
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Dominika Feriho, Radky Maxové, Jana Bauera, Olgy Richterové, 

Aleny Gajdůškové, Pavly Golasowské, Jana Farského a dalších na vydání zákona, 

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

předpisů (sněmovní tisk č. 182) 

 

 Vláda na své schůzi dne 22. června 2018 projednala a posoudila návrh zákona, 

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

předpisů, a zaujala k tomuto návrhu nesouhlasné stanovisko, a to zejména z následujících 

důvodů: 

1. Vláda upozorňuje, že smyslem a účelem sociálního pojištění, jehož je nemocenské 

pojištění nedílnou součástí, je nahrazovat ztrátu příjmu z důvodu zákonem stanovené 

sociální události, zejména z důvodu nemoci, těhotenství a mateřství, invalidity a stáří, 

přičemž pro zaměstnance platí, že placení pojistného je v zásadě povinné. Od povinné 

účasti v systému nemocenského pojištění je odvozována i povinná účast v dalších 

veřejných pojistných systémech, jako je systém důchodový a zdravotní. Výjimky jsou 

v zákoně stanoveny jen z toho důvodu, že u osob s nízkými příjmy by administrativní 

i finanční náročnost spojená s prováděním pojištění nebyla adekvátní nízké výši 

vypočtené dávky. Proto je stanovena hranice příjmu pro vznik a trvání účasti výdělečně 

činných osob na nemocenském pojištění. Výše této hranice se u zaměstnanců odvozuje 

od průměrné mzdy, přičemž letos činí 2 500 Kč a v roce 2019 bude činit 3 000 Kč 

za měsíc. Pouze u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce je dále 

stanovena hranice pro účast na nemocenském pojištění na příjem vyšší než 10 000 Kč, 

jelikož se nepředpokládá, že takováto dohoda bude dlouhodobějším zdrojem příjmu. 

Tomu však bohužel ne vždy odpovídá situace v praxi a existují případy, kdy je dohoda 

o provedení práce využívána i po dobu mnoha měsíců až několika let, např. kombinací 

několika dohod od různých subjektů. Z hlediska sociálního pojištění však jinak není 

žádný věcný důvod, aby zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce byli 

oproti ostatním zaměstnancům vyloučeni z účasti na nemocenském pojištění při výkonu 

stejné práce.  

2. Návrh na zvýšení hranice pro povinnou účast na nemocenském pojištění 

by podle předkladatelů měl pomoci např. studentům při jejich „přivýdělcích“. Nicméně to, 

co se v době studia může jevit jako výhoda, tedy neplacení pojistného, se mění 
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na nevýhodu, jakmile dojde k uplatnění žádosti o invalidní či starobní důchod. Nelze též 

opomíjet postavení ostatních zaměstnanců, zejména starších osob, pro které může být 

dohoda o provedení práce po ztrátě zaměstnání jedinou možností výdělečné činnosti. 

Tito zaměstnanci by mohli být navrhovanou úpravu negativně postiženi zejména 

v situaci, kdy jim je nabízena práce jen na základě dohody o provedení práce a jinou 

možnost výdělečné činnosti mnohdy i po řadu let nemají. Po zvýšení limitu pro účast 

na nemocenském pojištění by podle mínění vlády řada z nich mohla ztratit nárok 

na dávku v případě nemoci a prohloubila by se u nich nemožnost získávat svou prací 

současně i důchodové nároky.  

3. Realizace návrhu zákona by podle názoru vlády měla negativní dopad nejen na státní 

rozpočet, jehož příjmem je i pojistné na sociální zabezpečení zahrnující mj. odvedené 

na nemocenské pojištění, ale zprostředkovaně také na příjmy systému veřejného 

zdravotního pojištění. Snížil by se tak totiž počet pojištěnců, kteří jsou povinni odvádět 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění, protože výše částky, od níž vzniká povinnost 

za zaměstnance odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění, se odvíjí od již zmíněné 

hranice pro povinnost platit pojistné na nemocenské pojištění. Předkladatelé se však 

o těchto dopadech v důvodové zprávě k předloženému návrhu zákona nijak nezmiňují a 

nejsou v ní ani nijak vyčísleny.  

4. Z legislativního hlediska by navržená změna zákona o nemocenském pojištění měla být 

podle názoru vlády doprovázena také změnou zákona o daních z příjmů. U dohody 

o provedení práce má stanovená hranice příjmu pro účast na nemocenském pojištění 

ve výši 10 000 Kč přímou návaznost na stanovení tzv. srážkové daně pro tento druh 

příjmu podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů, a to také do výše 

příjmů nepřesahujících za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč. Předložený návrh zákona 

v předloženém znění bez současné související novelizace úpravy zákona o daních 

z příjmů by tedy vedl k tomu, že na příjmy vyšší než 10 000 Kč měsíčně by srážková daň 

nemohla být uplatněna, což by mohlo dotčeným daňovým poplatníkům způsobit 

zbytečné administrativní potíže.   
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