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Aktuální částky redukčních hranic se vyhlašují sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí; pro 
rok 2013 se jedná o sdělení č. 336/2012 Sb. 

Redukční hranice nejsou stanoveny v zákoně o nemocenském pojištění pevnými částkami, nýbrž 
zákon stanoví princip jejich výpočtu prostřednictvím parametrů používaných v důchodovém 
pojištění. V  kalendářním roce činí první redukční hranice jednu třicetinu součinu všeobecného 
vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění za kalendářní rok, který 
o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukční hranice stanoví (pro redukční 
hranice platné v roce 2013 bude tedy rozhodný všeobecný vyměřovací základ za rok 2011 a 
přepočítací koeficient stanovený na základě zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto 
všeobecného vyměřovacího základu); druhá redukční hranice pak bude činit 1,5násobek částky 
první redukční hranice a třetí redukční hranice 3násobek částky první redukční hranice. Částky 
redukčních hranic se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru, a to až po tomto výpočtu 
jednotlivých redukčních hranic. Aktuální částky redukčních hranic se vyhlašují sdělením 
Ministerstva práce a sociálních věcí; pro rok 2013  se jedná o sdělení č. 336/2012 Sb., kterým 
se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního 
vyměřovacího základu platných v roce 2013. 

Od 1. ledna 2013 

�        první redukční hranice činí 863 Kč, 

�        druhá redukční hranice činí 1295 Kč, 

�        třetí redukční hranice činí 2 589 Kč. 

Redukční hranice používané pro zjištění denního vyměřovacího základu v nemocenském pojištění 
mají význam též pro výpočet náhrady mzdy nebo platu, která náleží v období prvních 14 
kalendářních dnů a v letech 2011 až 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní 
neschopnosti nebo karantény podle § 192 zákoníku práce. Tato náhrada přísluší ve výši 60 % 
průměrného výdělku. Pro účely stanovení této náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný 
výdělek upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet 
nemocenského z nemocenského pojištění, s tím, že pro účely této úpravy se příslušná redukční 
hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění vynásobí koeficientem 0,175, a poté 
zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Výpočtem vychází, že v roce 2013 pro účely této úpravy 
průměrného výdělku: 

�        upravená první redukční hranice činí 151,03 Kč, 

�        upravená druhá redukční hranice činí 226,63 Kč, 

�        upravená třetí redukční hranice činí 453,08 Kč. 

 


