
 

Platné znění novelizovaného zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

***** 

 

ČÁST OSMÁ 

 

PŘEKÁŽKY V PRÁCI 

 

HLAVA   I 

 

PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE 

 

Díl l 

 

Důležité osobní překážky 

 

§ 191 

 

 Zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné 

pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů 58), po dobu karantény nařízené 

podle zvláštního právního předpisu 59), po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu 

ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti podle § 115 občanského 

zákoníku v případech podle § 25 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců nebo podle § 

39 zákona o nemocenském pojištění 60) a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů 

stanovených v § 25 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců nebo v § 39 zákona o 

nemocenském pojištění 60) nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, 

podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které nebylo možno zabezpečit 

mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat. 

 

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní 

neschopnosti (karanténě) 

 

§ 192 

 

 (1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla 

nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní 

neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši 

podle odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 

zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském 

pojištění. V mezích období uvedeného ve větě první přísluší tato náhrada mzdy nebo platu za 

dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší 

zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech 

splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění, 

a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro 

výplatu nemocenského 61); náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 takovéto dny 

dočasné pracovní neschopnosti.  Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž 

má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů dočasné 

pracovní neschopnosti pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím 
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kalendářním dnem. Jestliže v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní 

neschopnosti nebo karantény náleží nemocenské 62) nebo peněžitá pomoc v mateřství 63), 

náhrada mzdy nebo platu nepřísluší. Vznikne-li zaměstnanci v době dočasné pracovní 

neschopnosti nebo karantény právo na náhradu mzdy nebo platu podle věty první až třetí, 

nepřísluší mu současně náhrada mzdy nebo platu z důvodu jiné překážky v práci. 

  

  

 

§ 370 

 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti  

 

 (1) Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci 

ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192 a plnou výší 

nemocenského. Náhrada za ztrátu na výdělku podle věty první přísluší zaměstnanci do výše 

jeho průměrného výdělku před vznikem škody i za dobu, kdy mu v době prvních 3 

kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nenáleží nemocenské
 105)

 nebo kdy mu podle 

§ 192 odst. 1 části věty druhé za středníkem nepřísluší náhrada mzdy nebo platu.  

  

 (2) Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při jeho další 

pracovní neschopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Průměrným 

výdělkem před vznikem škody podle věty první je průměrný výdělek zaměstnance před 

vznikem této další škody. Jestliže před vznikem této další škody příslušela zaměstnanci 

náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku 

podle odstavce 1 se zaměstnanci poskytne do výše částky, do které by mu příslušela náhrada 

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kdyby nebyl neschopen práce. Za 

výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje náhrada mzdy 

nebo platu podle § 192 a nemocenské.  
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