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 O autorovi 13

O autorovi
JUDr. Jan Přib, CSc. (1950) je odborníkem na nemocenské a důchodové po-
jištění a další otázky sociálního zabezpečení. Od ukončení studia na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy v roce 1973 pracuje v oblasti legislativy sociálního 
zabezpečení na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Je spoluautorem nového zákona o nemocenském pojištění a dále i platného 
zákona o důchodovém pojištění, zákonů o sociálním zabezpečení z let 1975 
a 1988 a podílí se na tvorbě dalších sociálních předpisů. Působí rovněž v komisi 
Legislativní rady vlády pro veřejné právo.
Přednáší pro odbornou veřejnost a své dlouholeté zkušenosti ze sociální oblasti 
využívá též při publikační činnosti. Publikuje v odborných časopisech, podílí se 
na přípravě učebních textů pro Právnickou fakultu UK a je spoluautorem řady 
publikací z oblasti sociálního zabezpečení.
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 Předmluva 15

Předmluva
Nemocenské pojištění je od 1. ledna 2009 upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění. Nový zákon o nemocenském pojištění obsahuje 
komplexní úpravu nemocenského pojištění, tj. jak oblast dávkovou, tak organi-
zační a procesní, včetně posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenské-
ho pojištění.
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nahradil všechny dosavadní 
předpisy nemocenského pojištění, tj. zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském 
pojištění zaměstnanců, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovo-
lené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, 
zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, část šestou 
zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, která upravuje nemocenské 
pojištění osob samostatně výdělečně činných, a příslušná ustanovení zákona 
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která dosud 
upravují nemocenské pojištění; rovněž zrušil dosavadní prováděcí předpisy 
(tj. vyhlášky č. 143/1965 Sb., č. 165/1979 Sb., č. 31/1993 Sb. a č. 141/1958 
Ú.l.). K novému zákonu se nepředpokládá vydání prováděcích předpisů, které 
by podrobněji upravovaly některé otázky nemocenského pojištění nebo dopl-
ňovaly zákonnou úpravu (k zákonu je vydán jen jeden prováděcí předpis, a to 
vyhláška, kterou se stanoví náležitosti průkazu zaměstnanců orgánů nemocen-
ského pojištění provádějících kontrolu dodržování režimu dočasně práce ne-
schopných pojištěnců). V samostatném zákoně je obsažena jen úprava pojistné-
ho na nemocenské pojištění, a to v rámci zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Na nový zákon o nemocenském pojištění navazovaly též změny v jiných právních 
předpisech; jednalo se zejména o rozsáhlou novelizaci zákona č. 582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a zákona č. 589/1992 Sb., 
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanos-
ti. Změny jiných právních předpisů obsahoval zákon č. 189/2006 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění.
V oblasti nemocenského pojištění platí jednotný systém pro všechny pojiš-
těnce; to znamená, že se již nerozlišují tři relativně samostatné soustavy, tj. 
nemocenské pojištění zaměstnanců, nemocenské pojištění osob samostatně vý-
dělečně činných a nemocenské pojištění (nemocenská péče) osob ve služebním 
poměru, avšak zachovávají se některé nutné odchylky (například dobrovolná 
účast osob samostatně výdělečně činných).
Mezi nejvýznamnější změny patří vyplácení nemocenského až od 15. kalen-
dářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény s tím, že 
v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti 
nebo karantény jsou zaměstnanci zabezpečeni náhradou mzdy nebo platu po-
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skytovanou jejich zaměstnavatelem. Dávky nemocenského pojištění vyplácejí 
zaměstnancům jen orgány nemocenského pojištění, nikoliv již zaměstnavate-
lé; v důsledku toho je také změněn okruh povinností zaměstnavatelů. U všech 
dávek nemocenského pojištění došlo k větším či menším změnám, a to jak 
v podmínkách nároku, tak při stanovení výše dávek (včetně základu pro stano-
vení dávek, kterým je denní vyměřovací základ). Nově jsou upravena i pravidla 
účasti na nemocenském pojištění.
Publikace obsahuje úplné znění zákona o nemocenském pojištění, tj. platný 
text zákona se zapracováním změn podle novel, které byly přijaty před nabytím 
účinnosti zákona o nemocenském pojištění i v průběhu roku 2009, s výkladem 
jednotlivých ustanovení. Výklad je doplněn řadou praktických příkladů; pro 
lepší pochopení právní úpravy rovněž upozorňuje na související ustanovení zá-
kona o nemocenském pojištění nebo na jiné související právní předpisy. V tom-
to druhém vydání je kromě změn, které přinesly novely zákona o nemocenském 
pojištění přijaté v roce 2008 (tj. změn vyplývajících ze zákonů č. 306/2008 Sb. 
a č. 479/2008 Sb., které nabývají účinnosti až od roku 2010) a v roce 2009, 
reagováno na změny vyplývající z jiných právních předpisů i na dosavadní po-
znatky z praxe. 
Publikace vychází z právního stavu ke dni 1. ledna 2010.

Citace ustanovení a předpisů
Pokud se ve výkladu citují jednotlivá ustanovení bez bližší specifi kace zákona, 
jedná se o ustanovení zákona o nemocenském pojištění (pokud ze souvislosti 
neplyne něco jiného).

Ve zkratkách se citují tyto předpisy:
ZOPSZ  –  zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpe-

čení;
ZPSZ     –  zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a pří-

spěvku na státní politiku zaměstnanosti;
ZDP       –  zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Předpisy, které jsou obecně známé a frekventované, se citují slovně (např. zá-
koník práce); ostatní předpisy se citují číslem a názvem.
Při citacích se pro zjednodušení neuvádějí novely předpisů; vždy se však má na 
mysli předpis ve znění novel (tj. platné znění).
Text poznámek pod čarou je uveden v závěru publikace (str. 211 až 215).

Prosinec 2009 autor
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Zákon č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění

ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 
Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 
Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., 
zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., 

zákona č. 303/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah působnosti
(1) Tento zákon upravuje nemocenské pojištění (dále jen „pojištění“) pro 

případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a ma-
teřství a ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj a organizaci a provádění 
pojištění. Prováděním pojištění se rozumí též posuzování zdravotního stavu 
pro účely pojištění.

(2) Pojistné na pojištění upravuje zvláštní právní předpis1).
(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo 

použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění2).

V úvodním ustanovení je vymezen rozsah působnosti zákona. Nová úprava 
nemocenského pojištění je komplexní a zahrnuje jak hmotněprávní stránku, tj. 
okruh osob účastných nemocenského pojištění a okruh dávek s vymezením 
podmínek nároku a jejich výše, tak organizační a procesní stránku, tj. vyme-
zení soustavy orgánů provádějících nemocenské pojištění a stanovení jejich 
kompetencí, provádění nemocenského pojištění včetně úkolů zaměstnavatelů 
a řízení ve věcech nemocenského pojištění. Nová úprava obsahuje též posu-
zování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění. Samostatně je 
nadále upraveno pojistné na nemocenské pojištění v zákoně č. 589/1992 Sb., 
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti; tento zákon byl v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o nemocenském 
pojištění ovšem podstatně novelizován zákonem č. 189/2006 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojiš-
tění (zákonem č. 189/2006 Sb. se mění též řada dalších zákonů, zejména zá-
kon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, z ně-
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