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Dopady zavedení karenční doby v roce 2008 

V roce 2008 zavedla vláda Mirka Topolánka karenční dobu, tj. zaměstnanci přestali dostávat 

peníze za první tři dny nemoci. Přestože v okolních zemích – Slovensku, Maďarsku, Polsku – 

byl v té době horší zdravotní stav než v Česku (podle mezinárodních lékařských srovnávacích 

průzkumů), Češi marodili mnohem více. Zavedením karenční doby se v celé šíři potvrdilo 

zneužívání nemocenského pojištění (i když prvních 14 dní platil zaměstnavatel). 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Rok 2007, kdy ještě karenční doba zavedena nebyla, a rok 2012, kdy dosáhla průměrná 

pracovních neschopnost nejnižší hodnoty, dělí strmý pokles nemocnosti o 38,61 %. Ačkoli 

velmi pozvolný nárůst pracovní neschopnosti od roku 2013 může ukazovat na to, že 

k finančním dopadům na peněženky zaměstnanců se přidaly ještě obavy ze ztráty místa 

v důsledku ekonomické krize (přecházení kratší nemoci nebo braní si dovolené), tak se zcela 

potvrdilo, že první tři dny „nemoci“, které se nezaplatí, mají velmi motivující vliv na chování 

zaměstnanců.  

 

Pokud porovnáme roky 2006 – 2010, kdy došlo k nejprudšímu propadu nemocnosti, tak 

zjistíme, že 

• se snížila neplánovaná absence na pracovištích o 35 % 

• nemocnost se zkrátila z 19 na 13 dnů 
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• průměrný počet nemocných zaměstnanců poklesl o 38 % 

 

Zdroj: IDEA GEORGE EI, Národohospodářský ústav 

Dopady zavedení karenční doby v roce 2008 na pracovní neschopnost 

 

Očekáváné dopady zrušení karenční doby v roce 2019 

Od 1. 7. 2019 se situace vrací o více než jedno desetiletí zpět. Tedy kromě kosmetických změn 

s odvody zaměstnavatelů. 

Zaměstnanci budou pobírat v prvních třech dnech 60 % vyměřovacího základu s tím, že to opět 

platí (prvních celých 14 dní) zaměstnavatel. Od patnáctého dne nemoci přebírá finanční 

náhrady stát ve formě sociálního pojištěni.  

Průměrná pracovní neschopnost v roce 2018 činila 4,47 %. Pokud to porovnáme s rokem 

2007, kdy karenční doba ještě nebyla zavedena, tak je to snížení o 20,46 %. Při neveselém 

scénáři můžeme jednoduchou úvahou usoudit, že se hodnota průměrné pracovní 

neschopnosti vrátí na čísla roku 2007, tj o 20 % výše v porovnání s rokem 2018. Podle 

Hospodářské komory mírné snížení sazby nevyváží finanční a personální dopady způsobené 

zrušením karenční doby. Její výpočet mluví o pěti miliardách navíc z kapes zaměstnavatelů na 

zvýšení náhrad za pracovní neschopnost.  

 

Zdroj: Český statistický úřad 
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Kolik ale skutečně stojí absence zaměstnance podnik? Podívejme se do světa a rozeberme 

dopady absence do detailu. Jako benchmarking začněme severoamerickým trhem, kde 

společnost Society for Human Resource Management společně s firmou Kronos provedla 

rozsáhlou studii mezi 733 průmyslovými podniky. (zdroj: Total Financial Impact of Employee 

Absences in the U.S.). Výsledky studie jsou následující. 

 

USA 

Přímé náklady na placené volno (procento z mezd) 

Celkové přímé náklady na placené volno se skládají 

• z mezd 

• nákladů na přesčasovou práci 

• a mezd náhradních pracovníků  

 

a činily 15,4 % z celkových pracovních nákladů. Z toho 

• náklady na celkovou placenou dobu volna byly 8,1 % 

• náklady na přesčasovou práci byly 5,7 % 

• náklady na náhradní pracovníky, například dočasné zaměstnance nebo agenturní 

pracovníky činily 1,6 % 

 

Nepřímé náklady na placené volno (procento z mezd) 

Nepřímé náklady na celkové placené volno se skládají z tří druhů ztrát produktivity 

• ztráta produktivity v důsledku nahrazení pracovníka v závislosti na typu absence     

22,6 % - 36,6 % 

• ztráta produktivity spolupracovníků 29,5 %  

• ztráta produktivity mistrů 15,7 %  

Při zvažování všech tří typů ztrát produktivity, průměrné celkové náklady na ztrátu produktivity 

(procento z mezd) dosáhly 6,2 %.  

 

Celkové náklady na placené volno (procento z mezd) 

Při zvažování přímých i nepřímých nákladů v souvislosti s placenou dovolenou, dosáhly tyto 

náklady 20,9 % - 22,1 % z celkového balíku peněž určeného na mzdy. Díky tomu je sledování 

a řízení placeného volna stále tím nejvhodnějším nástrojem ke kontrole nákladů spojených 

s placenou absencí.  
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Absence a produktivita   

S absencí zaměstnance je spojena nižší produktivita práce v podniku, což generuje nepřímé 

náklady, které je nutno brát v potaz při výpočtu celkových nákladů na absence. Dopad absence 

zaměstnanců na produktivitu a příjmy byl měřen za použití několika   položek průzkumu, 

včetně celkové otázky týkající se dopadu absencí na produktivitu a tržby organizace, ztráty 

produktivity spolupracovníků a vedoucích, ztráty produktivity při nahrazení pracovníka podle 

typu absence a doby strávené při řízení absencí. 

Podniky byly také požádány o určení jiných dopadů neplánovaných absencí a jejich organizaci. 

Tři čtvrtiny respondentů (75 %) vnímají   vliv neplánované absence zaměstnanců na 

produktivitu a tržby od mírný až po vysoký. Navíc mistři tráví   v průměru 4,2 hodin týdně 

řízením absencí, včetně získání náhradních pracovníků, úpravou pracovních postupů nebo 

poskytováním školení, což odpovídá    210 hodinám   nebo 5,3 týdnům za rok na jednoho 

mistra v podnicích, které fungují 50 týdnů ročně. To znamená, že mistr stráví více jak měsíc 

své pracovní doby v roce pouze tím, že řeší důsledky absence. 

 

Zaměříme se detailněji na druhý typ nákladů, tedy na nepřímé náklady způsobené 

absencí.  

Nepřímé náklady absencí jsou obvykle připisovány třem typům ztrát produktivity  

• nižší produktivitě náhradního pracovníka – například dočasný pracovník nemusí být 

tak dobře obeznámen s technologií a bude méně produktivní 

• ztrátě produktivity spolupracovníků – například zaměstnavatelé v průmyslu zažívají 

dominový efekt, když se zpomalí celá linka, protože přítomní spolupracovníci jsou 

méně produktivní z důvodu pracovních úkonů, které přebírají za absentujícího 

pracovníka 

• ztrátě produktivity mistrů – například klíčovou rolí mistra je zajišťovat bezpečnost, 

kvalitu a produktivitu na pracovišti. Pokud tráví čas v kanceláři zajišťováním 

náhradníků, jejich produktivita prudce klesá. 

Při výpočtu nepřímých nákladů souvisejících se snížením produktivity z důvodu absencí se 

rozlišují tři typy absencí:  

• Neplánovaná náhodná absence do 5 pracovních dní (nemoc, úmrtí blízké osoby, 

ošetřování apod.) 

• Plánovaná absence do pěti pracovních dnů (dovolená nebo osobní volno  

• Delší absence než pět pracovních dnů 

Ztráta produktivity v důsledku nepřítomnosti pracovníka se liší podle typu jeho absence. 

Nejvyšší průměrná ztráta produktivity v souvislosti s neplánovanou absencí činila 36. 6 % a    

nejnižší ztráta produktivity související s plánovanou absencí byla 22,6 %; ztráta produktivity 

způsobená delší absencí (více jak 5 dnů) byla 34,0 %. 

Vzhledem k vyšší četnosti neplánovaných absencí ve srovnání s prodlouženou dovolenou a 

vzhledem k vyšším ztrátám, které neplánovaná absence generuje, může být tato absence 

vnímána jako největší příčina ve smyslu controllingových nákladů. V průměru byli pracovníci 
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v době absence spolupracovníka o 29,5 % méně produktivní a mistři o 15.7 % méně 

produktivní.  

 

Nyní si dejme ztráty produktivity způsobené absencí do světové kontextu. (zdroj: Society for 

Human Resource Management - Total Financial Impact of Employee Across the United States, 

China, Australia,Europe, India and Mexico)  

 

SVĚT 

Ztráta produktivity způsobená nahrazením absentujících pracovníků 

 USA Čína Austrálie Evropa Indie Mexiko 

Neplánovaná absence 36,6 % 26,0 % 26,0 % 31,6 % 35,5 % 31,4 % 

Plánovaná absence 22,6 % 17,8 % 15,2 % 15,2 % 18,4 % 14,3 % 

Absence delší než 5 dnů 34,0 % 32,8 % 18,4 % 21,4 % 34,0 % 25,6 % 

Průměrná ztráta produktivity podniku 31,1 % 25,5 % 19,9 % 22,7 % 29,3 % 23,8 % 

Ztráta produktivity spolupracovníků 29,5 % 27,3 % 34,3 % 24,0 % 26,8 % 40,3 % 

Ztráta produktivity mistrů 15,7 % 17,7 % 18,2 % 17,0 % 23,8 % 26,0 % 

 

 

ZÁPADNÍ EVROPA  

Průzkum byl proveden mezi 120 průmyslovými podniky v Belgii, Francii, Nizozemí, Španělsku 

a Velké Británii. Výsledky jsou následující: 

 

Přímé náklady na placené volno (procento z mezd) 

činily 29,4 % z celkových pracovních nákladů. Z toho 

• náklady na celkovou placenou dobu volna byly 12,3 % 

• náklady na přesčasovou práci byly 6,3 % 

• náklady na náhradní pracovníky, například dočasné zaměstnance nebo agenturní 

pracovníky činily 10,8 % 
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Nepřímé náklady na placené volno (procento z mezd) 

Nepřímé náklady na celkové placené volno se skládají z tří druhů ztrát produktivity 

• ztráta produktivity v důsledku nahrazení pracovníka v závislosti na typu absence     

15,2 % - 31,6 % 

• ztráta produktivity spolupracovníků 24,0 %  

• ztráta produktivity mistrů 17,0 %  

Při zvažování všech tří typů ztrát produktivity, průměrné celkové náklady na ztrátu produktivity 

(procento z mezd) dosáhly 7,8 %.  

 

 

 

Celkové přímé a nepřímé náklady pak na absenci tvořili 36,3 % - 38,3 % všech mzdových 

nákladů. 

 

ČESKO – ztráta produktivity spojená s absencí 

Výše zmíněné studie byly provedeny v roce 2014, kdy u nás dosahovala pracovní neschopnost 

zaměstnanců výše 3,7 %. Vzhledem k tomu, že podobný detailní průzkum mezi českými 

podniky nebyl realizován, můžeme použít zjištěná data k benchmarkingu a případné simulaci 

dopadů absence na mzdové náklady podniku v kontextu zrušení karenční doby. 

Přímé náklady na pokrytí absence jsou zjevné a pochopitelně každý podnik velice bedlivě 

sleduje jejich výši. Co však často bývá skryto a nevyčísleno, jsou nepřímé mzdové náklady 

vznikající nižší produktivitou související s absencí. 
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Znovu se na ně zaměřme, kdy nepřímé náklady absencí jsou připisovány třem typům ztrát 

produktivity:  

• nižší produktivitě náhradního pracovníka – například dočasný pracovník nemusí být 

tak dobře obeznámen s technologií a bude méně produktivní 

• ztrátě produktivity spolupracovníků – například zaměstnavatelé v průmyslu zažívají 

dominový efekt, když se zpomalí celá linka, protože přítomní spolupracovníci jsou 

méně produktivní z důvodu pracovních úkonů, které přebírají za absentujícího 

pracovníka 

• ztrátě produktivity mistrů – například klíčovou rolí mistra je zajišťovat bezpečnost, 

kvalitu a produktivitu na pracovišti. Pokud tráví čas v kanceláři zajišťováním 

náhradníků, jejich produktivita padá 

 

Pokud vyjdeme z hodnot průzkumu ze západní Evropy, tak tyto ztráty tvoří průměrně 7,8 % 

celkových mzdových nákladů, z toho: 

• neplánovaná absence 8,9 % 

• plánovaná absence 6,9 % 

• absence delší než 5 dnů 7,6 % 

 

Simulace dopadů zrušení karenční doby na nepřímé náklady 

Jak negativně ovlivní očekáváné zvýšení neplánované absence nepřímé náklady? Zkusme si 

nasimulovat několik scénářů. Pro zjednodušení předpokládejme, že v roce 2014, kdy 

dosahovala pracovní neschopnost 3,7 %, dosahovala dle benchmarkingu celková hodnota 

nepřímých mzdových nákladů průměrně 7,8 %. Zajímají nás dopady neplánované absence, a 

proto předpokládejme, že plánovaná absence a absence delší než 5 dnů zůstane stejná. 

Zvyšování nepřímých mzdových nákladů na základě reálných dat nemocnosti (procento 

z mzdových nákladů): 

 

 

Simulace dopadů zvýšené neplánované absence  

Nyní si nasimulujme zvyšování nepřímých mzdových nákladů až do výše nemocnosti před 

karenční dobou. Z níže uvedeného grafu vyplývá, že nepřímé náklady spojené se snížením 

produktivity mohou vzrůst ze 7,80 % až na 9,32 % mzdových nákladů, pokud pracovní 

nemocnost dosáhne stejné výše jako před zavedením karenční doby v roce 2007.  

2014 2015 2016 2017 2018

Nemocnost v ČR (%) 3,70 4,06 4,21 4,30 4,47

Neplánovaná absence 8,90 9,77 10,13 10,34 10,75

Plánovaná absence 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90

Absence delší než 5 dnů 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60

Průměr 7,80 8,09 8,21 8,28 8,42

% z mzdových nákladů
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ZÁVĚR 

• Podle mezinárodní studie provedené v západní Evropě je podíl nepřímých nákladů 

spojených s absencí, a tudíž s nižší produktivitou ve výši 7,8 % mzdových nákladů 

• Po zrušení karenční doby a případném návratu nemocnosti do hodnot roku 2007 (před 

zavedením karenční doby) mohou tyto nepřímé náklady narůst průměrně na 9,32 % 

mzdových nákladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud Vás zajímají 3 systematické nástroje ke snížení absence a nimi spojených nákladů 

klikněte ZDE 

PPROI Services, sro  www.pproi.com  
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