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Nemoc v práci 
Sickness at work 
 
Budete pobírat příspěvky po dobu nemoci? 
 
Pokud vaše pracovní neschopnost trvá nepřetržitě čtyři a více dnů a vyděláváte více 
než 111 liber týdně, máte nárok na statutory sick pay (zkr. SSP - nemocenské 
dávky ze zákona). SSP je peněžní částka, kterou vyplácí zaměstnavatel 
zaměstnancům v době nemoci. Je to minimální částka, na kterou máte nárok, pokud 
jste v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. Ve své pracovní smlouvě můžete mít 
sjednány vyšší nemocenské dávky, než je dáno ze zákona (smluvní nemocenské 
dávky). Měli byste se do pracovní smlouvy podívat, abyste zjistili, na co máte nárok. 
 
Většina pracujících včetně těch, kteří pracují na zkrácený pracovní úvazek, nebo mají 
smlouvu na dobu určitou, či získali práci přes agenturu, splňuje podmínky pro 
pobírání SSP. SSP mohou být vypláceny až 28 týdnů. Smluvní nemocenské dávky 
mohou být vypláceny i delší dobu. Musíte se podívat do své pracovní smlouvy, zda 
se vás toto týká. 
 
Pokud vám nevznikl nárok na SSP, nebo pokud nemoc trvá déle než 28 týdnů, 
zaměstnavatel vám dá formulář SSP1 a vysvětlí, proč SSP1 můžete použít jako 
žádost na zaměstnanecký a podpůrný příspěvek (Employment and Support 
Allowance – zkr. ESA) u místního úřadu sociální správy, pokud nemáte nárok na 
SSP nebo smluvní nemocenské dávky. 
 

Jaká je výše nemocenských dávek? 
 

Budete dostávat buď SSP, nebo pokud máte v pracovní smlouvě sjednané vyšší 
nemocenské dávky, dostanete částku uvedenou ve smlouvě. Nemusí to být částka 
odpovídající vaší normální odměně za práci, ale nesmí být nižší, než je SSP, což 
činí 87,55 liber týdně. 
 
SSP Vám nemohou být vypláceny za první tři dny pracovní neschopnosti. V těchto 
třech dnech máte nárok na nemocenské dávky pouze v případě, že s tím pracovní 
smlouva počítá. Poté byste měli dostávat denní dávky SSP za každý pracovní den 
po dobu trvání pracovní neschopnosti. 
 
Pokud jsou SSP vaším jediným příjmem v době pracovní neschopnosti, můžete si 
zažádat o další příspěvky, jako je například příspěvek na bydlení. Abyste zjistili, na 
jaké příspěvky můžete mít nárok, podívejte se do části „Další pomoc“ na konci tohoto 
listu s přehledem základních skutečností. 
 
 

Oznamování pracovní neschopnosti zaměstnavateli  
 

Pokud můžete, měli byste neprodleně vašemu zaměstnavateli oznámit, že jste 
nemocní a nemůžete chodit do práce. Pokud tak neučiníte, můžete o nemocenské 
dávky přijít (viz níže). Váš zaměstnavatel může mít stanovená pravidla, jak 
postupovat, pokud nemůžete přijít do práce z důvodu nemoci. Může v nich být 
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například stanovena povinnost oznámit nemoc v první den pracovní neschopnosti. 
Tato pravidla jsou součástí pracovní smlouvy a zaměstnavatel vás musí s těmito 
pravidly předem seznámit. Pokud nedodržíte tato pravidla, porušíte podmínky vaší 
pracovní smlouvy. 
 
Pokud pobíráte SSP, zaměstnavatel vám musí SSP vyplácet, i když vy: 
 

 nepředložíte lékařské potvrzení až do osmého dne vaší nemoci 

 nezavoláte do stanovené denní doby, abyste mu sdělili, že jste nemocní 

 nebudete volat častěji než jednou týdně, pokud jste v pracovní neschopnosti 

 nezavoláte sami a požádáte někoho, aby to udělal za vás. 
 
Zaměstnavatel vám nemůže vyplácení SSP z těchto důvodů odepřít. Ovšem 
zaměstnavatel může podobná pravidla stanovit pro vyplácení smluvních 
nemocenských dávek, na které máte nárok. 
 
Je možné, že budete muset vyplnit tzv. self-certification formulář neboli čestné 
prohlášení o pracovní neschopnosti a doložit tak, že jste nemocní. Je možné, že tak 
budete muset udělat, abyste dostali buď SSP, nebo smluvní nemocenské dávky. 
Záleží na tom, jaké pravidla určí váš zaměstnavatel. Více informací o prohlášení a 
kopii formuláře najdete na stránkách GOV.UK: www.gov.uk. Váš zaměstnavatel 
může mít pro své zaměstnance vlastní formulář.  
 

Lékařské potvrzení o neschopnosti 
 

Lékařské potvrzení o neschopnosti (angl. medical certificate) se někdy nazývá fit 
note (záznam o tělesné schopnosti). Doktor může na potvrzení například napsat, že 
nejste schopni pracovat nebo, že můžete pracovat, pokud budou provedeny určité 
změny na vašem pracovišti. 
 
Záleží na vás a vašem zaměstnavateli, zda se domluvíte na tom, jaké změny musí 
být provedeny. Pokud zaměstnavatel odmítne provést změny navrhnuté vaším 
doktorem, bude se váš stav stále považovat jako pracovní neschopnost a budete 
nadále dostávat SSP. 
 
Pokud se uzdravíte dříve, můžete se v případě, že s tím váš zaměstnavatel 
souhlasí, vrátit do práce před datem uvedeným na lékařském potvrzení. Může se 
však stát, že si od vás zaměstnavatel vyžádá nové potvrzení od lékaře, které 
potvrdí, že jste znovu schopni pracovat. 
 

Může zaměstnavatel odmítnout vyplácení nemocenských dávek? 
 

Při pracovní neschopnosti kvůli nemoci 
Pokud jste v neschopnosti a zaměstnavatel vám odmítne vyplácet nemocenské dávky 
po dobu nepřítomnosti v práci zapříčiněné nemocí, může jít z jeho strany o porušení 
zákona. Můžete také podat stížnost k pracovnímu soudu (employment tribunal - 
soud ve Velké Británii pro řešení sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci) pro 
nepoctivé zacházení z důvodu vaší pracovní neschopnosti (diskriminace v nemoci), 
ale pokud jste zaměstnanec, musíte nejprve podat písemnou stížnost vašemu 
zaměstnavateli. Měli byste se poradit se zkušeným poradcem (viz Další pomoc na 
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konci tohoto listu s přehledem základních skutečností). 
 

Neoznámili jste ihned vaše onemocnění 
Pokud neprodleně neoznámíte zaměstnavateli, že jste nemocní, mohli byste přijít o 
část nebo veškeré SSP nebo smluvní nemocenské dávky, pokud jste k tomu neměli 
dobrý důvod. Zaměstnavatel může odmítnout vyplácet smluvní nemocenské dávky 
za dny, kdy nejste v práci a onemocnění jste mu nenahlásili. 
 

Máte několik kratších pracovních absencí 
Pokud jste v pracovní neschopnosti více než čtyřikrát za rok v kratším časovém 
období (čtyři až sedm dní), může se zaměstnavatel obrátit na Zdravotní službu, aby 
si ověřil důvody pro nepřítomnosti v práci, které jste uvedli. Zdravotní službu 
kontaktuje váš zaměstnavatel prostřednictvím úřadu HM Revenue and Customs 
(zkr. HMRC – daňový a celní úřad Jejího Veličenstva). Úřad HMRC může 
kontaktovat vašeho lékaře, aby získali informace o vašich chorobách. Zdravotní 
služba nemůže kontaktovat vašeho lékaře bez vašeho souhlasu. Pokud ve zprávě 
Zdravotní služby bude uvedeno, že jste nebyli v práci bez pádného důvodu, může 
vám zaměstnavatel odmítnout vyplatit SSP. Proti tomuto rozhodnutí se můžete 
odvolat, pokud si myslíte, že není správné. 
 
Pracovní absence jsou dlouhodobého charakteru 
Pokud vaše pracovní neschopnost vždy trvá delší dobu, může se zaměstnavatel 
obrátit na Zdravotní službu, aby rozhodla, zda jste schopni práci vykonávat. Pokud 
bude ve zprávě Zdravotní služby uvedeno, že jste nebyli v práci bez pádného důvodu, 
může vám zaměstnavatel odmítnout vyplatit SSP. Proti tomuto rozhodnutí se můžete 
odvolat, pokud si myslíte, že není správné. 
 

Co můžete udělat, pokud vám zaměstnavatel nechce vyplácet SSP 
Pokud si myslíte, že byste měli dostávat SSP, ale zaměstnavatel je nechce vyplácet, 
měli byste od zaměstnavatele získat jeho stanovisko na formuláři SSP1, kde vysvětlí 
své důvody. Tento formulář byste také měli použít k podání žádosti na 
zaměstnanecký a podpůrný příspěvek, a uvést, že požadujete od HMRC, aby 
posoudili váš nárok na SSP. Tento formulář byste měli zaslat na místně příslušný 
úřad Department for Work and Pensions (zkr. DWP - Ministerstvo práce a důchodů). 
 
Pokud si DWP není jisté, zda na SSP máte nárok, předá kopii vašeho formuláře na 
úřad HMRC, který má na starosti národní pojištění. Pokud chcete mít jistotu, zašlete 
kopii formuláře na místní úřad kompetentní pro národní pojištění (každá kancelář 
HMRC vám může sdělit adresu). 
 
Pokud vám zaměstnavatel odmítne vydat formulář SSP1, měli byste písemně 
požádat o rozhodnutí místní úřad kompetentní pro národní pojištění a nárokovat 
zaměstnanecký a podpůrný příspěvek (ESA) u DWP. Rozhodnutí HMRC je pro 
zaměstnavatele právně závazné. Oba máte právo se proti tomuto rozhodnutí 
odvolat. 
 
Pokud máte nárok na SSP a zaměstnavatel vám je odmítá vyplatit, můžete podat 
žalobu na nezákonné zadržování mzdy k pracovnímu soudu. Nejprve musíte podat 
písemnou stížnost vašemu zaměstnavateli. HMRC může zaměstnavateli, který SSP 
opakovaně nevyplácí, udělit pokutu. 
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Během Vaší dovolené jste v pracovní neschopnosti 
 

Pokud jste na dovolené, a onemocníte tak, že byste měli nárok na pracovní 
neschopenku, můžete požádat vašeho zaměstnavatele, aby počítal vaší dovolenou 
jako pracovní neschopnost a ne dovolenou. Později pak můžete požádat o náhradní 
dny dovolené, o které jste přišli, jelikož jste byli nemocní. 
 
Pokud však chcete brát dny dovolené jako pracovní neschopnost místo dovolené, váš 
zaměstnavatel vám může vyplácet za tuto dobu nemocenskou dávku namísto 
proplácení dovolené. Nemocenské dávky mohou být menší než normální mzda. 
 
Vaše pracovní smlouva by měla stanovit, jak a kdy máte oznámit svému 
zaměstnavateli vaši nemoc a jak vše doložit.   
 

Dostali jste výpověď v době nemoci  
 
Pokud jste propuštěni v době, kdy pobíráte SSP, musí vám zaměstnavatel dát 
formulář SSP1. Ten vysvětluje, proč se SSP již dále nevyplácí. Formulář byste měli 
vyplnit a doručit jej na místní úřad sociální správy k uplatnění nároku ESA. Pokud si 
myslíte, že jste byli propuštěni kvůli nemoci, nebo protože jste žádali o SSP, můžete 
podat žalobu k pracovnímu soudu. Měli byste se ihned poradit se zkušeným 
poradcem pro pracovně právní vztahy. Více informací najdete níže. 
 

Jste propuštěni kvůli pracovní neschopnosti 
Pokud jste v pracovní neschopnosti a zaměstnavatel vás kvůli tomu propustí, může 
jít z jeho strany o porušení zákona. Můžete také podat žalobu k pracovnímu soudu 
pro nepoctivé zacházení z důvodu vaší pracovní neschopnosti (diskriminace v 
nemoci). Nejdříve musíte podat písemnou stížnost. Měli byste se poradit se 
zkušeným poradcem (viz níže). 

 

Další pomoc 
 
Citizens Advice Bureau (Informační kancelář pro občany) 
Kanceláře Citizens Advice Bureau poskytují bezplatné, spolehlivé, objektivní a 
nezávislé poradenství k jakémukoli druhu problémů. Pro nalezení nejbližší kanceláře 
CAB včetně takové, která poskytuje rady e-mailem, klikněte na nejbližší CAB, nebo 
se podívejte do telefonního seznamu pod písmeno C. 
 
Další informace o Adviceguide, které mohou pomoci 

 Řešení sporů v zaměstnání 

 Pracovní neschopnost 

 Diskriminace kvůli postihnutí 

 Zaměstnavatel vám odmítá 
vyplatit plat 

 Diskriminace kvůli postihnutí 

 
Tento list s přehledy základních skutečností sestavuje Citizens Advice, pracovní název National 
Association of Citizen Advise Bureau (Národní asociace poradenských kanceláří pro občany). Jeho 
účelem je poskytnutí pouze základních informací a neměl by být považován za vyčerpávající prezentaci 
zákona k danému problému. Tyto informace se týkají pouze Anglie, Walesu a Skotska. Tento list s 
přehledy základních skutečností byl naposledy aktualizován 6. dubna 2014 a jeho revize probíhá každý 
měsíc. Pokud od doby, kdy jste tento list získali, uběhlo více času, obraťte se prosím na Vaši místní 
kancelář Citizens Advice Bureau kvůli ujištění, zda jsou tyto informace stále aktuální. Nebo navštivte 
naši webovou stránku - www.adviceguide.org.uk - odkud si můžete aktuální znění stáhnout. 
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