směrnice k náhrádě mzdv v orvních dvou tÝdnéah Dracovní nesahoDnosti

v rámci soustavy organizačních nořem a ekonomických opatření po předchozím přoj€dnání
schválení paní starostkou

a

vydávám
závazný postup poskytování náhrady mzdy v době pÉcovníneschopnosti.
Platnost od l.ledna 2010

v souladu s ustanovením 9 192 zákoníku práce má zaměďnanec/ který byl uznán dočasně
práce neschopným nebo kteÉmubyla nařízena karanténa, nářok v době prvních 14
kalendářních dnů třvání pracovní neschopnosti na náhradu mzdy (dálé jen náhrada mzdy za
nemoc)' Náhrada mzdy za nemoc nebo karanténu náležíjen zaměstnanci, kteřý je nerňocensky
pojištěn a vznikl bY mu nárok na nemo.enské, nejdéle do vyčerpánípodpůltídoby uřčénépro

v'ýplatu nemocenského. vzrikne-li pracovní neschopnost v den' kt€ný zaměstnanec již
odpřacova! celou směnu/ pďíná běžet prvních 14 dnl dnem následujícím. Počínajet5.
kalendářním dnem pE.ovní neschopnosti íáležízaměstnanci nemocenské dávky a náhrada
mzdy mu již nepřísluši.
Náhrada mzdy za nemoc s€ poskytuje pouze za dny. které jsou pra.ovními dny zaměďnance
(za hodiny odpadlé směny) nebo za svátky' za které zaměstnanci příslušínáhrada mzdy nebo se
mu měsíčnímzda nekrátí, a to jen v době trvání pracovního vztahu' Její pos@vání j€
upraveno zákoníkeE práce - podle ustanovení s 192 odst. 1 nepíislušíza první 3 dny dočásné
přacovní ne9chopnosti' nej\.ýšéza prvníď| 24 neodpracovaných hodin z řozvřžených směn.
Náhrada Ínzdy za nemoc posMovaná do ýýše nároku podle ákoníku práce v době prvnich 14
kalendářních dnů je osvobozena od daně z příjmu a nepodléhá odvodu pojistného na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění.
zaměstnavatel zaúčtujea vyplatí náhradu mzdy za nemoc na základě předložení dokladů o
dočasnépracovní neschopnosti nejpozději do 4. pracovního dne v měsíci:
Rozhodnutí o vzniku dočásnépracovní neschopnoďi (xll. díl, modrý pruh).
Rozhodnutí o ukončenídočasnépra.ovní nes.hopnosti (v. díl/ řůžovýpruh)
nebo Potvřzení o trvání dočasnépra€ovní nes.hopnosti, trvá-li déle než 14 kalendářních dnú'
Náhřada mzdy se vyplá.í sogčasně se mzdou za příslušnýměsí.. DokladY potřebné pro její
zúčtovánípředloží zaměďnanec mzdové účetíinejpozději do l dne v měsíci, a není_li tento den
dnem pťacovním,pak nejblížšípřa€ovni den' Při pozdějším předložeííbude náhrada mzdy
vyplacena v dalším Výplatním termínu.
Náhrada mzdy za nemo. se vyplácí ve výši 60 o/o redukovaného průměmého Výdělku p.o
pracovněprávní účely.Pro rok 2009 platí redqkční hranice L37,55l2o6,L5l41a30, přóměrný
v'ýdělek zředukuieme podle redukčních hřanic v 9oo/ol 6oo/o l3oo,/o'
Náhrada mzdy při nařízené karanténě náleží zaměstnanci od prvého pracovního dne v€ vliši

60 o/o redukovaného přůměrného výdělku.
Dokládá s€ PotvEením o nařízení kařantény:
Potvrzení o nařízení ka.antény (I' díl, modrý přuh),
Potvrzéní o nařízení karantény (Ív. díl' řůžot ý přuh)
nebo Potvdení o tryání nařízené kafanténY, trvá-li déle než 14 kalendářních dnů.

výsledná částka náhřady mzdy s€ zaokrouhluje na €lé koruny směrem nahofu. Pokud přacovní
neschopnost (karanténa) přesahuje hrani.e kalendářního čtvrtletí,použijí se pro výpoč€t
náhrady mzdy prlměrné \.ýdělky platné pro každéz nich.

zaměstnancům, u nichž je uplatněno pružnérozvÉenípracovní doby, náležínáhrada mzdy za
průměrnou délku směny. zaměstnancům, u nichž bylo uplatněno konto pracovní doby, přisluší
náhrada za dný na které zaměstnanci připadla směna podlé rozvrž€ní pfacovní doby.

Nárok na náhradu mzdy némá Žaměstnanec' který nebyl v době vzniku pracovní neschopnosti
(karanté.!y) nemocensky pojištěn nebo sizposobil pracovní neschopnost úmyslně.
Nářok na náhradu mzdy za nemoc a karanténu nevzniká:
pokud náleží mzda nebo plat 2a práci,
v době kdy porušil práce neschopný zvláště hÍubým zpósobem léčebnýrežim
(zaměstnavatel vypláci práceneschopnému zaměstnanci náhradu mzdY v prvních 14 dnech
a také můžésám kontťolovat dodÉovánístaíoýénéhorežimu, nebo o to můžepožádat
pňslušnou ossz/Pssz/Mssz) Po'ušl-li přáceneschopný stanovený léčebnýrežim. může
mu snížitnebo odeimout v prvnich 14 kalendáříích dnech náhradu mzdY.
po vyčerÍÉní
podpúřčídoby určenépro yýplatu íeíÍocenského
pokud dočasná přacovní neschopnost vznikla v doÉ neptaceného volna nebo v době
stávky
pokud zaměďnanec je ve vazbě nebo ve vlikonu trestu
v době kdy pobířá peněžitou pomocv Ínateřství
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vypsat dle 9 31 zákona ě,' ta7l2oo6 sb' _ rvačka'

sníženíči odejmutí náhřady mzdy při prokázaném porušení léčebnéhorežimu:
zaměstnavatel určuje pani Janu Trejtnarovou kontrolou přáce neschopných a dále
posuzováním závažnosti porušení l&ebného r€žimu. zaměstnavatel posuzuje jako hrutÉ a
nejzávažnějšíporušení v době pracovni n€schopnosti pobyt mimo domov vdobí kdy nemá
lékařem povolené vycházky a nedodÉeníklidu na lůžkunařízenélékařem,/např. práce na
zahřadě nebo iiné aktivitY wžadujicífyzickou náÍÍahu/,dále vlikoí práce pro jiného
zaměstnavatele nebo Wcestování mimo územíčR. Při krácení budeme brát ohled na ťodinné
příslušníkya ávažnost porušení letbného režimu bude zaměstÍravatel konzultovat s
ošetřujícímlékařem.
Náhrada mzdy Ža nemoc nebo sníženýplat za s€ nezahřnuje do vyměřovacího základu pro
odvod pojistného na sociální zabezpďéní' ani do vyměřovacího základu pro odvod pojistného
na zdravotní pojišGní. Náhrada ňzdY za nemoc nebo sníž€ný plat je osvobozena od daně
z příjmu a současDě j€ daňově účinnýmnákladem zamě6tnavatele (o y2 se sriižuje odvod
pojistného na sz, tim se do nákladl dostane méně).
!! Pokud bude zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy za némoc vyššínei 60 o/o průměrného
výdě|ku' pak nadstaídard bude zdaněn a také pojištěn (maximálně je možno naYýšit náhradu
tak' aby nepřesáhla 100 o/oprůměrného Výdělku) !!!

Náhrada mzdy 2a neÍnoc nebo sííženýplat je zapoěitatélným příjmeÍn pro testované dávky
9tátní sociální podpory. Náhrada mzdy za n€moc nebo sňíženýplat podléhá exekuci.
V případě spor! o nárok na náhřadu mzdy nebo ve sporech o její výši rozhodují soudY, nikdy
ne OSSZ!

(.?:;

'

i .,

t,

!

V záměli dne

l.ledna

2o1o

|

'

J"

.

..,0,,

.. _ !íl''

zaměstnav4te1--..-*i!i.jč]_::!].l.

I

-'__.. "'j

^**'*O/*--":

směrnice byla projednána a zaměstnanci seznámeni siejím obsahem dne:1.ledna 2010
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