jednalo se o 21. novelizaci zákoníku práce), 
provedenou zákonem . 365/2011 Sb., kterým se m ní zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní 
pozd jších p edpis  – poznámka autora. 
172 Jedná se o úvodní v tu zákoníku práce k dohodám o pracích konaných mimo pracovní pom r (dohoda            
o provedení práce - § 75, dohoda o pracovní innosti – § 76), tedy o ustanovení § 74 odst. 1 zákona               
. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis  – poznámka autora.  

173 150 hodin za rok v analyzovaných letech 2010 a 2011 – poznámka autora. 
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o provedení práce po 1. 1. 2012, kdy velká ást dohod má zú tovanou m sí ní odm nu ve 

výši pouze K  10 000,-, a to z jediného d vodu, aby nepodléhala povinnosti odvodu po-

jistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. Takto uza-

ené dohody o provedení práce jsou, a byly i v p edchozích letech, výhodné pouze pro 

zam stnavatele. I když nárok na výplatu nemocenských dávek p i ú asti na nemocenském 

pojišt ní ze zam stnání zam stnanc inných na základ  dohody o provedení práce je 

omezen na výplatu nemocenského, pen žité pomoci v mate ství, i když po ukon ení trvání 

dohody o provedení práce neplyne ochranná lh ta a i p es n která další omezení, pro za-

stnance to má i vliv na dobu d chodového pojišt ní174, a lze íci, že „každý m síc ú asti 

na pojišt ní se m že jednou v budoucnosti hodit“. Nelze však bagatelizovat, protože analý-

za také prokázala, že jsou organizacemi uzavírány i dohody o provedení práce, které pod-

léhají ú asti na nemocenském pojišt ní a povinnosti odvodu pojistného na sociální zabez-

pe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. Otázkou je, jak zbránit ú elovému 

zneužívání uzavírání dohod o provedení práce n kterých organizací. ešení by bylo jedno-

duché a spo ívalo by ve zm  rozhodného p íjmu, který by inil výši rozhodného p íjmu 

u ostatního zam stnání175. Potom se však nabízí další otázka, zda by v bec institut dohod  

o provedení práce m l ješt  n jaký smysl. T mito dv ma jednoduchými otázkami a áste -

 i jednoduchými odpov mi, jsem cht l vyjád it sv j názor podložený provedenou ana-

lýzou kontrolních spis  šesti organizací, a to v tom smyslu, že dohody o provedení práce 

uzav ené v souladu s právními p episy pro pot eby organizace, jsou dobrým ekonomickým 

nástrojem pro pln ní úkol  firem.  

 

3.3 Analýza pojišt ní zam stnanc  pracujících ve státech Evropské unie 

edpisy Evropské unie se nesnaží harmonizovat vnitrostátní systémy sociálního zabezpe-

ení, nýbrž je koordinovat.176 Každý lenský stát rozhoduje o tom, kdo bude podle jeho 

právních p edpis  pojišt n, jaké dávky jsou p iznávány a za jakých podmínek, jak jsou tyto 

dávky vypo ítávány a jaké p ísp vky je nutno hradit. P edpisy týkající se koordinace sta-

                                                

 

174 A tím i výši nap . starobního d chodu (ale, i všech dalších) – poznámka autora. 
175 K  2 500,- - poznámka autora. 
176 http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/4C5E544B-76EE-472B-9420-
E6B84ECDBC81/0/Predpisy_EU_002.pdf. 
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noví spole ná pravidla a zásady, které p i uplat ování vnitrostátních právních p edpis  

musí dodržovat všechny vnitrostátní orgány, instituce sociálního zabezpe ení a soudy.177 

Základní pravidla týkající se pojišt ní zam stnanc  pracujících ve státech Evropské unie 

jsou uvedeny v kapitole . 2.3 Pojišt ní zam stnanc  pracujících ve státech Evropské unie, 

této diplomové práce. Institut ú asti na nemocenském pojišt ní této skupiny zam stnanc , 

jakož i povinnost odvodu pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku 

zam stnanosti, byl na vzorku šesti vybraných organizací analyzován a vyhodnocován 

s p ihlédnutím k základnímu kritériu, kterým je ur ování p íslušnosti k právním p edpis m 

sociálního zabezpe ení tak, aby byl napln n jeden z hlavních princip  koordinace sociální-

ho zabezpe ení, kterým je aplikace právního ádu jediného státu. Cílem tohoto principu je 

vlastn  zamezení situací, kdy by byl jeden zam stnanec sou asn  ú asten nemocenského 

pojišt ní ve dvou i více lenských státech, anebo by nebyl pojišt n ani v jednom z t chto 

stát . U všech analyzovaných organizací došlo v kontrolovaném období k n jaké skute -

nosti, která se týká problematiky zam stnanc  Evropské unie. 

 

V organizaci . 1, která se zabývá obchodní inností, byl po celou dobu kontrolovaného 

období zam stnán jeden zam stnanec178, ob an Slovenské republiky179, který trvale žije 

v eské republice. Organizace s tímto zam stnancem uzav ela pracovní smlouvu na dobu 

neur itou a p ihlásila ho k ú asti na nemocenském pojišt ní, dle eských právních p edpi-

, na M stské správ  sociálního zabezpe ení Brno a z vym ovacích základ  tohoto za-

stnance odvádí pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam st-

nanosti dle eských právních p edpis . Zam stnání zam stnance je jeho jediným pracov-

ním pom rem, jeho ú ast na sociálním zabezpe ení se proto ídí pouze právními p edpisy 

eské republiky180. V kontrolovaném období zam stnanec pobíral dávku nemocenského 

pojišt ní, jednalo se o nemocenské za dobu od 16. 2. 2012 do 4. 3. 2012. Celková doba 

pojišt ní mu bude jednou zapo tena pro nárok na p iznání d chodu (starobního nebo jiné-

ho).  

                                                

 

177 Blíže nap .: http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/ - poznámka autora. 
178 Pracovní smlouva trvala již od 1. 6. 2008 – poznámka autora. 
179 Slovenská republika se stala lenem Evropské unie stejn  jako eská republika, tzn. od 1. 5. 2004             
– poznámka autora. 
180 Tento zam stnanec má tedy nárok na všechny dávky sociálního zabezpe ení R, bez výjimky                   
– poznámka autora. 

http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/
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Analýzou dokument  v kontrolním spisu organizace . 2, podnikající fyzická osoba            

- p edm t podnikání kovovýroba, byla zjišt na podobná situace jako v organizaci . 1. Ten-

to zam stnavatel také zam stnával zam stnance z jiného lenského státu EU a jejich za-

stnání bylo také jediným zam stnáním, proto se ú ast na pojišt ní pln ídí místem vý-

konu zam stnání, tedy eskými právními p edpisy. Se zam stnancem, ob anem Slovenské 

republiky, zam stnavatel uzav el pracovní smlouvu na dobu ur itou od 1. 9. 2011 do      

31. 12. 2011 a následn  dodatkem byla smlouva prodloužena do 31. 3. 2012, kdy skute  

pracovní pom r skon il. Organizace správn  p ihlásila zam stnance k ú asti na nemocen-

ském pojišt ní dle eských právních p edpis  za období od 1. 9. 2011 do 31. 3. 2012 a od-

vád la pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. Po 

celou dobu výkonu práce zam stnanec nepobíral žádnou dávku nemocenského pojišt ní. 

Druhý zam stnanec byl ob an z Polské republiky181, jehož jediný pracovní pom r byl 

v trvání od 1. 11. 2012 do 30. 4. 2013 na základ  uzav ené pracovní smlouvy, op t na dobu 

ur itou. Byl tedy v tomto období ú asten nemocenského pojišt ní a zam stnavatel odvád l 

pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti. Tento za-

stnanec taktéž nepobíral žádnou dávku nemocenského pojišt ní. V organizacích . 1 a 2 

nebylo kontrolou odvodu pojistného M stskou správou sociálního zabezpe ení Brno zjiš-

no žádné pochybení p i zam stnávání zam stnanc  z jiných lenských stát  Evropské 

unie. 

 

Na základ  analýzy kontrolního spisu akciové spole nosti, organizace . 3, jejímž p edm -

tem podnikání je projektová innost byly zjišt ny následující skute nosti. V organizaci byli 

zam stnáni dva zam stnanci, ob ané Spolkové republiky N mecko182. První z nich 

v organizaci pracoval od 1. 6. 2011 do 30. 4. 2012. Nebyl ú asten nemocenského pojišt ní 

v eské republice, protože organizaci p edložil evropský formulá  o p íslušnosti k právním 

edpis m EU – viz p íloha P IV: A1 Bescheinigung über die Rechtsvorschriften der 

sozialen Sicherheit, die auf den/die Inhaber/in anzuwenden sind183, v souladu s na ízením 

                                                

 

181 Vstup Polské republiky mezi lenské státy EU je taktéž shodný se vstupem eské republiky – poznámka 
autora. 
182 Spolková republika N mecko je jednou ze zakládajících zemí EU – poznámka autora.  
183 Osv ení týkající se právních p edpis  v oblasti sociálního zabezpe ení, které se vztahují na držitele       
– A1 v eském zn ní. 
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(ES) . 883/2004, lánky 11 až 16, a na ízením (ES) . 987/2009, lánek 19., na období od 

1. 6. 2011 do 30. 4. 2012, tedy na celé období, kdy vykonával práci pro organizaci . 3. 

Protože tento zam stnanec byl po celou dobu výkonu práce v eské republice pojišt n 

v systému sociálního zabezpe ení Spolkové republiky N mecko, kde byl také zam stnán   

a kde m l trvalé bydlišt , eský zam stnavatel nep ihlásil tohoto zam stnance k ú asti na 

nemocenském pojišt ní a ani neprovád l odvod pojistného na sociální zabezpe ení a p í-

sp vku na státní politiku zam stnanosti v R, tuto povinnost m l ke Spolkové republice 

mecko. Druhý zam stnanec, také ob an Spolkové republiky N mecko byl v organizaci 

zam stnán od 1. 8. 2012 a tímto dnem byl p ihlášen k ú asti na nemocenském pojišt ní     

u M stské správy sociálního zabezpe ení Brno. Protože z doklad  organizace p edlože-

ných p i kontrole odvodu pojistného nebylo z ejmé, zda se jedná o jediné zam stnání za-

stnance, kontrolující pracovník M stské správy sociálního zabezpe ení Brno uložil or-

ganizaci p edložit pr kazný doklad, který by jednozna  prokázal správnost ú asti na 

pojišt ní podle eských právních p edpis , a to ve lh  jednoho m síce po skon ení kon-

troly odvodu pojistného. Zam stnanec na vyzvání svého eského zam stnavatele p edložil 

dne 25. 3. 2013184 evropský formulá  A1 Bescheinigung über die Rechtsvorschriften der 

sozialen Sicherheit, die auf den/die Inhaber/in anzuwenden sind o p íslušnosti k právním 

edpis m Spolkové republiky N mecko na období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2014, ve kterém 

podléhá právním p edpis m Spolkové republiky N mecko. Organizace na základ  toho 

zárove  dne 25. 3. 2013 provedla u M stské správy sociálního zabezpe ení Brno storno 

ihlášky k nemocenskému pojišt ní a požádala o vrácení p eplatku na pojistném na soci-

ální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti za tohoto zam stnance, za 

síce srpen 2012 až b ezen 2013, kdy pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vku na 

státní politiku zam stnanosti již bylo odvedeno. Dávky nemocenského pojišt ní v tomto 

období zam stnanec ne erpal. Celková ástka odvedeného pojistného na sociální zabezpe-

ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti byla ve lh  vrácena organizaci za p í-

slušné období185. Jiný p ípad zam stnávání cizích státních p íslušníku, než dva výše uve-

dené, v kontrolovaném období u organizace . 3 nebyl kontrolou pojistného zjišt n. 

                                                

 

184 Prost ednictvím svého eského zam stnavatele – poznámka autora. 
185 V souvislosti s tímto p ípadem uvádím poznatek z praxe, že práv  k takovýmto p eplatk m 
zam stnavatel , a z úpln  stejných d vod , jako je, že zam stnanec ze státu EU nep edloží eskému 
zam stnavateli evropský formulá  A1, což je jeho povinností, dochází nej ast ji u velkých organizací, které 
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V organizaci . 4, kterou je družstvo podnikající ve stavebnictví, byla provedena analýza 

kontrolního spisu, a na základ  protokolu z kontroly pojistného, která byla provedena za 

období od 1. 3. 2010 do 31. 1. 2013 bylo zjišt no následující: 

V období od 1. 3. 2011 do 30. 9. 2011 bylo u zam stnavatele 24 len  družstva, ob an  

Rumunska186, inných v pom ru, který m l obsah pracovního pom ru, avšak pracovní po-

r nevznikl, nebo  nebyly spln ny podmínky stanovené pracovn právními p edpisy pro 

jeho vznik, byly proto osobami nemocensky pojišt nými p i spln ní podmínek stanove-

ných v zákon  o nemocenském pojišt ní187. Tito rumunští ob ané vzhledem k základnímu 

pravidlu pro ur ování p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení, tzv. pravi-

dlu státu výkonu innosti188, podléhali eským právním p edpis m. Poplatníci pojistného 

jsou zam stnanci, jimiž se pro ú ely zákona o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp v-

ku na státní politiku zam stnanosti rozum jí zam stnanci v pracovním pom ru; za zam st-

nance v pracovním pom ru se pro ú ely tohoto zákona považuje též osoba inná v pom ru, 

který má obsah pracovního pom ru, avšak pracovní pom r nevznikl, nebo  nebyly spln ny 

všechny podmínky stanovené pracovn právními p edpisy pro jeho vznik189. Zam stnanci 

jsou ú astni pojišt ní, jestliže sjednaná ástka zapo itatelného p íjmu z tohoto zam stnání 

za kalendá ní m síc iní alespo ástku rozhodnou pro ú ast na pojišt ní190. Rozhodný 

íjem pro rok 2011 inil K  2 000,-191. Zam stnavatel v m sících b ezen 2011 až zá í 

2011 nezahrnul do úhrnu vym ovacích základ  pro odvod pojistného na sociální zabezpe-

ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti zú tované p íjmy t chto 24 len  druž-

stva, poplatník  pojistného. lenové družstva vykonávali u zam stnavatele pravideln  po 

celý kalendá ní m síc práci jako nap . pomocný d lník ve výrob , v pr myslu, pomocný 

lník hlavní stavební výroby, nekvalifikovaný bali , pomocný skladník, nekvalifikovaný 

skladník p i balení a pytlování, jinde neuvedený, ru ní bali , brusi  nástroj  a kov , tedy 
                                                                                                                                              

 

zam stnávají velký po et cizinc  z celého sv ta, jako nap . r zné um lecké soubory, vysoké školy apod. – 
poznámka autora. 
186 Rumunsko se stalo lenem EU spolu s Bulharskem ke dni 1. 1. 2007 – poznámka autora. 
187 Ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) bod 15 zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném 
zn ní. 
188 Lex loci laboris – na ízení . 883/2004, lánek 11(3)(a). 
189 Dle ustanovení § 3 odstavec 1 písmeno b) bod . 1 zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, v platném zn ní. 
190 Dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní. 
191 Dle ustanovení § 6 odst. 5 zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve zn ní platném do                  
31. 12. 2011. 
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práci, která je podle stanov zam stnavatele p edm tem jeho podnikání. Za vykonávanou 

práci byli lenové družstva zam stnavatelem odm ováni. Výkon práce t chto 24 len  

družstva vykazoval znaky pracovního pom ru, avšak pracovní smlouva nebyla s t mito 

leny družstva sjednána. Konkrétní výše odm ny na jednotlivý m síc byla ústn  dohodnuta 

mezi jednotlivým družstevníkem a p edsedou družstva. P íjem za vykonávanou práci 

v jednotlivých m sících kontrolovaného období dosáhl u každého z 24 jednotlivých len  

rozhodného p íjmu pro ú ast na nemocenském pojišt ní. P i kontrole pojistného bylo vy-

cházeno zejména z p edložených mzdových list  družstevník , ve kterých jsou uvedeny 

odpracované dny192 a zú tovaná mzda za jednotlivé kalendá ní m síce.  Tyto uvedené roz-

hodné skute nosti potvrdili správnost kontrolního zjišt ní, že se jedná o osoby inné 

v pom ru, který má obsah pracovního pom ru, avšak pracovní pom r nevznikl, nebo  ne-

byly spln ny podmínky stanovené pracovn právními p edpisy pro jeho vznik, a jsou 

osobami nemocensky pojišt nými ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) bod 15 zákona          

. 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném zn ní a poplatníky pojistného dle 

ustanovení § 3 odstavec 1 písm. b) bod . 1 zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociál-

ní zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, v platném zn ní. Zam stnava-

tel tak porušil ustanovení § 5 odst. 1 zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální za-

bezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, ve zn ní platném od 1. 1. 2009 do 

31. 12. 2011, kdy vym ovacím základem pro zam stnance pro pojistné na d chodové 

pojišt ní je úhrn p íjm , které jsou p edm tem dan  z p íjmu fyzických osob podle zákona 

o daních z p íjm 193 a nejsou od této dan  osvobozeny, a které mu zam stnavatel zú toval 

v souvislosti se zam stnáním, které zakládá ú ast na nemocenském pojišt ní nebo jen ú ast 

na d chodovém pojišt ní. Zú tovaným p íjmem se pro ú ely v ty první rozumí pln ní, 

které bylo v pen žní nebo nepen žní form  nebo formou výhody poskytnuto zam stnavate-

lem zam stnanci nebo p edáno v jeho prosp ch, pop ípad  p ipsáno k jeho dobru anebo 

spo ívá v jiné form  pln ní provád né zam stnavatelem za zam stnance. Zam stnavatel 

dále porušil ustanovení § 5a písmeno a) zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, ve zn ní platném od 1. 1. 2009 

do 31. 12. 2011, kdy vym ovacími základy zam stnavatele je ástka odpovídající úhrnu 

vym ovacích základ  jeho zam stnanc  uvedených v § 3 odst. 3 písm. a) zákona             
                                                

 

192 Odpracovaná doba celkem – poznámka autora. 
193 Ustanovení § 6 zákona . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis . 
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. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam st-

nanosti, ve zn ní platném od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011, zam stnanci jsou poplatníky po-

jistného na d chodové pojišt ní, jde-li o zam stnance uvedené v odstavci 1 písm. b) bo-

dech 1 – 13, kte í jsou ú astni nemocenského pojišt ní podle p edpis  o nemocenském 

pojišt ní. Na základ  shora uvedeného M stská správa sociálního zabezpe ení Brno vysta-

vila organizaci platební vým r na celkový nedoplatek pojistného na sociální zabezpe ení   

a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti a uložila organizaci p ihlásit 24 ob an  Ru-

munska k ú asti na nemocenském pojišt ní dle eských právních p edpis .  

 

Vyhodnocením organizace . 5, kterou je spole nost s ru ením omezeným podnikající 

v ekonomickém poradenství, bylo zjišt no na základ  kontrolního spisu, že za celé kontro-

lované období vyslala celkem 5 svých zam stnanc  do zemí Evropské unie. Na základ  

edložené „Spole né žádosti zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p í-

slušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení“ – viz p íloha P V, k M stské sprá-

 sociálního zabezpe ení byly vystaveny pro jednotlivé zam stnance evropské formulá e 

A1 „Osv ení týkající se právních p edpis  v oblasti sociálního zabezpe ení, které se 

vztahují na držitele“ – viz p íloha P VI. Kontrolou odvodu pojistného nebyla shledána žád-

ná závada, organizace postupovala v souladu s právními p edpisy eské republiky a Ev-

ropské unie. 

 

V organizaci . 6, v akciové spole nosti, která podniká v oblasti strojírenství a energetiky, 

došlo k následujícímu p ípadu ve vztahu nároku a výplaty dávky nemocenského pojišt ní 

v p íslušném jednom stát  Evropské unie. P i kontrole pojistného, kterou M stská správa 

sociálního zabezpe ení Brno provád la za období od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2013 bylo zjiš-

no, že zam stnankyni byla na základ  „Žádosti o pen žitou pomoc v mate ství“ a p í-

slušných doklad  pot ebných pro výplatu dávky nemocenského pojišt ní p edložených na 

stskou správu sociálního zabezpe ení Brno dne 10. 7. 2012 vyplácena pen žitá pomoc  

v mate ství v období od 1. 7. 2012 do 12. 1. 2013. Dne 19. 8. 2013 zam stnankyn  p edlo-

žila evropský formulá  A1 Osv ení týkající se právních p edpis  v oblasti sociálního 
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zabezpe ení, které se vztahují na držitele194. Z osv ení bylo z ejmé, že od 2. 1. 2012 do               

13. 10. 2012 byla zam stnankyn  p íslušná k právním p edpis m Rakouska195. Formulá  

A1 byl vystaven Sociální pojiš ovnou v Rakousku196 zp tn , a to dne 1. 3. 2013. Dle usta-

novení § 103 odst. 1 písm. b) zákona . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, v platném 

zn ní, pojišt nec, který žádá o dávku nebo kterému se dávka vyplácí, je povinen ohlásit 

orgánu nemocenského pojišt ní, který vyplácí dávku, v as všechny skute nosti, které jsou 

nebo mohou být d vodem pro zánik nebo zm nu nároku na dávku, pro trvání nároku na 

dávku, pro výši dávky nebo její výplatu, a to nejpozd ji do 8 dn  ode dne, kdy se o skute -

nosti dozv l. Vzhledem k tomu, že p edm tný formulá  A1, kterým zam stnankyn  

oznamuje p íslušnost k právním p edpis m Rakouska ode dne 2. 1. 2012 do 13. 10. 2012, 

byl na M stskou správu sociálního zabezpe ení Brno doru en až dne 19. 8. 2013, byla za-

stnankyni vyplacena pen žitá pomoc v mate ství, a to za období od 1. 7. 2012 do         

12. 1. 2013 neprávem. Tím vznikl p eplatek na pen žité pomoci v mate ství v celkové výši 

 149 044,-, který byl p edepsán k úhrad  zam stnankyni. Na ízení EP a Rady (ES)        

. 883/2004 stanoví zásadu, že osoba, na niž se toto na ízení vztahuje, m že podléhat práv-

ním p edpis m jediného lenského státu EU. Na základ  uvedeného formulá e A1 zam st-

navatel p edložil dne 29. 8. 2013 na M stskou správu sociálního zabezpe ení Brno 

„Oznámení o skon ení zam stnání“ zam stnankyn , zp tn  ke dni 1. 1. 2012 a sou asn  

„Oznámení o nástupu do zam stnání“ ke dni 14. 10. 2012. Z výše uvedeného vyplývá, že 

zam stnankyn  organizace . 6, podléhala právním p edpis m sociálního zabezpe ení Ra-

kouska i pro zam stnání vykonávané v eské republice od 2. 1. 2012 do 13. 10. 2012, a to 

na základ  pracovní smlouvy ze dne 13. 3. 2009. Na základ  zjišt ných skute ností M st-

ská správa sociálního zabezpe ení Brno vydala rozhodnutí ve v ci p eplatku na pen žité 

pomoci v mate ství, která byla vyplacena neoprávn . Dále bylo analýzou kontrolního 

spisu  zjišt no,  že  v  celém  kontrolovaném  období  vyslala  organizace  celkem  7  svých  za-

stnanc  do zemí Evropské unie. Na základ  sedmi p edloženými „Spole nými žádostmi 

zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m 

sociálního zabezpe ení“ k M stské správ  sociálního zabezpe ení Brno byly vystaveny pro 

jednotlivé zam stnance evropské formulá e A1 „Osv ení týkající se právních p edpis  
                                                

 

194 Rakouský formulá  A1: Bescheinigung über die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit, die auf 
den/die Inhaber/in anzuwenden sind. 
195 Oficiální název je Republika Rakousko a lenem EU je od 1. 1. 1995.  
196 Versicherungsanstalf öffentlich Bediensteter, Josefstädter Str. 80, Wien. 
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v oblasti sociálního zabezpe ení, které se vztahují na držitele“.  Kontrolou odvodu pojist-

ného nebyla shledána žádná závada, organizace postupovala v souladu s právními p edpisy 

eské republiky a Evropské unie. V organizaci . 6 pracovali na základ  evropských for-

mulá  4 zam stnanci. Dva byli z Nizozemska a p edložili nizozemský formulá  A1197       

- viz p íloha P VII a další dva byli ze Švédska a oba taktéž p edložili formulá  A1198 - viz 

íloha P VIII, v tomto p ípad  švédský. Všichni ty i zam stnanci na základ  p edlože-

ných evropských formulá  nepodléhali ú asti na nemocenském pojišt ní v eské republi-

ce a zam stnavatel nem l povinnost odvodu pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp v-

ku na státní politiku zam stnanosti. 

 

Díl í záv r: 

Z analýzy dat ve vybraném vzorku organizací jednozna  vyplývá, že pojišt ní zam st-

nanc  pracujících ve státech Evropské unie nep sobí organizacím n jaké v tší potíže. Na 

první pohled by se zdálo, že navázání právních norem v sociálním zabezpe ení eské re-

publiky (v etn  velkého po tu r zných v tších i menších novelizací, v podstat  všech 

zákon  v oblasti sociálního zabezpe ení), které mnohdy jsou problematické a nejedno-

zna né199 na právní normy Evropské unie v etn  jejich implementace do praxe, bude pro 

jak fyzické osoby, tak právnické osoby, obtížné. Jak z analýzy šesti organizací, u kterých 

více i mén  došlo k uplat ování pojišt ní v rámci Evropské unie, tak z osobních zkuše-

ností v rámci svého zam stnání, jsem p esv en, že tomu tak není. Jak jsem již uvedl, 

v teoretické ásti této práce, jsou nejd ležit jšími evropskými právními p edpisy v této 

oblasti tzv. koordina ní na ízení - Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES)                

. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systém  sociálního zabezpe ení a Na í-

zení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 987/2009 ze dne 16. zá í 2009, kterým se sta-

noví provád cí pravidla k na ízení o koordinaci systém  sociálního zabezpe ení. Netrou-

fám si na tomto míst  posuzovat, zda jsou ásti týkající se sociálního zabezpe ení koordi-

na ních na ízení psána srozumiteln ji, jednozna ji atp., než n která ustanovení eských 

právních p edpis  v sociální oblasti. Lze však p edpokládat, že výsledek takto provád né 

analýzy v období t sn  po vstupu eské republiky do Evropské unie dnem 1. 5. 2004, by 
                                                

 

197 Certificate concerning the Social Security legislation which applies to the holder . 
198 Intyg om den socialförsäkringslagstiftning som innehavaren omfattas av. 
199 Viz nap . pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu, které je v této práci také analyzováno – poznámka 
autora. 
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mohl být zcela odlišný. Dále je t eba zd raznit skute nost, že už p ed vstupem do EU pro-

bíhalo mnoho odborných školení s touto tematikou a všechny následující roky po vstupu 

do EU jsou pravideln  školení provád na. Tzn., že organizace i ob ané, kterých se práce 

v r zných evropských státech týká, mají mnoho možností se seznámit s veškerými svými 

právy a povinnostmi. I ze strany M stské správy sociálního zabezpe ení Brno, pr žn  

probíhají individuální konzultace ob an  a organizací k této problematice200, není také 

zanedbatelná písemná i elektronická komunikace201. Analýzou šesti organizací bylo zjiš-

no pochybení pouze u organizace . 3, u organizace . 4 a u organizace . 6. V p ípad  

organizace . 3 a . 6 však došlo k pochybení jejich zam stnanc , kdy až zp tn  p edložili 

potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m jiného státu a z toho pak vznikl v jednom 

ípad  p eplatek pojistného a v druhém p ípad  p eplatek na pen žité pomoci v mate ství. 

To, že zam stnanci nep edkládají v as evropské formulá e A1202 je možná v agend  pro-

vád ní pojišt ní zam stnanc  pracujících v evropských státech astým jevem, hlavn  pak 

eba u r zných um leckých soubor , vysokých škol apod. Je to z d vodu, že práv  tyto 

organizace zam stnávají velký po et zam stnanc  z jiných stát  a naopak jejich zam st-

nanci asto jezdí pracovat do stát  Evropské unie. Pochybení organizace . 4 je vážn jšího 

charakteru a netýká se pouze pojišt ní v souvislosti s Evropskou unií, kdy vlastn  zam st-

nanci nebyli nemocensky pojišt ni ani v zemi, z které pochází, a ani v eské republice, ili 

ani v jednom stát  Evropské unie. Zde došlo i k pochybení p i uplat ování eských práv-

ních p edpis , kdy u t chto zam stnanc  nebyla správn  posouzena jejich ú ast na nemo-

cenském pojišt ní, a následné p ihlášení k této ú asti. Tím pak následn  došlo k porušení 

evropské zásady „pojišt ní ve stát  výkonu zam stnání“. U ostatních t í organizací203 neby-

la z pohledu provád ní agendy pojišt ní zam stnanc  pracujících ve státech Evropské unie 

zjišt na už žádná závada.  

                                                

 

200 Nej ast jší dotazy se týkají k ur ování p íslušnosti k právním p edpis m EU, k vystavování evropských 
formulá  p i vyslání zam stnance do n kterého evropského státu, k soub hu zam stnání ve více státech EU, 
k nárok m výplaty dávek nemocenského pojišt ní – poznámka autora. 
201Mnoho d ležitých informací a rad lze získat i na webových stránkách SSZ: 
http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/ - poznámka autora. 
202 Nebo je p edkládají se zp tným vystavením – poznámka autora. 
203 Organizace . 1, 2 a 5 – poznámka autora. 

http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/
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ZÁV R 

Tato diplomová práce se zabývala otázkami souvisejícími s problematikou praktické apli-

kace ú asti na nemocenském pojišt ní zam stnanc  s cílem zanalyzovat tento institut ne-

mocenského pojišt ní na základ  dat v šesti vybraných organizacích. Zvolené téma této 

práce jsem se snažil pojmout koncep  s vymezením t í základních skupin druh  zam st-

nání, které jsou z hlediska uzavírání právních vztah  se zam stnanci nejrozší en jší,          

u t chto skupin byla konkrétní data uvád na, dále pak analyzována a v díl ích záv rech 

vyhodnocována. 

Tak jak je již uvád no v kapitole . 3.1 Analýza pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu, 

v díl ím záv ru, z analýzy dat ve vybraných organizacích jednozna  vyplynulo, že práv-

ní úprava zam stnání malého rozsahu iní zam stnavatel m zna né obtíže, zejména 

v oblasti posouzení výše sjednaného p íjmu. Nesprávné posouzení tohoto druhu zam stná-

ní znamená pro zam stnavatele v mnoha p ípadech dodate ný odvod pojistného na sociální 

zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti v etn  vy íslení p íslušného pe-

nále, v p ípad  výplaty dávek nemocenského pojišt ní na základ  nesprávn  uvedených dat 

i vy íslení p eplatku na dávce nemocenského pojišt ní a povinnost organizace výši této 

dávky M stské správ  sociálního zabezpe ení Brno uhradit. Protože nároky na dávky ne-

mocenského pojišt ní jsou u zam stnání malého rozsahu omezeny, lze obecn  konstatovat, 

že pro zam stnance není takto sjednané zam stnání výhodné a zam stnanec by m l být p i 

uzavírání tohoto druhu zam stnání o všech rizicích informován. Oprávn nost existence 

tohoto druhu zam stnání, v etn  zákonem . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní, ve 

zn ní pozd jších p edpis , stanovených podmínek posuzování ú asti na nemocenském 

pojišt ní, je podle mého názoru p inejmenším nám tem do široké odborné diskuze. 

Analýza dat uzavíraných dohod o provedení práce, uvedeno v kapitole . 3.2 Analýza po-

jišt ní zam stnanc inných na základ  dohody o provedení práce, a v díl ím záv ru této 

kapitoly, prokázala u n kterých zam stnavatel  ú elovost p i uzavírání tohoto právního 

vztahu a to jak v období do 31. 12. 2011, tak i po zm  podmínek vzniku ú asti na nemo-

cenském pojišt ní tj. od 1. 1. 2012. Tato ú elovost je zap in na snahou zam stnavatel  

nedosáhnout povinnosti odvodu pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní 

politiku zam stnanosti a minimalizovat tak náklady. Pokud zam stnanec vykonává innost 

na základ  dohody o provedení práce, která vzhledem k výši zú tovaného p íjmu nepodlé-

há odvodu pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, 
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nevzniká mu sice povinnost odvodu 6,5 % pojistného z m sí ní zú tované odm ny, reáln  

je sice jeho istá mzda vyšší, ale na druhé stran  je mu odep eno jak právo na výplatu dá-

vek nemocenského pojišt ní, tak i zápo tu výd le né doby innosti i zú tovatelného p í-

jmu p i dosažení nároku na starobní d chod, i nároku na n který z invalidních d chod . 

Pro zam stnance je takto uzav ený vztah výhodný v p ípad , že se jedná o soub žnou in-

nost a zam stnanec má již uzav ený druh pracovního pom ru, kde mu ú ast na nemocen-

ském pojišt ní vznikla v rámci ostatního zam stnání. Obecná formulace nevýhodnosti 

asti na nemocenském pojišt ní u zam stnanc  není na míst , protože  p i ú asti na ne-

mocenském pojišt ní t ch zam stnanc , kte í v pr hu výkonu innosti onemocní a splní 

podmínky pro výplatu nemocenského, p ípadn  náhrady mzdy, je pokles istého p íjmu     

i p i povinnosti odvodu pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku 

zam stnanosti vykompenzován. 

Z analýzy dat ve vybraném vzorku organizací je z ejmé, že p i aplikaci pojišt ní zam st-

nanc  pracujících ve státech Evropské unie, kapitola 3.3 této diplomové práce, je právní 

domí zam stnavatel  na vysoké úrovni, p esto však v ojedin lých p ípadech dochází 

k nesprávné aplikaci právních p edpis  a tím i posouzení ú asti na pojišt ní zam stnanc . 

Analýza dat v této oblasti prokázala, že krom  dodate ného odvodu pojistného na sociální 

zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, v etn  p íslušného penále na 

vrub náklad  organizace, m že dojít i k p eplatku na dávce nemocenského pojišt ní, který 

je pln  p edepsán k úhrad  zam stnanci. 

Záv rem této diplomové práce lze konstatovat, že ú ast na nemocenském pojišt ní je nejen 

institutem nemocenského pojišt ní, který umož uje zam stnanc m výplatu nemocenských 

dávek z tohoto systému, ale je také úzce propojen s d chodovým pojišt ním a tím i právem 

zam stnanc  uplat ovat nárok na n který z d chod . Dále pak tento institut za daných 

podmínek stanoví povinnost odvodu pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na 

státní politiku zam stnanosti, jak pro zam stnavatele, tak i zam stnance. Praktický dopad 

tohoto institutu ovliv uje jak ekonomickou situaci zam stnavatel , nositele nemocenského 

pojišt ní, tak i kvalitu života jednotlivých zam stnanc .   
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Na ízení Rady (EHS) . 1408/1971, o aplikaci soustav sociálního zabezpe ení na osoby 

zam stnané, samostatn  výd le inné a jejich rodinné p íslušníky pohybující se v rámci 

Spole enství. 

Na ízení Rady (EHS) . 574/1972, o aplikaci soustav sociálního zabezpe ení na osoby za-

stnané, samostatn  výd le inné a jejich rodinné p íslušníky pohybující se v rámci 

Spole enství. 

Na ízení vlády . 410/2011 Sb., o zvýšení ástky rozhodné pro ú ast zam stnanc  na ne-

mocenském pojišt ní. 

Rozhodnutí . A2 Správní komise pro koordinaci systém  sociálního zabezpe ení ze dne  

12. ervna 2009 o výkladu lánku 12 na ízení (ES) . 883/2004 o právních p edpisech 

platných pro vyslané pracovníky a samostatn  výd le inné osoby do asn  pracující 

mimo p íslušný stát (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem). 

Sd lení Ministerstva práce a sociálních v cí . 396/2008 Sb., kterým se vyhlašuje pro ú ely 

nemocenského pojišt ní výše reduk ních hranic pro úpravu denního vym ovacího základu 

platných v roce 2009. 

Sd lení Ministerstva práce a sociálních v cí . 354/2009 Sb., kterým se vyhlašuje pro ú ely 

nemocenského pojišt ní výše reduk ních hranic pro úpravu denního vym ovacího základu 

platných v roce 2010. 

Sd lení Ministerstva práce a sociálních v cí . 293/2010 Sb., kterým se vyhlašuje pro ú ely 

nemocenského pojišt ní výše reduk ních hranic pro úpravu denního vym ovacího základu 

platných v roce 2011. 

Sd lení Ministerstva práce a sociálních v cí . 310/2011 Sb., kterým se vyhlašuje pro ú ely 

nemocenského pojišt ní výše reduk ních hranic pro úpravu denního vym ovacího základu 

platných v roce 2012. 

Sd lení Ministerstva práce a sociálních v cí . 336/2012 Sb., kterým se vyhlašuje pro ú ely 

nemocenského pojišt ní výše reduk ních hranic pro úpravu denního vym ovacího základu 

platných v roce 2013. 
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Sd lení Ministerstva práce a sociálních v cí . 331/2013 Sb., kterým se vyhlašuje pro ú ely 

nemocenského pojišt ní výše reduk ních hranic pro úpravu denního vym ovacího základu 

platných v roce 2014. 

Slovenský Zákonník práce (zákon . 311/2001 Zbierka zákonov Slovenské republiky). 

Ústavní zákon . 1/1993 Sb., Ústava eské republiky. 

Ústavní zákon . 162/1998, Sb., kterým se m ní Listina základních práv a svobod. 

Ústavní zákon . 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

Vyhláška . 143/1965 Sb., o poskytování pen žitých dávek v nemocenském pojišt ní. 

Vyhláška . 165/1979 Sb., o nemocenském pojišt ní n kterých pracovník  a o poskytování 

dávek nemocenského pojišt ní ob an m ve zvláštních p ípadech. 

Vyhláška . 31/1993 Sb., o posuzování do asné pracovní neschopnosti pro ú ely sociální-

ho zabezpe ení. 

Zákon 54/1956 Sb., o nemocenském pojišt ní zam stnanc . 

Zákon . 88/1968 Sb., o prodloužení mate ské dovolené, o dávkách v mate ství a o p ídav-

cích na d ti z nemocenského pojišt ní. 

Zákon . 155/1995 Sb., o d chodovém pojišt ní. 

Zákon . 166/2010 Sb., kterým se m ní zákon o nemocenském pojišt ní. 

Zákon . 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt ní. 

Zákon . 218/2002 Sb., o služb  státních zam stnanc  ve správních ú adech a o odm o-

vání t chto zam stnanc  a ostatních zam stnanc  ve správních ú adech (služební zákon).  

Zákon . 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 

Zákon . 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní ád). 

Zákon . 347/2010 Sb., kterým se m ní n které zákony v souvislosti s úspornými opat e-

ními v p sobnosti Ministerstva práce a sociálních v cí. 
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Zákon . 359/1999 Sb., o sociáln -právní ochran  d tí. 

Zákon . 361/2003 Sb., o služebním pom ru p íslušník  bezpe nostních sbor . 

Zákon . 362/2009 Sb., kterým se m ní n které zákony v souvislosti s návrhem zákona            

o státním rozpo tu eské republiky na rok 2010. 

Zákon . 365/2011 Sb., kterým se m ní zákoník práce. 

Zákon . 438/2004 Sb., kterým se m ní zákon o Všeobecné zdravotní pojiš ovn eské 

republiky. 

Zákon . 470/2011 Sb., kterým se m ní zákon o nemocenském pojišt ní. 

Zákon . 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb . 

Zákon . 500/2004 Sb., správní ád. 

Zákon . 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojiš ovn eské republiky. 

Zákon . 552/1991 Sb., o státní kontrole. 

Zákon . 582/1991 Sb., o organizaci a provád ní sociálního zabezpe ení. 

Zákon . 586/1992 Sb., o daních z p íjm . 

Zákon . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku 

zam stnanosti. 
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