
PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 
(k částem týkajícím se náhrady mzdy) 

 
2. 

 
Zákoník práce 

 
 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 nemocenského61); náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 takovéto dny 
dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin 
z rozvržených směn. 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 kalendářním 
dnem. Jestliže v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti 
nebo karantény náleží nemocenské62) nebo peněžitá pomoc v mateřství63), 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. 
  
 (2) Náhrada mzdy nebo platu podle odstavce 1 přísluší ve výši 25 60 % 
průměrného výdělku  za první 3 dny karantény a ve výši 60 % průměrného výdělku od 4. dne 
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu 
se zjištěný průměrný výdělek upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací 
základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění64), s tím, že pro účely této 
úpravy se příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění64a)  
vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Má-li zaměstnanec 
za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy nebo platu podle 
odstavce 1, také právo na mzdu nebo plat za část pracovní doby, náleží mu za tento den jen 
poměrný díl náhrady mzdy nebo platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu 
nenáleží mzda nebo plat. 
  
 (3) Dohodnutá nebo vnitřním předpisem stanovená výše náhrady mzdy nebo platu i za 
první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti (odstavec 1 část věty druhé za středníkem) dobu 
uvedenou v odstavci 1 části věty druhé za středníkem nebo nad výši uvedenou v odstavci 2 
větě první nesmí převýšit průměrný výdělek (§ 356 odst. 1). 
  
 (4) Náhrada mzdy nebo platu stanovená podle odstavců 2 a 3 se snižuje o 50 %, jde-li 
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o případy, kdy je podle předpisů o nemocenském pojištění nárok na nemocenské v poloviční 
výši 65). 
  
 (5) Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní 
neschopnosti povinnosti uvedené v odstavci 6 větě první, které jsou součástí režimu dočasně 
práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto 
povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout. 
  
 (6) Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně 
práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní 
neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost 
stanovenou zvláštním právním předpisem66) zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu 
a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení 
povinnosti uvedené ve větě první zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam 
s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je 
zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě 
sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní 
neschopnosti67) a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. Zaměstnavatel 
je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce 
neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn 
kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. 
Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností 
uvedených ve větě první. 
____________________ 
61)   § 26 zákona č. 187/2006 Sb. 
62)   § 48 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. 
63)   § 33 zákona č. 187/2006 Sb. 
64)   § 21 a 22 zákona č. 187/2006 Sb. 
64a) § 22 zákona č. 187/2006 Sb. 
65)   § 31 zákona č. 187/2006 Sb. 
66)   § 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. 
67)   § 83 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. 
 

 
3. 

Zákon o vojácích z povolání 
 

§ 68 
Náhrada platu 

 (1) Voják má za nevyčerpanou dovolenou nebo za její poměrnou část nárok na 
náhradu ve výši platu, který odpovídá době nevyčerpané řádné dovolené, pokud řádnou 
dovolenou nebo její poměrnou část nemohl vyčerpat ani do konce následujícího kalendářního 
roku. Náhrada podle věty první se stanoví z platu, který by vojákovi náležel v posledním 
měsíci, kdy mohl tuto dovolenou čerpat. 
  
 (2) Voják je povinen vrátit plat vyplacený za dobu řádné dovolené nebo za její část, na 
niž ztratil nárok nebo na niž mu nárok nevznikl. 
  
 (3) Vojákovi se poskytuje náhrada ve výši platu 
  
a) po dobu prvního měsíce dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, s výjimkou 
prvních 3 dnů výkonu služby, za které se náhrada ve výši platu neposkytuje; dočasnou 
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neschopností ke službě pro nemoc nebo úraz se pro účely tohoto zákona rozumí dočasná 
pracovní neschopnost uznaná podle předpisů o nemocenském pojištění19a), 
  
b) nejdéle po dobu 12 měsíců od počátku neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, které 
voják utrpěl při výkonu služby, v přímé souvislosti s ním nebo pro výkon služby, nebo 
  
c) po dobu, po kterou voják nemůže konat službu pro karanténu nařízenou podle zvláštních 
právních předpisů19b) nebo po kterou je vojákovi nařízena izolace, s výjimkou prvních 3 dnů 
výkonu služby, za které se poskytuje náhrada ve výši 25 60 % platu. 
  
 (4) Nárok na náhradu platu nemá voják, který si úmyslně přivodil dočasnou 
neschopnost ke službě. Náhrada platu ve výši 50 % náleží vojákovi, jestliže si přivodil 
dočasnou neschopnost ke službě 
  
a) zaviněnou účastí ve rvačce; rvačkou se zde rozumí vzájemné napadení nebo fyzický střet 
2 nebo více osob, 
  
b) jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo 
psychotropních látek, nebo 
  
c) při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku. 
  
 (5) Porušil-li voják v období trvání nároku na náhradu platu při neschopnosti ke službě 
režim dočasně práce neschopného pojištěnce, může mu být se zřetelem na závažnost porušení 
náhrada platu snížena nebo odňata. Pokud již byla vyplacena, považují se vyplacené částky za 
přeplatek, který je voják povinen uhradit plátci náhrady platu. 
  
 (6) Při dočasném zproštění výkonu služby po dobu uvedenou v odstavci 3 náleží 
vojákovi náhrada platu, která se krátí obdobně jako v § 67 odst. 1. 
 ____________________ 
19a)  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.  
19b) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých  souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
 

4. 
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

 
 

HLAVA III 
 

SLUŽEBNÍ PŘÍJEM VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH 
 

§ 124 
 (1) Příslušník, který je pověřen zastupováním na jiném služebním místě, má nárok na 
služební příjem ve výši, v jaké by mu náležel, kdyby byl na toto služební místo ustanoven. 
  
 (2) Příslušník, který je zařazen do zálohy činné a je vyslán k výkonu služby k jiné 
organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě, má nárok na služební příjem ve výši 
odpovídající průměrnému služebnímu příjmu, jestliže mu není poskytována odměna za 
vykonanou práci uvedenými subjekty. Je-li tato odměna nižší než služební příjem podle věty 
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první, má nárok na doplatek služebního příjmu. 
  
 (3) Příslušník, který je zařazen do zálohy pro studující nebo zálohy pro přechodně 
nezařazené, má nárok na služební příjem ve výši odpovídající 80 % průměrného služebního 
příjmu. 
  
 (4) Příslušník zařazený do zálohy zvláštní má nárok na služební příjem podle činnosti 
jím vykonávané v této záloze. 
  
 (5) Příslušníkovi se poskytuje služební příjem 
  
a) po dobu prvního měsíce neschopnosti ke službě nebo nařízené karantény, s výjimkou 
prvních 3 dnů výkonu služby, za které se služební příjem při neschopnosti ke službě 
neposkytuje a při nařízené karanténě se poskytuje ve výši 25 60 %, nebo 
  
b) nejdéle po dobu 12 měsíců od počátku neschopnosti ke službě, jde-li o neschopnost ke 
službě v důsledku služebního úrazu nebo nemoci z povolání. 
  
 (6) Příslušník, který je zproštěn výkonu služby, má nárok na služební příjem ve výši 
50 % služebního příjmu odpovídajícího průměrnému služebnímu příjmu; to neplatí, byl-li 
příslušník vzat do vazby. Tento příjem náleží příslušníkovi zproštěnému výkonu služby i po 
dobu uvedenou v odstavci 5. Jestliže se v řízení o kázeňském přestupku, o jednání, které má 
znaky přestupku20) nebo jiného správního deliktu21), anebo o trestném činu neprokáže vina 
příslušníka, doplatí se mu část služebního příjmu, o niž mu byl služební příjem zkrácen. 
  
 (7) Příslušník má za dobu čerpání dovolené nebo služebního volna nárok na služební 
příjem ve výši odpovídající průměrnému služebnímu příjmu. Jestliže příslušník nemohl 
dovolenou vyčerpat do konce následujícího kalendářního roku, náleží mu za ni náhrada ve 
výši služebního příjmu, který odpovídá době nevyčerpané dovolené. 
  
 (8) Příslušník, který nemůže po přechodnou dobu vykonávat službu z provozní příčiny 
nebo jiné překážky ve službě na straně bezpečnostního sboru, má nárok na služební příjem. 
Za překážku ve službě na straně bezpečnostního sboru se považuje též doba jízdy 
v dopravním prostředku na služební cestě, jestliže je konána v době služby, účast na nařízené 
mimořádné preventivní prohlídce, očkování nebo diagnostické zkoušce. 
  
 (9) Příslušník má po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru za dobu, po 
kterou nevykonával službu, nárok na služební příjem ve výši odpovídající průměrnému 
služebnímu příjmu. 
  
 (10) Příslušník zařazený do zálohy činné, který je vyslán k výkonu služby do 
zahraničí, má nárok na služební příjem podle činnosti vykonávané po dobu zařazení v této 
záloze, jestliže mu není poskytována odměna podle mezinárodní smlouvy nebo právního 
předpisu vydaného na jejím základě62a). Je-li tato odměna nižší než služební příjem podle věty 
první, má nárok na doplatek do výše služebního příjmu. 
  
 (11) Příslušník zařazený do zálohy činné, který je vyslán jako národní expert k výkonu 
služby k orgánům Evropské unie62b), má nárok na služební příjem podle činnosti vykonávané 
po dobu zařazení v této záloze. 
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 (12) Nárok na služební příjem nemá příslušník, který si neschopnost ke službě 
úmyslně přivodil. Služební příjem ve výši 50 % náleží příslušníkovi, jestliže si přivodil 
neschopnost ke službě 
  
a) zaviněnou účastí ve rvačce; rvačkou se zde rozumí vzájemné napadení nebo fyzický střet 
2 nebo více osob, nebo 
  
b) jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo 
psychotropních látek. 
  
 (13) Porušil-li příslušník v období trvání nároku na služební příjem při neschopnosti 
ke službě režim dočasně práce neschopného pojištěnce, může mu být se zřetelem na 
závažnost porušení tohoto režimu služební příjem krácen nebo odňat. Pokud již byl vyplacen, 
považují se vyplacené částky za přeplatek, který je příslušník povinen uhradit plátci 
služebního příjmu. 
 ____________________ 
20)   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
21)   Například § 27 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
62a) Například článek 5 odst. 2 a 4 společné akce Rady (2002/210/SZBP) ze dne 11. března 2002 o Policejní misi 

Evropské unie.  
62b) Například rozhodnutí Rady 2003/479/ES ze dne 16. června 2003 o pravidlech pro národní odborníky 

a vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady. 
 
 
 
 

5. 
Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitele státní 

moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců  
Evropského parlamentu  

 
ČÁST PÁTÁ 

 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 34 

 (1) Představiteli, poslanci Evropského parlamentu a soudci náleží plat ode dne, v němž 
splnil zákonné podmínky pro výkon funkce. 
  
 (2) Při současném výkonu dvou funkcí představitele náleží představiteli plat stanovený 
tímto zákonem, který je vyšší. 
  
 (3) Představiteli, jehož výkon funkce se řídí zvláštním právním předpisem 
a zákoníkem práce9) a soudci nenáleží, pokud se dále nestanoví jinak, plat za dobu, po kterou 
dočasně nevykonává funkci z důvodů, pro které se podle zákoníku práce zaměstnancům 
neposkytuje náhrada mzdy10) pokud se dále nestanoví jinak. 
  
 (4) Představiteli, jehož výkon funkce se řídí zvláštním právním předpisem 
a zákoníkem práce, a soudci, kteří byli uznáni dočasně práce neschopnými nebo jim byla 
nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní 
neschopnosti (karantény) plat ve snížené výši, a to ve výši 60 %, s výjimkou prvních 
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3 pracovních dnů, za které při dočasné pracovní neschopnosti plat nepřísluší a při nařízené 
karanténě se plat poskytuje ve snížené výši 25 %. Ostatním představitelům a poslancům 
Evropského parlamentu přísluší v období od čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní 
neschopnosti (karantény) do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti 
(karantény) plat za každý kalendářní den ve snížené výši, a to ve výši 60 % jedné třicetiny 
platu; plat nepřísluší za období prvních 3 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti 
a v období prvních 3 kalendářních dnů nařízené karantény přísluší za každý kalendářní den ve 
snížené výši, a to ve výši 25 60 % jedné třicetiny platu. Plat stanovený podle věty první 
a druhé se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů 
o nemocenském pojištění snižuje na polovinu10a). Výše platu ve snížené výši za jednotlivý den 
se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Při dočasné pracovní neschopnosti vzniklé 
z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se však poskytuje plat v plné výši od 
počátku do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. 
  
 (5) Prezidentu republiky náleží plat i po dobu, po kterou funkci dočasně nevykonává. 
  
 (6) Představiteli a poslanci Evropského parlamentu náleží plat do dne ukončení 
výkonu funkce. 
  
 (7) Soudci náleží plat do dne ukončení pracovního vztahu. 
____________________ 
9)   Například zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1993 Sb., 

o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.  
10)   § 127 a 128 zákoníku práce.  
10a) § 31 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 
  

 
6. 

Zákon o obcích (obecní zřízení) 
 

§ 73 
 (1) Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané 
funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí právní 
předpis. Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce 
a příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se 
vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci 
k trvalému pobytu. Počet obyvatel obce se zaokrouhluje na celé stovky nahoru. 
  
 (2) Měsíční odměna se uvolněným členům zastupitelstva obce v obcích s rozšířenou 
působností, v obcích s pověřeným obecním úřadem, v obcích s matričním úřadem23a)  
a v obcích se stavebním úřadem23b) zvyšuje o částku stanovenou prováděcím právním 
předpisem. 
  
 (3) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva obce funkci z důvodu dočasné 
pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna 
mu nenáleží, nestanoví-li se jinak v odstavci 4; v kalendářním měsíci, v němž z těchto důvodů 
uvolněný člen zastupitelstva obce vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu měsíční 
odměna v poměrné výši. 
  
 (4) Uvolněnému členu zastupitelstva obce měsíční odměna za první 3 kalendářní dny 
dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první 3 kalendářní dny karantény náleží měsíční 
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odměna za každý kalendářní den ve výši 25 60 % jedné třicetiny měsíční odměny a od 
čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do čtrnáctého 
kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény mu náleží měsíční odměna 
za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny. Pro účely stanovení 
výše měsíční odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina měsíční odměny 
upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení 
nemocenského z nemocenského pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle 
věty první se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů 
o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši 
stanovené podle věty první a třetí za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny 
směrem nahoru. 
 
 

 
7. 

Zákon o krajích (krajské zřízení) 
 

§ 48 
 (1) Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané 
funkce a podle počtu obyvatel kraje a ve výši stanovené prováděcím právním předpisem. 
  
 (2) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva funkci z důvodu dočasné pracovní 
neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu 
nenáleží, pokud se nestanoví jinak v odstavci 3; v kalendářním měsíci, v němž z těchto 
důvodů uvolněný člen zastupitelstva vykonával funkci jen po část měsíce, náleží mu měsíční 
odměna v poměrné výši. 
  
 3) Uvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměna za první 3 kalendářní dny 
dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první 3 kalendářní dny karantény náleží měsíční 
odměna za každý kalendářní den ve výši 25 60 % jedné třicetiny měsíční odměny a od 
čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do čtrnáctého 
kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény mu náleží měsíční odměna 
za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny. Pro účely stanovení 
výše měsíční odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina měsíční odměny 
upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení 
nemocenského z nemocenského pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši stanovená podle 
věty první se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle předpisů 
o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši 
stanovené podle věty první a třetí za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny 
směrem nahoru. 
  

 
8. 

Zákon o hlavním městě Praze 
 

§ 53 
 (1) Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně, podle druhu vykonávané 
funkce, ve výši a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Měsíční odměnu 
tvoří pevná složka, stanovená podle druhu vykonávané funkce, a příplatek podle počtu 
obyvatel hlavního města Prahy. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel se vychází 
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z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku na území hlavního města 
Prahy hlášeni k trvalému pobytu. Počet obyvatel se zaokrouhluje na celé stovky nahoru. 
  
 (2) Nevykonává-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy funkci z důvodu 
dočasné pracovní neschopnosti, karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční 
odměna mu nenáleží, pokud se nestanoví jinak v odstavci 4; v kalendářním měsíci, v němž 
z těchto důvodů uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy vykonával funkci jen po 
část měsíce, náleží mu měsíční odměna v poměrné výši. 
  
 (3) Uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy se měsíční odměna 
zvyšuje o částku, která náleží uvolněným členům zastupitelstev obcí, ve kterých působí 
pověřený obecní úřad. Její výše je stanovena prováděcím právním předpisem. 
  
 (4) Uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy měsíční odměna za první 
3 kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nenáleží, za první 3 kalendářní dny 
karantény náleží měsíční odměna za každý kalendářní den ve výši 25 60 % jedné třicetiny 
měsíční odměny a od čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo 
karantény do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény mu 
náleží měsíční odměna za každý kalendářní den ve výši 60 % jedné třicetiny měsíční odměny. 
Pro účely stanovení výše měsíční odměny ve snížené výši podle věty první se jedna třicetina 
měsíční odměny upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro 
stanovení nemocenského z nemocenského pojištění. Měsíční odměna ve snížené výši 
stanovená podle věty první se snižuje o 50 %, jde-li o případy, kdy se nemocenské podle 
předpisů o nemocenském pojištění snižuje na polovinu. Výše měsíční odměny ve snížené výši 
stanovené podle věty první a třetí za jednotlivý kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny 
směrem nahoru. 
  

 
9. 

Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto 
zaměstnanců as ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 

 
 

HLAVA II 
PLAT PŘI DOČASNÉ NESCHOPNOSTI K VÝKONU SLUŽBY 

§ 111 
 Státnímu zaměstnanci, který byl uznán dočasně neschopným k výkonu služby, přísluší 
v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné neschopnosti k výkonu služby za dny, které jsou 
dny výkonu služby, plat ve snížené výši, a to ve výši 60 %, s výjimkou prvních 3 dnů, které 
jsou dny výkonu služby, za které plat při dočasné pracovní neschopnosti nepřísluší a při 
nařízené karanténě přísluší ve výši 25 %. Plat stanovený podle věty první se snižuje o 50 %, 
jde-li o případy, kdy nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění náleží ve výši 
50 %; plat stanovený podle věty první nepřísluší státnímu zaměstnanci, který si úmyslně 
přivodil dočasnou pracovní neschopnost. Dočasnou neschopností k výkonu služby se pro 
účely tohoto zákona rozumí dočasná pracovní neschopnost uznaná podle zvláštního právního 
předpisu52b)  a karanténa nařízená podle zvláštního právního předpisu52c). 
  
____________________  
52b)  § 55 a 57 zákona č. 187/2006 Sb.  
52c) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 


