
soubor naleznete na www.ucetni-portal.cz/prehledy/
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přehled 4. Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti 

Pěva Čouková
21.10.2022

Redukční 
hranice

Redukovaný prům. výdělek

1. **)

2. ***)

3. ****)

4.

*) vychází se z redukční hranice pro nemocenské pojištění x koeficient 0,175 (§ 192 odst. 2 Zákoníku práce)

**) 1. redukční hranici činí jedna třicetina součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítaného koeficientu = (38.294 * 1,053)/30

***) 2. redukční hranici činí 1,5násobek 1. redukční hranice

****) 3. redukční hranici činí 3násobek 1. redukční hranice

*****) Zaměstnanci - základem výpočtu je průměrný výdělek (hrubý hodinový)  dle § 354 ZP

Karenční doba, tj. 
bez náhrady § 192 

ZP

2023 zrušena

*) vyplácí se do 14. kalendářního dne DPN (§ 28 odst. 1 z. č. 187/2006 Sb.) zaokrouhlování (§ 21 z.č. 187/2006 Sb.) 

Nemocenské pojištění 
denní

pracovní dny*)

Doba náhrady mzdy při DPN
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z DPČ při dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNÉ OBDOBÍ JE PŘEDCHOZÍ ČTVRTLETÍ NENÍ - LI STANOVENO JINAK DLE § 354 ZP *****)                                                                                                                                         

§ 22 z. č. 
187/2006 Sb.

Náhrada mzdy (zákoník práce) hodinová

Rok

Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění a zákoníku práce

Výše RH prům. výdělku *) násobeno 

koef. 0,175 a zaokrouhleno na haléře nahoru

% redukce                                           
§21 odst. 1 písmeno a) z.č. 

187/2006 Sb. 
Výše redukčních hranic

§ 192 odst. 2 zákoníku práce, § 21 z. č. 187/2006 Sb.

2023

Sdělení MPSV 
o vyhlášení výše 
redukčních hranic 

Vyplácí zaměstnavatel                VI. 4. Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti - NEMOC od 1. 1. 2023

za 8hodinový 
pracovní den

Max. redukovaný 
průměrný 

hodinový výdělek

60%.
§ 192 odst. 2 ZP

1 - 14 den DPN

Maximální částka 

§ 21 z. č. 187/2006 Sb.

zaměstnavatel 
hradí*)

pracovní doba 
denně v 

hodinách

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

Rok


