Abstract
Název práce v českém jazyce: Náhrada újmy při pracovních úrazech z pohledu praxe a
judikatury
Tato diplomová práce se zabývá tématem náhrady újmy způsobené zaměstnanci při pracovním
úrazu. Citované téma zpracovává s ohledem na právní úpravu platnou k prosinci roku 2018 a
reflektuje hojnou judikaturu, která s tématem souvisí. Autor se náhradou újmy související
s pracovními úrazy setkal již v rámci svého působení v advokátní kanceláři. Důvodem k volbě
tématu byl proto převážně autorův zájem o problematiku pracovních úrazů a nároků, které
s sebou přináší.
Cílem této práce je podat souhrnný výklad k problematice náhrady újmy způsobené pracovními
úrazy tak, aby práce napomohla k zodpovězení otázek typu, na které konkrétní nároky má daná
strana právo, jak tyto nároky definovat a stanovit jejich výši a také, které konkrétní povinnosti
spojené s pracovními úrazy musí zaměstnanec a zaměstnavatel plnit.
První kapitola pojednává o odpovědnosti za újmu způsobenou pracovními úrazy a také
možnostem zaměstnavatele k liberaci, tedy k možnostem k jejímu zproštění. Kapitola obsahuje
i výklad liberace zaměstnavatele s ohledem na zaměstnance konzumujícího alkohol v míře,
která ho nepřivede do stavu opilosti.
Druhá kapitola obsahuje výklad pojmu újmy vznikající při pracovních úrazech.
V třetí kapitole se autor zaměřil na pojem pracovního úrazu, a to na jeho pozitivní i negativní
vymezení. Přestože se kvalifikační práce zabývá zejména tématem pracovního úrazu, zařadil
autor do této kapitoly rovněž definici nemoci z povolání a článek o rozlišení těchto právních
institutů.
Hlavní část práce, výčet jednotlivých náhrad újmy způsobené pracovním úrazem, je zařazena
do čtvrté kapitoly. Nejvíce prostoru autor věnoval náhradě za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti. Autor se v této kapitole podrobněji vyjádřil k výpočtu jednotlivých
náhrad souvisejících s pracovními úrazy. V rámci jednorázového odškodnění pozůstalých

obsahuje tato kapitola článek ohledně odškodnění pozůstalých dle občanského zákoníku a
článek porovnávající oba druhy odškodnění. Závěrem této kapitoly se autor vyjadřuje
k proporcionalitě výše těchto náhrad a k platnosti, respektive zrušení vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.
Závěrečná, pátá kapitola této práce je věnována jednotlivým právům a povinnostem
zaměstnance a zaměstnavatele, souvisejícími s pracovními úrazy. U jednotlivých povinností
zaměstnavatele autor uvedl i výši pokut, které může inspekce práce zaměstnavateli uložit
v případě nesplnění dané povinnosti.
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