
Zaměstnání
STRANA 15

Každý z nás, zaměstnanců, může 
onemocnět, a čerpat kratší či delší 
sociální podporu v nemoci. Od kdy 
na ni máme  nárok?  Zde je přehled.   

V prvních třech dnech nemoci 
To běží tzv. karenční lhůta, ve kte-

ré nemáme nárok na žádnou fi nanč-
ní pomoc. 

Od čtvrtého do čtrnáctého dne 
Obdržíme náhradu mzdy hrazenou 

zaměstnavatelem (60 % redukované-
ho průměrného hodinového výděl-
ku) a vyplácí se jen za pracovní dny.

Od patnáctého dne 
Zaměstnanec je zabezpečen dáv-

kou nemocenského pojištění od 
České správy sociálního zabezpe-
čení. Tato dávka nahrazuje výpa-
dek příjmu během nemoci a náleží 
nemocnému zaměstnanci za každý 
kalendářní den. 

Povinnosti nemocného
Práce neschopní marodi jsou 

povinni dodržovat léčebný režim. 
Pokud je to našemu zdravotnímu 
stavu prospěšné, lékař nám může 
povolit vycházky.

Povinností pacienta je zdržovat se 

na adrese, kterou nahlásil lékaři při 
vyplňování neschopenky. Nemu-
sí to být nutně trvalé bydliště. Léčit 
se můžeme u příbuzných, či na cha-
tě. Kontrolor nás však musí najít na 
nahlášené adrese. 

Označte si zvonek 
a zkontrolujte, zda funguje 
Nezvoní vám asi zvonek, takže jste 

kontrolora neslyšeli? To nás bohužel 
neomlouvá. Ve schránce najdete 
nepříjemné oznámení…

Při kontrole máme totiž, my paci-
enti,  povinnost poskytnout nezbyt-
nou součinnost. Tzn., že byt a zvo-
nek musí být označeny jmenovkou.

Adresu naší léčby můžeme i doda-
tečně změnit. Musíme to ale ozná-

Znáte své povinnosti nemocného?
A kdo nám hradí neschopenku…?

Léčit se můžeme
i u příbuzných

Na nahlášené adrese 
však musíme být 

k dostižení

mit ošetřujícímu lékaři. Samozřejmě, 
i na novém místě si označit zvonek a 
dveře naší jmenovkou. 

Během čerpání „neschopenky“ 
nesmíme pracovat, ani pro své-
ho zaměstnavatele, ani pro nikoho 
jiného.

Při nedodržení povinností pacien-
ta nám hrozí krácení nemocenského 
nebo dokonce pokuta.

Více informací přinášíme v roz-
hovoru s ředitelem Okresní správy 
sociálního zabezpečení ve Žďáře n. 
S. na str. 16. -lko-


