Pracovní neschopnost

dlouhodobá neschopnost ohrožuje životní standard
Základní fakta o pracovní neschopnosti
● Pracovní neschopnost je velmi častá. Přibližně 4 lidi ze 100 pracujících jsou každý den
v pracovní neschopnosti.
● Lékaři vystaví každý rok více než 1,3 milionu neschopenek.

Pokles příjmu v pracovní neschopnosti
Hrubá mzda

100 000 Kč

Nemocenská

50 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč

20 000 Kč
8 800 Kč

11 700 Kč

17 500 Kč

22 100 Kč

26 000 Kč

35 600 Kč

Pozn. výše nemocenské od 1. měsíce trvání neschopnosti

● Ročně v neschopnosti prostonáme téměř 60 milionů dní a v pracovním procesu chybí více
než 165 tisíc lidí.
● Průměrná délka jedné neschopenky je zhruba 45 dní, časté jsou však i mnohem delší
neschopnosti .
● Z důvodu úrazu je vystavena pouze 1 neschopenka z 10, ostatní jsou nemoci.

24%

Nemoci dýchací soustavy (chřipka)
39%

Nemoci trávící soustavy (střevní potíže)
Nemoci pohybové soustavy (zejména páteř)
Úrazy, otravy

12%

Ostatní nemoci

18%

7%

Zdroj: ČSSZ

● Průměrný hrubý náhradový poměr je zhruba 50 %, čistý 60 %. Většině zaměstnanců poklesne
čistý příjem přibližně o 40 %. Náhradový poměr ještě více klesá u osob s výrazně nadprůměrnými příjmy.
● Podnikatelé (OSVČ), kteří si dobrovolně neplatí nemocenské pojištění, nemají nárok na
nemocenskou dávku!

Na co si dát pozor?
● Výluky – kromě standardních výluk (sebepoškozování, psychické nemoci, kosmetické zákroky,
pobyty v sanatoriích atd.) některé pojištʼovny neplní ani za neschopnost související se zdravotními
komplikacemi před počátkem pojištění, pracovní úrazy či za onemocnění a bolesti zad.
● Čekací doba – pojištění se obvykle vztahuje až na neschopnost vzniklou po uplynutí 3 měsíců
od sjednání pojištění.
● Požadavky na příjem – Pojištʼovny mají právo zkoumat výši příjmu pojištěného při sjednání
pojištění i při pojistné události a podle toho snížit pojistné plnění. To se u velké části pojištʼoven
neuplatňuje, je-li denní odškodné sjednáno na částku menší než 300 až 650 Kč.

Co by měla pokrýt pojistka pracovní neschopnosti?
● Splátky hypotéky a jiných dluhů

Nemocenská od státu závisí na příjmu
● Nově od 1. do 14. dne nemoci vyplácí práce neschopnému zaměstnavatel náhradu
mzdy za pracovní dny.
● Nemocenská dávka je vyplácena až od 15. dne nemoci, a to za kalendářní dny.

● Výpadek příjmů potřebný na úhradu životních výdajů, na které nepostačuje nemocenská dávka
od státu
● Zvýšené náklady na kvalitnější léčbu spojenou s dlouhodobou pracovní neschopností
Krátkodobou neschopnost je výhodnější pokrýt vlastními finančními rezervami, nikoliv pojištěním!

