
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

 

k návrhu poslankyně Markéty Adamové a dalších na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 730) 

 

 
Vláda na své schůzi dne 21. března 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, a zaujala k němu neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé níže 

uvedené skutečnosti, které je vhodné v rámci dalšího legislativního procesu zohlednit. 

 

1. Vláda si je vědoma skutečnosti, že nemocensky pojištěným osobám s vyššími příjmy není 

jejich ucházející příjem dávkou nahrazován v takové relaci, jako nemocensky pojištěným 

osobám s nižšími a středními příjmy. Zároveň je třeba zdůraznit, že účelem systému 

nemocenského pojištění je nahrazovat pouze přiměřenou výši ucházejícího příjmu, nikoli 

kompenzovat ucházející příjem zcela. Tento princip se uplatňuje u všech dávek 

nemocenského pojištění, nejen u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku 

v těhotenství a mateřství.  

 

2. Navrhovaná změna by měla významný dopad do státního rozpočtu, což obecně není 

žádoucí s ohledem na dlouhodobou snahu vlády o postupné snižování deficitu a dluhu. 

V tomto případě by se jednalo o další dlouhodobou zátěž veřejných financí, přičemž není 

zaručeno, že se nebude jednat o vyšší částku, než deklarovaných 832 milionů ročně. 

Navíc návrh zákona počítá s účinností od 1. září 2016. Tedy rozpočtový dopad (i když 

zřejmě ne v plné výši) by byl aktuální již v letošním roce. Materiál neuvádí, jaký by byl 

zdroj krytí dopadů do státního rozpočtu v roce 2016, ani v letech následujících. Argument, 

že systém nemocenského pojištění je cca 3 mld. Kč v přebytku, neznamená nutnost tento 

přebytek neefektivně utratit. Jiné podskupiny sociálních výdajů, jako systém důchodového 

pojištění, jsou v (silném) deficitu. To znamená, že utracením přebytku jednoho systému 

povede ke zvýšení celkového deficitu státního rozpočtu a státního dluhu. 

 

3. V případě schválení předloženého návrhu zákona je zapotřebí očekávat další návrhy 

na obdobné úpravy i u ostatních dávek nemocenského pojištění, což by následně mělo 
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další naprosto zásadní dopad do státního rozpočtu. V takovém případě by byly úhrnné 

dodatečné výdaje více jak trojnásobné, neboť výdaje na peněžitou pomoc v mateřství činí 

zhruba 1/3 všech výdajů na dávky nemocenského pojištění. Příjmy osob, které pobírají 

nemocenské (nejnákladnější dávka nemocenského pojištění), jsou vyšší, než u osob 

pobírajících peněžitou pomoc v mateřství. V neposlední řadě by, především 

u nemocenského, mohlo dojít ke zvýšené motivaci k prodlužování trvání dočasné 

pracovní neschopnosti, především u dlouhodobých nemocí. 

 

4. Předkladatelé návrhu zákona neberou v úvahu další připravované změny týkající se 

prorodinné politiky, a to jak z oblasti nemocenského pojištění, tak i z oblasti nepojistných 

dávkových systémů, zejména  

–  návrh na zavedení nové dávky nemocenského pojištění „otcovské poporodní péče“, 

v úpravě (rozšíření) okruhu osob s nárokem na ošetřovné, a 

– návrh na zavedení nové dávky nemocenského pojištění „dlouhodobého ošetřovného“; 

V  případě nepojistných dávkových systémů vláda upozorňuje na vztah navrhovaného 

opatření a připravované novely zákona o státní sociální podpoře, která je v současné 

době v meziresortním připomínkovém řízení, a kterou se upravuje rodičovský příspěvek. 

Podle zákona o státní sociální podpoře je výše rodičovského příspěvku navázána 

na denní vyměřovací základ pro stanovení peněžité pomoci v mateřství (nebo 

nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte). Zmiňovaná novela 

zákona o státní sociální podpoře mimo jiné navrhuje zrušit omezení horní hranice čerpání 

rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč měsíčně a umožnit čerpání rodičovského 

příspěvku do výše peněžité pomoci v mateřství s tím, že zvolená výše rodičovského 

příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.  

Přijetí předloženého poslaneckého návrhu zákona by znamenalo, že se maximální 

měsíční výše rodičovského příspěvku posune až k částce 56 - 57 tisíc Kč a že při celkové 

částce 220 tisíc Kč, která je pro rodičovský příspěvek stanovena, se doba pobírání 

rodičovského příspěvku může významně zkrátit. 

 

5. S ohledem na datum předložení návrhu zákona se upozorňuje na nereálnost data nabytí 

jeho účinnosti. V předloženém návrhu se rovněž nepočítá s žádnou legisvakanční lhůtou, 

která je v podobných případech, kdy dochází k úpravám dávek, nezbytná pro úpravu 

programového vybavení a implementaci zákona do praxe. V daném případě by tato 

legisvakanční lhůta měla činit alespoň 6 měsíců. 

  

6. Součástí návrhu zákona  nejsou ani přechodná ustanovení, což by vyžadovalo přepočítat 

k datu nabytí účinnosti zákona všechny vyplácené peněžité pomoci v mateřství. Pro 
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Českou správu sociálního zabezpečení by to znamenalo značné administrativní zatížení, 

jak z hlediska časového, tak z hlediska úpravy a vytvoření nového aplikačního vybavení. 
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