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Úvod 

 

Předkládaná disertační práce se zabývá velmi důležitou a trvalou součástí odvětví 

pracovního práva a pracovněprávních či jiných obdobných vztahů, a to problematikou 

pracovních úrazů a nemocí z povolání, a to především z perspektivy odpovědnostního vztahu 

z toho vyplývajícího a vznikajícího, resp. povinností zaměstnavatele k náhradě škody či 

nemajetkové újmy ve vztahu k zaměstnanci a jednotlivých dílčích nároků na náhrady škody či 

nemajetkové újmy, na něž vzniká nárok zaměstnanci, u něhož došlo k úrazovému ději, který 

má podobu pracovního úrazu nebo onemocnění nemocí uznané jako nemoc z povolání.    

Je nepochybné, že problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich 

odškodňování trvale je a vždy určitě bude zásadní součástí pracovního práva, resp. alespoň 

pracovněprávních či jiných obdobných vztahů.  

Tam, kde dochází k výkonu závislé práce, existuje vždy riziko vzniku pracovního úrazu, 

popř. onemocnění nemocí z povolání, a tudíž i vzniku škody či nemajetkové újmy, kterou je 

zasažen pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postižený zaměstnanec či v případě 

smrtelného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání osoby pozůstalé.  

Je zřejmé, že některé provozy jsou vystaveny riziku vzniku pracovních úrazů nebo 

nemocí z povolání více než jiné a že žádná právní úprava – jakkoliv koncipována z hlediska 

prevenčních povinností uložených zaměstnavateli či podmínek vzniku a rozsahu povinnosti 

k náhradě škody či nemajetkové újmy, jakož i bez ohledu na to, zda je zařazena v rámci 

pracovního práva jako zvláštní odpovědnostní druh mezi jednotlivé skutkové podstaty 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu či nemajetkovou újmu způsobené zaměstnavatelem 

zaměstnanci či inkorporována do práva sociálního zabezpečení v podobě veřejnoprávního 

systému úrazového pojištění jakožto součásti sociálního zabezpečení s vlastním systémem 

dávek poskytovaných a vyplácených státem, resp. orgány sociálního zabezpečení – nemůže 

zcela zabránit tomu, aby nedocházelo ke vzniku pracovních úrazů či onemocnění nemocí 

z povolání. 

Je však nezbytné, aby právní úprava pracovních úrazů či nemocí z povolání a jejich 

odškodňování vytvářela efektivní model umožňující v prvé řadě snižování rizik vzniku 

pracovních úrazů či onemocnění nemocí z povolání a v této souvislosti zakotvení, kontrolu           

a vymáhání povinností směřující k jejich předcházení, resp. pro případ, že již k pracovnímu 

úrazu či nemoci z povolání skutečně dojde, efektivní model vedoucí k jejich zjištění a následně 

umožňující osobám oprávněným se domoci vyplacení odškodnění. 
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Předkládaná práce – s ohledem na výše uvedené – si stanovila jako cíl analyzovat               

a zhodnotit aktuální stav právní úpravy pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich 

odškodňování a její uplatňování v praxi, resp. prosazování právní úpravy garantovaných práv   

a nároků osob poškozených, a to v kontextu aktuální právní úpravy a související relevantní 

judikatury, a to především z hlediska jednotlivých dílčích nároků na náhradu škody či 

nemajetkové újmy, na které při škodní události mající podobu pracovního úrazu či nemoci 

z povolání vzniká nárok jím postiženým zaměstnancem či v případě smrtelné škodní události 

pozůstalým, jakož i z hlediska podmínek a rozsahu možného uplatňování nároku na 

odškodňování.  

Předkládaná práce v této souvislosti se rovněž snaží identifikovat diskutabilní                    

či problematické body v systému odškodňování pracovních úrazů či nemocí z povolání                  

a předkládá de lege ferenda možné návrhy, které by mohly vést k úpravě či nápravě,                       

popř. efektivnějšímu fungování stávajícího systému. 

V této souvislosti předkládaná práce analyzuje platné právní předpisy upravující          

tuto problematiku, a to vlastním studiem těchto primárních zdrojů, tj. pramenů práva, tak                

i za pomoci studia odborné literatury vztahující se k této problematice, a především studia            

a analýzy relevantní judikatury, resp. nejčastěji judikatury Nejvyššího soudu ČR (ČSR), a to 

s ohledem na jeho roli sjednotitele judikatury obecných soudů umožňující vyšší míru 

předvídatelnosti soudního rozhodování. 

Předkládaná práce je členěna na osm kapitol, které disertant považuje za vysoce 

relevantní ve vztahu k tématice disertační práce. První kapitola se zabývá obecnější, avšak 

související problematikou odpovědnosti v pracovním právu, a v této souvislosti pojmem               

a druhy právní odpovědnosti a pojmem, druhy a právní úpravou pracovněprávní odpovědnosti, 

včetně obecně problematiky odpovědnosti za škodu (popř. nemajetkovou újmu) způsobenou 

zaměstnancem zaměstnavateli a naopak. Druhá kapitola se následně věnuje již vlastní 

problematice odpovědnosti zaměstnavatele za škodu či nemajetkovou újmu při pracovních 

úrazech a nemocech z povolání, a to obecně s důrazem na pojem a aktuální právní úpravu jak 

ve vztahu k „čistě“ pracovněprávním vztahům, tak i poměrů služebních, jakož i na jistý 

„historický“ exkurz k dlouho předvídané a plánované, a nikdy však nakonec nerealizované 

právní úpravě úrazového pojištění. Třetí a čtvrtá kapitola se věnují vlastním pojmům 

pracovních úrazů a nemocí z povolání a v této souvislosti akcentují vybrané související 

problematiky. Pátá kapitola se v kontextu aktuální právní úpravy a související judikatury věnuje 

povinnostem zaměstnavatelů při pracovních úrazech a nemocech z povolání, a to jak těch 

prevenčních, tak i těch, jež navazují na proběhlou škodní událost. Šestá kapitola se věnuje již 
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vlastnímu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, a tedy jednotlivým druhům 

náhrad, resp. jednotlivým dílčím nárokům na náhradu škody či nemajetkové újmy náležejícím 

zaměstnanci vůči zaměstnavateli (popř. úrazové pojišťovně). Sedmá kapitola se zabývá 

problematikou „ingerence“ úrazové pojišťovny do odškodňování pracovních úrazů nebo 

nemocí z povolání, resp. institutem zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

či nemajetkovou újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, sice a priori ve vnitrostátní 

právní perspektivě ČR, nýbrž rovněž v kontextu práva EU. Osmá kapitola se věnuje možnému 

zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele a v této souvislosti jednotlivým relevantním 

pojmům, resp. institutům. 

Dlužno dodat, že odbornou literaturou vztahující se k vlastní problematice 

odškodňování pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nelze považovat za rozsáhlou. 

Odborná literatura se nejčastěji zabývá touto problematikou v rámci odborných monografií či 

právnických učebnic jakožto jednou ze součástí (kapitol) tématiky pracovního práva, popř.          

ve vztahu ke služebním poměrům součástí tématiky „práva služebních poměrů“, jakož i v rámci 

periodické literatury, tj. článcích v odborných časopisech zabývajících se vybranými aktuálními 

problémy pracovních úrazů a jejich odškodňování. Odborné literatury monografické či 

učebnicové zabývající se komplexně a explicitně toliko problematikou odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání jako celku je pomálu, resp. se jí v tom směru a rozsahu 

publikačně věnuje převážně, ne-li toliko JUDr. Martin Mikyska. 

I tato skutečnost podnítila disertanta k výběru a zpracování jakožto disertační práce 

problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání, resp. odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání, s ohledem na spíše neotřelou povahu této problematiky, jakož i trvale zásadní 

význam jak v intencích pracovněprávních vztahů, tak i obecně a principiálně vztahů 

celospolečenských.  
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1. Odpovědnost v pracovním právu  

 

1.1. Pojem právní odpovědnosti a její druhy 

 

Jedním ze základních právních institutů, jenž je jedním z hlavních předpokladů 

fungování každého právního řádu, je institut právní odpovědnosti, resp. odpovědnostní právní 

vztah. Pojem odpovědnosti je v právním smyslu1 chápán jako sekundární povinnost zatěžující 

toho, kdo porušil primární povinnost (tj. škůdce), ať již zaviněně či nikoliv, popř. sice nedošlo 

k porušení primární povinnosti, nicméně je mu uložena sekundární povinnost v důsledku 

nepříznivému výsledku způsobeného poškozenému a v návaznosti na zákonem uloženou  

odpovědnost za riziko (výsledek), jež je povinen určený odpovědný subjekt snášet.2 

Tato sekundární povinnost, tj. povinnost snášet újmu má sankční povahu a je jedním 

z hlavních nástrojů efektivní realizace odpovědnostního právního vztahu. Bez vhodného 

sankčního mechanismu žádný odpovědnostní vztah nemůže účinně postihnout škůdce,                   

resp. subjekt, který se dopustil protiprávního jednání, popř. v případě odpovědnosti za riziko 

(výsledek) toho, kdo je povinen jej snášet, a to vždy za účelem odškodnění poškozeného 

subjektu.  

Právní odpovědnost lze kvalifikovat různým způsobem. Např. v závislosti na 

konkrétním právním odvětví, v němž se právní odpovědnost realizuje, lze vycházet ze členění 

právní odpovědnosti na odpovědnost soukromoprávní (civilněprávní), pracovněprávní, 

disciplinární, správněprávní (administrativní), trestněprávní, ústavněprávní 

mezinárodněprávní, jakož i odpovědnost evropskounijní.3  

Další členění je založeno na existenci (či absenci) zavinění jakožto významného pojmu 

souvisejícího s institutem právní odpovědnosti; zaviněním – ve formě úmyslu či              

nedbalosti – se rozumí subjektivní (psychický) vztah jednajícího subjektu k jednání a možným 

důsledkům počínání této osoby. V závislosti na existenci zavinění v rámci odpovědnostního 

právního vztahu se rozlišuje odpovědnost za zavinění a odpovědnost bez ohledu na zavinění. 

Odpovědnost za zavinění, tj. odpovědnost subjektivní, vyžaduje ke vzniku 

odpovědnostního právního vztahu existenci zavinění, tj. existenci stanoveného stupně (formy) 

                                                 
1 Nelze opomenout, že odpovědnost má možné různé dimenze,  a to např. politickou, morální a náboženskou. 
2 Srov. např. Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 

2014, str. 303-304 či dále Gerloch, A. Teorie práva. 5. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, str. 160.  
3 Srov. Knapp, V. Teorie práva. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 1995, str. 200 či Gerloch, A. Teorie práva. 5. vydání. 

Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, str. 162-163. 
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zavinění jakožto psychického vztahu odpovědného subjektu k tomuto jednání a jeho 

následkům, a tudíž vyžaduje vždy existenci zaviněného porušení právní povinnosti.  

Odpovědnost bez ohledu na zavinění, tj. objektivní odpovědnost (či odpovědnost za 

výsledek nebo odpovědnost za riziko)4 se ke vzniku odpovědnostního právního vztahu obejde 

bez zaviněného protiprávního jednání a je důsledkem nezaviněného protiprávního jednání nebo 

existence protiprávního stavu. Zpravidla zde přichází v úvahu liberace, tj. možnost se 

z odpovědnosti vyvinit, zejména při vyšší moci. V případě absence možnosti liberace se 

objektivní odpovědnost označuje jako tzv. objektivní odpovědnost absolutní.5 

Funkce právní odpovědnosti je preventivní, tj. snaha o předcházení porušení právní 

povinnosti či negativním důsledkům rizikových aktivit do sféry potencionálních poškozených, 

dále reparační (kompenzační), tj. za účelem odškodnění poškozeného v případě zásahu do jeho 

majetkové sféry, resp. satisfakční v případě zásahu do nehmotného statku, jakož i represivní 

směřující k potrestání škůdce, tj. subjektu odpovědného za porušení primární povinnosti,      

resp. odpovědného za riziko (výsledek).6  

 

1.2. Pracovněprávní odpovědnost  
 

1.2.1. Obecně k pracovněprávní odpovědnosti a jejím druhům 

 

V návaznosti na výše uvedené členění v závislosti na právním odvětví, v rámci kterého 

se konkrétní právní odpovědnost realizuje, je třeba se zabývat problematikou pracovněprávní 

odpovědnosti jakožto tedy z odvětvové perspektivy oblasti, do níž spadá problematika 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech nebo 

nemocech z povolání.  

Pracovněprávní odpovědnost lze chápat jako povinnost odpovědného subjektu snášet 

újmu (sankci) jakožto sekundární pracovněprávní povinnost vyplývající ze zaviněného či 

nezaviněného porušení primární právní povinnosti, resp. v případě odpovědnosti za výsledek 

                                                 
4 Popř. i tzv. odpovědnost za ohrožení; dle Prof. Luboše Tichého k otázce rozdílu mezi subjektivní odpovědností 

na straně jedné a objektivní odpovědností na straně druhé „...Zatímco v prvém případě je totiž odpovědnost 

pojmově závislá na jednání škůdce, v druhém případě jde o odpovědnost na takovém jednání nezávislou, neboť jde 

o odpovědnost za výsledek, resp. za riziko či ohrožení (proto v němčině existuje výstižný termín odpovědnosti za 

ohrožení – Gefährdungshaftung)…“; Tichý, L. K rozlišování mezi tzv. subjektivní a objektivní               

odpovědností – rozsudek NS o povaze odpovědnosti advokáta za škodu. Bulletin advokacie, 1-2/2013, str. 20. 
5 Srov. Gerloch, A. Teorie práva. 5. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, str. 179. 
6 Srov. Gerloch, A. Teorie práva. 5. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, str. 161-162 či Galvas, M. a kol. Pracovní 

právo. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015, str. 676. 
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(riziko) z protiprávního stavu, jestliže k porušení primární povinnosti či protiprávnímu stavu 

došlo v souvislosti s výkonem závislé práce.7   

I v rámci pracovněprávní odpovědnosti – v závislosti na existenci (či absenci) zavinění8 

jakožto subjektivního (psychického) vztahu jednajícího subjektu k jednání a možným 

důsledkům – je možné rozlišovat odpovědnost subjektivní9 jakožto odpovědnost za zavinění           

a odpovědnost bez ohledu na zavinění.10  

Dalším stěžejním členěním pracovněprávní odpovědnosti je členění na odpovědnost za 

škodu a nemajetkovou újmu, odpovědnost za prodlení a odpovědnost za bezdůvodné 

obohacení. 

Toto členění je možné doplnit o odpovědnost za porušení povinnosti zajištěné smluvní 

pokutou, odpovědnost zaměstnavatele za protiprávní převedení na jinou práci,11 odpovědnost 

zaměstnavatele vznikající v případě neplatného rozvázání pracovního poměru12 či při 

okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance.13  

V těchto případech jde o tzv. hmotnou odpovědnost; příkladem nehmotné odpovědnosti 

je např. odpovědnostní vztah vyplývající z povinnosti strpět jednostranné rozvázání 

                                                 
7 Srov. definici pracovněprávní odpovědnosti dle Bělina, M. Pichrt, J a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2017, str. 311; „Pracovněprávní odpovědnost je zvláštní kvalifikovaný 

druh pracovněprávní povinnosti, jejíž vznik jako sekundární povinnosti předpokládá porušení primární právní 

povinnosti.“; dále rovněž dle Galvas, M. Prudilová, M. Pracovní právo ČR po vstupu do EU,                                                 

Brno : CP Books, a. s., 2005, str. 51; „Pracovněprávní odpovědnost je pracovněprávní vztah, který vzniká 

porušením účastníků pracovněprávního vztahu. Tento nový odpovědnostní právní vztah je vztahem sankčním                      

a zakládá subjektům nová práva a povinnosti (poškozený má právo žádat náhradu škody, škůdce má povinnost 

škodu nahradit).“ 
8 Zavinění – dle soudní praxe – lze „charakterizovat jako psychický vztah jednajícího ke svému jednání, které je 

protiprávní, a ke škodě jako následku takového jednání. Zavinění ve formě úmyslu (úmyslné zavinění) je dáno 

tehdy, jestliže jednající věděl, že škodu může způsobit, a chtěl škodu způsobit (úmysl přímý), nebo tehdy, když 

jednající věděl, že škodu může způsobit, a pro případ, že ji způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý). Zavinění 

ve formě nedbalosti (nedbalostní zavinění) je dáno tehdy, jestliže jednající věděl, že škodu může způsobit, ale bez 

přiměřených důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí (nedbalost vědomá), nebo tehdy, jestliže jednající nevěděl, že škodu 

může způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (nedbalost 

nevědomá)“; viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. února 2004, sp. zn. 21 Cdo 1059/2003; k této 

problematice srov. a blíže viz např. Pichrt, J. Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní. 1 vydání.                  

Praha : C. H. Beck, 2015, str. 280 až 281. 
9 Typicky jednotlivé odpovědnostní právní vztahy vyplývající z odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 

zaměstnavateli. 
10 Typicky jednotlivé odpovědnostní právní vztahy vyplývající z odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

způsobenou zaměstnanci.  
11 Tj. v rozporu s ustanovením § 41 Zákoníku práce. 
12 Tj. v rozporu s ustanovením § 70 Zákoníku práce. 
13 Ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 Zákoníku práce. 
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pracovněprávního poměru v případě porušení právní povinnosti14 či odstoupení od pracovní 

smlouvy.15, 16 

Stěžejním druhem pracovněprávní odpovědnosti představuje nepochybně odpovědnost 

za škodu a nemajetkovou újmu, kterou můžeme dále členit – v závislosti na tom, který                          

z účastníků individuálního pracovněprávního vztahu je v postavení škůdce či poškozeného – na 

odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli na straně jedné a odpovědnost 

zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci na straně druhé.  

V rámci odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli se rozlišuje  

obecná odpovědnost za škodu, odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení hrozící škody, 

odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat           

a odpovědnost za ztrátu svěřených věci; v rámci odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

způsobenou zaměstnanci se rozlišuje rovněž obecná odpovědnost za škodu, dále odpovědnost 

za škodu, kterou zaměstnanec utrpěl při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí 

hrozící životu nebo zdraví, odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci na odložených věcech, 

jakož i odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech 

nebo nemocech z povolání. 

 

1.2.2. Právní úprava pracovněprávní odpovědnosti   

 

Pracovněprávní odpovědnost je upravena předně v rámci Zákoníku práce; jakožto 

v právním předpise upravujícím právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, tj.  vztahy pracovněprávní.  

Problematika pracovněprávní odpovědnosti je konkrétně upravena v části jedenácté 

(Náhrada majetkové a nemajetkové újmy), tj. v ustanoveních § 248 až § 275 Zákoníku práce, 

v rámci kterých je upravena problematika předcházení (prevence) vzniku škody a nemajetkové 

újmy a bezdůvodného obohacení, odpovědnost zaměstnance za škodu,17 odpovědnost 

zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu18 a společná ustanovení k náhradě škody                     

a nemajetkové újmy. 

                                                 
14 Tj. v případě okamžitého rozvázání pracovního poměru dle ustanovení § 55 a § 56 Zákoníku práce nebo 

výpovědi dle ustanovení § 52 f) až h) Zákoníku práce. 
15 Ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 Zákoníku práce. 
16 Srov. a blíže viz Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání.                                 

Praha : C. H. Beck, 2014, str. 306-307. 
17 V rámci Hlavy II nazvané „Povinnosti zaměstnance k náhradě škody“. 
18 V rámci Hlavy III nazvané „Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody“. 
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S ohledem na skutečnost, že závislá práce může být rovněž (výjimečně) konána mimo 

rámec základního pracovněprávního vztahu,19 jestliže je upravena zvláštními právními 

předpisy, problematika pracovněprávní odpovědnosti je rovněž upravena zvláštními právními 

předpisy upravující služební poměry jakožto další formu výkonu závislé práce a zvláštní druh 

pracovněprávních vztahů.20  

Zvláštními právními předpisy upravující služební poměry jsou zákon č. 234/2014 Sb., 

o státní službě, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 

Právní úprava pracovněprávní (služební) odpovědnosti, resp. problematiky prevence 

škody a její náhrady ve služebních poměrech včetně problematiky odškodňování pracovních 

(služebních) úrazů a nemocí z povolání je upravena v ustanoveních § 122 až § 125 zákona            

o státní službě, dále v ustanoveních § 93 až § 111 zákona o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů a v ustanoveních § 101 až § 130 zákona o vojácích z povolání.  

Zatímco však zákon o státní službě prakticky v plném rozsahu deleguje právní úpravu 

pracovněprávní (služební) odpovědnosti za škodu včetně zabezpečení státních zaměstnanců při 

služebních úrazech a nemocech z povolání dle tohoto zákona na Zákoník práce,21 zákon                

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jakož i zákon o vojácích z povolání 

obsahují samotnou vlastní právní úpravu pracovněprávní (služební) odpovědnosti (náhrady 

škody), třebaže obdobnou právní úpravou pracovněprávní odpovědnosti, resp. odpovědnosti za 

škodu a nemajetkovou újmu dle Zákoníku práce.   

 

1.3. Odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu v pracovněprávních 

vztazích       
        

1.3.1. Obecně k odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu  

 

Pracovněprávní institut odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu lze vymezit jako 

odpovědnostní vztah mezi zaměstnancem na straně jedné a zaměstnavatelem na straně druhé 

jakožto účastníků individuálního pracovněprávního vztahu, k jehož vzniku dojde při splnění 

                                                 
19 Srov. ustanovení § 3 Zákoníku práce.  
20 Služební poměr je charakterizován jako veřejnoprávní institut, resp. jako institut veřejného práva                              

(či státně-zaměstnanecký poměr), v rámci které – ve srovnání s obecnou právní úpravou pracovněprávních vztahů 

dle Zákoníku práce – je potlačen princip autonomie vůle a rovnost účastníků individuálních pracovněprávních 

vztahů; v rámci služebních poměrů jsou akcentovány povinnosti zaměstnanců a omezena jejich práva; srov. a blíže 

viz Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2014,               

str. 321 či Tomek, P. Nový, K. Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů. Plzeň : Aleš Čeněk. 2006,                 

str. 20 a násl. 
21 Srov. ustanovení § 122 až 125 zákona o státní službě. 
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zákonem stanovených podmínek a který je charakteristický především vznikem nové 

odpovědnostní (sekundární) povinnosti spočívající v povinnosti nahradit způsobenou škodu 

a/či nemajetkovou újmu v návaznosti na porušení primární právní povinnosti zaměstnavatelem 

či zaměstnancem, popř. vznik relevantní právní (škodní) události a vyplývajících z existence    

a realizace individuálního pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.22  

Odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu v pracovněprávních vztazích má a priori 

prevenční (preventivní),23 jejímž záměrem je vést zaměstnavatele, jakož i zaměstnance k tomu, 

aby společným úsilím činili vše potřebné prostřednictvím dodržování právních povinností           

a rozumného či obezřetného jednání při výkonu či dozoru výkonu závislé práce k předcházení 

vzniku škody a nemajetkové újmy, a tím k zamezení případného vzniku odpovědnostního 

vztahu vzniklého způsobením škody či nemajetkové újmy v návaznosti na porušení primární 

právní povinnosti či vzniku právní (škodní) události.  

Pro případ, že již dojde ke vzniku odpovědnostního vztahu mezi zaměstnancem                     

a zaměstnavatelem v podobě založení nové odpovědnostní (sekundární) povinnosti, institut 

odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu plní nepochybně především funkci náhradovou 

(reparační) za účelem odstranění, resp. náhrady způsobené škody či nemajetkové újmy,         

popř. i funkci sankční. 

 

1.3.2. Pojem škody a nemajetkové újmy  

 

Klíčovým pojmem – i v rámci pracovněprávní úpravy odpovědnosti za škodu                       

a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 

jakož i šířeji institutu pracovněprávní odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu – je 

z podstaty věci pojem škody a nemajetkové újmy.  

Pojem škody, tj. materiální újmy, jakož i nemateriální újmy není v Zákoníku práce blíže 

vymezen. V této souvislosti je zapotřebí věnovat pozornost i k obecnému soukromému právu 

představovanému občanským zákoníkem, jakož i k ustálené soudní praxi. 

Ve vztahu k pojmu škody tak např. dle usnesení Ústavního soudu ČR III. ÚS 604/9924 

„Konstantní praxe obecných soudů vychází ze zjištění, že v právní teorii i soudní praxi se 

"škoda" (jako kategorie občanského práva) chápe jako újma, která nastala (se projevuje)              

v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi 

                                                 
22 Dlužno podotknout, že založení pracovněprávní odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu vede ke vzniku 

sekundární (nové odpovědnostní) povinnosti, která nemá vliv na existenci primární právní povinnosti. 
23 Prakticky viz ustanovení § 248 a 249 Zákoníku práce. 
24 Resp. usnesení Ústavního soudu ČR III.ÚS 604/99 ze dne 29. srpna 2000. 
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(a je tedy-nedochází-li k naturální restituci-napravitelná poskytnutím majetkového plnění, 

především poskytnutím peněz). Takto vymezená škoda je právě relevantní škodou, tj. jedním       

z předpokladů, na jejichž základě vzniká odpovědnostní právní vztah“. 

Této ustálené praxi ve vztahu vymezení pojmu škoda v oblasti občanského práva,             

resp. obecného soukromého práva odpovídá i ustanovení § 2894 odst. 1 občanského zákoníku, 

podle něhož „Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na 

jmění (škody).“  

Tudíž pojmem škody se rozumí toliko majetková újma jakožto újma na jmění,                    

tj. v majetkové sféře poškozeného a která je objektivně vyjádřitelná penězi. 

V kontextu definice pojmu škody jakožto újmy na jmění ve smyslu ustanovení § 2894 

odst. 1 Zákoníku práce je třeba obrátit pozornost na definici pojmu jmění dle ustanovení § 495 

občanského zákoníku jakožto souhrnu všeho, co patří osobě, a včetně jejích dluhů. V této 

souvislosti je nezbytné při posuzování rozsahu způsobené škody, tj. utrpěné majetkové újmy 

brát v potaz jak aktivní, tak i pasivní majetkové hodnoty náležející určité osobě.25 

Výchozí tradiční členění škody je představováno skutečnou škodou a ušlým ziskem; 

skutečná škoda (tzv. damnum emergens) odpovídá hodnotě, o kterou se v důsledku škodní 

události snížila hodnota majetku poškozeného, zatímco v případě ušlého zisku                                  

(tzv. lucrum cessans) jde o hodnotu majetku, kterého by poškozený dosáhl, kdyby nestala 

škodní událost,    tj. v důsledku škodní události nedojde ke zvětšení, resp. rozmnožení majetku 

poškozeného, ačkoliv vzhledem ke všem okolnostem bylo možné očekávat, že ke jeho zvětšení 

(rozmnožení) dojde. 

Nemajetkovou újmou je újma, ke které došlo nikoliv v majetkové sféře poškozeného; 

v této souvislosti se někdy o tomto druhy újmy hovoří jako o újmě morální či rovněž 

imateriální.  

Občanský zákoník jakožto obecný soukromoprávní předpis a představitel obecného 

soukromého práva (obdobně jako občanský zákoník z roku 1964) nadále vychází z koncepce, 

že se zásadně hradí majetková újma (škoda), zatímco nemajetková újma jen v případech, kdy 

je to výslovně ujednáno, či je tak výslovně zákonem stanoveno. Obecné předpoklady vzniku 

povinnosti hradit škodu však mají platit i pro vznik povinnosti odčinit nemajetkovou újmu.26  

                                                 
25 Srov. obdobně Švestka, J. Dvořák, J. Fiala, J a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha : Wolters 

Kluwer, 2014, str. 862-863. 
26 Ustanovení § 2894 odst. 2 občanského zákoníku ve spojení s konsolidovaným zněním důvodové zprávy k              

§ 2894 až 2899 občanského zákoníku. 
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Zákonná právní úprava náhrady nemajetkové újmy jakožto zákonná conditio sine qua 

non pro uplatnění nároku na náhradu je v obecném soukromém právu obsažena v ustanovení    

§ 2956 a násl. občanského zákoníku, která upravuje povinnost k náhradě při újmě na 

přirozených právech člověka, s důrazem na povinnosti k náhradu při újmě na přirozených 

právech člověka při ublížení na zdraví či usmrcení, a to včetně zvláštního druhu odpovědnosti 

za nemateriální újmu v podobě tzv. „osobního neštěstí“ ve smyslu ustanovení § 2971 

občanského zákoníku.  

Zákonná právní úprava náhrady nemajetkové újmy v oblasti pracovněprávní 

odpovědnosti je komplexně upravena v Zákoníku práce právě ve vztahu k odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání, a to v podobě zakotvení náhrad za nemajetkovou újmu 

v podobě bolestného a ztížení společenského uplatnění (§ 271c Zákoníku práce ve spojení               

s nařízením vlády č. 276/2015 Sb.) a jednorázového odškodnění pozůstalých (§ 271i Zákoníku 

práce).27 

Nemajetkovou újmu lze obecně chápat jako újmu kvantifikovatelnou v penězích                

a odpovídající negativním dopadům do přirozených práv člověka. V případě nemajetkové újmy 

spočívající v bolesti a vyplývající z poškození zdraví způsobené pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání nemajetková újma představuje újmu odpovídající bolesti spočívající 

v tělesném a duševním strádání v souvislosti s poškozením zdraví, jakož i nepohodlí, stresu či 

životních komplikací spojených s utrpěnou zdravotní újmou, resp. tělesné a duševní strádání 

způsobené poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (včetně stresu, obtíží 

a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví), jakož i léčením                     

a odstraňováním následků poškození zdraví (včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné 

souvislosti se škodní událostí). 

V případě nemajetkové újmy spočívající ve ztížení společenského uplatnění 

nemajetková újma představuje hmotnou satisfakci za újmu odpovídající trvale nepříznivému 

vlivu poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalým následkům          

a psychosociálním dopadům omezujícím nebo měnícím společenské uplatnění poškozeného           

v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.28 

 

 

                                                 
27 Srov. ustanovení § 119 ods. 1 a 2, § 120, § 124 a § 125 zákona o vojácích z povolání a ustanovení § 104, § 105 

a § 110 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
28 Ustanovení § 1 nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 

způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 
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1.3.3. Odpovědnost zaměstnance za škodu       

 

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je subjektivním 

odpovědnostním právním vztahem; k naplnění skutkové podstaty jednotlivých druhů 

odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je totiž vždy zapotřebí prvek 

zavinění, tzn. zaviněné porušení povinností způsobené zaměstnancem. Odpovědnost 

zaměstnance za škodu je tudíž odpovědností za zavinění.  

V kontrapozici k odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnanci, není 

odpovědnost zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci 

odpovědností za zavinění, nýbrž tzv. odpovědností za riziko (výsledek), tj. odpovědností 

objektivní, kde k naplnění skutkové podstaty odpovědnostního vztahu není nikterak 

vyžadováno zaviněné porušení právních povinností, popř. někdy ani porušení právní povinnosti 

a postačí existence protiprávního stavu (samotné škodní události). 

Zákoník práce vymezuje následující čtyři druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli. Jedná se o (i) obecnou odpovědnost, jakož i zvláštní druhy 

odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli v podobě (ii) odpovědnosti za 

nesplnění povinnosti k odvrácení hrozící škody, (iii) odpovědnost za schodek na svěřených 

hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, (iv) odpovědnost za ztrátu svěřených 

věcí.29     

 

1.3.3.1. Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu 

 

Zákoník práce stanoví, že „zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu 

způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním.“30 Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu i v případě, kdy sice škodu 

nezpůsobil zaviněným porušení právní povinnosti, nýbrž škodu způsobil zaměstnavateli 

zaviněným, resp. úmyslným jednáním proti dobrým mravům.31  

K naplnění skutkové podstaty odpovědnosti zaměstnance za škodu32 způsobenou 

zaměstnavateli musí být splněny kumulativně následující předpoklady: 

                                                 
29 Ustanovení § 250 a násl. Zákoníku práce. 
30 Ustanovení § 250 odst. 1 Zákoníku práce. 
31 Ustanovení § 261 odst. 3 Zákoníku práce. 
32 Přičemž podle konstantní judikatury ve smyslu právní úpravy obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

způsobenou zaměstnanci škoda není pouhým souhrnem ztrát vzniklých zaměstnavateli v důsledku činnosti 

zaměstnance, resp. toliko takovou majetkovou újmou, která je důsledkem konkrétního porušení pracovních 

povinností a která je s tímto porušením pracovních povinností v příčinné souvislosti; v případě objektivní 

kumulace více škodních událostí je třeba zkoumat splnění předpokladů odpovědnosti zaměstnance za škodu 
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a) porušení právní (pracovní) povinnosti zaměstnancem33 nebo jednání proti dobrým 

mravům při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním;  

b) vznik škody na straně zaměstnavatele; 

c) zavinění ze strany zaměstnance v případě porušení právní povinnosti (ať již úmyslné či 

nedbalostní povahy) nebo existence úmyslu v případě jednání proti dobrým mravům34 

a   

d) existence příčinné souvislosti mezi porušením právní (pracovní) povinnosti nebo 

jednáním proti dobrým mravům na straně jedné a způsobením škody zaměstnavateli na 

straně druhé.35 

Jestliže škoda byla způsobena také zaměstnavatelem, resp. v důsledku porušením 

povinností z jeho strany,36 dojde k poměrnému omezení odpovědnosti zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli37 a zaměstnanec je povinen hradit jen poměrnou část škody podle 

míry svého zavinění,38 tj. jen v rozsahu odpovídajícím jeho míře zavinění na vzniklé škodě.   

Jestliže zaměstnanec způsobil škodu toliko zaviněně v nedbalostní formě, 

zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu škody v omezené výši, resp. nejvýše 

ve výši odpovídající čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku dosaženého 

zaměstnancem před způsobením škody. Byla-li však škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo 

po zneužití jiných návykových látek, zaměstnavatel je oprávněn požadovat po zaměstnanci 

úhradu celé jemu způsobené škody.39 

Byla-li škoda, za kterou zaměstnanec odpovídá v rámci obecné odpovědnosti, 

způsobena úmyslně, zaměstnavatel je oprávněn po zaměstnanci požadovat vedle skutečné 

škody i náhradu ušlého zisku, tj. náhradu škody spočívající v původně předpokládaném 

                                                 
v každém škodním případě zvlášť;  viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. února 2004, sp. zn. 21 Cdo 

1059/2003. 
33 Právní (pracovní) povinnosti vyplývají pro zaměstnance nejen z obecně závazných právních předpisů, ale                

i z pracovní smlouvy, vnitřních předpisů, popř. i pokyny vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele ve smyslu 

ustanovení § 11 Zákoníku práce; blíže viz Bělina M., Drápal, L. a kol. Zákoník práce. 2. vydání,                                     

Praha: C. H. Beck, 2015, str. 1023-4. 
34 S tím, že existenci zavinění – ať již ve formě úmyslu či nedbalosti – je povinen prokazovat zaměstnavatel; viz 

ustanovení § 250 odst. 3 Zákoníku práce. 
35 Vhodné poznamenat, že tradičně otázka posouzení existence příčinného vztahu mezi porušením právní 

povinnosti jednoho subjektu a vznikem majetkové újmy na straně poškozeného je otázkou skutkovou, nikoli 

právní; např.  rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. února 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001 nebo rozsudek              

ze dne 6. listopadu 2007, 25 Cdo 3334/2006 či usnesení ze dne 28. června 2017, sp. zn. 25 Cdo 731/2017.  
36 Např. protiprávním pokynem. 
37 Ustanovení § 250 odst. 2 Zákoníku práce. 
38 Ustanovení § 257 odst. 4 Zákoníku práce. 
39 Ustanovení § 257 odst. 2 Zákoníku práce. 
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zvětšení majetku poškozeného v návaznosti na škodní událost zaviněnou úmyslně 

zaměstnancem.40 

  

1.3.3.2. Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení hrozící škody  

 

Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody je jedním ze zvláštních druhů 

odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Zákoník práce stanoví, že „na 

zaměstnanci, který vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího zaměstnance na škodu hrozící 

zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno 

bezprostřednímu vzniku škody, může zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě 

škody, která byla zaměstnavateli způsobena, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, 

pokud ji není možné nahradit jinak.“41 

K tomu, aby zaměstnanec odpovídal zaměstnavateli za nesplnění povinnosti 

k odvrácení škody, musí být splněny kumulativně následující podmínky: 

a) porušení právní (pracovní) povinnosti zaměstnancem v podobě absence upozornění 

zaměstnance směřované nadřízenému vedoucímu zaměstnanci na škodu hrozící 

zaměstnavateli nebo absence zakročení proti hrozící škodě; pakliže by včasným 

splněním takto koncipované preventivní (prevenční) povinnosti bylo došlo k zabránění 

bezprostřednímu vzniku škody; 

b) způsobení škody zaměstnavateli; 

c) existence příčinné souvislosti mezi porušením prevenční povinnosti zaměstnance          

na straně jedné a vznikem škody u zaměstnavatele na straně druhé;  

d) zavinění zaměstnance ve formě úmyslu, resp. alespoň ve formě vědomé nedbalosti;          

a  

e) absence možnosti škodu uhradit jinak (např. absence možnosti požadovat náhradu 

škody způsobenou nesplněním prevenční povinnosti po samotném škůdci či po 

pojišťovně). 

 

Pakliže absentuje možnost „nahradit škodu jinak“, zaměstnanci vznikne povinnost 

(pakliže to zaměstnavatel požaduje) podílet se náhradě škody způsobené zaměstnavateli, a to 

v rozsahu přiměřeném okolnostem s tím, že se při určení výše náhrady škody přihlédne 

především k okolnostem bránícím splnění povinnosti, jakož i k významu škody pro 

                                                 
40 Ustanovení § 257 odst. 3 Zákoníku práce. 
41 Ustanovení § 251 odst. 1 Zákoníku práce. 
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zaměstnavatele. Výše náhrady škody způsobené zaměstnavateli úmyslným či vědomým 

porušením prevenční povinnosti ze strany zaměstnance, která může být po něm 

zaměstnavatelem požadována, nesmí překročit částku rovnající se trojnásobku průměrného 

měsíčního výdělku zaměstnance.42 

V souvislosti s formulací prevenční povinnosti zaměstnance splnit povinnost směřující 

k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli, jakož i následně s odpovědností při nesplnění této 

povinnosti a se vznikem škody zaměstnavateli, je stanoveno, že zaměstnanec neodpovídá za 

škodu jím způsobenou při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo 

hrozící životu nebo zdraví. To je však podmíněno tím, že zaměstnanec stav hrozícího škody 

nebo nebezpečí sám úmyslně nevyvolal a při odvracení jednal v souladu s principem 

proporcionality, tj. „počíná si způsobem přiměřeným okolnostem.“43 

 

1.3.3.3. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách  

 

Odpovědnost za „schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat“ je dalším druhem odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 

a patří rovněž ke zvláštním druhům odpovědnosti zaměstnance za škodu. Zaměstnanec 

odpovídá za tuto škodu, tj. schodek vzniklý na hodnotách svěřených zaměstnanci k vyúčtování 

toliko za podmínky, že se zaměstnancem byl předtím uzavřena dohoda o odpovědnosti                     

k ochraně těchto hodnot.44 Za „hodnoty svěřené zaměstnanci k vyúčtování“ se přitom považují 

„hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu 

nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu 

byly svěřeny.“ 45  

Schodek odráží skutečnost, že hodnoty, které se hmotně odpovědný zaměstnanec 

zavázal vyúčtovat, chybí a že není objektivně možné zjistit (jako tomu je v případě obecné 

odpovědnosti dle Zákoníku práce), kdy a jakým způsobem, popř. na jakých hodnotách schodek 

na svěřených hodnotách vznikl, resp. vyjadřuje rozdíl mezi účetním stavem majetku a závazků 

a stavem skutečným (nižším) či rozdíl mezi stavem převzatých (svěřených) hodnot a skutečným 

stavem hodnot, které byly vyúčtovány.46 

                                                 
42 Ustanovení § 258 Zákoníku práce. 
43 Ustanovení § 251 odst. 2 Zákoníku práce. 
44 V případě, kdy zaměstnanec nepřevezme (hmotnou) odpovědnost za svěřené hodnoty, není vyloučena jeho 

obecná odpovědnost; viz např. rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 1959, sp. zn. 21 Co 

737/59.  
45 Ustanovení § 252 odst. 1 Zákoníku práce. 
46 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. května 2002, sp. zn. 21 Cdo 3263/2010. 
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Zjištění svěřených hodnot se zpravidla provádí na základě inventarizace, a to ve smyslu 

ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zjištění schodku na základě 

vyúčtování svěřených hodnot je však možné v některých jednoduchých případech rovněž činit 

porovnáním účetního stavu vyplývajícího z dokladu, jímž zaměstnanec převzal určité hodnoty 

svěřené k vyúčtování na jedné straně a z dokladů (hotovostí, cenin,47 výdajových dokladů), 

jimiž zaměstnanec dokládá fyzický stav v době vyúčtování na straně druhé.  

Vyúčtování těchto hodnot, a to v množství a hodnotě svěřených zaměstnanci                         

(a jeho podpisem stvrzeným), spočívá následně v porovnání hodnoty převzatých cenin a 

hodnoty vyúčtované hotovosti, popř. hodnoty nespotřebovaných cenin. Případný schodek na 

svěřených hodnotách se po vyúčtování rovněž projeví jako inventarizační rozdíl mezi (vyšším) 

účetním stavem a zjištěnou skutečností.48  

K naplnění skutkové podstaty této odpovědnosti musí být splněny kumulativně 

následující předpoklady: 

a) uzavření dohody o odpovědnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, resp. „dohody 

o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování“                                 

(dále jako „dohoda o odpovědnosti“ či „dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty“). 

Dohodu o odpovědnosti může zaměstnanec uzavřít nejdříve v den, kdy dosáhne 18 let 

věku.49 Tato dohoda musí mít písemnou formu;50 

b) způsobení škody zaměstnavateli (ve smyslu vzniklého schodku na svěřených 

hodnotách); 

c) zavinění ze strany zaměstnance (úmyslné či nedbalostní povahy); zavinění ze strany 

zaměstnance u tohoto odpovědnostního druhu se presumuje51 s tím, zaměstnanec se 

zprostí odpovědnosti zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ke vzniku schodku došlo 

zcela nebo zčásti bez jeho zavinění; důkazní břemeno zde nese nikoliv zaměstnavatel, 

nýbrž zaměstnanec.52, 53 

                                                 
47 Např. poukázky na pohonné hmoty, divadelní vstupenky, jízdenky, parkovací lístky atp. 
48 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. července 2012, sp. zn. 21 Cdo 3574/2011. 
49 Ustanovení § 252 odst. 2 Zákoníku práce; srov. ustanovení § 252 odst. 3 Zákoníku práce. 
50 Ustanovení § 252 odst. 4 Zákoníku práce. 
51 Ustanovení § 250 odst. 3 Zákoníku práce. 
52 A to především, jestliže mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami 

nakládat; v případě, kdy třetí osoba odcizí zaměstnanci svěřené hodnoty, za které nese zaměstnanec hmotnou 

odpovědnost, zaměstnanec se může exkulpovat z odpovědnosti za schodek, jestliže prokáže, že schodek vznikl 

zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, a to např. tím, že pachatel vloupáním vytvořil takovou situaci, která mu zabrání 

se svěřenými hodnotami hospodařit a opatrovat je; v této souvislosti je třeba vzít v potaz, zda zaměstnanec pro 

takové jednání třetí osoby nevytvořil porušením svým povinností podmínky; např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 25. března 2002, sp. zn. 21 Cdo 1358/2002. 
53 Ustanovení § 252 odst. 5 Zákoníku práce; ve spojení s ustanovením § 250 odst. 3 Zákoníku práce. 
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V praxi je uzavírána dohoda o odpovědnosti buď s každým zaměstnancem samostatně, 

nebo s více zaměstnanci společně. V prvním případě se jedná o tzv. o individuální hmotnou 

odpovědnost, v druhém případě o společnou hmotnou odpovědnost.  

Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o individuální odpovědnosti, odpovídá tak za 

schodek na svěřených hodnotách sám, je povinen tudíž sám v plné výši nahradit schodek na 

svěřených hodnotách.54  

Při společné odpovědnosti za schodek se neuplatní obecné pravidlo platné pro určení 

rozsahu náhrady škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli,55 podle něhož v případě, kdy 

odpovídá za škodu více zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry svého 

zavinění, nýbrž jednotlivým zaměstnancům se určí podíl náhrady, jež budou muset za vzniklý 

schodek na svěřených hodnotách poškozenému zaměstnavateli uhradit, a to v závislosti na výši 

jejich výdělku a pracovním zařazení, resp. podle poměru dosažených hrubých výdělků společně 

odpovědných zaměstnanců s tím, že výdělek vedoucího těchto zaměstnanců a jeho zástupce se 

započítává ve dvojnásobné výši.56, 57 

Podíl náhrady takto určený jednotlivým společně odpovědným zaměstnancům nesmí 

přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody.58  

V případě, kdy součet takto určených jednotlivých podílů zaměstnanců nepokryje celou 

výši vzniklého schodku na svěřených hodnotách, tj. celou výši zaměstnavateli způsobené 

škody, zbytek jsou povinni uhradit vedoucí a jeho zástupce, a to podle poměru svých 

dosažených hrubých výdělků.59, 60 

Zaměstnanec je oprávněn od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty – v písemné 

formě – odstoupit v případě, kdy (i) vykonává jinou práci, (ii) je převáděn na jinou práci nebo 

na jiné pracoviště, (iii) je překládán, nebo (iv) pokud zaměstnanec písemně upozorní 

zaměstnavatele na „závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se 

                                                 
54 Ustanovení § 259 Zákoníku práce. 
55 Tj. ve smyslu ustanovení § 257 odst. 5 Zákoníku práce. 
56 Ustanovení § 260 odst. 1 Zákoníku práce. 
57 Dlužno podotknout, že v případě, kdy na pracovišti v více zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o hmotné 

odpovědnosti, nebyla dohodnuta společná hmotná odpovědnost, nečiní to jejich individuální dohody o hmotné 

odpovědnosti neplatnými; každý ze zaměstnanců odpovídá za schodek na svěřených hodnotách v plné výši sám, 

tj. nikoliv podle poměru hrubých výdělků hmotnou odpovědností dotčených zaměstnanců a v závislosti na 

zastávané funkci; např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. srpna 2010, sp. zn. 21 Cdo 2426/2008. 
58 S výjimkou vedoucího a jeho zástupce. 
59 Ustanovení § 260 odst. 2 Zákoníku práce. 
60 Jestliže se však při společné odpovědnosti více zaměstnanců zjistí, že schodek nebo jeho část byla zaviněna 

některým ze společně odpovědných zaměstnanců, hradí schodek tento zaměstnanec, a to podle míry svého 

zavinění. Zbývající část vzniklého schodku hradí všichni společně odpovědní zaměstnanci s tím, že podíl náhrady 

škody za schodek, jež mají hradit, se určí zmíněnými obecnými pravidly pro určení náhrady škody při společné 

odpovědnosti zaměstnanců za schodek; viz ustanovení § 260 odst. 3 Zákoníku práce. 
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svěřenými hodnotami“ a zaměstnavatel je v době do 15 kalendářních dnů od obdržení 

písemného upozornění zaměstnavatele neodstraní. V případě společné odpovědnosti za svěřené 

hodnoty zaměstnanec může od dohody o společné odpovědnosti odstoupit rovněž v případě, 

kdy je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho 

zástupce.61, 62 

 

1.3.3.4. Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí  

 

Dalším zvláštním odpovědnostním druhem v rámci odpovědnosti zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli je odpovědnost za ztrátu svěřených věcí, kterou se rozumí 

odpovědnost za ztrátu „nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí 

svěřené zaměstnavatelem zaměstnanci na písemné potvrzení.“63 Jestliže hodnota věci, která má 

být zaměstnavatelem zaměstnanci svěřena, přesahuje 50 000 Kč, musí být – jakožto předpoklad 

odpovědnosti zaměstnance za škodu v podobě ztráty svěřených věcí – uzavřena mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.64  

K naplnění skutkové podstaty odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí musí být tak 

splněny kumulativně následující předpoklady: 

a) svěření věcí (resp. nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných 

věcí) zaměstnanci zaměstnavatelem a stvrzení tohoto svěření písemným potvrzením 

zaměstnance; resp. v případě hodnoty svěřených věcí nad 50 000 Kč65 existence 

uzavřené dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí;66   

b) způsobení škody zaměstnavateli, která odpovídá vzniklé ztrátě svěřených věcí;  

c) zavinění ze strany zaměstnance (úmyslné či nedbalostní povahy); zavinění ze strany 

zaměstnance u tohoto odpovědnostního druhu – stejně jako v případě odpovědnosti za 

schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat – se rovněž 

                                                 
61 Ustanovení § 253 odst. 1 Zákoníku práce. 
62 K zániku dohody o hmotné odpovědnosti, resp. závazku z této dohody dochází při odstoupení od dohody 

zaměstnancem zaměstnavateli dnem doručení tohoto odstoupení, popř. pozdějším dnem uvedeným v odstoupení. 

K zániku závazku z dohody hmotné odpovědnosti dochází rovněž dnem skončení pracovního poměru                          

(§ 253 odst. 2 Zákoníku práce), jakož i dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 
63 Ustanovení § 255 odst. 1 Zákoníku práce. 
64 Ustanovení § 255 odst. 2 Zákoníku práce. 
65 Tuto částku může vláda – dle ustanovení § 255 odst. 7 Zákoníku práce – nařízením zvýšit; dosud se tak nestalo. 
66 Stejně jako pro případ odpovědnosti za svěřené hodnoty, i dohoda o odpovědnosti za svěřené věci musí být 

uzavřena písemně a lze ji uzavřít nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku; ustanovení § 255 odst. 3 

a 5 Zákoníku práce. 
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presumuje67 s tím, že zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela nebo zčásti, jestliže 

prokáže, že ke vzniku schodku došlo zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.68 

Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, může         

od ní odstoupit v případě, kdy mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany 

svěřených věcí proti jejich ztrátě. Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených 

věcí musí být – stejně jako samotné uzavření dohody – musí být provedeno písemně.69 

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, resp. závazek z ní zaniká při 

odstoupení od této dohody dnem doručením odstoupení od této dohody zaměstnancem 

zaměstnavateli, popř. pozdějším dnem uvedeným v odstoupení. K zániku závazku z dohody 

odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí dochází rovněž dnem skončení pracovního poměru,70 

jakož i dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Pokud jde o rozsah náhrady škody při odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, je 

zaměstnanec povinen nahradit ztrátu svěřených věcí v plné výši.71  

 

1.3.4. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu  

 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou 

zaměstnavateli je tzv. objektivním odpovědnostním právním vztahem, kdy k naplnění skutkové 

podstaty jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu a nemajetkovou újmu 

způsobenou zaměstnavateli není zapotřebí prvek zavinění, tzn. zaviněné porušení povinností 

způsobené zaměstnancem.  

K založení odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou 

zaměstnanci není někdy ani zapotřebí, aby došlo k samotnému porušení právní povinnosti             

ze strany zaměstnavatele, resp. sice dojde k porušení právní povinnosti, nicméně porušení 

právní povinnosti se dopustil subjekt odlišný zaměstnavatele.72  

Specifikem institutu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu 

způsobenou zaměstnanci je i skutečnost, že odpovědnost zaměstnavatele může být založena       

i v případě, kdy k žádnému porušení právní povinnosti vůbec nedojde a kdy k založení 

                                                 
67 Ustanovení § 250 odst. 3 Zákoníku práce. 
68 Ustanovení § 255 odst. 6 Zákoníku. 
69 Ustanovení § 256 odst. 1 Zákoníku práce. 
70 Ustanovení § 256 odst. 2 Zákoníku práce. 
71 Ustanovení § 259 Zákoníku práce. 
72 V případě obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci; zaměstnavatel odpovídá          

i za takové porušení svých povinností, k němuž došlo bez subjektivního zavinění jeho zaměstnanců; např. 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. února 2017, sp. zn. 21 Cdo 630/2016. 
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odpovědnosti zaměstnavatele stačí existence zákonem kvalifikované škodní události 

(protiprávního stavu).73  Zaměstnavatel tak odpovídá i v případě, kdy škodu či nemajetkovou 

újmu způsobí i některý z pomocníků, tj. včetně zaměstnance,74 jakož i jakákoliv třetí osoba. 

Tato prakticky poměrně přísná konstrukce odpovědnosti zaměstnavatele za škodu               

a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci jakožto tzv. objektivní odpovědnosti,                         

tj. odpovědnosti bez ohledu na existenci zaviněného porušení právních povinností, popř. i bez 

ohledu na existenci jakéhokoliv porušení právní povinnosti je částečně zmírněna ustanovením 

§ 2917 občanského zákoníku zakládajícím obecně tzv. regresní nárok na náhradu škody či 

nemajetkové újmy, podle něhož kdo je povinen k náhradě škody způsobené jinou osobou, má 

proti ní postih, tj. včetně situace, pakliže zaměstnavatel odpovídá poškozenému zaměstnanci za 

škodu či nemajetkovou újmu, a to v rozsahu odpovídajícím míře této odpovědnosti vůči 

poškozenému zaměstnanci.75 

Navíc v případě, kdy zaměstnavatel prokáže, že škodu – v případě obecné odpovědnosti 

za škodu, odpovědnosti při odvracení škody a odpovědnosti za škodu na odložených            

věcech – rovněž zavinil poškozený zaměstnanec, dojde k poměrnému omezení odpovědnosti 

zaměstnance, a to v rozsahu odpovídajícím míře spoluzavinění zaměstnance.76  

V případě odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu v důsledku 

pracovních úrazů nebo nemocí z povolání může dojít k liberaci, tj. úplnému či částečnému 

zproštění odpovědnosti zaměstnavatele, resp. povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou 

újmu, pakliže zaměstnavatel prokáže, že škoda nebo nemajetková újma vznikla v souvislosti            

se zaviněným porušením právních nebo jiných předpisů či pokynů k zajištění bezpečnosti                       

a ochrany zdraví při práci či v souvislosti s opilostí nebo zneužitím jiných návykových látek 

poškozeným zaměstnancem.77 

Zákoník práce upravuje následující čtyři druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

způsobenou zaměstnanci. Jedná se o (i) obecnou odpovědnost, jakož i zvláštní druhy 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci v podobě (ii) odpovědnosti                

                                                 
73 U zvláštních druhů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu; viz ustanovení § 266 a násl. Zákoníku práce. 
74 Explicitně uvedeno ustanovení § 2914 občanského zákoníku či dále ustanovení § 265 odst. 2 Zákoníku; 

výkladem lze dovodit z ustanoveních týkající se zvláštních druhů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu                      

a nemajetkovou újmu, tj. ustanovení § 266 až 275 Zákoníku práce. 
75 Dříve dle ustanovení § 271 Zákoníku práce účinného do nabytí účinnosti novely Zákoníku práce, resp. zákona 

č. 205/2015 Sb.; touto novelou s účinností ode dne 1. října 2015 došlo – v kontextu slaďování Zákoníku práce 

s novou právní úpravou obecného soukromého práva dle občanského zákoníku –  k vypuštění právní úpravy této 

problematiky ze Zákoníku práce;  protože dle zákonodárce v kontextu nové právní úpravy občanského zákoníku 

věcně do pracovněprávní úpravy nepatří, když upravuje vztah zaměstnavatele a třetí osoby stojící mimo strany 

pracovněprávního vztahu. 
76 Viz ustanovení § 275 Zákoníku práce. 
77 Blíže viz ustanovení § 270 a § 271 Zákoníku práce. 
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za škodu, jež zaměstnanec utrpěl při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí 

hrozící životu nebo zdraví, (iii) odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnanci na odložených 

věcech a (iv) odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou 

zaměstnanci při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání. 

 

1.3.4.1. Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

 

Zákoník práce stanoví,  že „Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, která 

mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních 

povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.“78 „Zaměstnavatel je povinen 

nahradit zaměstnanci též škodu, kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci 

plnění pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem.“ 79 

K naplnění skutkové podstaty obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

způsobenou zaměstnanci musí být splněny kumulativně následující předpoklady: 

a) porušení právní povinnosti nebo úmyslné jednání proti dobrým mravům při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním; s tím, že není rozhodné, kdo se 

porušení právní povinnosti nebo úmyslného jednání proti dobrým mravům dopustil, 

resp. ať to byl sám zaměstnavatelem či třetí osoba, jakož i porušení právní povinnosti 

zaměstnancem jednajícím jménem zaměstnavatele v rámci plnění pracovních úkolů 

zaměstnavatele;80 

b) způsobení škody zaměstnanci; a 

                                                 
78 Ustanovení § 265 odst. 1 Zákoníku práce. 
79 Ustanovení § 265 odst. 2 Zákoníku práce. 
80 Tak např. jestliže zaměstnanec jednající jménem zaměstnavatele (tj. v úmyslu, aby jiného zaměstnance přiměl 

k uzavřením dohody o rozvázání pracovního poměru) ujistí jiného zaměstnance, že může požádat o přiznání 

starobního důchodu, aniž by současně přišel o náhradu ztráty na výdělku (třebaže věděl, resp. musel vědět – a to 

při vynaložení náležité péče, kterou lze po něm rozumně požadovat – že přiznáním starobního důchodu nárok na 

náhradu za ztrátu na výdělku zaniká a že jeho ujištění je nepravdivé), došlo ze strany zaměstnance poskytujícího 

tohoto ujištění k porušení právní povinnosti v rámci plnění úkolů zaměstnavatele. Vznikne-li pak následkem 

porušení této právní povinnosti jinému zaměstnanci, jemuž bylo poskytnuto ujištění, škoda v důsledku pozbytí 

nároku na náhradu za ztrátu na výdělku, která by mu jinak náležela, dojde k založení obecné odpovědnosti za 

škodu způsobenou zaměstnanci; např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. února 2004, sp. zn. 21 Cdo 

1769/2003.  

Dalším příkladem obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci (v důsledku jednání 

jiného zaměstnance jednajícího jménem zaměstnavatele) je situace, kdy zaměstnavatel nesplní povinnost                       

ve smyslu ustanovení § 313 Zákoníku práce vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru potvrzení                                 

o zaměstnání, porušil tím právní povinnost, resp. v rámci plnění úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho 

jménem. Pakliže v důsledku tohoto porušení právní (zákonné) povinnosti spočívající v nevydání potvrzení                       

o zaměstnání byla zaměstnanci způsobena škoda (např. tím, že v důsledku toho nebyl zaměstnán u jiného 

zaměstnavatele, resp. nedosáhl výdělku, který by jinak po přijetí do zaměstnání získal), je tím založena obecná 

odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci; např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne                  

20. března 2003, sp. zn. 21 Cdo 1491/2002. 
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c) existence příčinné souvislosti mezi porušením právní povinnosti nebo úmyslným 

jednáním proti dobrým mravům na straně jedné a vznikem škody u zaměstnance na 

straně druhé.  

Současně je – ve vztahu k obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou 

zaměstnanci – precizováno, že zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním 

prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, aniž by 

k tomuto použití měl souhlas zaměstnavatele. Zaměstnavatel neodpovídá ani za škodu na 

„nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných pro výkon práce“, a k jejichž použití 

zaměstnanec neobdržel souhlas od zaměstnavatele.81 

 

1.3.4.2. Odpovědnost za škodu způsobenou při odvracení hrozící škody nebo nebezpečí 

 

Zákoník práce ukládá zaměstnanci povinnosti v kontextu nutnosti předcházení škodám 

v pracovněprávních vztazích. Zaměstnanec je v tomto směru rovněž povinen zakročit 

k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli, je-li k odvrácení této škody zákroku zapotřebí.82  

Ve vazbě na (s)plnění zakročovací povinnosti může dojít ke vzniku škody na straně 

zaměstnance. Pakliže zaměstnanec při odvracení škody utrpí věcnou škodu, odpovídá za ni 

zaměstnavatel podle ustanovení § 266 odst. 1 Zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení 

„zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci věcnou škodu, kterou utrpěl zaměstnanec při 

odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, jestliže 

škoda nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance a zaměstnanec si počínal způsobem 

přiměřeným okolnostem.“83   

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při odvracení hrozící 

škody nebo nebezpečí představuje další odpovědnostní typ v rámci institutu odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci a v rámci tohoto institutu je jedním                         

ze zvláštních odpovědnostních druhů. 

Z odpovědnosti za škodu způsobenou při odvracení hrozící škody nebo nebezpečí 

vyplývá právo na náhradu škody i ve prospěch zaměstnance, který takto odvracel nebezpečí 

hrozící životu nebo zdraví, jestliže by za škodu odpovídal zaměstnavatel.84  

K naplnění skutkové podstaty tohoto zvláštního druhu odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu způsobenou zaměstnanci musí být splněny kumulativně následující předpoklady:  

                                                 
81 Ustanovení § 265 odst. 3 Zákoníku práce. 
82 Ustanovení § 249 Zákoníku práce. 
83 Odpovědnost za škodu se vztahuje i na účelně vynaložené náklady. 
84 Ustanovení § 266 odst. 2 Zákoníku práce. 
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a) odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, 

jestliže si zaměstnanec při odvracení škody nebo nebezpečí počíná způsobem 

přiměřeným okolnostem; 

b) způsobení věcné škody zaměstnanci;85 a 

c) existence příčinné souvislosti mezi odvracením škody hrozící zaměstnavateli nebo 

nebezpečí hrozící životu nebo zdraví na straně jedné a vznikem škody u zaměstnance 

na straně druhé. 

V případě, kdyby si zaměstnanec – při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo 

nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví – přivodil pracovní úraz, bude zaměstnavatel 

odpovídat zaměstnanci za následky škodní události nikoliv v režimu odpovědnosti za škodu při 

odvracení škody ve smyslu ustanoven § 266 Zákoníku práce, nýbrž v rámci jiného zvláštního 

druhu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci, a to odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci při pracovních 

úrazech a nemocech z povolání ve smyslu ustanovení § 269 a násl. Zákoníku práce. Nárok na 

náhradu věcné škody v tom případě rovněž vznikne, nikoliv však v režimu odpovědnosti 

zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 266 Zákoníku práce, avšak dle ustanovení 271e či 271j 

Zákoníku práce. 

 

1.3.4.3. Odpovědnost na odložených věcech 

 

Samozřejmou každodenní součástí realizace individuálních pracovněprávních vztahů je 

skutečnost, že si zaměstnanec na pracoviště s sebou přináší osobní věci, ať již mu jsou zapotřebí 

k výkonu práce či nikoliv. S ohledem na ochrannou funkci pracovního práva ve vztahu 

k zaměstnanci jakožto slabší strany pracovněprávního vztahu Zákoník práce konstruuje v rámci 

institutu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci odpovědnost na 

odložených věcech jakožto další pracovněprávně odpovědnostní vztah a představuje jeden 

z dalších zvláštních odpovědnostních druhů v rámci odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

způsobenou zaměstnanci.  

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci na odložených věcech 

navazuje na povinnost uloženou zaměstnavateli ve smyslu ustanovení § 226 Zákoníku práce 

zajistit bezpečnou úschovu svršků a ostatních osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle 

nosí do zaměstnání. 

                                                 
85 Jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance. 
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Z tohoto odpovědnostního právního vztahu vzniká zaměstnanci nárok požadovat                 

po zaměstnavateli náhradu škody mu způsobené na věcech, které si zaměstnanec přinesl na 

místo výkonu práce, jde-li o věci, které „se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo 

obvyklém.“86 

K naplnění skutkové podstaty odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou 

zaměstnanci na odložených věcech musí být tak kumulativně následující předpoklady:  

a) odložení osobních věcí zaměstnance v práci, a to při plnění pracovních úkolů nebo                 

v přímé souvislosti s ním; musí jít o věci, které „se obvykle nosí do práce“87 a byly-li 

odloženy na „místě k tomu určeném nebo obvyklém“; 

b) vznik škody na zaměstnancem odložených věcech;   

c) existence příčinné souvislosti mezi odložením věcí zaměstnancem na straně jedné                 

a vznikem škody u zaměstnance na straně druhé.  

Nezbytným reálným předpokladem pro úspěšné uplatnění práva zaměstnance na 

náhradu škody vzniklou na odložených věcech představuje bezodkladné oznámení vzniklé 

škody zaměstnance u zaměstnavatele s tím, že jestliže zaměstnanec neohlásí vzniklou škodu 

nejpozději v subjektivní lhůtě 15 dnů, kdy se o škodě dozvěděl,88 jeho právo na náhradu škody 

se tzv. oslabí, tj. stane se naturální pohledávkou, neboť dojde k promlčení tohoto práva, které 

nebude moci úspěšně uplatit prostřednictvím nástrojů státního donucení, pakliže zaměstnavatel 

následně vznese ve vztahu k uplatněnému nároku zaměstnancem námitku promlčení.89  

Pokud jde o rozsah odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci na 

odložených věcech, resp. „věcech, které se do práce obvykle nosí“, zaměstnavatel odpovídá za 

věcnou škodu způsobenou zaměstnanci v plném rozsahu.  

V případě, kdy škoda vznikne na věcech, které se na pracoviště obvykle nenosí,90 může 

zaměstnanec nárok na náhradu škody sice uplatnit, maximálně však do částky 10 000 Kč,91 

                                                 
86 Ustanovení § 267 odst. 1 Zákoníku práce. 
87 Mezi věci, které se do práce obvykle nosí lze řadit „takové svršky a takové osobní předměty, které vzhledem            

k povaze pracoviště, místním a časovým podmínkám, zaměstnanci zpravidla do zaměstnání nosí“, tj. běžný oděv, 

peněženku, tašku, aktovky (u žen kabelky), přiměřené peněžní částky, hodinky, běžné šperky (prsteny, nikoli však 

např. cennou briliantovou brož) a mobilní telefon; např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. ledna 2017,                   

sp. zn. 21 Cd 2345/2015. 
88 Ustanovení § 267 odst. 2 Zákoníku práce. 
89 Srov. ustanovení 267 odst. 2 Zákoníku práce ve znění účinném do 30. října 2015, který pro tento případ počítal 

s prekluzí práva na náhradu škody. 
90 Osobní automobil, třebaže používaný zaměstnancem k cestě do zaměstnání a zpět nelze považovat za předmět, 

který se obvykle nosí do zaměstnání; viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. ledna 2017,                                

sp. zn. 21 Cdo 2345/2015. 
91 Dle ustanovení § 268 odst. 4 Zákoníku práce vláda může tuto částku zvýšit nařízením.  
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ledaže předmětné věci, na nichž došlo ke vzniku škody k tíži zaměstnance, byly 

zaměstnavatelem převzaty do zvláštní úschovy,92 či škoda na věcech byla způsobena jiným 

zaměstnancem; v těchto případech je zaměstnavatel povinen uhradit škodu v plné výši.93 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Za zvláštní úschovu v případě osobního automobilu podle ustanovení § 268 odst. 2 zák. práce je možné 

považovat jeho zaparkování na hlídaném parkovišti, které k tomu účelu zaměstnavatel zřídil. Nelze jím však 

rozumět parkoviště v areálu zaměstnavatele, které je pouze v dohledu vrátnice nebo hlídače, aniž by zaměstnavatel 

vrátnému uložil hlídat přesně určená parkovací místa. Využití možnosti na pracovišti zaměstnancem uložením 

klíčů od osobního automobilu do trezoru určeného zaměstnavatelem zaměstnancům pro ukládání osobních 

cenných věcí je sice převzetím uložených věcí do zvláštní úschovy, avšak současně to neznamená, že převzetím 

klíčů od dopravního prostředku do trezoru by zaměstnavatel přebíral do zvláštní úschovy i samotný automobil; viz 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. ledna 2017, sp. zn. 21 Cdo 2345/2015. 
93 Viz ustanovení 268 odst. 2 Zákoníku práce. 
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2. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou 

újmu při pracovních úrazech a nemocech z povolání – 

obecně  
 

2.1. K pojmu odpovědnosti zaměstnavatele a k právní úpravě dle Zákoníku 

práce 
 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání je dalším zvláštním odpovědnostním druhem existujícím v rámci 

institutu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci. Odpovědnost 

zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci je odpovědností za výsledek, kdy k založení 

odpovědnosti není zapotřebí zavinění ze strany zaměstnavatele ani porušení právní povinnosti. 

V rámci systematiky Zákoníku práce tento odpovědnostní druh byl původně – od nabytí 

účinnosti dne 1. ledna 2007 zařazen toliko na „přechodnou dobu“ v Přechodných 

ustanoveních94 Zákoníku práce v kontextu očekávaného (a opakovaně odsouvaného) nabytí 

účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců,95 jenž měl zavést veřejnoprávní systém 

úrazového pojištění s vlastním systémem poskytovaných dávek a jenž měl zcela nahradit 

institut odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci 

při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy oblast zabezpečení zaměstnanců při 

pracovních úrazech a nemocech z povolání již tak neměla být součástí odpovědnostních 

právních vztahů vznikajících v individuálních pracovněprávních vztazích, nýbrž jednou                        

z oblastí sociálního zabezpečení. 

V současnosti institut odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu 

způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání je opětovně (a zřejmě již 

natrvalo) nedílnou součástí pracovního práva, tj. institutu pracovněprávní odpovědnosti,             

jakož i opět jedním z druhů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci.  

V tomto smyslu je institut odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu 

způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí povolání zařazen v Části Jedenácté 

Zákoníku práce, a to v dílu Pátém, v rámci ustanovení § 269 až 275 Zákoníku práce. Dlužno 

podotknout, že pracovněprávní úprava odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou 

zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání dle těchto ustanovení Zákoníku práce 

se bude v plném rozsahu vztahovat toliko na právní režim odškodňování pracovních úrazů                  

                                                 
94 Resp. v ustanovení § 365 a násl. Zákoníku práce. 
95 Tj. zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
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a nemocí z povolání, k nimž došlo v rámci základního pracovněprávního vztahu, tj. v rámci 

pracovního poměru, jakož i v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. 

To je dáno tím, že dle ustanovení § 77 odst. 2 Zákoníku práce vztahuje se na práci 

konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce 

v pracovním poměru, ledaže je zde následně explicitně stanoveno jinak s tím, že problematika 

odpovědnosti za škodu či nemajetkovou újmu, resp. odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání zde zmíněna není. Navíc plněním pracovních úkolů se – ve smyslu ustanovení § 273 

Zákoníku práce – rozumí explicitně nejen výkon pracovních povinností vyplývajících                    

z pracovního poměru, ale i z právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo 

pracovní poměr.96 Zaměstnavatel tak odpovídá za pracovní úraz nebo nemoc z povolání 

vztahující se k práci vykonáváné u něho zaměstnancem na základě dohody o pracovní činnosti 

či dohody o provedení práce. 

Výchozím pravidlem odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy je, že 

zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou 

pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním.97 

            V případě vzniku nemoci z povolání zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci 

škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy 

před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, 

kterou byl postižen.98 

K naplnění skutkové podstaty odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou 

újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání musí být tak splněny 

kumulativně následující předpoklady:  

a) existence škodní události na straně zaměstnance, tj. utrpění pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání; 

b) vznik škody nebo nemajetkové újmy na straně zaměstnance (či pozůstalých v případě 

smrtelné škodní události) a; 

c) příčinná souvislost mezi pracovním úrazem nebo nemocí z povolání na straně jedné               

a vznikem škody nebo nemajetkové újmy na straně druhé.99 

                                                 
96 Dále srov. ustanovení § 271a, § 271b, § 271o a 271p Zákoníku práce. 
97 Ustanovení § 269 odst. 1 Zákoníku práce. 
98 Ustanovení § 269 odst. 2 Zákoníku práce. 
99 K tomu srov. (částečně odlišně) např. Bělina, M. Pichrt, J a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2017.  
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Všechny tyto tři předpoklady skutkové podstaty odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

musí být splněny kumulativně. Pouze v případě, kdy dojde k naplnění všech tří předpokladů, 

dojde k založení tohoto odpovědnostního druhu, a zaměstnavatel bude povinen zaměstnanci 

nahradit v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklou škodu nebo 

nemajetkovou újmu.  

Může nastat situace, kdy zaměstnanci vznikne škoda či nemajetková újma následkem 

poškození zdraví zaměstnance, resp. úrazu či onemocnění, aniž by příčinou vzniku škody či 

nemajetkové újmy byl pracovní úraz či nemoc z povolání, tj. nemoc, která byla uznána jako 

nemoc z povolání; není relevantní v tom směru vlastní posouzení zaměstnance; závěr o povaze 

zdravotní újmy představuje právní posouzení.100  

Nesplňuje-li úraz požadavky pracovního úrazu či zjištěné onemocnění není uznáno jako 

nemoc z povolání, resp. újma nevznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, 

újma na zdraví je však vyvolána pracovním podmínkami, přichází v úvahu uplatňování nároku 

v kontextu institutu obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu dle ustanovení § 265 Zákoníku 

práce, resp. odpovědnosti za škodu na zdraví zaměstnance, která mu vznikla při plnění 

pracovních úkolů nebo přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným 

jednání proti dobrým mravům, popř. způsobenou porušením právních povinností v rámci plnění 

úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jménem zaměstnavatele; dle ustanovení § 271n 

odst. 2 Zákoníku práce v případě jiné škody nebo nemajetkové újmy na zdraví než z důvodu 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání platí pro způsob a rozsah její náhrady ustanovení              

o pracovních úrazech.  

Lze říci, že se jedná o specifický případ obecné odpovědnosti za škodu (nemajetkovou 

újmu), kdy, co se týče předpokladů vzniku odpovědnosti, musí být naplněny ty požadované 

předpoklady ve vztahu k obecné odpovědnosti za škodu, tj. musí být nejprve naplněny 

kumulativní předpoklady skutkové podstaty obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

způsobenou zaměstnanci dle ustanovení § 265 odst. 1 nebo odst. 2 Zákoníku práce, přičemž pro 

způsob a rozsah náhrady však platí ustanovení o pracovních úrazech.101 

 

 

                                                 
100 Srov. obdobně blíže viz např. Pichrt, J. Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní. 1 vydání.                        

Praha : C. H. Beck, 2015, str. 299. 
101 Srov. obdobně Tomek, P. Nový, K. Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů. Plzeň : Aleš Čeněk, 

2006, str. 290. 
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2.2. K pojmu odpovědnosti zaměstnavatele a k právní úpravě dle zvláštních 

právních předpisů upravujících služební poměry 
 

Pokud jde o právní úpravu problematiky odškodňování pracovních                                           

(resp. tzv. služebních) úrazů a nemocí z povolání dle zvláštních právních předpisů, tj. právních 

předpisů upravujících služební poměry jakožto zvláštní druhy pracovněprávních vztahů, právní 

úprava je obsažena v ustanoveních § 124 zákona o státní službě, dále v ustanoveních § 100 až 

§ 111 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a v ustanoveních § 115 až § 130 

zákona o vojácích z povolání.  

Stát (služební úřad) odpovídá státnímu zaměstnanci za škodu a nemajetkovou újmu mu 

způsobenou služebním, resp. pracovním úrazem a nemocí z povolání a je mu povinen 

poskytnout náhrady dle Zákoníku práce; právní úprava odškodňování pracovních úrazů                       

a nemocí z povolání státních zaměstnanců ve služebním poměru se řídí za pomoci delegace dle 

delegačního ustanovení § 124 odst. 1 zákona o státní službě ustanovením § 269 až 275 Zákoníku 

práce.102 

Ve smyslu ustanovení § 124 zákona o státní službě ve spojení s ustanovením § 269 

Zákoníku práce za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou státnímu zaměstnanci pracovním, 

resp. služebním úrazem,103 k němuž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým                          

a násilným působením zevních vlivů při plnění služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 

nebo pro plnění služebních úkolů nebo nemocí z povolání odpovídá služební úřad, k němuž byl 

státní zaměstnanec v době úrazu ve služebním poměru, resp. u něhož státní zaměstnanec 

naposledy před jejím zjištěním pracoval za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou 

byl postižen.104 

Stát (bezpečnostní sbor) odpovídá příslušníkům bezpečnostních sborů105 za škodu nebo 

nemajetkovou újmu způsobenou služebním úrazem, tj. úrazem, k němuž došlo při úkonu 

                                                 
102 Zákon o státní službě současně sám akcentuje pojem právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti                      

a ochrany zdraví při výkonu služby a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby s tím, že 

v této souvislosti se však odkazuje na výklad těchto pojmů dle § 349 1 a 2 Zákoníku práce. 
103 Srov. ustanovení § 124 odst. 2 zákona o státní službě. 
104 Podle ustanovení § 124 odst. 3 zákona o státní službě služební úřad odpovídá za škodu způsobenou státnímu 

zaměstnanci jeho majetku pro plnění jeho služebních úkolů i tehdy, nedojde-li ke služebnímu úrazu; srov. a blíže 

viz Pichrt, J. a kol. Zákon o státní službě: komentář, 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 403 až 404 nebo 

Bělecký, M. Zákon o státní službě a zákony související. Komentář. Praha: Vox, 2015, str. 240 až 241. 
105 Tj. fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu; mezi bezpečnostní sbor patří Policie České 

republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České 

republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky 

a informace; viz ustanovení § 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
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majícím přímou souvislost106 s výkonem služby anebo pro výkon služby107 či úrazem utrpěným 

příslušníkem při cestě do místa plnění služebních úkolů a zpět při vyslání na služební cestu, na 

studijní pobyt nebo při převelení.108 Odpovídá jim i za škodu nebo nemajetkovou újmu 

způsobenou nemocí z povolání, jestliže příslušník před jejím zjištěním konal službu                                

v podmínkách, za nichž nemoc z povolání vzniká.109  

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů zakotvuje vlastní úpravu 

– třebaže věcně velmi podobně upravenou ve vztahu k systému Zákoníku práce110 – 

jednotlivých dílčích nároků na náhradu újmy vzniklé příslušníkovi, který utrpěl služební úraz 

nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, jakož i ve prospěch pozůstalých, zemře-li 

příslušník následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání.111  

Stát odpovídá i vojákovi za služební úraz, tj. za škodu na zdraví jím utrpěnou při výkonu 

služby, v přímé souvislosti s ním nebo pro výkon služby, jakož i škodu způsobenou nemocí 

z povolání, a to i tehdy, jestliže občan byl před zjištěním nemoci z povolání vojákem                                 

a ve služebním zařazení vykonával službu, při níž může vzniknout nemoc z povolání, kterou 

byl postižen.112 Zákon o vojácích z povolání rovněž zakotvuje vlastní právní úpravu – rovněž 

věcně velmi podobnou systému dle Zákoníku práce – jednotlivých dílčích nároků na náhradu 

újmy způsobené vojákovi či pozůstalým po vojákovi zemřelém v důsledku služebního úrazu 

nebo onemocnění nemocí z povolání.113 

                                                 
106 Tj. úkon, který je k výkonu služby potřebný nebo který je během služby obvyklý anebo nutný, je konaný před 

počátkem služby nebo po jejím skončení a v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu bezpečnostního 

sboru. Za úkon v přímé souvislosti s výkonem služby je rovněž považováno vyšetření ve zdravotnickém zařízení 

provedené na rozkaz služebního funkcionáře nebo ošetření při první pomoci včetně cesty k němu a zpět. Na straně 

druhé za takový úkon se nepovažuje cesta do služby a zpět, stravování, ošetření, popřípadě vyšetření                                

ve zdravotnickém zařízení ani cesta k němu a zpět, jestliže není konána v objektu bezpečnostního sboru;                           

srov. ustanovení § 100 odst. 2 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
107 Ustanovení § 90 odst. 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
108 Ustanovení § 100 odst. 3 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
109 Za nemoc z povolání se považuje i nemoc, která vznikla tři roky před nabytím účinnosti zákona o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, tj. 1. lednem 2007; vychází se přitom ze seznamu nemocí z povolání 

dle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání; viz ustanovení § 100 odst. 4 

zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
110 Srov. obdobně Řehořová L. Náhrada nemajetkové újmy napříč služebními vztahy. in: Pichrt, J. Kopecký, M. 

Morávek J. Služební vztahy a výkon závislé práce. Praha : Wolters Kluwer, 2016, str. 156. 
111 Blíže viz ustanovení § 101 až 111 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů; tento zákon 

však zakotvuje i jednorázové odškodnění samotných příslušníků postižených služebním úrazem nebo nemocí 

z povolání, jestliže jeho služební poměr skončil podle § 42 odst. 1 písm. h) zákona s ohledem na konstatované 

dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu služby, a to v důsledku služebního úrazu nebo nemoci 

z povolání; jednorázové odškodnění se každoročně zvyšuje; blíže viz ustanovení § 105 zákona o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
112 Jako nemoc z povolání se přitom odškodňuje i nemoc, k jejímuž vzniku došlo před jejím zařazením do seznamu 

nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše tří let před jejím zařazením do seznamu; 

srov. ustanovení § 115 Zákona o vojácích z povolání. 
113 Ustanovení § 116 a násl. zákona o vojácích z povolání; tento zákon i pro služební poměr vojáků z povolání 

zakotvuje i jednorázové odškodnění samotných vojáků postižených služebním úrazem nebo nemocí z povolání           

(§ 120 zákona), resp. toliko těm postiženým vojákům, kteří se stali invalidními v prvním, druhém nebo třetím 
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2.3. K problematice úrazového pojištění zaměstnanců a podstatě tohoto      

systému  
 

Navzdory zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, a tudíž nikdy 

nerealizovaného provádění systému úrazového pojištění zaměstnanců, je třeba (pro účely 

především komplexnosti analýzy problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání) zabývat se i problematikou úrazového pojištění zaměstnanců, a v této souvislosti 

základními principy a pravidly, prostřednictvím nichž měl být systém úrazového pojištění 

realizován.  

Dne 25. dubna 2006 byl přijat zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, který měl společně se Zákoníkem práce, jenž byl přijat v průběhu téhož roku, 

nabýt účinnosti od 1. ledna 2007.  

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců měl vnést do oblasti odškodňování  

zaměstnanců a jim vzniklých škod či nemajetkových újem v důsledku pracovních úrazů nebo 

nemocí z povolání významnou systémovou, ne-li přímo revoluční změnu, a to tím, že tato oblast 

měla být vyjmuta z pracovněprávní oblasti odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, tj. institut 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání již neměl 

být komponentem pracovněprávní odpovědnosti a oboru pracovního práva jako takového. 

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců tak měl opustit dosavadní systém 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání včetně 

institutu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a oblast odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání měla být zařazena do veřejnoprávního systému 

sociálního úrazového pojištění jakožto integrální součást sociálního zabezpečení, tj. spolu 

s důchodovým a nemocenským pojištěním.  

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání měl tudíž provádět stát, a to 

prostřednictvím orgánů sociálního zabezpečení, resp. úrazového pojištění, a to Ministerstva 

práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení114 a za pomoci vlastního dávkového systému měl poškozeným zaměstnancům 

vyplácet dávky, na které jim podle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců vznikne nárok. 

Dosavadní systém pracovněprávní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou 

                                                 
stupni následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání, a to při činnostech, jež zákon o vojácích z povolání 

taxativně specifikuje, a to ve výši stanovených násobků minimální mzdy, a to v závislosti na míře poškození zdraví 

(stupni invalidity) a povaze činnosti, při které došlo k újmě na zdraví (blíže viz ustanovení § 116 odst. 1 až 4 

zákona). 
114 Ustanovení § 2 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
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zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání měl tak nahradit dávkový systém 

úrazového pojištění prováděný státem prostřednictvím orgánů sociálního zabezpečení. 

S ohledem na organizační náročnost přechodu na zcela odlišný systém odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání došlo již během samotného zákonodárného procesu 

přijímání zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců k odložení účinnosti zákona o úrazovém 

pojištění s tím, že zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců měl vstoupit v účinnost dne 1. ledna 

2008.115 

V této souvislosti byla do Zákoníku práce na přechodnou dobu zařazena právní úprava 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, a to 

v rámci přechodných ustanovení.116 Podle ustanovení § 365 odst. 1 Zákoníku práce117 se 

odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání měla řídit 

Zákoníkem práce až do nabytí účinnosti právní úpravy úrazové pojištění zaměstnanců,                 

tj. právě zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců.118 

Třebaže přechodné zařazení odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních 

úrazech a nemocech z povolání do Zákoníku práce bylo plánováno původně na toliko dobu 

jednoho roku, nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců bylo opakovaně,                  

tj. nakonec dokonce čtyřikrát odloženo, a to na základě zákona č. 218/2007 Sb., zákona                        

č. 282/2009 Sb., zákona č. 463/2012 Sb. a zákona č. 182/2014 Sb.  

Důvodem opakovaného odložení nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění 

zaměstnání a následně tak i zachovávání aplikace přechodné úpravy odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání v rámci Zákoníku 

práce jakožto systému pracovněprávní odpovědnosti byla trvající organizační nepřipravenost 

orgánů sociálního zabezpečení pro účely provádění úrazového pojištění zaměstnanců,            

jakož i spory a rozpory jak mezi sociální partnery, tak i mezi odborníky.  

Ostatně jak připouští důvodová zpráva k návrhu zákona č. 182/2014 Sb., již při 

schvalování návrhu zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, tj. v průběhu roku 2006 nebyly 

nijak zohledněny zásadní připomínky formulované ze strany zaměstnavatelských svazů. Tato 

                                                 
115 Srov. obdobně a blíže viz Vysokajová, M. Novelizace právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání v zákoníku práce. Rekodifikace & praxe. 10/2015. 
116 Tj. ustanovení § 365 až 393 Zákoníku práce.  
117 Ve znění účinném do 30. září 2015. 
118 Resp. dle původního znění ustanovení § 365 odst. 1 Zákoníku práce „Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

do dne nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců se řídí odpovědnost zaměstnavatele za 

škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání § 272 až 274 a ustanoveními této hlavy, § 205d zákona                  

č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., 

a vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb., 

vyhlášky č. 74/2000 Sb. a vyhlášky č. 487/2001 Sb.“ 
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důvodová zpráva rovněž konstatovala, že projednávání předešlého návrhu novely zákona                       

o úrazovém pojištění zaměstnanců, tj. návrhu novely zákona z roku 2011, jakož i nově získané 

poznatky MPSV poukazují na to, že mezi příslušnými subjekty zabývajícími se problematikou 

zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu či nemoci z povolání existují zásadní rozpory           

v názorech na jeho další podobu, včetně postoje k tomu, zda má být předvídané a platné (nikoliv 

však účinné) znění zákona o úrazového pojištění zaměstnanců a z toho vyplývající nastolení 

nového systému veřejnoprávního sociálního pojištění s vlastním systémem poskytovaných 

dávek vůbec uváděno v život.119  

Důsledkem opakovaného odkládání zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se tak de 

lege lata přechodná povaha systému institutu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovních úrazech či nemocech z povolání zařazeného dočasně do pracovněprávní 

odpovědnosti v rámci Zákoníku práce de facto stala „právní úpravou trvalou“.  

S ohledem především na trvající organizační nepřipravenost orgánů sociálního 

zabezpečení jakožto předpokládaných orgánů úrazového pojištění, přetrvávající rozpory 

ohledně nové podoby a povahy systému odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, 

jakož i neudržitelnost udržování stávajícího provizoria ve smyslu přechodných ustanovení 

Zákoníku práce vztahujících se k institutu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovních úrazech a nemocech z povolání došlo nakonec ke zrušení zákona o úrazovém 

pojištění zaměstnanců, a to na základě zákona č. 205/2015 Sb., který byl přijat dne 23. července 

2015 a který nabyl účinnosti dne 1. října 2015.120 Zákon o úrazovém pojištění, který byl přijat 

v roce 2006, tak dosud nikdy nenabyl účinnosti, tj. nikdy tak nemohl být uveden v život. 

Dávkový systém úrazového pojištění měl být postaven na poskytování jak peněžních, 

tak i komplementárně naturálních (věcných) dávek. Peněžitými dávkami úrazového pojištění 

měly být (i) úrazový příplatek, (ii) úrazové vyrovnání, (iii) úrazová renta, (iv) bolestné,                       

(v) příspěvek za ztížení společenského uplatnění, (vi) náhrada nákladů spojených s léčením, 

(vii) náhrada nákladů spojených s pohřbem, (viii) jednorázový příspěvek pozůstalému,                    

jakož i (ix) úrazová renta pozůstalého. Naturální (věcnou) dávkou poskytovanou z dávkového 

systému měla být rehabilitace v úrazovém pojištění.121  

V podstatě stejně jako v případě jednotlivých dílčích nároků na náhradu škody či 

nemajetkové újmy dle Zákoníku práce, ve veřejnoprávním systému úrazového pojištění 

                                                 
119 Blíže viz např. sněmovní tisk č. 100; vládní návrh zákona č. 182/2014 Sb. (novela zákona o úrazovém pojištění 

zaměstnanců), trvale dostupný na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=100&CT1=0. 
120 Resp. zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. 
121 Ustanovení § 17 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
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zaměstnanců v závislosti na míře závažnosti následků, jež v důsledku poškození zdraví 

způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání nastanou (tj. zda v důsledku 

zaměstnancem utrpěného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání dojde k poškození na 

zdraví bez následku v podobě smrti poškozeného zaměstnance či ke smrti v návaznosti na jím 

utrpěném pracovním úrazu nebo nemoci z povolání), lze jednotlivé dávky poskytované 

z dávkového systému úrazového pojištění do dvou skupin těchto dávek, a to tedy do dávek 

poskytovaných výhradně zaměstnancům,122 dojde-li v důsledku zaměstnancem utrpěného 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání „toliko“ k poškození na zdraví bez smrtelného 

následku a dávek poskytovaných výhradně pozůstalým, dojde-li v důsledku zaměstnancem 

utrpěného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání k poškození na zdraví se smrtelným 

následkem.123 

Zatímco peněžité dávky jsou v podstatě obdobou jednotlivých dílčích nároků na 

náhradu škody dle Zákoníku práce, zákon o úrazovém pojištění počítal i s dávkou „rehabilitace 

v úrazovém pojištění“ jakožto jedinou věcnou dávkou úrazového pojištění, která mohla být  

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poškozenému zaměstnanci poskytnuta. Tuto 

významnou novinku do systému odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, se kterou 

počítala právní úprava úrazového pojištění zaměstnanců, lze považovat za revoluční změnu 

(resp. toliko snahu), která měla ve prospěch pracovním úrazem či nemocí z povolání dotčených 

zaměstnanců přinést (nad rámec tradičního vyplácení jednotlivých dílčích peněžitých náhrad, 

resp. peněžitých dávek dávkového systému úrazového pojištění) i možnost využívání věcné 

dávky, resp. využívání určitě zpravidla velmi užitečné a prospěšné rehabilitace za účelem 

rekonvalescence a vyléčení poškozeného zaměstnance dotečeného pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání. 

Podle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání poškozenému zaměstnanci mohla být na jeho žádost poskytnuta věcná dávka 

v podobě rehabilitace v úrazovém pojištění, jestliže „míra poškození zdraví činí nejméně 33 % 

a současně jeho společenské uplatnění vyžaduje (a) obnovení nebo získání dovedností                          

ke zmírnění ztráty nebo omezení soběstačnosti, nebo (b) obnovení dosavadních nebo získání 

nových znalostí a dovedností teoretickou nebo praktickou přípravou, umožňujících jeho 

pracovní uplatnění, které bude zdravotně vhodné a kvalifikačně přiměřené.“124 Rehabilitace                

                                                 
122 Do této skupiny patří úrazový příplatek, úrazové vyrovnání, úrazová renta, bolestné, příspěvek za ztížení 

společenského uplatnění, náhrada nákladů spojených s léčením a rehabilitace v úrazovém pojištění. 
123 Do této skupiny patří náhrada nákladů spojených s pohřbem, jednorázový příspěvek pozůstalému a úrazová 

renta pozůstalého. 
124 Ustanovení § 38 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců.  
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v úrazovém pojištění poskytnutá poškozenému zaměstnanci měla být hrazena z prostředků 

úrazového pojištění.125, 126  

Zaměstnanci, u něhož by došlo k poškození na zdraví v důsledku pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání, měl vzniknout nárok na některou z dávek dle podmínek stanovených 

zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.127  

Současně – negativním výčtem – bylo stanoveno, že nárok na dávku nevzniká v případě, 

kdy (i) „k poškození zdraví došlo proto, že zaměstnanec porušil povinnosti vyplývající                             

z právních nebo ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo                 

z pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen 

a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, a tato skutečnost byla 

jedinou příčinou poškození zdraví, nebo (ii) „poškození zdraví si přivodil zaměstnanec                            

v důsledku opilosti nebo zneužití jiných návykových látek stanovených zvláštním právním 

předpisem a zaměstnavatel nemohl poškození zdraví zabránit, a tato skutečnost byla jedinou 

příčinou poškození zdraví.“128  

To se však nemělo uplatnit v případě, kdy poškozený zaměstnanec by utrpěl pracovní 

úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo 

zdraví; při splnění podmínky, že poškozený zaměstnanec by tento stav sám úmyslně 

nevyvolal.129  

I zde se mělo jednat pro účely podmínek vzniku nároku na dávku úrazového pojištění 

jakožto součásti systému veřejnoprávního sociálního pojištění s vlastním systémem 

poskytovaných dávek v podstatě o převzetí ustanovení § 368 Zákoníku práce vylučujícího 

použití ustanovení § 367 Zákoníku práce formulujícího předpoklady pro úplné či částečné 

zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.130 

                                                 
125 Ustanovení § 38 odst. 4 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
126 Rehabilitace v úrazovém pojištění jako věcná dávka úrazového pojištění byla však koncipována jako 

komplementární vůči rehabilitaci poskytované dle zvláštních právních předpisů. Zaměstnanci, u něhož došlo               

k poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, rehabilitaci v úrazovém pojištění bylo totiž možné 

přiznat a z prostředků úrazového pojištění hradit toliko v případě, kdy (i) mu nenáležela rehabilitace podle 

zvláštních právních předpisů, či (ii) tato rehabilitace nemohla postačovat k naplnění účelu specifikovaného 

v ustanovení § 38 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců; viz ustanovení § 38 odst. 2 zákona o úrazovém 

pojištění. Rehabilitace v úrazovém pojištění měla být realizována ve specializovaných rehabilitačních zařízeních 

(dle seznamu stanoveného prováděcím právním předpisem). Umístění zaměstnance k realizaci rehabilitace 

v úrazovém pojištění do konkrétního rehabilitačního zařízení měl zaměstnanci stanovit orgán úrazového pojištění, 

tj. příslušná okresní správa sociálního zabezpečení; viz ustanovení § 38 odst. 3 zákona o úrazovém pojištění 

zaměstnanců. 
127 Ustanovení § 29 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců; srov. ustanovení § 29 odst. 2 až 5 zákona. 
128 Ustanovení § 29 odst. 4 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
129 Ustanovení § 29 odst. 5 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
130 Ve znění účinném do 30. září 2015. 
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Pokud jde o uplatňování nároku na dávky úrazového pojištění v rámci systému 

úrazového pojištění, poškozený zaměstnanec měl svůj nárok na dávky úrazového pojištění 

prostřednictvím předepsaného formuláře u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, 

popř. i v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu 

zvláštního právního předpisu.131, 132  

Ve vztahu k samotné výplatě dávky úrazového pojištění bylo stanoveno, že nárok na 

výplatu dávky vzniká splněním podmínek stanovených zákonem o úrazovém pojištění 

zaměstnanců pro vznik nároku na dávku a na její výplatu s tím, že o přiznání a výplatu dávky 

měl zaměstnanec nebo oprávněný požádat písemně příslušný orgán úrazového pojištění,                

popř. alternativně v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.133 

Dávky úrazového pojištění měly být vypláceny jednorázově; toto obecné pravidlo pro 

způsob a frekvenci výplaty nemělo však platit pro úrazovou rentu přiznanou a vyplácenou 

poškozenému zaměstnanci, ani pro úrazovou rentu pozůstalého, které měly být vypláceny 

opakovaně (měsíčně).134  

Dávky úrazového pojištění měly být vypláceny nejpozději ve lhůtě do jednoho měsíce 

následujícího po dni, v němž došlo stanoveným způsobem k osvědčení nároku na výplatu 

dávky;135 jednorázové dávky do jednoho měsíce v návaznosti na vydání pravomocného 

rozhodnutí o přiznání dávky.136 Opakující se dávky v rámci systému úrazového pojištění 

zaměstnanců měly být vypláceny dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách, stanovených 

příslušným orgánem úrazového pojištění.137, 138  

Dlužno podotknout, že pro případ, kdy by zemřel zaměstnanec nebo oprávněný 

pozůstalý po vzniku nároku na dávku, bylo stanoveno, že nárok na výplatu nevyplacené dávky 

přechází postupně na manžela (manželku), děti a rodiče, jestliže žili s příjemcem v době jeho 

smrti v domácnosti;139 nárok na výplatu těchto dávek neměl tak být předmětem dědictví, ledaže 

není těchto osob.140 

                                                 
131 Tj. zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon                                       

o elektronickém podpisu). 
132 Ustanovení § 29 odst. 3 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
133 Ustanovení § 31odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
134 Ustanovení § 31odst. 2 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
135 Ustanovení § 31odst. 3 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
136 Ustanovení § 31odst. 4 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
137 V případě, kdy by výše opakující se dávky činila méně než 300 Kč měsíčně, příslušný orgán úrazového pojištění 

měl mít oprávnění stanovit, že peněžitá dávka bude vyplácena v delších než měsíčních lhůtách, nejdéle však za 

období, jež nepřesahuje 6 měsíců. 
138 Ustanovení § 31odst. 5 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
139 Resp. podmínka žití v domácnosti nemusela být splněna u dětí, pakliže by jim vznikl nárok na sirotčí důchod 

po zemřelém. 
140 Ustanovení § 36 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
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2.4. Vybrané specifické otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání – odškodňování v tzv. faktických pracovněprávních vztazích 
 

Za zmínku nepochybně stojí i problematika nároku na odškodnění pracovního úrazu 

nebo nemoci, k němuž dojde v rámci faktického pracovněprávního vztahu.  

Zaměstnavatel odpovídá za újmu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 

přičemž, jak výše uvedeno, předpokladem odpovědnosti zaměstnavatele je existence 

pracovního úrazu, resp. zjištění nemoci z povolání, vznik újmy a příčinná souvislost mezi 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání na straně jedné a vznikem újmy na straně druhé.  

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu 

vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, jakož i pro plnění pracovních úkolů, resp. 

škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy 

před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, 

kterou byl postižen. Tudíž musí jít o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, k nimž došlo 

v kontextu pracovněprávního vztahu. Pracovněprávní vztahem je v této souvislosti nejen 

některý ze základních pracovněprávních vztahů, ale rovněž právní vztah při tzv. faktickém 

pracovním poměru. 

Podle ustanovení § 6 Zákoníku práce je zaměstnancem fyzická osoba, která se zavázala 

k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu; ve světle systematického výkladu 

a kontextu konstatní judikatury je třeba jej vykládat tak, že postavení zaměstnance (a ochrana 

z tohoto statusu vyplývající) může být založeno třemi způsoby, a to uzavřením platné pracovní 

smlouvy nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, v souladu se 

Zákoníkem práce, dále uzavřením pracovní smlouvy nebo některé z dohod ústně či 

konkludentně141 nebo bez uzavření platné pracovní smlouvy  nebo dohody, pokud dochází                 

k výkonu závislé práce v tzv. faktickém pracovním poměru.142 

V případě, kdy nejsou platně sjednány podstatné náležitosti pracovní smlouvy dle 

ustanovení § 34 Zákoníku práce, nevznikne platně pracovní poměr, nýbrž tzv. faktický pracovní 

poměr jakožo právní vztah, v rámci něhož zaměstnanci na straně jedné a zaměstnavateli na 

straně druhé vzniknou některá práva a povinnosti podle Zákoníku práce.143 

                                                 
141 Takový postup je sice v rozporu s pravidly Zákoníku práce, avšak stále zakládá platný pracovněprávní vztah. 
142 Např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 10. srpna 2017, sp. zn. I. ÚS 615/17. 
143 Srov. Hůrka, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, str. 129. 
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Ke vzniku některého ze základních pracovněprávních vztahů dochází na základě 

projevů vůle učiněných způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co chtěli zaměstnanec                  

a zaměstnavatel projevit, tj. za takových okolností nevyvolávajících pochybnost o tom, že 

projevy vůle zaměstnance a zaměstnavatele směřovaly ke sjednání pracovní smlouvy, dohody 

o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti určitého obsahu.  

Je třeba vždy zkoumat, zda mezi účastníky nevznikl některý z pracovněprávních vztahů, 

tj. platná pracovní smlouva nebo některá z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

tj. dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, tj. popř. včetně toho, zda  

„alespoň“ nevznikl faktický pracovněprávní vztah, resp. faktický pracovní poměr. Pro účely 

zjištění, ke vzniku jakého právního vztahu mezi účastníky došlo nejsou rozhodující subjektivní 

představy účastníků o jejich vztazích, relevantní je toliko zhodnocení obsahu projevů vůle, tedy 

zjištění, co bylo skutečně (výslovně nebo jen konkludentně) projeveno. 

„Tzv. faktickým pracovním poměrem se rozumí v judikatuře soudů právní vztah, který 

vzniká tím, že fyzická osoba koná pro zaměstnavatele (s jeho vědomím a podle jeho pokynů) 

práci (závislou práci ve smyslu ustanovení § 2 odst.4 a 5 zák. práce), ačkoliv mezi nimi nebyla 

sjednána platná pracovní smlouva, popřípadě platná dohoda o pracích konaných mimo 

pracovní poměr (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2003 sp. zn. 21 Cdo 

2287/2002 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2010 sp. zn. 21 Cdo 2029/2009). 

Právní vztah při tzv. faktickém pracovním poměru je vztahem pracovněprávním…“144 

Třebaže není prokázáno, že mezi účastníky vznikne „řádný pracovněprávní vztah“,     

resp.  platný pracovní poměr nebo vztah z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je 

dán nárok na odškodnění pracovníhu úrazu,145 jestliže k němu došlo při výkonu práce,                     

tzn. z důvodu tzv. faktického pracovního poměru.146  

„…Není-li totiž platně sjednána pracovní smlouva, ale fyzická osoba již začala pro 

zaměstnavatele s jeho souhlasem pracovat (nebo pro něj po formálním zániku pracovního 

poměru pracovat nepřestala), vznikne tzv. faktický pracovní poměr, tedy právní vztah, v němž 

oběma účastníkům vznikají práva a povinnosti posuzované podle zákoníku práce…“147 

Obdobně: „…Rozhodovací praxe již dříve dospěla k názoru (od něhož nemá dovolací 

soud důvodu se odchylovat a z něhož vycházel i odvolací soud), že, začala-li fyzická osoba pro 

zaměstnavatele s jeho souhlasem pracovat, avšak v důsledku toho, že pracovní smlouva nebyla 

                                                 
144 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. srpna 2014, sp. zn. 21 Cdo 3042/2013. 
145 Resp. obdobně ve vztahu k nemoci z povolání. 
146 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. srpna 2014, sp. zn. 21 Cdo 3042/2013. 
147 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. srpna 2001, sp. zn. 21 Cdo 2014/2000. 
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sjednána platně, nebyl zde právní úkon ve smyslu ustanovení § 27 zák. práce způsobilý založit 

pracovní poměr, jedná se o tzv. faktický pracovní poměr…“148 

Nelze popřít existenci tzv. faktického pracovního poměru s odůvodněním, že aby bylo 

možno dovozovat existenci faktického pracovního poměru či pracovního poměru vzniklého 

faktickou cestou, musely by si smluvní strany ujednat základní podmínky pracovní smlouvy           

a musela by být prokázána jejich vůle pracovní smlouvu uzavřít. Není relevantní ani případný 

argument, že pracovní smlouva předpokládá určitou dobu trvání pracovního poměru, resp. že 

je nezbytné prokazovat, že úmyslem zúčastněných bylo uzavřít pracovní poměr, tedy vztah 

ukládající zaměstnanci povinnost docházet pravidelně do zaměstnání k zaměstnavateli                         

a zaměstnavateli přidělovat zaměstnanci práci.149 

Možnost vzniku faktického pracovního poměru přichází v úvahu i v situaci, kdy dojde 

mezi fyzickou osobou a zaměstnavatelem k uzavření neplatné dohody o pracovní činnosti nebo 

dohody o provedení práce, tj. takové dohody, pro jejíž výkon na základě takové dohody nebyly 

splněny podmínky dle Zákoníku práce, a jestliže mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou byl 

sjednán druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce.150 

Dlužno podotknout, že faktickým pracovněprávním vztahem může být i tzv. práce na 

zkoušku, tj. takový výkon závislé práce, kdy zaměstnavatel „testuje“ po stanovenou dobu 

schopnosti uchazeče o zaměstnání, aby v této souvislosti ověřil, zda zaměstanec je schopen 

plnit zadané pracovní úkoly stanoveným způsobem, resp. je pro zaměstnavatelem 

perspektivním zaměstnancem, s nímž chce navázat trvalou či trvalejší spolupráci.  

                                                 
148 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. června 2010 sp. zn. 21 Cdo 2029/2009.  
149 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. srpna 2014, sp. zn. 21 Cdo 3042/2013; v této věci šlo skutkově 

o to, že došlo (14. června 2011) ke smrtelnému pracovnímu úrazu pracovníka při práci na střeše objektu 

žalovaného, k němuž došlo v důsledku pádu na zem ze střechy objektu (ke smrti poškozeného došlo následující 

den). Matka zemřelého pracovníka se domáhala odškodnění újmy spočívající v jednorázovém odškodnění 

pozůstalých a v náhradě přiměřených nákladů spojených s pohřbem. Podle pozůstalé žalobkyně žalovaný 

(faktický) zaměstnavatel požádal osobu provozující truhlářství, aby pro něho zajistil na den 14. června 2011 dvě 

osoby za účelem opravy střechy hospodářské budovy; tato se obrátila na dvě osoby, které se dostavily na určené 

místo, kde se nacházel syn/zaměstnanec žalovaného zaměstnavatele, který jim začal přidělovat pracovní úkoly 

spočívající v opravě střechy; tyto dvě osoby pracovaly v souladu s jeho pokyny více než tří hodiny (syn 

otce/zaměstnavatele telefonicky informoval v průběhu prací) s tím, že jim nebyly poskytnuty pro výkon 

požadované práce helma a ani prostředky k zajištění proti pádu. Podle matky (žalobkyně) mezi poškozeným synem 

na straně jedné a žalovaným na straně druhé vznikl pracovněprávní vztah, tudíž je povinován ji odškodnit z titulu 

odpovědnosti za majetkovou a nemajetkovou újmu při pracovních úrazech. Žalovaný namítal, že prostřednictvím 

osoby provozující truhlářství bylo toliko dojednáno to, že vybrané dvě osoby se daného dne dostaví do místa 

podnikání žalovaného, kde se teprve dohodnou na podmínkách výkonu práce (včetně dne nástupu do práce); v ten 

den žalovaný musel brzy ráno odjet pryč a se synem nehovořil o tom, že by „měl někdo přijít na brigádnické 

práce“; zajištění brigádníci začali na střeše pracovat „o své vůli a bez dohody s kýmkoliv“ a žalovaný se o tom 

dozvěděl, až když mu syn mu telefonicky sdělil, že při opravě střechy došlo k pádu. Podle žalovaného mezi 

účastníky pracovní poměr nevznikl, tudíž nedošlo k založení odpovědnosti za újmu způsobenou pracovním 

úrazem; srov. pozdější rozsudek Nejvyššího soudu ČR (v téže věci) ze dne 19. prosince 2017,                                         

sp. zn. 21 Cdo 6014/2016. 
150 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. září 2012, sp. zn. 21 Cdo 3191/2011. 
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Je povinností zaměstnavatele založit pracovněprávní vztah písemnou formou.                

Umožní-li zaměstnavatel výkon závislé práce bez pracovní smlouvy nebo některé z dohod               

o pracích konaných mimo pracovní poměr,151 jedná se o výkon nelegální práce, tj. přestupek 

podle Zákoníku práce. Není možné zadávat pracovní úkoly uchazečům o zaměstnání jen „na 

zkoušku“ a v závislosti na jejich výkonu se ex post rozhodnout, že se s nimi platně uzavře 

(založí) pracovněprávní vztah, a to ani tak, že dojde retroaktivně k uzavření řádné pracovní 

smlouvy nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. že u těch 

zaměstnanců, kteří v „práci na zkoušku“ obstojí, dojde k vyhotovení k antedované pracovní 

smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce zahrnující dobu výkonu 

„práce na zkoušku“.152  

 Dojde-li k výkonu „práce na zkoušku“, je třeba zjišťovat, zda projev vůle obou stran 

nesměřoval k uzavření ústní či konkludentní pracovní smlouvy (resp. dohody). Osoba 

vykonávající „práci na zkoušku“ by své postavení zaměstnance mohl dovodit z existence                  

tzv. faktického pracovního poměru vzniklého v okamžiku započetí výkonu práce pro 

zaměstnavatele. V případě, že bylo zjištěno, že osoba vykonávající „práci na zkoušku“ nebyla 

zaměstnancem ani z titulu ústně či konkludentně uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody              

o pracích konaných mimo pracovní poměr, je zapotřebí postupovat dle obecného občanského 

práva a aby osoba, u níž došlo při výkonu práce k újmě na zdraví, uplatnila své nároky podle 

ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.153 

                                                 
151 Dle ustanovení § 139 odst. 1 písm. d) či ustanovení § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti; srov. 

ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) nebo ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
152 Ostatně Zákoník práce poskytuje zaměstnavateli několik institutů umožňující zaměstnavateli prověřit 

schopnosti zaměstnance při samotném výkonu práce, resp. rozvázat flexibilně pracovněprávní vztah, pakliže 

zaměstnanec nedokáže deklarované schopnosti či kvalifikaci fruktifikovat; jedná se např. o institut zkušební doby 

umožňující využití institutu zrušení pracovního poměru ve zkušební době (ustanovení § 35 a § 66 Zákoníku práce) 

nebo sjednání některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr umožňující sjednání způsobu zrušení 

právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti                                                    

( ustanovení § 77 odst. 4 Zákoníku práce). 
153 Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 10. srpna 2017, sp. zn. I. ÚS 615/17; v této věci šlo skutkově o to, že 

úrazem poškozený zaměstnanec se dostavil na pracoviště zaměstnavatele (nabízené pobočky Úřadu práce ČR          

v Českých Budějovicích), aby se ucházel o pozici kvalifikovaného dělníka (svářeč – zámečník); zaměstnavatel 

uchazeči o práci, resp. zaměstnanci zadal úkol, dal mu k tomu instrukce, na základě čehož zaměstnanec započal            

s výkonem práce; v průběhu výkonu práce téhož dne si přivodil zranění ruky, v důsledku kterého utrpěl amputaci 

čtyř prstů a zranění palce pravé ruky. Následně se musel podrobit několika operacím a rozsáhlé rehabilitaci. 

K zadání úkolu zaměstnanci došlo, aniž by před zahájením výkonu práce s ním byl uzavřen jakýkoliv typ pracovní 

smlouvy či dohody. 
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3. Pracovní úrazy  
 

3.1. Pojem pracovního úrazu 
 

Pojem pracovního úrazu vymezuje Zákoník práce. Pracovním úrazem rozumí poškození 

zdraví nebo smrt zaměstnance, „došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým                     

a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním.“154 Pracovním úrazem je rovněž úraz utrpěný zaměstnancem pro plnění pracovních 

úkolů.155 Pozitivní definice pojmu pracovního úrazem ve smyslu ustanovení § 271k odst. 1         

a odst. 2 Zákoníku práce je následně precizována negativně tom směru, že „pracovním úrazem 

není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.156 

Z pozitivní a negativní definice pojmu pracovního úrazu ve smyslu ustanovení                       

§ 271k odst. 1 až odst. 3 Zákoníku práce vyplývají tři definiční (pojmové) znaky pojmu 

pracovního úrazu, to znamená:  

a) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k němuž (k níž) došlo nezávisle na vůli 

zaměstnance „krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů“; v této 

souvislosti můžeme hovořit o tzv. úrazovém ději; 

b) k úrazovému ději musí dojít v kontextu plnění pracovních úkolů zaměstnancem,                 

resp. při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů,            

jakož i pro plnění pracovních úkolů; 

c) jako úrazový děj pro účely naplnění předpokladů legální existence pojmu pracovní úraz 

je vyňat úraz, který zaměstnanec utrpěl na cestě do zaměstnání či na cestě zpět. 

 

3.1.1. Pojem úrazového děje ve světle právní úpravy a konstantní judikatury  

 

Úrazový děj představuje základní podmínku možné existence pracovního úrazu                         

a následně při splnění ostatních podmínek vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za škodu               

a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem. 

Vymezení úrazové složky pracovního úrazu, tj. úrazové děje – dle Zákoníku práce – je 

stručné.157 Významná určující vodítka při posuzování, zda v tom či onom případě se jedná              

o pracovní úraz či nikoliv, představuje poměrně hojná judikatura, která se velmi často zabývá 

                                                 
154 Ustanovení § 271k odst. 1 Zákoníku práce. 
155 Ustanovení § 271k odst. 2 Zákoníku práce. 
156 Ustanovení § 271k odst. 3 Zákoníku práce. 
157 Srov. Zákoník práce z roku 1965, který vymezení samotného úrazového děje neobsahoval. 
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samotným průběhem úrazu, tj. úrazovým dějem a napomáhá v kontextu konkrétních okolností 

toho či onoho případu blíže rozklíčit pojem úrazového děje jakožto jednoho z nejdůležitějších 

předpokladů aplikace institutu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a majetkovou újmu 

způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem. 

Podle rozhodnutí Krajského soudu v Plzni z 30. června 1961, sp. zn. 4Co 172/61158 

„Pracovním úrazem je tělesné zranění zaměstnance, které nastalo nezávisle na jeho vůli, 

krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Pracovním úrazem však není jen 

tělesné zranění způsobené nenadálým zevním násilím, nýbrž vůbec porušení zdraví, k němuž 

došlo nezávisle na vůli poškozeného, jestliže toto porušení zdraví bylo způsobeno zevními vlivy, 

které svou povahou jsou krátkodobé, je-li zaměstnanec při práci, jíž není zvyklý a která je 

nepřiměřená jeho tělesným možnostem, nucen okamžitým, usilovným vzepětím sil překonávat 

vnější odpor a zvýšit tak náhle, neobvykle a nadměrně svou námahu. Tato tělesná námaha musí 

pak být příčinou následku, o jehož odškodnění se jedná. Přitom nemusí jít o jedinou příčinu 

úrazu, nýbrž stačí, když jde o jednu z příčin, avšak důležitou, podstatnou a značnou.“159 

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. dubna 1962, sp. zn. 4 Cz 86/61160, 161 

„…Pojem pracovního úrazu není v zákoně č. 58/1956 Sb. ani v jiném zákonném ustanovení 

                                                 
158 A uveřejněného pod publikačním číslem 27/1962. 
159 V tomto případě šlo skutkově o to, že zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako člen závodní stráže. 

K pracovnímu úrazu zaměstnance došlo při nakládání beden se zbožím na nákladní auto, kdy při zvednutí bedny 

pocítil nevolnost, prudké bolesti v krajině srdeční, omdlel a upadl do bezvědomí. Po převozu do nemocnice bylo 

zjištěno, že utrpěl srdeční infarkt. Poškozením zdraví postižený zaměstnanec uplatnil následně u Okresního soudu 

Plzeň-město nárok na náhradu škody z pracovního úrazu podle zákona č. 58/1956 Sb., o náhradě škody za pracovní 

úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení (zrušen 

zákonem č. 150/1961 Sb.) a požadoval na žalovaném zaměstnavateli zaplacení rozdílu mezi platem                                   

a nemocenským, který pobíral po dobu pracovní neschopnosti a náhradu bolestného. Okresní soud Plzeň-město 

rozhodl ve věci mezitímním rozsudkem tak, že žalobní nárok je co do základu opodstatněn; Krajský soud v Plzni 

rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. 
160 A uveřejněného pod publikačním číslem 1/1963. 
161 V tomto případě šlo skutkově o to, že zaměstnanec (žalobce) pracoval u zaměstnavatele (žalovaného) u závory 

při vjezdu do závodu. Dne 15. srpna 1958 dorazil na pracoviště zaměstnance zámečník žalovaného, aby opravil 

závady na poškozené závoře. Zámečník požádal zaměstnance, aby mu při opravě pomohl tím, že zvedne závoru 

na konci opatřeném závažím a podrží ji; jakmile zaměstnanec závoru zvedl, ucítil prasknutí v zádech a nemohl se 

narovnat. Podle ošetřujícího lékaře šlo o ischiatické potíže, pročež byl zaměstnanec uznán práce neschopným; po 

devíti dnech se zaměstnanec opětovně vrátil do práce, avšak hned po návratu do práce se u něho znovu objevily 

prudké bolesti a v nemocmici bylo zjištěno, že jde o výhřez meziobratlové ploténky. Žalobce se proto podrobil 

operaci, léčil se a až dne 6. dubna 1959 znovu nastoupil práci, kdy však následky tohoto poranění se u něho                  

i nadále projevovaly; zaměstnanec proto uplatnil u soudu nárok na náhradu škody způsobené mu tímto pracovním 

úrazem.  

Okresní soud v Ostravě rozhodl o žalobě tak, že žalobu zamítl, a to s ohledem na provedení důkazů znalcem 

(odborným lékařem pro ortopedii), který ve svém posudku vyslovil názor, že není dán úrazový děj, protože zjištěné 

poškození zdraví žalobce vzniklo určitou pracovní činností a nikoli dějem, který by bylo možno kvalifikovat jako 

děj úrazový. Podle jeho názoru výhřez meziobratlové ploténky nutno považovat podle současného stavu lékařské 

vědy za úrazovou záležitost jednofázovou; může vzniknout i bez úrazu na podkladě degenerativních změn na 

páteři. V doplňujícím posudku znalec pak vyslovil, že zvedání břemene bylo v daném případě „příčinou vedlejší, 

i když příčinou, která to vyvolala“. Hlavní příčinou byl chorobný stav, a to degenerativní změny na 
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vymezen. Praxí a judikaturou byl pojem pracovního úrazu vymezen tak, že se jím rozumí 

porušení zdraví, které bylo zaměstnanci způsobeno v přímé souvislosti s výkonem jeho 

zaměstnání nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.“ 

„Toto zevní působení, označované též jako úrazový děj je významným kritériem, bez 

něhož by nemohlo jít o úraz a kterým je odlišen úraz od samostatného onemocnění. Půjde 

zpravidla o takovou událost, která vyvolává u postiženého subjektivní potíže, které mu 

nedovolují pokračovat v obvyklé práci nebo jen s určitými potížemi, nebo jej dokonce z práce 

vyřazují. I když sice zdánlivě chybí zevní faktor úrazového děje, může jít o úrazový děj                             

i v případech náhlého poškození zdraví, které nastalo při náhlém napětí sil, velké námaze, 

nezvyklém úsilí, kdy pracovní výkon přesahuje hranice obvyklé, každodenně vykonávané práce 

nebo je sice konán v hranicích obvyklé těžké práce, ale za nepříznivých okolností, anebo 

pohybuje se sice v hranicích obvyklé namáhavé práce, pro kterou však organismus pracovníka 

není přizpůsoben nebo na kterou svými schopnostmi nestačí.“162 

Podle rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. července 1968,                   

sp. zn. 5 Co 415/1968163, 164 „Úrazem se rozumí porucha zdraví vyvolaná působením zevní 

příčiny; touto zevní příčinou nemusí být vždy jen působení mechanických jevů, nýbrž např. i 

působení chemických látek, s nimiž přichází pracovník do styku.“ 

K pojmu pracovního úrazu (včetně složky úrazového děje) se Nejvyšší soud ČSR 

vyjádřil komplexně v rámci stanoviska ze dne 27. ledna 1975, Cpj 37/74:165 „Podle ustanovení 

                                                 
meziobratlových ploténkách tuberkulosního původu, na jehož podkladě určitá pracovní činnost vyvolala výhřez 

meziobratlové ploténky. Okresní soud v Ostravě dospěl k závěru, že v daném případě chybí příčinná souvislost 

mezi pracovním úkonem zaměstnance a vzniklou škodou (poškozením zdraví). Krajský soud v Ostravě sice 

rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě potvrdil, avšak s jiným odůvodněním; shledal sice příčinnou souvislost, 

avšak uzavřel, že škodná událost nepůsobila (jak k tomu dochází u pracovních úrazů) ani zevně ani mechanicky, 

a proto nejde o úraz, nýbrž o onemocnění. S ohledem na zjištěnou predispozici zaměstnance k výhřezu 

meziobratlové ploténky by došlo i při jiných i nepracovních úkonech; naopak by k poškození zdraví nemuselo 

vůbec dojít, kdyby se určitých úkonů vyvaroval. 
162 Nejvyšší soud ČSR z těchto hledisek dospěl k závěru, že v daném případě došlo k poškození zdraví 

zaměstnance, který při zvedání konce závory zatížené těžkým závažím musel náhle napnout síly a vynaložit 

veškeré úsilí a který při tomto pracovním výkonu ucítil bolestivé prasknutí v zádech a musel následkem toho práce 

zanechat, došlo zevním působením, které bylo krátkodobé, náhlé a násilné. Jedná se tedy o úrazový děj,                          

jakož i poškození zdraví, které má podobu výhřezu meziobratlové ploténky. 
163 uveřejněného pod publikačním číslem 20/1969. 
164 Okresní soud v Děčíně nejprve zamítl rozsudkem žalobu o náhradu za ztrátu na výdělku, která vznikla 

poškozenému zaměstnanci v důsledku onemocnění chronickým zánětem nosohltanu a ekzémem nosního vchodu, 

vyvolaného působením plynů při nedokonalém spalování na jeho pracovišti v kotelně zaměstnavatele. Okresní 

soud v Děčíně dospěl k závěru, že žalobci nenáleží náhrada škody již z toho důvodu, že jeho onemocnění nemá 

povahu nemoci z povolání, neboť není uvedeno v seznamu těchto nemocí (a to ve smyslu platné úpravy,                          

resp. přílohy č. 1 k vyhlášce Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon             

o sociálním zabezpečení). Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil usnesením rozsudek soudu prvního stupně a vrátil 

mu věc k dalšímu řízení. 
165 Resp. „K uplatňování ustanovení zákoníku práce o odpovědnosti organizace za škodu při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání (Ze zhodnocení rozhodování soudů České socialistické republiky o odškodňování 
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§ 190 odst. 1 zák. práce je pracovním úrazem takový úraz takový úraz, v důsledku něhož došlo 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození na zdraví pracovníka 

nebo k jeho smrti. Pojem tohoto úrazu není v zákoníku práce ani v jiných zákonných 

ustanoveních definován. V judikatuře soudů se jím rozumí porušení zdraví, které bylo 

pracovníku způsobeno při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti ním nezávisle na 

jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů srov. rozhodnutí 

uveřejněná pod č. 27/1962 a č. 1/1963 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR. Přitom je 

samozřejmé, že porušením zdraví se rozumí nejen poškození tělesné, ale i psychické…“   

Vymezení úrazové složky pracovního úrazu, tj. úrazové děje jakožto základní složky 

existence pracovního úrazu odpovídá i současná judikatura. Podle rozsudku Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 6. února 2008, sp. zn. 21 Cdo 1508/2007 „Pracovním úrazem se rozumí porušení 

zdraví, které bylo zaměstnanci způsobeno v přímé souvislosti s výkonem jeho zaměstnání 

nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Toto zevní 

působení, označované těž jako úrazový děj, je zpravidla takovou událostí, která vyvolává                         

u postiženého subjektivní potíže, které mu nedovolují pokračovat v obvyklé práci nebo jen 

s určitými obtížemi, nebo jej dokonce z práce vyřazují. O úrazový děj může jít i v případech 

náhlého poškození zdraví, které nastalo při náhlém napětí sil, velké námaze, nezvyklém úsilí, 

kdy pracovní výkon přesahuje hranice obvyklé, každodenně vykonávané práce nebo sice konán 

v hranicích obvyklé těžké práce, ale za nepříznivých okolností, anebo pohybuje se sice 

v hranicích obvyklé namáhavé práce, pro kterou však organismus zaměstnance není 

přizpůsoben nebo na kterou svými schopnostmi nestačí.“166    

                                                 
pracovních úrazů a nemocí z povolání, projednaného a schváleného občanskoprávním kolegiem Nejvyššího soudu 

ČSR 27. 1. 1975, Cpj 37/74)“; uveřejněno pod publikačním číslem 11/1976 (dále jako „stanovisko Nejvyššího 

soudu ČSR, Cpj 37/74“). 
166 Pracovním úrazem postižený zaměstnanec uplatnil proti zaměstnavateli nárok na náhradu škody způsobené 

pracovním úrazem. Žalující zaměstnanec pracoval u žalovaného zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy            

od 15. června 1984 do 20. listopadu 1997 jako řidič-značkař. V průběhu dne 9. prosince 1996 po přibližně třech 

hodinách, kdy přenášel a myl gumové klemfixy (provizorní vodorovné značky), pocítil při zvednutí jednoho dílu 

prudkou bolest v bederní a krční páteři, která nepřestávala a brněla jeho levá ruka a bolela hlava. Protože nemohl 

dále pokračovat v práci, podrobil se neprodleně lékařskému vyšetření, jímž bylo zjištěno, že utrpěl „blokové 

postavení C a LS trapézy, zkrácený bilat, především sin. blok SI jako stav po traumatu“. Podle žalujícího 

zaměstnance z toho je podle názoru žalobce „patrno, že současný nepříznivý zdravotní stav vznikl v důsledku 

zmíněného úrazu, a je nepochybná věcná a časová souvislost mezi činností žalobce při plnění pracovních 

povinností a vzniklou újmou na zdraví“. Zaměstnanec se v důsledku pracovního úrazu stal plně invalidním, 

Žalovaný zaměstnavatel uznal svoji odpovědnost za škodu vzniklou pracovního úrazem postiženého zaměstnance 

toliko ve výši 33,3 %; žalující zaměstnanec akcentoval plnou odpovědnost zaměstnavatel za pracovní úraz, který 

utrpěl, tudíž i za škodu zaměstnanci pracovním úrazem vzniklou; uplatnil nárok  na náhradu bolestného a náhradu 

za ztížení společenského uplatnění (včetně jejího zvýšení), jakož i nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti od 9. prosince 1996 do 20. listopadu 1997 a náhradu za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti od 21. listopadu 1997 do 30. listopadu 2005. 



50 

 

„…O vztah příčinné souvislosti se jedná tehdy vznikla-li škoda následkem pracovního 

úrazu (tj. bez pracovního úrazu by škoda nevznikla, tak jak vznikla). Z hlediska naplnění 

příčinné souvislosti, jako jednoho z předpokladů odpovědnosti za škodu, nemůže stačit pouhé 

připuštění možnosti vzniku škody v důsledku pracovního úrazu (jeho následků), nýbrž musí být 

tato příčinná souvislost postavená najisto. Pracovní úraz přitom nemusí být jedinou příčinou 

vzniku škody; postačí, jde-li o jednu z příčin, avšak příčinu důležitou, podstatnou a značnou 

(srov. stanovisko bývalého Nejvyššího soudu ČSSR uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí 

a stanovisek, ročník 1976, pod č. 11, str. 35). Bylo by v rozporu se smyslem zákona chránit 

zaměstnance před škodami z pracovních úrazů, kdyby byla z této ochrany vyloučena poškození 

na zdraví vykazující všechny znaky pracovního úrazu jen z toho důvodu, že u poškozeného 

existovala určitá predispozice, která spolupůsobila při vzniku poškození na zdraví způsobeného 

úrazovým dějem. Z uvedeného vyplývá, že existence určitého chorobného stavu, třeba 

latentního, nemůže vyloučit závěr, že mezi úrazovým dějem a jím vyvolaným následným 

chorobným stavem je přímá příčinná souvislost a že tedy vyvolání tohoto chorobného stavu 

bylo způsobeno jako jednou z hlavních příčin, které jej vyvolaly, pracovním úkonem, při jehož 

provádění k němu došlo. Na tom nemůže ničeho měnit skutečnost, že na vznik poškození zdraví 

vyvolaného úrazovým dějem spolupůsobily i jiné vnitřní faktory, vrozené nebo získané, jež 

vyvolávají pro organismus neobvyklé podmínky, jak je tomu kupř. u dispozice vyvolané dříve 

vzniklým chorobným stavem (srov. rozhodnutí býv. Nejvyššího soudu ze dne 28.4.1962,               

sp. zn. 4 Cz 86/61, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1963,             

pod č. 1).“167 

Podle usnesení Nejvyššího soudu z 5. října 2011, sp. zn. 21 Cdo 1235/2011 „Pracovním 

úrazem se rozumí takové poškození zdraví zaměstnance, jehož příčinou byl skutkový děj, který 

má charakter úrazového děje, tedy že k poškození zdraví došlo následkem působení zevních 

vlivů (fyzické či psychické přetížení – trauma), které byly svou povahou krátkodobé, náhlé 

násilné; přitom musí jít o příčinu podstatnou důležitou a značnou.“168 

 

3.1.2. Některé specifické případy úrazových dějů – cévní příhody  

 

V souvislosti s problematikou výkladu pojmu úrazového děje jakožto základního 

předpokladu existence pracovního úrazu bylo nutno vyložit otázku, zda jako úrazový děj může 

                                                 
167 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. února 2008, sp. zn. 21 Cdo 1508/2007. 
168 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. října 2011, sp. zn. 21 Cdo 1235/2011. 
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být posouzen i infarkt myokardu a jiné cévní příhody, prestože tu na první pohled chybí „zevní 

faktor úrazového děje“. 

Je však nepochybné, že v souvislosti s plněním pracovních úkolů může být zaměstnanec 

vystaven takové námaze a vypětí sil, které ve spojení s okolnostmi vyskytujícími se na daném 

pracovišti, jakož i fyzickým a duševními možnostmi daného zaměstnance, může dojít 

v důsledku utrpěného fyzického nebo duševního traumatu k úrazového ději spočívajícímu 

v infarktu myokardu či jiné cévní příhodě.  

K této problematice se jednoznačně vyjádřil Nejvyšší soud ČSR rovněž v rámci 

stanoviska Nejvyššího soudu ČSR, Cpj 37/74,169 podle něhož „V případě infarktu myokardu 

platí, že i když tu zdánlivě chybí zevní faktor úrazového děje, může jít v tomto případě o úrazový 

děj, jde-li o náhlé poškození zdraví, které nastalo při náhlém vypětí sil, velké námaze, nezvyklém 

úsilí, kdy tedy pracovní výkon přesahuje hranice obvyklé, každodenně vykonávané práce, nebo 

je sice konán v hranici obvykle těžké práce, ale za nepříznivých okolností, anebo se sice 

pohybuje v hranici obvyklé namáhavé práce, pro kterou však organismus pracovníka není 

přizpůsoben anebo na kterou svými schopnostmi nestačí. Bezprostřední příčinou vyvolávající 

infarkt myokardu je totiž psychické trauma (jednorázové přetížení při plnění zvlášť obtížných 

úkonů) nebo fyzické trauma (neobvyklé, běžnému zařazení neodpovídající jednorázové 

pracovní vypětí). V souladu s tímto výkladem posuzují soudy tedy stejně námahu z tělesné práce 

i námahu z duševní práce.“ 

Aby však infarkt myokardu (nebo jiná cévní příhoda) mohl být považován jako pracovní 

úraz, je vyžadováno (obdobně jako u jiných úrazových dějů), aby k mimořádnému psychickému 

vypětí vedoucímu k infarktu myokardu či jiné cévní příhodě došlo při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním. Úrazový děj vyvolaný tím, že nadřízený pracovník nepříznivě 

hodnotí podřízeného pracovníka (či jej odvolá z funkce), a následně tento podřízený pracovník 

dostane infarkt myokardu, či je náhle stižen jinou cévní příhodou, nelze považovat za pracovní 

úraz, neboť „k poruše na zdraví tu nedošlo v důsledku duševního přepětí vyvolaného 

nadměrným pracovním zatíženým ale z důvodů jiných.“170 

Samotné duševní vypětí či psychické onemocnění zaměstnance, resp. okolnosti, které 

byly příčinou duševního (psychického) onemocnění zaměstnance (př. dlouhodobý stres 

vyvolaný dlouhodobým negativním působením jednání zaměstnavatele či zaměstnanců 

jednajících jeho jménem spočívající v arogantním, hrubém až vulgárním jednání; konkrétně 

                                                 
169 Přitom se řídí (přejímá) výkladovým závěrem bývalého Nejvyššího soudu sp. zn. 1 Cp 264/62 (sdělený soudům 

prostřednictvím Rozhodnutí a stanovisek ve věcech občanskoprávních (Cpj 14/63 – 1 běž. č. /9/). 
170 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR, Cpj 37/74. 
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křik, sprostá slova či vulgární urážky) ve vztahu k zaměstnanci nelze považovat za pracovní 

úraz, neboť žádná z těchto okolností (jednotlivě i jako celek) nemá charakter úrazového děje, 

který by byl svou povahou krátkodobý, náhlý a násilný dle ustanovení § 271k odst. 1 Zákoníku 

práce; nejde tudíž o pracovní úraz, za který by odpovídal zaměstnavatel. Zde se soudy mají 

zabývat tím, zda nejsou splněny podmínky odpovědnosti zaměstnavatele zaměstnanci za škodu 

podle ustanovení § 265 Zákoníku práce.171 

 

3.1.3. Plnění pracovních úkolů 

 

Jedním z nedílných předpokladů pro naplnění definice pracovního úrazu nad rámec 

samotné existence úrazového děje (ve smyslu vymezení pojmu pracovní úraz dle 271k odst. 1 

a odst. 2 Zákoníku práce172) představuje skutečnost, že k úrazovému ději dojde při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, jakož i pro plnění pracovních úkolů. Tudíž 

aby bylo možno úraz, který zaměstnanec utrpěl, považovat za úraz pracovní, z něhož vyplývá 

pro zaměstnavatele povinnost odškodnit zaměstnance, tj. nahradit mu škodu a nemajetkovou 

újmu pracovním úrazem způsobenou, je nezbytné, aby k úrazovému ději došlo v kontextu 

plnění pracovních úkolů zaměstnancem, resp. při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti 

s plněním pracovních úkolů, resp. jakož i pro plnění pracovních úkolů. 

Zákoník práce z roku 1965 pojem plnění pracovních úkolů a přímé souvislosti s ní 

přímo nevymezuje; tyto pojmy definovalo nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí 

                                                 
171 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. května 2018, sp. zn. 21 Cdo 2738/2017; v této věci šlo 

skutkově o to, že zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy ze dne 15. září 2010 (druh 

práce „vedoucí provozu“); dne 31. července 2012 pracovní poměr skončil na základě uzaveřené dohody                            

o rozvázání pracovního poměru ze dne 27. července 2012. Přímým nadřízeným zaměstnance byl jednatel, který 

při jednání se zaměstnanci zaměstnavatele se choval přezíravě, hrubě a vulgárně, na pracovních poradách, které 

trvaly i několik hodin, se často (ve vztahu k žalobci i jiným zaměstnancům) uchyloval ke křiku, používání 

sprostých slov a vulgárním nadávkám. Psychická zátěž žalobce se postupně zvyšovala také proto, že na žalobce 

byly přesouvány úkoly zaměstnanců, kteří z důvodu chování jednatele u zaměstnavatele ukončily pracovní poměr. 

Postupně docházelo ke zvyšování psychické zátěže zaměstnance, který začal mít problémy se spánkem,                               

v rodinném životě a přestal mít zájem o své dosavadní záliby. V této souvislosti se za účelem řešení této situace 

obrátil na druhého jednatele zaměstnavatele, s nímž o záležitosti jednal. Další pracovní den došlo k pohovoru          

u prvního jednatele v délce 4 hodin, v jehož průběhu bylo zaměstnanci vytknuto, že usiluje o místo tohoto jednatele 

a naznačeno, že ponese osobní následky řešení situace s druhým jednatelem zaměstnavatele. Následně se 

zaměstnanec psychicky zhroutil, pročež nastoupil pracovní neschopnost od 8. února 2012 do 31. října 2012;                     

u zaměstnance byla diagnostikována porucha přizpůsobení F43.2 pod obrazem úzkostně depresivního syndromu, 

tedy vážnou duševní poruchu vzniklou působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických 

činitelů a tísnivých situací. Znaleckým posudkem v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie bylo stanoveno 

bodové ohodnocení bolesti ve výši 1000 bodů; zaměstnanec proto uplatnil nárok na úhradu bolestného a náhradu 

nákladů na lékařský posudek. 
172 Srov. obdobně ustanovení § 269 odst. 1 Zákoníku práce. 
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zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů,173 a to v ustanovení § 25 

tohoto nařízení. Zákoník práce již inkorporuje prakticky totožné znění, s drobnými 

formulačními nuancemi, do samotného textu Zákoníku práce s tím, že v současnosti je 

vymezení pojmu plnění pracovních úkolů a přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů 

obsaženo v ustanoveních § 273 a § 274 Zákoníku práce ve spojení s ustanoveními § 271k               

odst. 1 až 2 Zákoníku práce.  

Dle ustanovení § 273 odst. 1 Zákoníku práce „Plněním pracovních úkolů je výkon 

pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z právních vztahů založených 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz 

zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.“  

Dle ustanovení § 273 odst. 2 Zákoníku práce „Plněním pracovních úkolů je též činnost 

konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě 

zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo ostatních zaměstnanců, 

popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec 

nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele,174 

jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.“ 

Pojem plnění pracovních úkolů zahrnuje mimo jiné jakoukoliv činnost vykonávanou na 

příkaz zaměstnavatele; v této souvislosti není rozhodné, zda konkrétní činnost v tom či onom 

případě, kterou zaměstnanec z příkazu zaměstnavatele realizuje, odpovídá či nikoliv obsahu 

pracovní smlouvy (jakož i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), zejména                         

ve vztahu k sjednanému druhu a místu výkonu práce. V případě, kdy zaměstnavatel vydá příkaz 

(pokyn) ke splnění konkrétního pracovního úkolu odporujícího pracovní smlouvě, je 

zaměstnanec sice oprávněn splnění toho pracovního úkolu odmítnout, pakliže však pracovní 

úkol splní a při výkonu nařízené činnosti utrpí úraz, jedná se o pracovní úraz, tj. úrazový děj, 

k němuž došlo při plnění pracovních úkolu.175 

Ustanovení § 274 Zákoníku práce navazuje vymezením pojmu „přímé souvislosti 

s plněním pracovních úkolů“. V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou považovány 

                                                 
173 Jde o nařízení vlády ze dne 11. května 1994, jež vydala vláda k provedení Zákoníku práce z roku 1965, dále 

zákona č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a zákona č.143/1992 Sb., 

o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. 
174 Není proto vyloučeno, aby k takové činnosti zaměstnance (pakliže k ní nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo 

nekoná-li ji proti jeho výslovnému zákazu) došlo i v období překážky v práci na straně zaměstnavatele, kdy 

zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy; zde je toliko rozhodující, zda                          

z hlediska místního, časového a především věcného (vnitřního účelového) jde objektivně o činnost konanou pro 

zaměstnavatele; např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. října 2009, sp. zn. 21 Cdo 3742/2008. 
175 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. listopadu 2012, sp. zn. 21 Cdo 2259/2011. 
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takové úkony, které jsou „potřebné k výkonu práce176a úkony během práce obvyklé nebo nutné 

před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo 

a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb 

prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při 

první pomoci a cesta k němu a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, 

stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, 

pokud není konána v objektu zaměstnavatele.“177  

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou rovněž následující běžné součásti 

zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztahů: školení zaměstnanců organizované 

zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, 

pakliže se tímto školením „sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti“.178, 179 

Pracovním úrazem se rozumí nejen poškození na zdraví nebo smrt zaměstnance, 

k němuž došlo „při plnění pracovních úkolů“ nebo „v přímé souvislosti s ním“, nýbrž jako 

pracovní úraz se posuzuje též úraz utrpěný zaměstnancem „pro plnění pracovních úkolů“.180  

K výkladu pojmu plnění pracovních úkolů a přímé souvislosti s plněním pracovních 

úkolů se rovněž vyjádřil Nejvyšší soud ČSR již v rámci stanoviska tohoto soudu,                               

resp. stanoviska Nejvyššího soudu ČSR, Cpj 37/74: „Dojde-li k úrazu pracovníka při plnění 

pracovních úkolů např. tak, že je napaden jiným pracovníkem nebo osobou, která v organizaci 

nepracuje, jde o pracovní úraz, neboť při posuzování objektivní odpovědnosti organizace za 

pracovní úraz pracovníka je rozhodující, že mu vznikla škoda při plnění pracovních úkolů,                   

a nikoliv okolnost, kdo je původcem škody. 

Dojde-li k úrazu pracovníka v době, kdy pracovník neplní pracovní úkol ani nevykonává 

činnost, která je v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, pak nemůže jít o pracovní 

                                                 
176 Rovněž požívaní obligatorně podávaných ochranných nápojů. 
177 Ustanovení § 274 odst. 1 Zákoníku práce. 
178 Ustanovení § 274 odst. 2 Zákoníku práce. 
179 K tomu srov. rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě, sp. zn. 16 C 292/75, resp. následně Krajského soudu 

v Ostravě, sp. zn. 16 Co 129/76; v prvním stupni soud vyhověl žalobě zaměstnankyně o odškodnění pracovního 

úrazu, avšak následně odvolací soud neshledal tento závěr jako správný s ohledem na to, že k úrazu zaměstnankyně 

sice došlo v souvislosti s participací zaměstnankyně na internátním školení (organizovaném zaměstnavatelem), 

avšak k samotnému úrazu došlo v noci poté, co zaměstnankyně vyšla ze svého pokoje na neosvětlenou chodbu              

a upadla na schodišti; tudíž v tomto případě podle názoru odvolacího soudu (a podepřeného stanoviskem 

Nejvyššího soudu) nedošlo k úrazu ani přímo při školení ani v přímé souvislosti se školením, ale v souvislosti 

s ubytováním, tudíž nejde o činnost, která by byla v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů; blíže viz 

stanovisko Nejvyššího soudu ČSR, Cpj 31/78 (resp. Zpráva o výsledcích kontrolního průzkumu rozhodování 

soudu ve věcech odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání). 
180 Ustanovení § 274k odst. 2 Zákoníku práce; příkladem úrazu pro plnění pracovních úkolů může být např. situace, 

kdy k újmě na zdraví dojde při napadení zaměstnance správního úřadu nespokojeným účastníkem správního řízení 

(mimo pracoviště zaměstnance a jeho pracovní dobu); srov. obdobně např. Vysokajová, M. Kahle, B. Randlová, 

N. Hůrka, P. Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 558. 
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úraz. K takovým situacím může dojít tehdy, když pracovník dokončí dlouho před ukončením 

směny pracovní úkol, jehož provedením byl pověřen, a o další práci se u svého nadřízeného 

pracovníka záměrně nehlásí. Nelze ovšem takto posuzovat případy, kdy pracovník nepracuje, 

protože vyčkává přidělení další práce od svého nadřízeného.“181, 182 

„…O pracovní úraz půjde i tehdy, jestliže k němu dojde v důsledku náhlé nevolnosti 

pracovníka, která nebyla vyvolána pracovním prostředím. Podle ustanovení § 190 zák. práce 

organizace totiž odpovídá za poškození na zdraví, které pracovník utrpěl při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a nemá možnost se podle ustanovení § 190 odst. 1 a 2. 

zák. práce zprostit odpovědnosti z toho důvodu, že pracovník trpí určitými fyzickými či 

psychickými nedostatky.“ 

Nejvyšší soud ČSR ve stanovisku Nejvyššího soudu ČSR, Cpj 37/74 rovněž uvádí, že 

pracovním úrazem není úraz, k němuž došlo v okamžiku, kdy zaměstnanec vybočil z plnění 

pracovních úkolů nebo z činnosti, která je v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů,         

tj. kdy úrazovým dějem postižený zaměstnanec se dopustil tzv. excesu.183 

Nejvyšší soud ČSR reflektoval problematiku pojmu pracovních úkolů a přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů rovněž ve stanovisku ze dne 10. března 1978,                          

sp. zn. Cpj 31/78. Podle Nejvyššího soudu ČSR „z výsledků průzkumu vyplynulo, že výklad 

pojmu plnění pracovních úkolů nebo přímé souvislosti s ním nečiní v praxi soudů – až na 

některé výjimky – potíže. Zpravidla nebývá po skutkové ani právní stránce pochyb o tom, že o 

pracovní úraz jde, ježto k poškození pracovníka na zdraví došlo přímo při výkonu práce. Soudy 

se v tom směru převážně řídí uvedenými ustanoveními a závěry, které k této problematice přijat 

Nejvyšší soud ČSR ve zprávě Cpj 37/74.“184  

                                                 
181 Dle tohoto stanoviska však není vyloučena odpovědnost organizace za úraz podle ustanovení § 265 Zákoníku 

práce. 
182 V této souvislosti je zmíněn jako správný postup Okresního soudu v Jablonci nad Nisou; zde se řešila žaloba 

zaměstnance, který byl přidělen na pomoc montážní četě jiného podniku, přičemž v den, kdy došlo k pracovnímu 

úrazu, před polednem došlo k ukončení prací. Následně žalující zaměstnanec zůstal ve společnosti několika jiných 

zaměstnanců, resp. členů montážní čety jiného podniku a oslavovali bujaře svátek jednoho z nich, přičemž byl 

v průběhu této oslavy zraněn ranou, která náhle vyšla z nastřelovacího lisu; žaloba na náhradu škody údajně 

způsobené pracovním úrazem; k úrazovému ději nedošlo při plnění pracovních úkolů ani v přímé souvislosti s ním; 

naproti tomu dle rozhodnutí 6 C 420/73 téhož soudu se jedná o pracovní úraz v případě, kdy domácká dělnice 

utrpěla úraz při dovozu výrobků do podniku; k úrazovému ději došlo při plnění pracovních úkolů s ohledem na to, 

že podle pracovní smlouvy uzavřené s podnikem dělnice byla povinna dovážet výrobky do provozovny podniku.  
183 Nejvyšší soud ČSR zde uvádí klasický případ, k nimž někdy dochází u zaměstnavatele, a to, když si 

zaměstnanec svévolně vyrábí na pracovišti (dílně) věci pro svoji potřebu, a přitom dojde k úrazu nebo k úrazu 

dojde při černé jízdě zaměstnance; pod černou jízdou  a z toho vyplynuvšího úrazu si lze představit situaci, kdy 

zaměstnanec v průběhu pracovní doby se rozhodne, že si odskočí zakoupit svačinu do nedaleké „večerky“; za 

tímto účelem bez svolení zaměstnavatele použije automobil patřící zaměstnavateli, a přitom dojde v důsledku 

silniční nehody k úrazovému ději.  
184 Nejvyšší soud ČSR zde však kritizuje rozhodnutí nižších soudů (resp. Okresního soudu Brno – venkov,               

sp. zn. 5 C 140/77 a Krajského soudu v Brně, sp. zn. 19 Co 267/77), kde byl jako pracovní úraz posouzen úraz 

pracovnice, která se kvůli sepsání žádosti o přiznání starobního důchodu na předchozí pozvání dostavila na 
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Nejvyšší soud ČSR potvrzuje, že pracovním úrazem, resp. úrazem, k němuž došlo při 

plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, není úrazový děj      

(a z toho vyplývající poškození zdraví), který nastal v okamžiku excesu (vybočení) úrazovým 

dějem poškozeného zaměstnance z pracovních úkolů či činnosti, která je s plněním pracovních 

úkolů v přímé souvislosti.185  

Obecně konstantní judikatura vychází z toho, že v souvislosti s posuzováním, zda 

k úrazovému ději došlo při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s plněním pracovních 

úkolů je třeba analyzovat existenci prvku místní, časové a věcné souvztažnosti (korelaci) 

s plněním pracovních úkolů zaměstnancem pro zaměstnavatele. Při zjišťování, zda je dána 

souvislost věcná, je nutno analyzovat existenci vnitřního účelového vztahu činnosti 

zaměstnance, při které nastal úrazový děj, ke splnění jeho pracovní povinnosti. 

Tak např. dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. listopadu 2001,                                  

sp. zn. 21 Cdo 2507/2000 „Při řešení otázky, zda úraz, který utrpěl zaměstnanec, je v přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů, soud posuzuje tuto souvislost z hlediska místního, 

časového a věcného, tedy zda taková souvislost je dána vzhledem ke vztahu činnosti, při níž 

došlo k úrazu, k plnění povinností, které pro zaměstnance vyplývají z pracovního poměru.“ 

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. ledna 2003186 pro závěr, zda 

zaměstnanec plnil pracovní úkoly, nejsou samy o sobě významné motiv či pohnutka 

zaměstnance (vzdálenější předpoklady a představy, z nichž jednající vychází), nýbrž 

rozhodující je to, zda z hlediska věcného, místního i časového jde objektivně o činnost konanou 

pro zaměstnavatele. 

V souvislosti s posuzováním, zda zaměstnanec utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním, je tak relevantním posouzení, zda zaměstnanec z objektivně 

věcného, časového a místního hlediska koná činnost, při které dojde k úrazovému ději, pro 

                                                 
ředitelství zaměstnavatele; při odchodu upadla na schodech budovy ředitelství zaměstnavatele a došlo přitom u ní 

k poškození zdraví, resp. poranění kolena. Podle obou soudů nižších stupňů zaměstnankyně svým příchodem do 

budovy ředitelství zaměstnavatele napomáhala k „plnění sociálních úkolů organizace“ (dle vyhlášky č. 128/1975 

Sb.); je tady proto dána přímá souvislosti s plněním pracovních úkolů. Podle Nejvyššího soudu „s tímto závěrem 

nelze souhlasit, poněvadž o plnění pracovních úkolů organizace mohlo jít jedině u pracovnice, určené k sepisování 

žádostí o důchod, nikoliv však u pracovnice, s níž se sepisovala žádost a která tyto úkoly neplnila.“  
185 Jako příklad je zde uváděn rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 9, sp. zn. 3 C 352/76 (resp. Městského 

soudu v Praze, sp. zn. 12 Co 147/77); oba soudy rozhodovaly o uplatněném nároku na náhradu škody úrazem 

poškozeného zaměstnance; k úrazovému ději podle závěru těchto soudů došlo tehdy, když žalující zaměstnanec 

spolu s jiným zaměstnancem  po sobě házeli na pracovišti uzávěry od limonádových láhví, kdy jedním z hozených 

uzávěrů došlo k poškození zdraví žalujícího zaměstnance (zranění oka), tudíž úraz s ohledem na absenci přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů nelze posuzovat jako úraz pracovní. 
186 Resp. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. ledna 2003, sp. zn. 21 Cdo 454/2002; dále rovněž rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. února 2003, sp. zn. 21 Cdo 1148/2002, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 

20. listopadu 2012, sp. zn. 21 Cdo 2259/2011 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. října 2009,                         

sp. zn. 21 Cdo 3742/2008. 
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zaměstnavatele; samo o sobě není významným „motiv či pohnutka“ zaměstnance, z nichž 

jednající zaměstnanec vychází při realizaci konkrétní činnosti, při které dojde k úrazovému ději.    

 

3.1.4. Cesta do zaměstnání a zpět 

 

Konstantně platí, že pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě 

do zaměstnání a zpět;187 explicitně je současně uvedeno, že cestu do zaměstnání a zpět nelze 

považovat jako některý z úkonů, který by byl v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, 

pokud není konána v objektu zaměstnavatele.188 

Pojem „cesta do zaměstnání a zpět“ je přitom legálně definován jako cesta z místa 

zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné 

místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět.189, 190  

V této souvislosti při posuzování místa úrazového děje pro účely zjištění, zda šlo či 

nikoliv o pracovní úraz, může být někdy v praxi komplikované zjišťování, zda k úrazu došlo 

při cestě do zaměstnání (či zpět) či nikoliv, a to zejména při potřebě konkrétního určení „místa 

vstupu objektu zaměstnavatele“, resp. například v situaci, kdy v jednom areálu je umístěno 

několik zaměstnavatelů. 

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. září 2005, sp. zn. 21 Cdo 688/2005191 

„Je-li v jednom areálu umístěno několik zaměstnavatelů, je pro posouzení, kdy končí cesta 

zaměstnance do zaměstnání ve smyslu ustanovení § 190 odst. 2 zák. práce, 192 rozhodující závěr, 

od kterého okamžiku po vstupu do areálu začal být zaměstnanec povinen podrobit se pokynům 

zaměstnavatele usměrňujícím jeho jednání, z tohoto hlediska není významné, zda jde o pokyny 

udělované přímo zaměstnavatelem, anebo zprostředkovaně subjektem, který v rámci areálu 

zajišťuje ostrahu společnou pro všechny zaměstnavatele.“193 

                                                 
187 Ustanovení § 271k odst. 3 Zákoníku práce. 
188 Ustanovení § 274 odst. 1 (poslední věta) Zákoníku práce: „Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání              

a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není 

konána v objektu zaměstnavatele.“ 
189 Resp. u zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a stavebnictví také cesta na určené shromaždiště a zpět. 
190 Ustanovení § 274a odst. 1 Zákoníku práce.  
191 Uveřejněný pod publikačním číslem 36/2006. 
192 Resp. ustanovení § 271k odst. 3 Zákoníku práce. 
193 V daném případě skutkově šlo o to, že pracovním úrazem poškozený zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele 

na základě pracovní smlouvy jako jeřábník-vazač v budově, která se nacházela areálu jiné společnosti (na základě 

nájemní smlouvy); v tomto areálu, v němž je spolu s dalšími umístěn i zaměstnavatel, utrpěl zaměstnanec úraz 

spočívající v poškození zdraví (amputaci v pravém bérci, zlomeninu pravé stehenní kosti a dilateraci levé nohy), 

když byl v místě železničního přejezdu uvnitř daného areálu sražen a přejet projíždějícím nákladním železničním 

vozem tlačeným lokomotivou provozovanou zaměstnavatelem. V rámci řízení bylo rovněž zjištěno, že v jedné 

z budov, v nichž působil zaměstnavatel (na základě nájemní smlouvy), zaměstnanec vykonával práci podle 

pracovní smlouvy a vyznačoval příchod do zaměstnání s tím, že podle pracovního pokynu zaměstnavatele                       

ke vstupu do areálu a příchodu na pracoviště v objektech a odchodu z nich kteroukoliv vrátnicí (a to nejdříve 
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V této souvislosti je přitom (samo o sobě) nerozhodné, že zaměstnavatel nezajišťuje 

ostrahu objektu, v němž působí, sám v přímo v tom objektu, ale činí tak společně s ostatními 

subjekty působícími rovněž v rámci daného areálu, a to způsobem jím považovaným jako 

nejefektivnější.194 

Pakliže zaměstnanci jsou určena konkrétní místa ke vstupu do zaměstnání                             

(např. vrátnice), od nichž je povinen se již (přímo nebo zprostředkovaně) podrobovat pokynům 

svého zaměstnavatele, v takové situaci se má za to, že zaměstnanec ukončuje cestu                          

do zaměstnání okamžikem, kdy vstupem do areálu jednou z určených vrátnic začal být povinen 

dbát dispozic svého zaměstnavatele, a že cesta areálem je z perspektivy zaměstnance                          

tzv. „úkonem nutným před počátkem práce“, tudíž v přímé souvislosti s plněním pracovních 

úkolů ve smyslu ustanovení § 274 odst. 1 Zákoníku práce.  

Není proto významné pro účely posouzení cesty do zaměstnání, resp. místa, kde dochází 

k ukončení cesty do zaměstnání (tj. existence přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů) 

ani to, že k úrazu došlo při chůzi po komunikaci na pozemku nikoli zaměstnavatele, pakliže 

k němu došlo v rámci objektu (areálu), kde zaměstnanec je povinen se již (přímo nebo 

zprostředkovaně) podrobovat pokynům svého zaměstnavatele.  

Není přitom relevantní ani okolnost, ve kterém místě dochází k vyznačování příchodu 

do zaměstnání; umístění příslušného zařízení sloužícího k vyznačování příchodu do zaměstnání 

závisí vždy na konkrétním organizačním rozhodnutí zaměstnavatele, a nemusí být proto 

v daných podmínkách vždy totožné se skutečným vstupem do zaměstnání.195  

Obdobně výše uvedená pravidla týkající se cesty do zaměstnání a zpět, resp. místa jejího 

ukončení196 (tudíž případného vyhodnocení cesty, resp. chůze zaměstnance jako nikoliv cesty 

do zaměstnání a zpět, nýbrž jako úkonu nutného před počátkem práce jakožto úkonu v přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů) platí ohledně cesty ke stravování a zpět                           

(jakož i k vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb) ve smyslu ustanovení           

§ 274 odst. 1 Zákoníku práce a v kontextu závěrů Nejvyššího soudu ČR. 

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. června 2006, sp. zn. 21 Cdo 1824/2005 

„Z hlediska posouzení, zda cesta ke stravování, na které zaměstnanec utrpěl úraz, byla konána 

                                                 
hodinu před začátkem pracovní doby stanovené pro ranní, odpolední a noční směnu a nejpozději hodinu po 

skončení směny) opravňovala stálá průkazka vystavená zaměstnavatelem, jakož i to, že v rámci vstupního školení 

o bezpečnosti práce byl zaměstnanec poučen o pravidlech pohybu osob v rámci areálu.  
194 Není ani právně významná skutečnost, že zaměstnavatel ve vnitřním předpisu nebo kolektivní smlouvě uvede, 

že cesta do zaměstnání končí vstupem přes některou z vrátnic do areálu, v němž sídlí více podnikatelských 

subjektů; s ohledem na to, že zákon s takovýmto jednostranným prohlášením zaměstnavatele žádné právní 

následky v tomto směru nespojuje. 
195 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. září 2005, sp. zn. 21 Cdo 688/2005. 
196 Přesně rovněž začátku v případě cesty ze zaměstnání. 
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v objektu zaměstnavatele (§ 25 odst. 3 nařízení vlády č. 108/1994 Sb.)197 je rozhodující, zda jde 

o prostory (budovy, prostranství) ve sféře dispozice zaměstnavatele, kde je zaměstnanec 

povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci; utrpí-li zaměstnanec úraz mimo rámec těchto prostor, není z toho hlediska významné, že 

cesta po veřejném prostranství byla k místu stravování jediným možným přístupem.“ 

Podle soudu pracovním úrazem je poškození zdraví utrpěné zaměstnancem cestou           

ke stravování, jen jestliže je tato cesta konána v objektu zaměstnavatele; východiskem přijaté 

právní úpravy v tom směru má být okolnost, že odpovědnost zaměstnavatele za škodu                           

(či nemajetkovou újmu) způsobenou pracovní úrazem je zde odůvodněna toliko v situaci, kdy 

je dána možnost ze strany zaměstnavatele vlastními opatřeními ovlivnit úroveň bezpečnosti                    

a ochrany zdraví při práci a kdy je zaměstnanec povinován podrobit se pokynům 

zaměstnavatele směřujícím k usměrnění jednání zaměstnance.  

Mimo objekt (areál) zaměstnavatele tato opatření preventivní povahy nejsou zpravidla 

realizovatelná; proto nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby nesl odpovědnost za 

úraz, jenž utrpí zaměstnanec mimo areál zaměstnavatele, např. na veřejném prostranství, 

třebaže k úrazovému ději došlo při cestě do jídelny nacházející se v objektu zaměstnavatele        

a na chodníku jakožto součásti veřejného prostranství, kdy zaměstnanec se přemisťoval výlučně 

za účelem realizace závodního stravování a nemohl se tam dostat jinak než zvoleným způsobem 

přes veřejné prostranství.   

Dlužno zmínit častou situaci používání služebního vozidla zaměstnancem, resp. alespoň 

dohodu zaměstanavatele se zaměstnancem, že svěřené služební vozidlo bude po skončení 

pracovní doby parkovat ve svém bydlišti. Tuto záležitost řešil Nejvyšší soud ČR v rozsudku                

ze dne 2. dubna 2003.198 

Podle Nejvyššího soudu ČR, jestliže se zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem (který je 

oprávněn k řízení vozidla), že mu svěří vozidlo zaměstnavatele do osobní péče, aby ho používal při 

plnění úkolů v souvislosti s výkonem povolání (jako tzv. služební vozidlo), je zaměstnanec 

oprávněn užívat toto vozidlo jen v dohodnutém rozsahu. Zaměstnavatel může se zaměstnancem 

                                                 
197 Jedná se o předchůdce a prakticky totožné znění ve srovnáním s aktuálním ustanovení § 274 odst. 1 Zákoníku 

práce; podle ustanovení § 25 odst. 3 nařízení vlády: „V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony 

potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení       

a úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele. Takovými úkony však nejsou 

cesta do zaměstnání a zpět, stravování, ošetření, popřípadě vyšetření ve zdravotnickém zařízení, ani cesta k nim  

a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele. Vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz 

zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k nim a zpět jsou úkony 

v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů.“ 
198 Resp. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze 2. dubna 2003, sp. zn. 21 Cdo 1755/2002, uveřejněný pod publikačním 

číslem 92/2003; týkající se určení posouzení platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. 
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také dohodnout, že služební vozidlo bude po skončení pracovní doby ukládat (parkovat) v bydlišti 

zaměstnance. S ohledem na to, že služební vozidlo (vozidlo zaměstnavatele) může zaměstnanec 

používat jen v souvislosti s výkonem povolání, je nutno v takovém případě i odvoz vozidla                 

do bydliště zaměstnance posuzovat jako plnění pracovních úkolů nebo přímou souvislost s ním;199 

užívá-li zaměstnanec jemu svěřené služební vozidlo, stává se toto vozidlo jeho pracovištěm.  

V takovém kontextu zjevně de facto cesta do zaměstnání a zpět nebude představovat 

cestu do zaměstnání ve smyslu ustanovení § 274 odst. 1 a § 274a odst. 1 Zákoníku práce, která 

obecně není plněním pracovním úkolů, resp. v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů 

vylučující odpovědnost zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu zaměstnanci 

vzniklou pracovním úrazem dle ustanovení § 269 odst. 1 Zákoníku práce. 

 

3.1.5. Pracovní cesta 

 

Jak již bylo výše uvedeno, pracovní cesta,200 resp. činnost, která je předmětem pracovní 

cesty, je považována ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 Zákoníku práce jako plnění pracovních 

úkolů, tudíž dojde-li k úrazu, při činnosti, která je předmětem pracovní cesty na vlastním 

pracovišti v místě, která je cílem pracovní cesty, má se za to, že k úrazu došlo při plnění 

pracovních úkolů, a úraz je proto úrazem pracovním. 

Navzdory tomu, že obecně cesta do zaměstnání a zpět není považována jako úkon 

v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, cesta z obce bydliště zaměstnance na 

pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud není 

současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako nutný úkon před počátkem 

práce nebo po jejím skončení.201 Tudíž dojde-li k úrazovému ději, resp. ke škodě či 

nemajetkové újmě při cestě zaměstnance z obce jeho bydliště na pracoviště nebo do místa 

ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty (či zpět), jde o úrazový děj, resp. škodu či 

nemajetkovou újmu z něho vyplývající, k níž došlo v přímé souvislosti s plněním pracovních 

úkolů. 

Tudíž pokud jde o činnost, která je předmětem pracovní cesty, resp. na vlastním 

pracovišti v místě, které je předmětem pracovní cesty, jakož i cestu z obce bydliště zaměstnance 

na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty,202 jedná se            

                                                 
199 Ve smyslu ustanovení § 25 nařízení vlády č.108/1994 Sb., resp. ustanovení § 273 a § 274 Zákoníku práce. 
200 Pracovní cestou ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 Zákoníku práce se rozumí časově omezené vyslání 

zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.  
201 Viz ustanovení § 274a odst. 2 Zákoníku práce. 
202 Pokud není současně obcí pravidelného pracoviště zaměstnance. 
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o plnění pracovních úkolů nebo úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů; úrazový 

děj, k němuž zde dojde, je úrazem pracovním. 

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR z 5. ledna 2012203 vedle činnosti, která je 

předmětem pracovní cesty, je třeba do rámce plnění pracovních úkolů na pracovní cestě 

zahrnout též jakoukoli jinou činnost, kterou zaměstnanec v průběhu pracovní cesty vykoná na 

příkaz zaměstnavatele, popřípadě i činnost, kterou vykoná pro zaměstnavatele z vlastní 

iniciativy, pokud k ní nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nekoná proti výslovnému zákazu 

zaměstnavatele. 

                                                 
203 Resp. rozsudku Nejvyššího soudu ČR z 5. ledna 2012 sp. zn. 21 Cdo 4834/2010; Zaměstnanec zde uplatnil 

nárok na odškodnění pracovního úrazu (konkrétně náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění a další 

výdaje spojené s pracovním úrazem); k úrazovému ději došlo v průběhu pracovní cesty (zahraniční odborné 

konference v telemedicíně konanou ve dnech 10. až 16. června 2006), na kterou byl zaměstnanec (výzkumný 

pracovník) vyslán zaměstnavatelem. Po příletu do zahraničního místa konání konference a ubytování na hotelu 

zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem ještě ten samý večer dne 10. června 2006 přibližně ve 21:00 hodin 

navštívil místo konání konference (aby zde vyřešil nesrovnalosti týkající se zaplaceného konferenčního poplatku, 

dále dohodnutí instalace posteru druhý den ráno, jakož i za účelem zmapování podle pokynů zaměstnavatele cesty 

mezi svým hotelem a místem konání konference a následného bezproblémové včasného příjezdu v den počátku 

konference). Po splnění tohoto úkolu na zpáteční cestě z místa konání konference do hotelu byl zaměstnanec 

napaden útočníkem, který mu způsobil poškození zdraví (zranění pravého oka, které mu muselo být v místní 

nemocnici dvakrát operováno; po návratu do ČR se musel podrobit celé řadě dalších lékařských zákroků včetně 

operace oka). 

Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 30. září 2009, sp. zn. 19 C 231/2009 žalobu úrazem stiženého 

zaměstnance zamítl. Podle zjištění soudu zaměstnanec šel ve večerních hodinách navštívit konferenční centrum 

s tím, že při návratu do hotelu z místa následného konání konference nešel přímou cestou a zastavil se na nábřeží, 

kde fotografoval, a přitom došlo k napadení a způsobení poškození na zdraví. Podle soudu samotnou návštěvu 

konferenčního centra je třeba považovat za úkon potřebný k výkonu práce, tudíž v přímé souvislosti s plněním 

pracovních úkolů; „k napadení žalobce však došlo ve 23.35 hodin na nábřeží na místě, které se nachází zcela mimo 

směr, ve kterém byl jeho hotel, a v okamžiku, kdy se žalobce ve svém osobním volnu zabýval fotografováním 

zajímavého přírodního úkazu bílé noci, tedy soukromou aktivitou, jež nesouvisela s plněním pracovních úkolů“. 

Z tohoto důvodu podle soudu úraz zaměstnance nelze považovat za úraz pracovní.  

Městský soud v Praze (k odvolání zaměstnance) rozsudkem ze dne 8. července 2010, sp. zn. č.j. 64 Co 84/2010 

rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. 

Podle odvolacího soudu ve smyslu platných právních předpisů platných v době škodní události (§ 190 odst. 1 a 2 

zák. práce, § 25 nařízení vlády č. 108/1994 Sb.) nelze úrazový děj považovat za pracovní úraz, s ohledem na to, 

že od okamžiku, kdy se žalobce ubytoval v hotelu, do doby vstupu na určené místo konání konference, a to v den 

určený pro prezentaci účastníků nevykonával činnost související s výkonem jeho práce či předmětem jeho pracovní 

cesty. „Následné tvrzení žalobce, že plnil příkaz zaměstnavatele a šel v pozdních nočních hodinách mapovat trasu 

a prokázat předem pořadatelům oprávněnost své účasti na konferenci, se odvolacímu soudu jeví jako účelová 

reakce na negativní postoj vedlejšího účastníka k řešení pojistné události, kdy navíc se nepodává, že přímý 

nadřízený žalobci takový pokyn dal , a pokud právník žalovaného doporučil žalobci co nejdříve řešit nesrovnalosti 

s identifikací registračního poplatku, lze souhlasit s vedlejším účastníkem v tom, že nemohl mít na mysli, aby tak 

žalobce učinil bezprostředně po příletu, když pořadatelé konference vyhradili vyřizování veškerých formalit na 

neděli 10 až 18.00 hodin.“ Odvolací soud rovněž odmítl tvrzení zaměstnance, že fotografování míst, kde se 

konference konala, měla přímou souvislost s plněním pracovních úkolů žalobce, a to s odůvodněním, že                         

u žalovaného zaměstnavatele se fotografie do zpráv o služebních cestách nezakládaly a tato činnost nebyla žalobci 

uložena. Ani konkrétní aktivita zaměstnance, tj. fotografování míst v městě konání konference bezprostředně 

nesouvisela s plněním pracovního úkolu, kterým byl pověřen vedoucím zaměstnancem; podle odvolacího soudu 

veškeré konání žalobce před napadením majícím za následek poškození zdraví nelze považovat za jednání                      

v souvislosti s pracovní cestou, a tudíž v případě úrazu zaměstnance nejde o pracovní úraz, za který by nesl 

odpovědnost zaměstnavatel. 

http://www.zakony.cz/zakony/1994/101/zakon-108-1994-Sb-SB1994108
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„Ohledně dalších "úseků" pracovní cesty je v praxi zastáván názor, že cesta z bydliště 

zaměstnance k dopravnímu prostředku, jímž se pracovní cesta koná (automobil, autobus, vlak, 

letadlo), je považována za cestu do zaměstnání, která končí nástupem do dopravního 

prostředku, popř. vstupem do nádražní nebo letištní budovy. Samotná cesta určeným dopravním 

prostředkem z obce bydliště zaměstnance do místa, které je cílem pracovní cesty, a zpět je 

považována za úkon nutný před počátkem práce nebo po jejím skončení, a tedy úkon v přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů.  

Jestliže se zaměstnanec v místě, kde bude vykonávat činnost, která je předmětem 

pracovní cesty, nejdříve ubytuje (např. v hotelu, v ubytovně zaměstnavatele či u příbuzných 

nebo přátel), končí tento "nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení" vstupem 

do místa ubytování. Následná cesta k vlastnímu pracovišti, která končí vstupem do budovy 

určené k plnění pracovních úkolů, a cesta zpět do místa ubytování je pak - bez ohledu na to, 

zda jde o tuzemskou nebo zahraniční pracovní cestu - v praxi považována za cestu do 

zaměstnání a zpět.  

Z uvedeného vyplývá, že, ubytuje-li se zaměstnanec v obci, která je předmětem pracovní 

cesty (ať již v tuzemsku nebo v zahraničí), a z místa ubytování jde na pracoviště do budovy 

určené k plnění pracovních úkolů, pak poškození zdraví, které zaměstnanec utrpí cestou z místa 

ubytování na toto pracoviště nebo cestou zpět, nelze – jak se výslovně podává z ustanovení                  

§ 190 odst. 2 zák. práce204 – považovat za pracovní úraz.“205 

Tudíž je možné zobecnit, že – navzdory tomu, že vlastní činnost, která je předmětem 

pracovní cesty, je plněním pracovních úkolů ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 Zákoníku 

(jakož i jakákoli jiná činnost vykonaná zaměstnancem v průběhu pracovní cesty na příkaz 

zaměstnavatele, popř. z vlastní iniciativy, pokud k ní nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji 

nekoná proti výslovnému zákazu zaměstnavatele), práce a cesta z obce bydliště zaměstnance 

                                                 
204 Resp. ustanovení § 271k odst. 3 Zákoníku práce.  
205 Podle Nejvyššího soudu ČR toto zobecnění ve vztahu k posuzované věci znamená, že žalobce (zaměstnanec) 

poté, co se po příletu ubytoval v hotelu, započal cestu do zaměstnání, kterou je třeba považovat za ukončenou 

v okamžiku vstupu do budovy konferenčního centra. Pakliže zaměstnanec v době návštěvy konferenčního centra 

(v den před vlastním zahájením konference) vykonával činnost v zájmu zaměstnavatele (v této souvislosti je 

nerozhodné, zda daná činnost je konána na pokyn zaměstnavatele nebo z vlastní iniciativy zaměstnance, ledaže by 

k ní potřeboval zvláštní oprávnění nebo ji konal proti výslovnému zákazu zaměstnavatele), došlo z jeho strany zde 

k plnění pracovních úkolů (ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 108/1994 Sb.). 

V momentu, kdy zaměstnanec následně vyšel z budovy konferenčního centra, začal realizovat cestou                                   

ze zaměstnání, k jejímuž ukončení došlo vstupem do místa ubytování. „Jestliže byl žalobce na této cestě                           

z konferenčního centra do hotelu (v okamžiku, kdy jak zdůrazňuje dovolatel odcházel k místu, kde se nacházel 

hotel, kde byl ubytován) napaden a utrpěl poškození zdraví, je za tohoto stavu bez ohledu na to, zda žalobce při 

této cestě zabloudil a odchýlil se od přímé trasy odůvodněn závěr, že k jeho úrazu došlo při cestě ze zaměstnání,               

a tudíž že se nejedná o pracovní úraz ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zák. práce.“ (tj. aktuálně ve smyslu 

ustanovení čl. 269 odst. 1 Zákoníku práce). 
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na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty206 a zpět se 

posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení ve smyslu ustanovení     

§ 274a odst. 2 Zákoníku práce, tudíž jako úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů 

ve smyslu ustanovení § 274 odst. 1 Zákoníku práce – je-li zaměstnanec vyslán na pracovní 

cestu, nelze považovat veškerou jeho činnost po dobu pracovní cesty za úkony, jež souvisí           

s plněním pracovních úkolů, mající časový, místní a zejména věcný poměr k výkonu závislé 

práce. Průběh pracovní cesty se totiž člení na více úseků, které z hlediska vztahů k plnění 

pracovních úkolů, či přímé souvislosti s ním, nemohou být posuzovány totožně. 

Další úseky pracovní cesty než ty výše uvedené –  tj. výkon vlastní činnosti, která je 

předmětem pracovním cesty či jakákoli jinou činnost vykonaná zaměstnancem v průběhu 

pracovní cesty na příkaz zaměstnavatele, popř. z vlastní iniciativy (viz výše) na straně jedné        

(tj. plnění pracovních úkolů), jakož i cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do 

místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty a zpět na straně druhé (tj. úkon v přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů) – nejsou považovány za výkon práce, tzn. dojde-li při 

nich k úrazovému ději, škoda nebo nemajetková újma v důsledku úrazu poškozenému 

zaměstnanci vzniklá není považována za újmu vzniklou při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s ním ve smyslu ustanovení § 269 odst. 1 ve spojení ustanoveními s § 273, 

274 a 274a Zákoníku práce.  

Takové úseky pracovní cesty představuje např. cesta zaměstnance z jeho bydliště              

k dopravnímu prostředku, jímž se pracovní cesta koná (automobil, autobus, vlak, letadlo),                   

a zpět, kdy nejde o plnění pracovních úkolů či úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních 

úkolů, nýbrž o cestu do zaměstnání (či zpět).207  

Dalšími takovými úseky pracovní cesty představuje cesta zaměstnance k vlastnímu 

pracovišti a zpět v místě výkonu činnosti, která je cílem pracovní cesty v návaznosti na to, že 

se nejdříve ubytuje, tj. cesta v místě realizace pracovní cesty z místa ubytování na dané 

pracoviště a zpět, kdy se opět jedná o cestu do zaměstnání (či zpět).208 

 

 

 

 

                                                 
206 Pokud současně není obcí pravidelného pracoviště zaměstnance. 
207 Cesta do zaměstnání zde končí nástupem do dopravního prostředku či vstupem do nádražní nebo letištní 

budovy. 
208 Cesta do zaměstnání zde končí vstupem do budovy, kde má docházet k činnosti, která je předmětem pracovní 

cesty.  
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3.1.6. Úraz při team-buildingu   

 

Jako specifický případ pro účely posuzování splnění kritéria existence plnění 

pracovních úkolů, resp. přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů lze považovat situaci, 

kdy ke škodní události, resp. k úrazovému ději a z toho vyplynuvšího poškození zdraví 

zaměstnance dojde při účasti na tzv. „team-buildingu“.  

  Team-buildingem se obecně rozumí druh skupinové společensko-kulturní aktivity 

obecně využívané v moderní době ke zlepšení vztahů v rámci konkrétní komunity lidí,                   

resp. nejčastěji v profesní podnikové realitě jakožto součásti budování a rozvoji moderní 

firemní kultury za účelem posílení interpersonálních vazeb na pracovišti a pozitivního ovlivnění 

pracovních výkonů zaměstnanců.  

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. února 2009209 „Tzv. team-building 

bývá chápán jako intenzivní a záměrné (cílené) budování a rozvíjení pracovního potenciálu 

pracovních týmů; zejména bývá kladen důraz na prohloubení motivace a vzájemné důvěry, na 

zlepšení výkonnosti a komunikace mezi členy pracovního kolektivu, na zlepšení kreativity 

apod.“  

Podle Nejvyššího soudu ČR „Pro závěr, zda se skutečně jedná o takový kurz týmové 

spolupráce, není jistě rozhodující jeho formální označení v příslušných dokumentech, nýbrž 

jeho vlastní obsahová náplň. Vzhledem k tomu, že významné je až individuální posouzení 

obsahového náplně „výjezdního zasedání“, a v tomto rámci také posouzení konkrétní činnosti 

(„úseku“ pracovní cesty), při níž došlo k poškození zdraví zaměstnance, nepochybně by se 

nejednalo o činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, kdyby po skutkové stránce 

                                                 
209 Resp. rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. února 2009, sp. zn. 21 Cdo 5060/2007; věcně zde šlo o to, že 

pracovním úrazem poškozený zaměstnanec utrpěl poškození zdraví během lyžování na pracovní cestě,                            

resp. zaměstnanec, který měl sjednanou možností vyslání na dobu nezbytné potřeby na pracovní cesty se zúčastnil 

(ve dnech 6. až 9. ledna 2005) na základě řádného cestovního příkazu společně s dalšími spoluzaměstnanci 

výročního zimního výjezdního zasedání organizovaného zaměstnavatelem v rakouském lyžařském středisku; 

cílem akce bylo „budování pražského manažerského týmu CHI“ („Management Team-building“). Zaměstnanec 

byl na tuto „oficiální a povinnou“ akci (podle zaměstnance nemohl ji odmítnout, „neboť by se tím sám vyřadil            

z kolektivu manažerského týmu a dále se cítil povinen respektovat cestovní příkaz podepsaný jeho nejvyšším 

nadřízeným“) pozván dopisem ze dne 8. prosince 2004, k němuž byl přiložen denní program výjezdního zasedání; 

na jednotlivé dny akce byly předem naplánovány různé společné aktivity (sáňkování, lyžování, soutěžní sjezd, 

„objevování rakouských kulinářských specialit“). Dne 8. ledna 2005 v 11:00, kdy se podle předem stanoveného 

programu zúčastnil „lyžování na sjezdovce/mimo sjezdovku“, utrpěl zaměstnanec následkem pádu při sjíždění 

svahu na lyžích úraz zlomeniny ruky v oblasti zápěstí; zaměstnavatel tento úraz uznal jako pracovní a uhradil 

zaměstnanci náhradu za bolest a za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Pojišťovna však odmítla 

uhrazené platby zaměstnavateli refundoval s odůvodněním, že v tom případě nejde o pracovní úraz, tudíž nebyla 

založena její odpovědnost z titulu zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání. 
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bylo kupříkladu zjištěno, že šlo pouze o společný pobyt zaměstnanců bez cíleného průběhu, 

který měl jen povahu „zaplacené dovolené…“  

Nejvyšší soud ČR v tomto argumentačním kontextu dospěl k závěru, že v situaci, kdy 

se prokáže, že smyslem a účelem plánovaných aktivit v rámci společné akce se zaměstnanci 

„bylo prohloubení vzájemných interpersonálních vazeb zaměstnanců, jejich schopnosti 

vzájemné kooperace a schopností spolupráce s ostatními zaměstnanci,“, mohlo by se jednat          

o účast na školení k prohloubení kvalifikace,210 kterou je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci 

uložit;211 tudíž o činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů.  

Naopak by nepochybně nešlo o činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, 

kdyby bylo zjištěno například to, že v daném případě šlo toliko o společný pobyt zaměstnanců 

bez cíleného průběhu, které mělo povahu jen „placené dovolené“, tj. o situaci, kdy 

zaměstnavatel zaplatí vybraným zaměstnancům dovolenou, aniž by v rámci této akce jim blíže 

zorganizoval společný program, a tímto „team-buildingově“ sledoval prohloubení vzájemných 

interpersonálních vazeb zaměstnanců, jejich schopnosti vzájemné kooperace a schopností 

spolupráce s ostatními zaměstnanci, tj. „intenzivní a záměrné (cílené) budování a rozvíjení 

pracovního potenciálu pracovních týmů“. 

V rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. listopadu 2012, sp. zn. 21 Cdo 2259/2011 

se soud zabýval otázkou úrazu zaměstnance na team-buildingu, resp. sportovní akci 

organizované zaměstnavatelem, a to především v kontextu povinné účasti zaměstnanců na této 

společné akci, resp. nezpochybněného skutkového závěru, že zaměstnanci byla účast na 

sportovních hrách jeho zaměstnavatelem nařízena.212 

                                                 
210 Prohlubováním kvalifikace se dle ustanovení § 230 odst. 1 Zákoníku práce rozumí její průběžné doplňování, 

kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce, a to včetně jejího udržování 

a obnovování. 
211 Tj. ve smyslu ustanovení § 230 odst. 2 Zákoníku práce, jímž je zaměstnanci uložena povinnost prohlubovat si 

svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je za tímto účelem oprávněn uložit zaměstnanci účast na 

školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popř. na zaměstnanci požadovat, 

aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby; podle ustanovení § 230 odst. 3 

Zákoníku práce účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se 

považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. 
212 Konkrétně šlo v tom případě o to, že úrazem poškozený zaměstnanec se v dnech 15. až 17. září 2006 na základě 

cestovního příkazu řádně schváleného zúčastnil společně s dalšími dvěma spoluzaměstnanci celoholdingové akce 

„sportovních dnů“ pořádaném v hotelovém areálu řídící mateřskou společností pro dceřiné společnosti holdingu. 

Této sportovní akce se jednotliví zaměstnanci (včetně poškozeného zaměstnance) zúčastnili na základě pozvánky, 

kterou zaměstnavatel obdržel od organizátora akce (tj. mateřské společnosti) s tím, že zaměstnavateli byl stanoven 

maximální počet 3 osob, jež se mohou za něj zúčastnit a v příloze pozvánky připojen „předběžný program 

sportovních dnů“, v něm byly pro jednotlivé dny předem naplánovány různé, zejména sportovní aktivity. Dne 16. 

září 2006 v 15:20, kdy podle předem naplánovaného programu probíhalo „pokračování turnajů: tenis, volejbal, 

nohejbal, squash, bowling“, poškozený zaměstnanec utrpěl během finálového turnaje v nohejbale následkem 

špatného došlápnutí při dobíhání míče úraz – zlomeninu levé dolní končetiny. Zaměstnavatel odmítl odškodnit 

poškození zdraví svého zaměstnance, a to s ohledem na negativní postoj pojišťovny s tím, že v tom případě nejde 

o pracovní úraz. 
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Podle Nejvyššího soudu ČR „ I když sportovní činnost, při níž zaměstnanec utrpěl úraz, 

zřejmě nebyla výkonem jeho pracovních povinností vyplývajících z pracovní smlouvy (ani s nimi 

nijak nesouvisela), přesto není vyloučeno, aby tato činnost, která „nevybočila“ z rámce 

oficiálního programu „Sportovních dnů“ zaměstnavatele, byla posouzena jako plnění 

pracovních úkolů za předpokladu, že ji zaměstnanec konal na příkaz (pokyn) zaměstnavatele, 

resp. vedoucího zaměstnance zaměstnavatele, který vůči němu (jinak) měl oprávnění stanovit    

a ukládat mu pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci a dávat mu k tomuto 

účelu závazné pokyny, a z objektivního hlediska by se tak jednalo o činnost konanou ve prospěch 

zaměstnavatele.“  

Plněním pracovních úkolů je třeba a priori213 (dle již zrušeného nařízení vlády                            

č. 108/1994 Sb.214) rozumět výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru, 

jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty, 

resp. (dle platného znění ustanovení § 273 odst. 1 Zákoníku práce) výkon pracovních povinností 

vyplývajících z pracovního poměru a z právních vztahů založených dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, 

která je předmětem pracovní cesty.215 

Není přitom rozhodné, zda konkrétní činnost v tom či onom případě nařízenou 

zaměstnavatelem zaměstnanci a z tohoto důvodem zrealizovanou odpovídá či nikoliv obsahu 

individuálního (základního) pracovněprávního vztahu. Je pravdou, že (teoreticky) zaměstnanec 

je sice oprávněn odmítnout splnění pokynem (příkazem) uloženého pracovního úkolu 

odporujícího obsahu tohoto pracovněprávního vztahu, v případě, kdy jej splní, nemělo by být 

podle Nejvyššího soudu ČR postavení takového zaměstnance méně příznivé než v případě, 

kdyby vykonával toliko činnosti odpovídající obsahu pracovní smlouvy či některé z dohod               

o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Z uvedeného rozsudku je zřejmé, že v situaci, kdy v průběhu řízení je prokázán, resp. 

nezpochybněn závěr, že zaměstnanci – který následně v průběhu sportovních her či jiného 

obdobného tzv. výjezdního zasedání utrpěl v důsledku úrazového děje poškození zdraví – byla 

účast na sportovních hrách nařízena, jedná se o úraz, který zaměstnanec utrpěl při plnění 

pracovních úkolů, tudíž o úraz pracovní, za jehož odškodnění odpovídá zaměstnanci 

zaměstnavatel. 

                                                 
213 Dále viz ustanovení § 25 odst. 2 tohoto nařízení.  
214 Resp. ustanovení čl.25 odst. 1; zde zmiňováno s ohledem na to, že k řešenému (pracovnímu úrazu) došlo dne 

16. září 2006, tudíž ještě v době platnosti Zákoníku práce z roku 1965, jakož i nařízení č. 108/1994 Sb. 
215 Dále viz ustanovení § 273 odst. 2 Zákoníku práce. 
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Dlužno podotknout, že v obou výše uvedených případech rozhodovaných Nejvyšším 

soudem ČR (sp. zn. 21 Cdo 5060/2007 a sp. zn. 21 Cdo 2259/2011) se jednalo v podstatě věcně 

o totéž, resp. o řešení uplatněného nároku na odškodnění (pracovního) úrazu způsobeného 

poškozením zdraví, k němuž došlo v průběhu účasti na sportovní akci (lyžování či nohejbal), 

ke které docházelo dle předem naplánovaného programu v rámci výjezdního zasedání 

organizovaného zaměstnavatelem či mateřskou společností pro dceřiné společnosti a její 

zaměstnance, kdy participace zaměstnance na daném výjezdním zasedání byla pro zaměstnance 

povinná (ať již de iure či de facto).  

 V prvním řešeném případě Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, že v případě, kdy se 

prokáže v návaznosti na individuální posouzení obsahové náplně „výjezdního zasedání“, že jde 

o akci „team-buildingové povahy“, kdy jejím smyslem je prohloubení vzájemných 

interpersonálních vazeb zaměstnanců, jejich schopnosti vzájemné spolupráce za účelem 

zlepšení jejich pracovní efektivity a výkonnosti, atp., mohlo by se jednat o účast na školení 

k prohloubení kvalifikace, kterou je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci uložit; tudíž o činnost 

v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. 

Naproti tomu v druhém případě Nejvyšší soud ČR se zaměřuje na povinný charakter 

participace zaměstnance na sportovní akci, resp. akci, jež má povahu tzv. „team-buildingu“             

a dospívá k závěru, že činnost, která „nevybočila“ z rámce oficiálního programu předem 

naplánované team-buildingové akce (sportovních dnů), může být posouzena jako plnění 

pracovních úkolů; jako plnění pracovních úkolů může být posouzena, pakliže ji zaměstnanec 

konal na příkaz (pokyn) zaměstnavatele, resp. vedoucího zaměstnance zaměstnavatele                  

(a z objektivního hlediska se tak jedná o činnost konanou ve prospěch zaměstnavatele). 

Dlužno podotknout, že s ohledem na koncepci pracovního úrazu ve smyslu ustanovení 

§ 269 odst. 1 Zákoníku práce, je nerozhodné, zda k úrazovému ději, resp. ke škodě nebo 

nemajetkového újmě z něho vzniklé došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním; v obou případech se jedná o pracovní úraz. Tudíž není rozhodné, zda účast na akci   

„team-buildingové povahy“ bude vyhodnocena jako činnost v přímé souvislosti s plněním 

pracovních úkolů či jako činnost konaná na příkaz zaměstnavatele, tj. vlastní plnění pracovních 

úkolů. 

Z výše uvedené judikatury lze dovozovat, že jestliže v průběhu řízení o odškodnění 

pracovního úrazu bude prokázáno, že se zaměstnanec zúčastnil povinné společné                             

team-buildingové akce organizované zaměstnavatelem, tj. především společensko-kulturní, 

vzdělávací či sportovní akce a v průběhu na účasti na některé z předem naplánovaných aktivit 

dle předem naplánovaného a předvídaného programu utrpí úraz, půjde o pracovní úraz, a to 
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s ohledem naplnění požadavku existence „plnění pracovních úkolů“ ve smyslu ustanovení          

§ 269 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 273 odst. 2 Zákoníku práce, potažmo s ohledem na 

naplnění požadavku existence „činnosti v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů“                   

ve smyslu ustanovení § 269 odst. 1 ve spojení s ustanovení § 274 odst. 2 Zákoníku práce. 

Jiné posouzení by však získal úrazový děj, k němuž dojde sice v průběhu účasti na    

team-buildingové akci, resp. však konkrétně při účasti na některé z aktivit, která vybočí (věcně, 

místně či časově) z předem stanoveného či oficiálního programu team-buildingové akce,                 

resp. se s ní nepočítá.  

Tj. pakliže v průběhu team-buildingové akce po skončení oficiálního programu dojde 

ke zranění zaměstnance, např. při účasti na bowlingu, s nímž oficiální program zaměstnavatele 

nepočítal a jenž si zaměstnanci sami na místě domluvili a zrealizovali, nebo ještě sice v průběhu 

trvání oficiálního programu dojde ke zranění zaměstnance, avšak mimo rámec konkrétní 

aktivity předvídané oficiálním programem (např. místo účasti na turnaji ve stolním tenise, se 

kterým oficiální program v daném čase počítá, se rozhodne zaběhat si v parku hotelového 

areálu, kde dojde k úrazového ději), nepůjde o pracovní úraz, tj. o úrazový děj, k němuž došlo 

při plnění pracovních úkolů ani v přímé souvislosti s ním, třebaže účast na samotném 

výjezdním zasedání čili team-buildingové akci byla zaměstnanci předtím zaměstnavatelem 

nařízena. 

Složitější situace zřejmě může nastat při řešení případů, kdy průkazně účast                         

na team-buildigové akci obsahující předem naplánovaný program (tudíž nejde toliko o případ 

o zaměstnavatelem nabízený, resp. hrazený a společný pobyt zaměstnanců bez cíleného, tudíž 

organizovaného průběhu, tj. toliko zaplacené dovolené) nebyla zaměstnanci nařízena, 

zaměstnanci se sportovní, kulturní či jiné společenské akce účastní zcela dobrovolně (aniž by 

již se jednalo v nadsázce o „povinně volitelný předmět“, resp. jim bylo přímo nebo přímo 

naznačováno, že v podstatě se s jejich účastí počítá, kdy původem těchto náznakům by byl sám 

zaměstnavatel, resp. zaměstnanci nadřízení pracovníci),216 popř. i daná akce je výslovně 

zaměstnavatelem označena jako dobrovolná, a v průběhu účasti na takovéto akci mající zjevně 

dobrovolný charakter, dojde k úrazovému ději mající za následek poškození zdraví, v jehož 

důsledku bude zaměstnanci způsobena škoda či nemajetková újma. 

                                                 
216 Samozřejmě nelze považovat team-buildingovou akci za povinnou v situaci, kdy je konkrétní team-buildingová 

akce zjevně označena jako nepovinná, resp. dobrovolná a zaměstnanec(ci) se na ní účastní jenom proto, aby 

takzvaně „o něco nepřišel“ s ohledem na předpokládanou (potvrzenou) účast jiných kolegů či nadřízených 

pracovníků. 
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Mám za to, že nelze v současnosti – v kontextu existující judikatury Nejvyššího soudu 

ČR, především rozsudku sp. zn. 21 Cdo 5060/2007 – dospět k jednoznačnému názoru, zda 

úrazový děj, k němuž došlo při účasti na dobrovolné akci team-buildingové povahy s předem 

naplánovaným programem (resp. v průběhu participace na některé z aktivit tímto programem 

předvídaným) a z něhož zaměstnanci vznikla škoda či nemajetková újma, je úrazem pracovním 

či nikoliv. 

Na straně jedné Nejvyšší soud ČR ve výše uvedených případech vždy posuzoval 

problematiku účasti na team-buildingu v situaci, kdy v předchozím řízení bylo skutkově 

prokázáno, že daná team-buildingová akce byla pro zaměstnance v podstatě povinná, tj. nikoliv 

toliko čiště dobrovolná, na straně druhé nelze opomíjet výše zmíněný závěr Nejvyššího soudu 

ČR z rozsudku sp. zn. 21 Cdo 5060/2007, podle něhož „…za situace, kdyby bylo prokázáno, že 

smyslem a účelem plánovaných aktivit v projednávaném případě bylo prohloubení vzájemných 

interpersonálních vazeb zaměstnanců, jejich schopnosti vzájemné kooperace a schopností 

spolupráce s ostatními zaměstnanci, mohlo by jednat – nazíráno jak z hlediska pořádajícího 

zaměstnavatele, tak z hlediska věcného (vnitřního a účelového) jednotlivého zaměstnance –                 

o „účast na školení k prohloubení kvalifikace“, kterou je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci 

uložit…, a tedy o činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů…“  

V tomto kontextu nelze tedy vyloučit, že v závislosti na konkrétních okolnostech 

řešeného případu úrazového děje utrpěného zaměstnancem, k němuž dojde při účasti                     

na team-buildingové akci, bude i tento úrazový děj s ohledem na kvalifikaci jako tzv. „činnost 

v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů“ běžně (konstantně) posuzován jako úraz 

pracovní. 

Mám za to, že třebaže toto řešení, tj. posuzování úrazových dějů utrpěných zaměstnanci 

na dobrovolných team-buildingových akcích (resp. především těch, k nimž dochází v rámci 

několikadenních výjezdních zasedání) jako pracovních úrazů může být obecně považováno 

jako příliš přísné, a to zejména z perspektivy za škodu či nemajetkovou újmu odpovědného 

zaměstnavatele či úrazové pojišťovny (pakliže bude hradit vzniklou škodu či nemajetkovou 

škodu s ohledem na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), jedná se o řešení 

spravedlivé.  

Lze se oprávněně domnívat, že převažující motivace zaměstnavatele k organizaci (ať již 

povinné či dobrovolné team-buildingové akce) bude zpravidla udržení či zlepšení efektivity 

práce na akci pozvaných zaměstnanců, a to prostřednictvím realizace společné mimopracovní 

(společenské) aktivity, resp. v této souvislosti rozvíjení vzájemných interpersonálních vazeb 

zaměstnanců a jejich schopnosti vzájemné kooperace atp., tj. realizace těchto cílů či jiných 
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obdobných sledovaných moderním team-buildingem, popř. alespoň, že realizace                            

team-buildingové aktivity bude mít na zúčastněné zaměstnance v tom směru pozitivní dopad. 

Tudíž i z tohoto důvodu je odůvodněný závěr, že i dobrovolná participace zaměstnance 

na nepovinné team-buildingové akci organizované zaměstnavatelem s předem naplánovaným 

programem představuje činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, tudíž následně 

utrpí-li zaměstnanec úraz, z něhož mu vznikne škoda či nemajetková újma, je tento úraz úrazem 

pracovním, za který odpovídá zaměstnavatel. 

Samozřejmě bude vždy záviset – jak výše uvedeno –  na konkrétních okolnostech 

daného případu, resp. povaze a smyslu dané mimopracovní akce, v rámci které dojde 

k úrazovému ději, popř. přístupu obecných soudů a Nejvyššího soudu ČR v kontextu 

jednoznačně prokázané dobrovolné povaze účasti na team-buldingové akci. 

Dalším příkladem z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu ČR dotýkajícím se 

problematiky team-buildingu je rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. května 2017.217 V této 

věci se řešilo, zda charakter tzv. team-buildingu má akce, kterou zaměstnavatel uspořádá pro 

své zákazníky jako formu poděkování za vzájemnou spolupráci, nikoliv a priori pro 

zaměstnance za účelem budování a rozvíjení pracovního týmu (tj. stmelování pracovního 

kolektivu), resp. zda úraz, který v jeho průběhu utrpí zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem 

a na tu akci jím vyslaný, aby se o zákazníky postaral, je úrazem pracovním.218  

                                                 
217 Resp. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. května 2017, sp. zn. 21 Cdo 2685/2016; v dané věci šlo skutkově 

o to, že poškozený zaměstnanec (žalobce) pracoval u žalovaného (zaměstnavatel) jako obchodně-technický 

poradce; v pracovní smlouvě bylo předvídána možnost vyslání zaměstnance na pracovní cesty. Zaměstnanec se   

ve dnech od 12. ledna 2011 do 15. ledna 2011 zúčastnil s dalším kolegou zimní akce uspořádané zaměstnavatelem 

v italském lyžařském středisku (Livigno); cílem této akce bylo odměnit významné zákazníky žalovaného a posílit 

s nimi za účasti vyslaných zaměstnanců zaměstmavatele (prostřednictvím zde přítomných zaměstnanců 

žalovaného) vzájemné vztahy, přičemž v této souvislosti měl poškozený zaměstnanec za úkol se o zákazníky 

patřičně postarat. Hlavní náplní této akce bylo lyžování. Zaměstnavatel hradil vyslaným zaměstnancům veškeré 

výdaje s touto cestou spojené (dopravu, ubytování, stravu), včetně skipasu platného na celou dobu pobytu. 

V průběhu akce (resp. dne 14. ledna 2011) došlo u poškozeného zaměstnance k úrazu (zranění kolene) následkem 

pádu při lyžování na sjezdovce, kam doprovázel zákazníky zaměstnavatele, o něž se staral. 
218 Obvodní soud pro Prahu 10 (rozsudek ze dne 14. ledna 2015, sp. zn. 17 C 51/2013) žalobu podanou poškozeným 

zaměstnancem (zaměstnanec uplatnil nárok na odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění) zamítl; podle 

soudu prvního stupně akce organizovaná žalovaným zaměstnavatelem v Livignu byla pořádána pro některé 

zákazníky zaměstnavatele s tím, že na té akci byly prezentovány produkty žalovaného zaměstnavatele a současně 

šlo o společenskou akci spojenou především s lyžováním. Podle soudu prvního stupně, třebaže účast zaměstnance 

na akci je pracovním cestou (neboť se měl na akci věnovat zákazníkům zaměstnavatele), utrpěný úraz nelze 

považovat jako úraz pracovní, protože k úrazu došlo v době, kdy dle programu vypracovaného zaměstnavatelem 

měla být přestávka na oběd s tím, že lyžování rozhodně nelze považovat za úkon obvyklý v době přestávky na 

jídlo a oddech, tudíž činnost vedoucí k úrazu není plněním pracovních úkolů nebo činnost související s jejich 

plněním. Námitku žalobce, že utrpěl úraz při činnosti spadající do tzv. team-buildingu, odmítl s poukazem na to, 

že předmětná akce nebyla organizována pro zaměstnance za účelem budování a rozvíjení pracovního týmu, nýbrž 

pro zákazníky zaměstnavatele a že účast zaměstnanců na této akci byla dobrovolná a že ani lyžování se zákazníky 

nebylo povinnou aktivitou (a nebylo zahrnuto do oficiálního programu).   

Městský soud v Praze (rozsudek ze dne 7. října 2015, sp. zn. 62 Co 155/2015) rozsudek soudu prvního stupně 

potvrdil; podle odvolacího soudu účast zaměstnance na akci je třeba považovat jako pracovní cestu, akci však 

nelze považovat jako team-buildingovou. Podle odvolacího soudu poškozenému zaměstnanci se nepodařilo 
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Pro posouzení toho případu je relevantní zhodnocení povahy činnosti, resp. úseku 

pracovní cesty, v jejímž rámci žalobce úraz utrpěl. Dle konstatní judikatury průběh pracovní 

cesty od svého počátku až do návratu z ní se dělí na více úseků, přičemž je třeba každý úsek 

pracovní cesty vždy vyhodnocovat samostatně z hlediska vztahu k plnění pracovních úkolů či 

přímé souvislosti s ním; ne každá činnost zaměstnance po po dobu pracovní cesty je plněním 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Není proto relevantní, 

zda pracovní cesta, jíž se úrazem poškozený zaměstnanec účastnil, měla charakter                            

tzv. team-buildingu, tj. akce mající za cíl stmelování pracovního kolektivu či posilování vztahů 

mezi nimi, nebo zda šlo o jinou akci, např. v tom případě a priori o „stmelování vztahů 

s klienty/zákazníky“. Relevantní je to, zda k úrazu došlo při činnosti konanou zaměstnancem                

(z hlediska věcného – vnitřního účelového, místního a časového) objektivně pro 

zaměstnavatele.  

S ohledem na to, že v posuzovaném případě hlavní náplní akce bylo (i v kontextu časové 

volby termínu zájezdu i místa konání akce) lyžování, jakož i s ohledem na to, že zaměstnavatel 

na akci vyslaným zaměstnancům hradil skipasy (nad rámec úhrady dopravy, ubytování                      

a stravy), je zřejmé, že zaměstnavatel očekával, že na incentivní zájezd219 vyslaní zaměstnanci 

přispějí k naplnění cíle akce rovněž tím, že budou se zákazníky zaměstnavatele lyžovat,                  

resp. se jim věnovat i na sjezdovce.  

V posuzovaném kontextu není možno lyžování úrazem poškozeného zaměstnance 

považovat za jeho soukromou volnočasovou aktivitu prováděnou v průběhu pracovní cesty, 

nýbrž zaměstnanec i v průběhu lyžování, kdy se věnoval zákazníkům na sjezdovce, konal                    

z objektivního hlediska činnost ve prospěch zaměstnavatele, tudíž se jedná o plnění pracovních 

úkolů.  

Je přitom indiferentní okolnost, že zaměstnanec neměl povinnost lyžovat, že plnění této 

povinnosti nebylo kontrolována a že sankce za odmítnutí účasti na lyžování mu nehrozila, ani 

to, že účast zaměstnance na akci v Itálii byla dobrovolná a nebyla vynucována, tzn., že 

zaměstnanec dal k účasti na pracovní cestě souhlas. Skutečnost, že zaměstnavatel nepředurčil 

na pracovní cestu (akci) vyslaným zaměstnancům konkrétní povinnosti, resp. postup, jakým 

způsobem se mají o jeho zákazníky postarat tak, aby bylo dosaženo akcí sledovaného cíle, je 

                                                 
prokázat, že by činnost (lyžování), při které utrpěl úraz, mu byla zaměstnavatelem uložena či od něj požadována. 

Účast zaměstnance na této akci byla dobrovolná, nebyla vynucována s tím, že nebylo ani kontrolováno, jaké 

konkrétní činnosti zaměstnanci ve vztahu k zákazníkům činili (dále, že lyžování mělo být dobrovolnou 

volnočasovou aktivitou zúčastněných).  
219 Incentivním zájezdem se rozumí zájezd mající za cíl odměnit úspěch zaměstnanců či  obchodních partnerů; 

např. článek „V ČR se již desítky firem zabývají incentivní turistikou“; trvale dostupný na webové stránce 

https://www.novinky.cz/kariera/447833-v-cr-se-jiz-desitky-firem-zabyvaji-incentivni-turistikou.html. 

https://www.novinky.cz/kariera/447833-v-cr-se-jiz-desitky-firem-zabyvaji-incentivni-turistikou.html
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rovněž nerozhodná; předmětem pracovní cesty byla veškerá činnost směřující k dosažení 

sledovaného cíle, přičemž volba způsobu plnění pracovního úkolu byla ponechána na úvaze 

zaměstnanců. 
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4. Nemoci z povolání  
 

4.1. Obecně k problematice nemocí z povolání  
 

Ustanovení § 269 odst. 2 Zákoníku práce je základním pilířem odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu; zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci 

škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy 

před jejím zjištěním pracoval za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl 

postižen.  

Nemoci z povolání přitom definuje220 jako nemoci uvedené ve zvláštním právním 

předpise; tímto zvláštním právním předpisem je nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se 

stanoví seznam nemocí z povolání.221  

Nemoci z povolání jsou tímto nařízením vlády definovány jako nemoci, které vznikají 

nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, 

pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se 

rozumí rovněž akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.  

  Nemoci z povolání jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu 

tohoto nařízení222 s tím, že jednotlivé nemoci jsou v seznamu klasifikovány do šesti skupin (dle 

kapitol), a to na (i) nemoci z povolání způsobené chemickými látkami, (ii) nemoci z povolání 

způsobené fyzikálními faktory, (iii) nemoci týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice                    

a pobřišnice, (iv) nemoci z povolání kožní, (v) nemoci z povolání přenosné a parazitární a (vi) 

nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli.223 

Pro naplnění skutkové podstaty odpovědnosti zaměstnavatele za škodu (a nemajetkovou 

újmu) způsobenou zaměstnanci nemocí z povolání musí být splněny kumulativně následující 

předpoklady, tj. existence škodní události na straně zaměstnance, resp. utrpění nemoci 

z povolání, dále vznik škody nebo nemajetkové újmy na straně zaměstnance (či pozůstalých), 

jakož i příčinná souvislosti mezi nemocí z povolání na straně jedné a vznikem škody nebo 

nemajetkové újmy na straně zaměstnance na straně druhé. Všechny tyto tři předpoklady 

                                                 
220 Ustanovení § 271k odst. 4 Zákoníku práce.  
221 Jedná o nařízení vlády ze dne 15. listopadu 1995, třebaže vydané podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 

Sb., o důchodovém pojištění. 
222 Ustanovení § 1 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 290/1995 Sb. 
223 Jako nemoci z povolání jsou považovány též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání platném 

ke dni 31. prosince 1995, tj. ve vyhlášce (resp. příloze č. 1) Federálního ministerstva práce a sociálních věcí                      

č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a vznikly přede dnem účinnosti tohoto nařízení 

za podmínek uvedených v tomto seznamu; viz ustanovení § 2 nařízení vlády č. 290/1995 Sb. 
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skutkové podstaty odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou 

zaměstnanci, popř. pozůstalému v důsledku nemoci z povolání musí být splněny kumulativně. 

O vztah příčinné souvislosti – jako jednoho z předpokladů odpovědnosti za škodu nebo 

majetkovou újmu – jde tehdy, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla v důsledku nemoci 

z povolání (tj. bez nemoci z povolání by škoda nebo nemajetková újma nevznikla tak, jak 

vznikla), přičemž nestačí pouhé připuštění možnosti vzniku škody nebo nemajetkové újmy          

v důsledku nemoci z povolání (jejích následků), nýbrž musí být tato příčinná souvislost najisto 

postavena.224 

Při zkoumání existence příčinné souvislosti nejde o zjišťování příčinné souvislosti             

ve smyslu právním (nikoliv filozofickém), tj. jde o to zjistit, jaká skutečnost byla bezprostřední 

příčinnou daného následku (vzniklé újmy).225 

Existence jakékoliv jiné příčinné souvislosti, než je příčinná souvislost mezi vznikem 

onemocnění a škodou nebo nemajetkovou újmou, není vyžadována; není zapotřebí ani 

existence příčinné souvislosti mezi vznikem onemocnění a zaměstnancem vykonávanou prací; 

pro účely vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou 

zaměstnanci nemocí z povolání –  z hlediska vztahu (povahy) konkrétní práce a vznikem 

nemoci z povolání – je relevantní ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 Zákoníku práce toliko 

skutečnost, zda zaměstnanec naposledy před zjištěním nemoci z povolání pracoval                                 

u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. 

Pro vznik odpovědnosti za škodu vzniklou nemocí z povolání proto není relevantní ani 

zjišťování, kde a za jakých okolností s „vysokou pravděpodobností“ zaměstnanec vzniklou 

nemocí skutečně onemocněl. Pro účely posouzení otázky, zda onemocnění zaměstnance je 

nemocí z povolání, je rozhodující, zda zaměstnanec pracoval za podmínek, za nichž konkrétní 

nemoc z povolání vzniká,226 a že takovou nemocí onemocněl. Ke vzniku odpovědnosti za škodu 

či nemajetkovou újmu při nemocech z povolání pak je třeba již jen zjištění, že zaměstnanci 

vznikla škoda nebo nemajetková újma a že je zde příčinná souvislost mezi uvedenou nemocí           

z povolání a vzniklou škodou a nemajetkovou újmou, tj. v žádném případě příčinná souvislost 

mezi vznikem onemocnění a prací zaměstnance.227  

                                                 
224 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. května 2003, sp. zn. 21 Cdo 2169/2002 nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. září 2006, sp. zn. 21 Cdo 2509/2005. 
225 Srov. obdobně např. Pichrt, J. Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní. 1 vydání. Praha : C. H. Beck, 

2015, str. 319. 
226 V daném případě pro posouzení otázky, zda uvedené onemocnění zaměstnankyně je nemocí z povolání bylo 

shledáno jako relevantní, zda pracovala tam, kde se vyšetřují nebo ošetřují nemoci z povolání a kde prokazatelný 

styk s infekčně nemocnými nebo infekčním materiálem je součástí výkonu zaměstnání. 
227 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 2003, sp. zn. 21 Cdo 2308/2002; z hlediska skutkového 

stavu v tomto případě šlo o to, že nemocí z povolání postižená zaměstnankyně pracovala v době onemocnění 
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„Jestliže se u zaměstnance vyskytne současně několik nemocí, které ovlivňují jeho 

celkový zdravotní stav a pracovní možnosti, je právně bezvýznamné aritmetické zjištění podílu, 

jakým se nemoc z povolání podílí na „dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu“, neboť 

rozhodující je, zda nemoc z povolání byla příčinou škody (zda jejím důsledkem byl vznik dílčího 

škodného nároku) anebo, zda má škoda podklad v příčinách jiných (jiných obecných 

onemocněních) s nemocí z povolání nesouvisejících. Nemoc z povolání nemusí být jedinou 

příčinou vzniku škody; postačí, jde-li o jednu z příčin, avšak příčinu důležitou, podstatnou               

a značnou…“228 

V případě, kdy se u poškozeného zaměstnance vyskytne současně více nemocí majících 

dopad na jeho zdravotní stav a pracovní způsobilost, je rozhodující, zda nemoc z povolání je 

příčinou škody (tj. ztráty na výdělku), nebo zda důvod škody záleží „jinde“, tj. v jiných 

onemocněních s nemocí z povolání nesouvisejících („obecných“ onemocněních); vztah 

příčinné souvislosti mezi nemocí z povolání a škodou (ztrátou na výdělku) není dán, pakliže 

poškozený zaměstnanec – i kdyby nebylo jeho nemoci z povolání – je od doby poklesu výdělku 

neschopen soustavné výdělečné činnosti (či je omezen v jejím výkonu), protože jeho pracovní 

uplatnění sama o sobě vylučují (omezují) jiná jeho onemocnění, která s nemocí z povolání 

nesouvisejí.229 

S ohledem na to, že pro uznání vzniklé nemoci za nemoc z povolání je rozhodující 

okolnost, zda zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž příslušná nemoc 

                                                 
nemocí z povolání u jednoho zaměstnavatele nejprve (od roku 1981) jako krajská posudková lékařka sociálního 

zabezpečení a rovněž u druhého zaměstnavatele (od konce roku 1987) ve vedlejším pracovním poměru jako 

internistka na interním oddělení. Dne 29. července 1993 zaměstnankyně onemocněla virovou hepatitidou typu B 

(inkubační doba se pohybuje od 50 do 150 dnů) s tím, že v době onemocnění trval její pracovní poměr u obou 

zaměstnavatelů. V důsledku vzniku nemoci z povolání byla zaměstnankyně práce neschopna od 29. července 1993 

do 22. února 1995. Od 23. února 1995 do 16. července 1997 jí byl přiznán invalidní důchod a od 16. července 

1997 byla uznána částečně invalidní. Zaměstnankyně se u soudu domáhala, aby jí oba zaměstnavatelé zaplatili 

společně a nerozdílně náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, jednorázové odškodnění          

za bolest a ztížení společenského uplatnění, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti                   

a náhradu nákladů na dietní stravování.  

Obvodní soud pro Prahu 2 žalobu zaměstnankyně zamítl (rozsudek ze dne 20. listopadu 2001, sp. zn. 12 C 29/97);  

podle soudu prvního stupně onemocnění zaměstnankyně by bylo sice možné označit jako nemoc z povolání                   

(ve smyslu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 149/1988 Sb.; tato vyhláška MPSV ČSSR, kterou byl proveden zákon o 

sociálním zabezpečení, byla zrušena k 1. lednu 2002, a to nařízením vlády č. 290/1995 Sb.), avšak nebyla 

prokázána příčinná souvislost mezi výkonem zaměstnání posudkového lékaře a požadovanou škodou.  

K odvolání Městský soud v Praze (rozsudek ze dne 20. června 2002, sp. zn. 22 Co 208/2002) rozsudek soudu 

prvního stupně potvrdil.  

Nejvyšší soud ČR (rozsudek ze dne 23. května 2003, sp. zn. 21 Cdo 2308/2002) rozsudek Obvodního soudu pro 

Prahu 2 a rozsudek Městského soudu v Praze (s výjimkou výroku o odmítnutí odvolání žalované č. 2) zrušil                

a vrátil věc Obvodnímu soudu pro Prahu 2 k dalšímu řízení. 
228 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. května 2003, sp. zn. 21 Cdo 2169/2002 nebo dále rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. září 2006, sp. zn. 21 Cdo 2509/2005. 
229 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. března 2004, sp. zn. 21 Cdo 1478/2003, uveřejněný pod 

publikačním číslem 76/2006 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. dubna 2011, sp. zn. 21 Cdo 4110/2010 



76 

 

z povolání vzniká, nemůže být pro závěr o zjištění nemoci z povolání významné ani to, že 

s látkami způsobujícími nemoc z povolání přicházel zaměstnanec do styku i jinde než na 

pracovišti zaměstnavatele. Onemocnění zaměstnance vzniklé při práci s dotčenou látkou je 

proto nemocí z povolání i tehdy, jestliže se tato látka vyskytovala i v jiném než pracovním 

prostředí zaměstnance (např. v jeho domácím prostředí).230 

Obdobně platí, že pracoval-li zaměstnanec u více zaměstnavatelů za podmínek, z nichž 

vzniká nemoc z povolání, jíž onemocněl, nese odpovědnost za odškodnění nemoci z povolání 

ten z nich, u kterého za těchto podmínek zaměstnanec pracoval naposledy před zjištěním 

nemoci z povolání, a to bez ohledu na to, jak dlouho nemocí z povolání postižený zaměstnanec 

u posledního zaměstnavatele pracoval; skutečnost, že u posledního zaměstnavatele 

zaměstnanec pracoval jen krátkou dobu (a že je málo pravděpodobné, resp. je vyloučeno, aby 

za tak krátkou dobu došlo ke změně zdravotního stavu vedoucího ke vzniku nemoci z povolání) 

je – pro účely založení odpovědnosti za škodu či nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci 

v důsledku onemocnění nemocí z povolání – bez právního významu.231 

V případě, kdy zaměstnanec pracuje na jednom pracovišti, u něhož jsou dány podmínky 

pro vznik nemoci z povolání a následně změní pracoviště a přejde k jinému zaměstnavateli,        

u něhož jsou rovněž dány podmínky pro vznik nemoci z povolání, je povinen nahradit 

zaměstnanci škodu nebo majetkovou újmu vzniklou zaměstnanci onemocněním nemocí 

z povolání vždy ten poslední zaměstnavatel.  

                                                 
230 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. září 2013, sp. zn. 21 Cdo 3789/2012; v této věci šlo skutkově 

o to, že zaměstnanec konal v pracovním poměru práci obchodního zástupce, resp. podomního obchodníka 

s vysavači, která spočívala rovněž v tom, že zájemcům prezentoval vysavače vyluxováním bytu zájemce, kdy 

prach zachytával do textilního sáčku, jehož obsah pak vysypal zpět na podlahu; při této této činnosti prováděnou 

4 až 5krát denně nepoužíval žádné ochranné prostředky. Dne 1. listopadu 1994 byla u zaměstnance zjištěna nemoc 

z povolání, a to „profesionální průduškové astma“, kdy příčinou tohoto onemocnění bylo stanoven inhalační 

alergen (domácí prach) z pracovního prostředí (resp. dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 149/1988 Sb. pod číslem 37 astma 

bronchiale vznikající při práci s látkami s alergizujícím účinkem a při práci, kde působí senzibilizující nebo iritující 

činitelé za takové uznávané, jež jsou vlastní druhu vykonávané práce). Dne 31. prosince 1994 došlo mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru.  

Zaměstnanec uplatnil nárok na odškodnění nemajetkové újmy, resp. náhradu za ztížení společenského uplatnění, 

jakož i nárok na odškodnění materiální újmy spočívající v náhradě za ztrátu na výdělku po dobu a po skončení 

pracovní neschopnosti (včetně poplatku za vypracování znaleckého posudku).  

Podle Nejvyššího soudu ČR, pracoval-li zaměstnanec, který onemocněl astmatem bronchiale, za podmínek, za 

nichž vzniká nemoc z povolání, resp. zaměstnanec, který pracoval u zaměstnavatele s látkami s alergizujícím 

účinkem nebo který u něj vykonával práci, kde působí senzibilizující nebo iritující činitelé, jež jsou vlastní druhu 

vykonávané práce, jedná se o nemoc z povolání. Není přitom nutné zjišťovat, zda je mezi prací zaměstnance                 

a jeho onemocněním příčinná souvislost, a není relevantní ani to, že s látkami s alergizujícím účinkem, které 

způsobují astma bronchiale, zaměstnanec přicházel do styku i jinde než na pracovišti zaměstnavatele, resp., že 

domácímu prachu byl či alespoň mohl být vystaven rovněž v domácím či jiném prostředí.  
231 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. října 2010, sp. zn. 21 Cdo 4265/2009.  
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4.2. Uznávání nemocí z povolání  
 

Stěžejní otázka spojená s problematikou nemocí z povolání je otázka uznávání nebo 

neuznávání nemocí z povolání, resp. především bližší požadavky na postup při posuzování                 

a uznávání nemocí z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc                          

z povolání, jakož i náležitosti lékařského posudku.  

Tyto otázky jsou s ohledem na ustanovení § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 290/1995 Sb. 

blíže upraveny zákonem č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách232                         

a vyhláškou č. 104/2012 Sb.,233 tzv. vyhláškou o posuzování nemocí z povolání.234  

Zdravotní stav osoby v souvislosti s nemocí z povolání zjišťují a posuzují poskytovatelé 

pracovnělékařských služeb. Nemoci z povolání posuzují, uznávají a vývoj zdravotního stavu 

osoby s uznanou nemocí z povolání sledují poskytovatelé v oboru pracovního lékařství, kteří 

získali povolení ministerstva k uznávání nemocí z povolání. Pro tyto účely mohou též provádět 

vyšetření pro zjištění zdravotního stavu. Posuzujícím lékařem je lékař se specializovanou 

způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství.235  

Výše definovaný poskytovatel v oboru pracovního lékařství nemoci z povolání uznává 

na základě zjištění zdravotního stavu poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a to včetně 

zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění a výsledků jím vyžádaných odborných 

vyšetření a jeho stanoviska, výsledků dalších odborných vyšetření (pokud je to důvodné) 

vyžádaných nebo provedených poskytovatelem v oboru pracovního lékařství, který získal 

povolení ministerstva k uznávání nemocí z povolání, jakož i ověření podmínek vzniku nemocí 

z povolání; ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání provádí příslušné orgány ochrany 

veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,236 tj. krajské hygienické stanice,237 

                                                 
232 Blíže viz Hlava IV (Posudková péče a lékařské posudky, pracovnělékařské služby, posuzování nemocí 

z povolání); podle ustanovení § 41 zákona součástí posudkové péče je rovněž posuzování zdravotního stavu               

v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání. 
233 Resp. vyhláškou o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání               

a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále 

uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání). 
234 Tato vyhláška byla vydána dne 22. března 2012 , a to Ministerstvem zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem 

práce a sociálních věcí podle § 95 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, k provedení 

§ 65 písm. e) zákona o specifických zdravotních službách; tato vyhláška nahradila předchozí vyhlášku č. 342/1997 

Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto 

nemoci uznávají; tato vyhláška zrušila a nahradila vyhlášku č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání 

nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, a to ve znění vyhlášek 

č. 38/2005 Sb., vyhlášky č. 250/2007 Sb. a vyhlášky č. 53/2008 Sb. 
235 Ustanovení § 61 zákona o specifických zdravotních službách. 
236 Resp.  zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
237 Ustanovení § 82 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví.   

http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2011s373#H08_P095
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2011s373
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2011s373#H04_D003_OD001_P065
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popř. i Státní úřad pro jadernou bezpečnost238 či poskytovatel pracovnělékařských služeb.239 

Výsledky ověření podmínek vzniku nemoci z povolání jsou pro poskytovatele posuzujícího 

nemoc z povolání závazné.240 

Pakliže u osoby vznikne na základě odborného vyšetření důvodné podezření na nemoc 

z povolání, ošetřující lékař je povinen odeslat k poskytovateli pracovnělékařských služeb nebo 

k poskytovateli v oboru pracovní lékařství, který získal povolení ministerstva k uznávání 

nemocí z povolání; v případě podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání 

nemoci z povolání, výše uvedenému poskytovateli v oboru pracovního lékařství.241 

Příslušným pro uznání nemocí z povolání je zdravotnické zařízení, resp. poskytovatel          

v oboru pracovního lékařství, oprávněné k uznávání nemocí z povolání, které k tomu získalo 

povolání Ministerstva zdravotnictví podle ustanovení § 66 zákona o specifických zdravotních 

službách. 

Ministerstvo zdravotnictví uděluje povolení k uznávání nemocí z povolání na základě 

žádostí poskytovatelů v oboru pracovního lékařství, a to na základě určeného pořadí pouze 

poskytovateli, který poskytuje pracovnělékařské služby po dobu nejméně pět let a u něhož 

posuzování a uznávání nemocí z povolání provádějí nejméně dva lékaři se specializovanou 

způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství, a to každý           

v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.242 

Dle konkretizační vyhlášky č. 104/2012 Sb. vydané k provedení § 65 zákona                              

o specifických zdravotních službách posuzovat a uznávat nemoci z povolání jsou oprávněni 

toliko poskytovatelé v oboru pracovního lékařství, v jejichž území vymezeném v povolení           

k uznávání nemocí z povolání podle zákona o specifických zdravotních službách243 se ke dni 

zahájení posuzování zdravotního stavu posuzované osoby za účelem vydání lékařského 

posudku nachází (i) místo výkonu práce nebo služby, kde je důvodné podezření, že posuzovaná 

osoba pracuje nebo naposledy pracovala za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc                   

z povolání vzniká, a pracovněprávní vztah244 posuzované osoby k zaměstnavateli trvá. 

                                                 
238 Jde-li o podezření na vznik nemoci z povolání v souvislosti s prací v podmínkách ionizujícího záření. 
239 Jde-li o podezření na vznik nemoci z povolání při výkonu práce v zahraničí, k níž byl zaměstnanec vyslán 

zaměstnavatelem se sídlem v České republice, a to na základě sdělení posuzovanou osobou a podrobného 

písemného vyjádření vysílajícího zaměstnavatele o podmínkách, za kterých byla práce v zahraničí vykonávána 

(popř. dalších zjištění z místa výkonu práce). 
240 Blíže viz ustanovení § 62 zákona o specifických zdravotních službách. 
241 Ustanovení § 63 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách. 
242 Blíže viz ustanovení § 66 zákona o specifických zdravotních službách; v této souvislosti srov. ustanovení § 66a 

zákona. 
243 Ustanovení § 61 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
244 Resp. základní pracovněprávní vztah, služební poměr nebo jiný obdobný vztah. 
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Posuzovat a uznávat nemoci z povolání jsou dále oprávněni rovněž ti poskytovatelé          

v oboru pracovního lékařství, v jejichž území vymezeném v povolení k uznávání nemocí                  

z povolání se ke dni zahájení posuzování zdravotního stavu posuzované osoby za účelem 

vydání lékařského posudku nachází (ii) sídlo nebo místo podnikání vysílajícího zaměstnavatele 

nebo místo usazení organizační složky nebo podniku zaměstnavatele se sídlem mimo území 

České republiky, a to v případě výkonu práce nebo služby v zahraničí,245 (iii) adresa místa 

trvalého pobytu posuzované osoby, která již není v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli 

a u které je důvodné podezření, že pracovala za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc      

z povolání vzniká.246 

            Výsledkem posouzení je posudek o nemoci z povolání, resp. lékařský posudek o uznání 

nemoci z povolání nebo lékařský posudek o neuznání nemoci za nemoc z povolání,                           

popř.  lékařský posudek o ukončení nemoci z povolání. 

Posudek o nemoci z povolání obsahuje náležitosti podle jiného právního předpisu 

stanovícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace,247 identifikační údaje 

zaměstnavatele, datum zjištění nemoci, kterým je den vyšetření, při kterém bylo poprvé 

prokázáno onemocnění uznané později za nemoc z povolání, a to ve stupni závažnosti 

poruchy248 nebo datum učinění závěru, že nemoc nesplňuje podmínky pro uznání za nemoc 

z povolání,249 jakož i v případě zjištění nemoci z povolání označení příslušné kapitoly                           

a položky seznamu nemocí z povolání podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb.250 

Ze závěru lékařského posudku musí být vždy zřejmé, zda se nemoc posuzované osoby 

uznává nebo neuznává jako nemoc z povolání, nebo zda nemoc posuzované osoby již nadále 

nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání.251 

Lékařský posudek o nemoci z povolání musí být vydán do čtyřiceti pěti pracovních dnů 

ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti.252 

                                                 
245 Pokud trvá pracovněprávní vztah posuzované osoby k zaměstnavateli, u které je důvodné podezření, že 

posuzovaná osoba pracuje nebo pracovala za podmínek, jejichž vlivem posuzovaná nemoc z povolání vzniká, nebo 

je-li důvodné podezření, že posuzovaná osoba žijící v zahraničí, která již není v pracovněprávním vztahu k tomuto 

zaměstnavateli, pracovala naposledy za podmínek, jejichž vlivem nemoci z povolání vznikají. 
246 Ustanovení § 1 vyhlášky č. 104/2012 Sb. 
247 Ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon                             

o zdravotních službách), resp. vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.    
248 Pokud je stanoven nařízením vlády. 
249 Popř. učinění závěru, že nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání, jde-li           

o ukončení nemoci z povolání. 
250 Ustanovení § 4 vyhlášky o posuzování nemocí z povolání. 
251 Ustanovení § 62 odst. 5 zákona o specifických zdravotních službách. 
252 Ustanovení § 43 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách.  
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Podle zákona o specifických zdravotních službách poskytovatel, který lékařský posudek 

vydal, tj. i posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením 

nemocí z povolání, zajistí neprodleně jeho prokazatelné předání posuzované osobě,               

jakož i osobě, která o posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby za účelem vydání 

posudku oprávněně požádala.253 Podle vyhlášky o posuzování nemocí z povolání lékařský 

posudek o nemoci z povolání předá poskytovatel v oboru pracovního lékařství zaměstnavateli, 

u něhož posuzovaná osoba pracovala naposledy před zjištěním nemoci z povolání za podmínek, 

za kterých nemoc z povolání vzniká, resp. před zjištěním nemoci neuznané jako nemoc                  

z povolání, nebo jinému subjektu, který poskytuje peněžité plnění související s nemocí 

z povolání (např. příslušné úrazové pojišťovně).254  

 Lékařský posudek o nemoci z povolání, u kterého nastaly podle zákona o specifických 

zdravotních službách právní účinky, předá poskytovatel v oboru pracovního lékařství bez 

zbytečného odkladu (i) registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecného praktického 

lékařství, (ii) příslušnému poskytovateli pracovnělékařské služby, jde-li o zaměstnance, (iii) 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, resp. krajské hygienické stanici nebo Státnímu 

úřadu pro jadernou bezpečnost u onemocnění, které mohlo vzniknout v souvislosti s prací                     

s ionizujícím zářením nebo radioaktivními látkami,255 jakož i (iv) zdravotní pojišťovně, u které 

je posuzovaná osoba pojištěna.256 

Právní účinky lékařského posudku o nemoci z povolání nastávají pro osobu, které byl 

předán, dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem 

prokazatelného doručení rozhodnutí o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli 

udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.257 

Zákon o specifických zdravotních službách umožňuje přezkoumání lékařských 

posudků, a to i posudků týkajících se nemocí z povolání. V případě, kdy má posuzovaná osoba 

nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že 

lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného 

předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal.258 

                                                 
253 Ustanovení § 44 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách; k vymezení pojmu „prokazatelné předání“ 

viz ustanovení odst. 2 zákona. 
254 Tomu se však nepředává posudek o neuznání nemoci z povolání; viz ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky                          

o posuzování nemocí z povolání. 
255 A to v případě, kdy byl příslušný orgán nebo úřad požádán o ověření podmínek vzniku nemoci z povolání; 

posudek o ukončení nemoci z povolání se příslušnému orgánu nebo úřadu nepředává. 
256 Zde výjimkou posudku o neuznání nemoci z povolání; viz ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky o posuzování nemocí 

z povolání. 
257 Ustanovení § 44 odst. 4 písmena c) zákona o specifických zdravotních službách. 
258 Ustanovení § 46 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách. 
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V případě, kdy poskytovatel vyhoví návrhu na přezkoumání v plném rozsahu, napadený 

lékařský posudek bezodkladně zruší a na základě zjištěných skutečností, popřípadě nového 

posouzení zdravotní způsobilosti, vydá posudek nový, a to ve lhůtě ve smyslu ustanovení § 43 

odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách, resp. do 45 pracovních dnů s tím, že lhůta 

počíná běžet dnem, kdy byl návrh na přezkoumání podán.259  

V případě, kdy poskytovatel návrhu na přezkoumání lékařského posudku o nemoci 

z povolání nevyhoví v plném rozsahu, postoupí spis s tímto návrhem, včetně příslušné části 

zdravotnické dokumentace nebo její kopie a dalších podkladů potřebných pro přezkoumání 

lékařského posudku a svého stanoviska, příslušnému správnímu orgánu, a to do 45 pracovních 

dnů ode dne doručení návrhu na přezkoumání tohoto lékařského posudku. V případě, kdy je 

zapotřebí provést došetření zdravotního stavu pacienta (posuzované osoby), resp. ověřit 

podmínky vzniku nemoci z povolání, lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 pracovních dnů.260
 

Příslušný správní orgán261 při přezkoumání lékařského posudku týkajícího se nemocí 

z povolání (ohrožení nemocí z povolání) vychází z podkladů předaných poskytovatelem                    

a zjišťuje především, zda bylo posouzení zdravotního stavu posuzované osoby provedeno                   

a lékařský posudek vydán k tomu oprávněným poskytovatelem a vypracován posuzujícím 

lékařem s příslušnou specializovanou způsobilostí a zda bylo při ověření podmínek vzniku 

nemoci z povolání postupováno v souladu s jinými právními předpisy.262 

Příslušný správní orgán – ve lhůtě do třiceti pracovních dnů ode dne doručení spisu          

s návrhem na přezkoumání lékařského posudku – (i) tento návrh na přezkoumání lékařského 

posudku zamítne a napadený lékařský posudek potvrdí, nebo (ii) lékařský posudek zruší a vrátí 

věc poskytovateli k vydání nového lékařského posudku, nebo (iii) napadený lékařský posudek 

zruší.263 

Příslušný správní orgán může v rozsahu potřebném pro přezkoumání lékařského 

posudku (i) vyzvat poskytovatele k doplnění jím předaných podkladů a zároveň určit lhůtu,          

v níž je poskytovatel povinen podklady předložit; poskytovatel je povinen poskytnout 

potřebnou součinnost, (ii) požadovat odborné stanovisko od odborně způsobilých osob podle 

                                                 
259 Ustanovení § 46 odst. 4 zákona o specifických zdravotních službách. 
260 Ustanovení § 46 odst. 5 zákona o specifických zdravotních službách. 
261 Příslušným správním orgánem jsou krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy; srov. Tomšej, J. 

Pracovnělékařské služby. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, str. 87. 
262 např. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením; viz ustanovení 

§ 47 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách. 
263 Tuto lhůtu je možné ve zvlášť odůvodněných případech prodloužit o dalších 15 pracovních dnů. Na postup při 

rozhodování se vztahují příslušná ustanovení správního řádu. 
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jiného právního předpisu, je-li to nezbytné pro správné posouzení postupu při vydávání 

lékařského posudku.264 Proti vydanému rozhodnutí správního orgánu se nelze odvolat.265 

Podle aktuální judikatury ve smyslu nové právní úpravy dle zákona o specifických 

zdravotních službách lékařský posudek není rozhodnutím nebo jiným správním aktem, jenž by byl 

závazný pro smluvní stranu základních pracovněprávních vztahů, vůči které byl učiněn 

pracovněprávní úkon, a tedy ani pro soud (správní úřad nebo jiný orgán), který by v řízení posuzoval 

takovou pracovněprávní skutečnost, a rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský 

posudek přezkoumává, nemá povahu správního rozhodnutí a při jeho vydání se, ve smyslu  

ustanovení § 47 odst. 4 zákona o specifických zdravotních službách postupuje obdobně tak, jako 

kdyby šlo o “vyjádření, osvědčení, ověření nebo sdělení“ správního orgánu. Lékařský posudek           

i v souladu s důvodovou zprávou k vládnímu návrhu zákona č. 373/2011 Sb. představuje toliko 

jakési nezávazné dobrozdání o zdravotním stavu zaměstnance a nejde o úkon, kterým by se 

přímo zakládala práva a povinnosti posuzované osoby. Z tohoto „dobrozdání“ soud při svém 

rozhodování nemůže vycházet ve smyslu § 135 odst. 2 OSŘ.  

Z lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb                     

(z rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává) soud může 

vycházet pouze v případě, kdy má všechny stanovené náležitosti a jestliže za řízení nevznikly 

žádné pochybnosti o jejich správnosti. V případě, že lékařský posudek (rozhodnutí příslušného 

orgánu, který lékařský posudek přezkoumává) nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude 

neurčitý či nesrozumitelný (popř. z postojů zaměstnance nebo zaměstnavatele nebo z jiných 

důvodů se objeví potřeba znovu objasnit zaměstnancův zdravotní stav a příčiny jeho 

poškození), je třeba v příslušném soudním řízení otázku, zda zaměstnanec pozbyl vzhledem ke 

svému zdravotnímu stavu dlouhodobě zdravotní způsobilost, vyřešit dokazováním, 

provedeným zejména prostřednictvím znaleckých posudků.266  

 

4.3. Ohrožení nemocí z povolání  
 

Otázko u obecně nedílně spjatou s pojmem a problematikou nemocí z povolání je otázka 

ohrožení nemocí z povolání. Pojem ohrožení nemocí z povolání je blíže vymezen v ustanovení 

§ 347 odst. 1 věty první Zákoníku práce, přičemž se jím rozumí takové změny zdravotního 

                                                 
264 V těchto případech se běh třicetidenní lhůty přeruší. 
265 Ustanovení § 47 zákona o specifických zdravotních službách. 
266 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. ledna 2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015, uveřejněný pod 

publikačním číslem 42/2017 či rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. října 2016, sp. zn. 21 Cdo 5557/2015. 
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stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají 

nemoci z povolání s tím, že nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu 

umožňující posouzení jako nemoc z povolání a v případě dalšího výkonu práce za stejných 

podmínek by došlo ke vzniku nemoci z povolání.  

V případě ohrožení nemocí z povolání sice dochází – stejně jako v případě nemocí 

z povolání – k poškození zdravotního stavu zaměstnance vzniklého za podmínek, za nichž 

vznikají jednotlivé nemoci z povolání dle seznamu nemocí z povolaní dle nařízení vlády                    

č. 290/1995 Sb., avšak u ohrožení nemocí z povolání – ve srovnání s kategorií nemoci 

z povolání – absentuje „dostatečně“ negativní zhoršení zdravotního stavu umožňující jeho 

posouzení, resp. uznání jako nemoc z povolání, přičemž je zřejmé, že další výkon za stejných 

podmínek by vyústil ve vznik nemoci z povolání. 

Lékařský posudek o ohrožení nemocí z povolání vydává poskytovatel zdravotních 

služeb příslušný k vydání lékařského posudku o nemoci z povolání,267 a to postupem ve smyslu 

zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 104/2012 Sb.268 

Ohrožení nemocí z povolání nezakládá – na rozdíl od onemocnění nemocí z povolání – 

zvláštní odpovědnostní skutkovou podstatu, tj. odpovědnost zaměstnavatele za škodu nebo 

nemajetkovou újmu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem, resp nemocí z povolání                        

ve smyslu ustanovení § 269 a násl. Zákoníku práce. 

V této souvislosti v judikatorní praxi se naskytlo k řešení, zda zaměstnanec, který 

nemůže vykonávat dosavadní práci z důvodu ohrožení nemocí z povolání, vzniká nárok na 

náhradu škody.  

Třebaže platná právní úprava se zjištěním ohrožení nemocí z povolání nespojuje 

založení zvláštní odpovědnosti za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou zaměstnanci 

nemocí z povolání, je zapotřebí posuzovat onemocnění, které bylo uznáno jako ohrožení 

nemocí z povolání i z hlediska obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, a to ve smyslu 

ustanovení § 265 Zákoníku práce.  

Ostatně není ani podstatné, z důvodu jakého onemocnění se zaměstnanec stal 

nezpůsobilým k dosavadní práci, tj. nemusí se nezbytně jednat o kategorii „ohrožení nemocí 

z povolání“ dle ustanovení § 347 odst. 1 Zákoníku práce, může jít i o jakékoliv jiné 

onemocnění; rozhodná je – s ohledem na imperativa institutu obecné odpovědnosti 

                                                 
267 Ustanovení § 347 odst. 1 věty druhé Zákoníku práce ve spojení s ustanovení § 61 odst. 2 zákona o specifických 

zdravotních službách. 
268 Ve smyslu ustanovení § 41 písmena e) zákona č. 373/2011 Sb. a ustanovení § 5 vyhlášky č. 104/2012 Sb.; výše 

uvedený výklad týkající posuzování a uznávání nemocí z povolání se uplatní i ve vztahu k posuzování a uznávání 

ohrožení nemocí z povolání. 
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zaměstnavatele za škodu – toliko okolnost, zda škoda269 vznikla zaměstnanci při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním v příčinné souvislosti s porušením právní 

povinnosti nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům;270 existence subjektivní složky 

není – jakožto předpoklad založení obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu –                                         

u zaměstnavatele (ani u jeho zaměstnanců) zapotřebí. Nelze proto jakkoliv dovozovat, že 

obecná odpovědnost zaměstnavatele podle ustanovení § 265 Zákoníku práce je vyloučena 

samotnou skutečností, že nároky zaměstnance z důvodu onemocnění nemocí z povolání či 

ohrožení touto nemocí jsou speciálně upraveny.271 

Dlužno podotknout, že v případě, kdy v důsledku u zaměstnance zjištěného ohrožení 

nemocí z povolání, dojde k založení obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu dle 

ustanovení § 265 Zákoníku práce, pro způsob a rozsah náhrady této škody na zdraví platí 

ustanovení o pracovních úrazech.272 

Pracovněprávní úprava ve smyslu Zákoníku práce rovněž zaměstnavateli ukládá několik 

povinností spojených s ohrožením nemocí z povolání. Zaměstnavatel v prvé řadě – v rámci  

povinností uložených zaměstnavateli při pracovních úrazech a nemocech z povolání – je 

povinen uplatnit taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory 

vyvolávající ohrožení nemocí z povolání (nebo nemoci z povolání), ve snaze zamezit tomu, aby 

došlo u ohroženého zaměstnance k rozvoji samotné nemoci z povolání.273 

Se stejným záměrem je zaměstnavateli uložena konkrétní povinnost převést 

zaměstnance na jinou práci, nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský 

posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro ohrožení nemocí z povolání.274  

                                                 
269 Tj. např. ztráta na výdělku. 
270  Včetně škody způsobené v rámci plnění pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem; 

ustanovení § 265 odst. 1 a 2 Zákoníku práce. 
271 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. srpna, sp. zn. 21 Cdo 1594/2012; v této věci šlo skutkově          

o to, že zaměstnankyně (žalobkyně) pracovala u zaměstnavatele (žalovaný) jako operátor výroby. V období                   

od 26. června 2007 do 25. června 2008 zaměstnankyně byla v pracovní neschopnosti (kdy se rovněž podrobila 

operaci zápěstí levé ruky). Dne 20. června 2008 požádala o přeložení na jiné pracovní místo (s ohledem na to, že 

dle doporučení lékaře není kvůli jejímu zdravotnímu stavu vhodné, aby dále konala dosavadní práci), resp. dne      

11. července 2008 rozvázala okamžitě pracovní poměr ze zdravotních důvodů. Následně bylo její onemocnění 

(chondropatie levého zápěstí v oblasti fossa III. stupně) zjištěné dne 12. prosince 2007 uznáno jako ohrožení 

nemocí z povolání (na základě lékařského posudku vydaného oddělením nemocí z povolání v Kladně, který byl 

potvrzen rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 24. března 2009). 
272 Ustanovení § 271n odst. 2 Zákoníku práce. 
273 Ustanovení § 105 odst. 6 Zákoníku práce. 
274 Ustanovení § 41 odst. 1, písmena b) Zákoníku práce; obdobně jako v případě pracovního úrazu nebo 

onemocnění nemocí z povolání, či dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.  
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Ostatně podle Nejvyššího soudu ČR „Vyřazení zaměstnance z dosud vykonávané práce 

má preventivní povahu, neboť účelem úpravy ohrožení nemocí z povolání zákazem pracovní 

činnosti, při které je vystaven nepříznivým vlivům pracovního prostředí, je především chránit 

zdraví zaměstnance před onemocněním nemocí z povolání, a popřípadě, při některých 

škodlivých vlivech, může přerušení práce ve zdraví škodlivém prostředí posléze přispět                   

i k návratu zaměstnance k původní práci.“275 

Jestliže v návaznosti na převedení zaměstnance na jinou práce v důsledku ohrožení 

nemocí z povolání byl zaměstnanec převeden na jinou práci, za niž přísluší nižší mzda nebo 

plat,276 přísluší mu za dobu převedení doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného 

výdělku, kterého dosahoval před převedením277 s tím, že předpokladem vzniku nároku 

zaměstnance na doplatek ke mzdě je příčinná souvislost mezi existencí ohrožení nemocí                   

z povolání na straně jedné a převedením zaměstnance na jinou práci, než je uvedena v pracovní 

smlouvě, za níž přísluší nižší mzda. 

Tento nárok na mzdový doplatek trvá nikoliv jako v podstatě doživotní, nýbrž jen po tu 

dobu trvání závislé činnosti zaměstnance, kdy jsou uvedené předpoklady splněny. V případě, 

jestliže se sledovaný preventivní účel úpravy ohrožení nemocí z povolání naplní a zdravotní 

stav zaměstnance se upraví natolik, že již ohrožením nemocí z povolání netrpí, nárok zaniká. 

Stejně tak je tomu, jestliže zaměstnanec sice i nadále trpí ohrožením nemocí z povolání, avšak 

na jiné práci, na kterou byl převeden, začne v porovnání s původně vykonávanou prací 

dosahovat stejných nebo vyšších výdělků.278 

Současně konstatování lékařského posudku, že zaměstnanec nesmí dále konat 

dosavadní práci pro ohrožení nemocí z povolání, zakládá oprávnění zaměstnavatele dát 

zaměstnanci výpověď279 s tím, že tomuto zaměstnanci při výpovědi nebo uzavření dohody 

z téhož důvodu náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně 

dvanáctinásobku průměrného výdělku.280  

 

                                                 
275 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. února 2007, sp. zn. 21 Cdo 747/2006. 
276 K pojmu mzdy a platu viz především ustanovení § 109 Zákoníku práce. 
277 Ustanovení § 139 odst. 1 Zákoníku práce; k pojmu průměrný výdělek viz ustanovení § 351 a násl. Zákoníku 

práce. 
278 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. února 2007, sp. zn. 21 Cdo 747/2006. 
279 Obdobně jako v případě pracovního úrazu nebo onemocnění nemocí z povolání či situaci, kdy zaměstnanec 

dosáhne na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné 

expozice; viz ustanovení § 52 písmena d) Zákoníku práce. 
280 Ustanovení § 67 odst. 2 Zákoníku; blíže viz v následující kapitole. 
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5. Povinnosti zaměstnavatelů při pracovních úrazech                     

a nemocech z povolání  
 

Výchozí povinnosti zaměstnavatele, jež pro něj vyplývají z pracovního poměru,281 jsou 

zakotveny v ustanovení § 38 odst. 1 Zákoníku práce. Od vzniku pracovního poměru je tak 

zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za 

vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů                   

a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené 

vnitřním předpisem. 

Další povinnosti zaměstnavatele jsou významně upraveny např. v Části Páté Zákoníku 

Práce, tj. v rámci části věnující se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, tj. v rámci § 101 až 

108, jakož i dále v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti        

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).282 

Stěžejní – i v kontextu předcházení, resp. možné limitace vzniku pracovních úrazů           

a nemocí z povolání – jsou preventivní povinnosti zákonem uložené zaměstnavateli a směřující 

obecně k tomu, aby kontinuálně na pracovištích docházelo k přijímání a realizaci opatření 

zabezpečujících předcházení ohrožení života a zdraví při práci.  

Zaměstnavatel je tak především obecně povinován zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci, a to v kontextu rizik možného ohrožení jejich života a zdraví týkajících 

se výkonu práce, přičemž péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli 

je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech 

stupních řízení. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se 

vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím nacházejí na jeho pracovištích.283 

Zaměstnavatel je dále povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci            

a přijímáním opatření k předcházení rizikům.284 Zaměstnavatel je rovněž povinen soustavně 

                                                 
281 Jakož i s ohledem na ustanovení § 77 odst. 2 Zákoníku práce z právních vztahů založených dohodami o pracích 

konaných i mimo pracovní poměr. 
282 Tento zákon byl přijat v kontextu ustanovení § 107 Zákoníku práce, podle něhož další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích (jakož i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy) stanoví zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti             

a ochrany zdraví při práci. 
283 Blíže viz ustanovení § 101 odst. 5 Zákoníku práce. 
284 Podle ustanovení § 102 odst. 1 Zákoníku práce prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních 

a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za 
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vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, 

zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika,           

jakož i přijímat opatření k jejich odstranění.285 Zaměstnavatel je dále např. povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek.286, 287 

V případě, kdy není možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení.288  

Zaměstnavatel je dále např. povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané 

práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,289 

zajistit zaměstnancům290 – v závislosti na potřebách vykonávané práce – dostatečné a přiměřené 

informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a to především v podobě 

seznámení s riziky a výsledky vyhodnocení rizik.291  

Zaměstnavatel je rovněž např. povinen zajistit zaměstnancům školení o právních                  

a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,292 a to ve vztahu k jimi 

vykonávané práci a rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, jakož 

soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.293  

                                                 
cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik; ustanovení § 102 

odst. 2 Zákoníku práce. 
285 A provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů 

práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší.  
286 Jakož i dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. 
287 Blíže viz ustanovení § 101 odst. 3 Zákoníku práce.  
288 Tak, aby bylo dosaženo minimalizace ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců; blíže viz ustanovení § 101 

odst. 4 Zákoníku práce; k dalším povinnostem viz např. ustanovení § 101 odst. 5 až 7 Zákoníku práce. 
289 ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce. 
290 A to vztaženo především na zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnance agentury práce 

dočasně přidělené k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, jakož i na mladistvé zaměstnance. 
291 Jakož i s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik týkajících se jejich práce a pracoviště; viz 

ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) Zákoníku práce; pokud jde o zvláštní informační a pokynovací povinnosti                      

ze strany zaměstnavatele, jež se mají dostat zaměstnancům jiného zaměstnavatele vykonávajícím práce na 

pracovištích zaměstnavatele viz následující ustanovení písm. g). 
292 Doplňujících jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. 
293 Blíže viz ustanovení § odst. 103 odst. 2 a 3 Zákoníku práce. 
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Ve stanovených případech je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní 

ochranné pracovní prostředky mající je chránit před riziky,294 popř. též pracovní oděv nebo 

obuv, jakož i mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, jakož i ochranné nápoje.295 

Dlužno uvést, že dle konstatní judikatury v případě, kdy v důsledku nedodržování                

ze strany zaměstnavatele předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vznikne 

zaměstnanci škoda na zdraví, resp. zaměstnanec v tom směru uplatňuje nárok na náhradu škody 

či nemajetkové újmy, je zapotřebí tento nárok – v situaci, kdy újmu na zdraví nelze kvalifikovat 

jako pracovní úraz nebo nemoc z povolání – posoudit podle ustanovení § 265 Zákoníku práce, 

tj. v intencích obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci.296  

V této souvislosti je však nezbytné prokázat porušení právních povinností, tj. zde 

porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci majícího jako následek 

vznik škody zaměstnanci, tj. např. ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo ztrátu 

na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity), resp. i prokázání 

existence příčinné souvislosti mezi porušením právní povinnosti, resp. předpisu k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na straně jedné a ztrátou na výdělku nebo jinou škodou 

na straně druhé, přičemž k naplnění příčinné souvislosti dochází za situace, kdy škoda (tj.  např. 

ztráta na výdělku) vznikla porušením právní povinnosti (předpisu k zajištění bezpečnosti              

a ochrany zdraví při práci), jinými slovy, že bez porušení právní povinnosti by škoda nevznikla 

tak, jak vznikla.297  

Konkrétní povinnosti zaměstnavatele, jež mu vznikají při pracovních úrazech                          

a nemocech z povolání zaměstnanců, jsou blíže vymezeny v ustanovení § 105 odst. 1 až 6 

                                                 
294 Musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, resp. do nedávna dle nařízení vlády                         

č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky; toto nařízení bylo zrušeno 

k 21. dubnu 2018, a to nařízením vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických 

požadavků na výrobky; v současnosti je použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze 

dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (resp. toto nařízení 

se použije od 21. dubna 2018 vyjma článků 20 až 36 a článku 44, které se použijí od 21. října 2016, resp. čl. 45 

odst. 1 použitelného od 21. března 2018). 
295 Blíže viz ustanovení § 104 Zákoníku práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
296 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. srpna 2013. sp. zn. 21 Cdo 1594/2012 nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 7. listopadu 2016, sp. zn. 21 Cdo 3039/2015. 
297 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. února 2018, sp. zn. 21 Cdo 232/2017; porušení předpisu 

k zajištění bezpečnosti nebo ochrany zdraví při práci nemusí být jedinou příčinou vzniku škody; postačí, jde-li         

o jednu z příčin, avšak příčinu důležitou, podstatnou a značnou. Škodu – za účelem zjištění existence vztahu 

příčinné souvislosti – je třeba vyjmout z její všeobecné souvislosti a je nutné ji analyzovat izolovaně, toliko                        

z hlediska jejích příčin, tj. jevu, který škodu vyvolal.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1459486854517&uri=CELEX:32016R0425
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Zákoníku práce,298 jakož i (v návaznosti na ustanovení § 105 odst. 7 Zákoníku práce) v nařízení 

vlády č. 201/2010 Sb.299 

Dojde-li k pracovnímu úrazu, je zaměstnavatel povinen objasnit příčiny a okolnosti 

vzniku tohoto úrazu, a to za účasti zaměstnance,300 svědků, za účasti odborové organizace                  

a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav 

na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.  

V případě pracovního úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele301 je zaměstnavatel,          

u něhož k pracovnímu úrazu došlo, povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele 

úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku 

pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění. 

Zaměstnavatel je povinen evidovat všechny úrazy v knize úrazů, i když jimi nebyla 

způsobena pracovní neschopnost.302  

Zapsání úrazu do evidence v knize úrazů je významným předpokladem pro posouzení 

újmy na zdraví jako pracovního úrazu.303 Způsob vedení evidence úrazů v knize úrazů je                   

ve smyslu ustanovení § 105 odst. 7 Zákoníku práce blíže upraven nařízením vlády č. 201/2010 

Sb.  

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo 

listinné podobě s tím, že tato evidence musí obsahovat jméno a příjmení úrazem postiženého 

zaměstnance, datum a hodinu úrazu, místo, kde k úrazu došlo, činnost, při níž k úrazu došlo, 

počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, celkový počet zraněných osob, 

druh zranění a zraněná část těla,304 popis úrazového děje, druh, zdroj a příčiny úrazu,                       

jakož i jména svědků úrazu, resp. i jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.305 

 

                                                 
298 Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pamatuje na pracovní úrazy a nemoci 

z povolání toliko v ustanovení § 9 odst. 6, podle něhož zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilé 

osobě písemnosti týkající se pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou součinnost, jakož i při předcházení 

ohrožení života a zdraví s ohledem na povahu rizika na jeho pracovištích a k přijetí ochranných opatření, jde-li                

o práce se zvýšeným ohrožením zdraví zaměstnanců (dále i při výběru a volbě ochranných zařízení. 
299 resp. nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (ze dne 31. 

května 2010; nabylo účinnosti dne 1. ledna 2011); tímto nařízením došlo ke zrušení předchozího nařízení vlády         

č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu         

a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
300 Pouze, pakliže to zdravotní stav zaměstnance dovoluje. 
301 Např. v případě vyslání zaměstnance k jinému zaměstnavateli dle ustanovení § 42 odst. 2 Zákoníku práce nebo 

v případě dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli dle ustanovení § 43a Zákoníku práce. 
302 Nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.  
303 Kristýn, M. Machač, M. Obšasník, L. Spirová, I. Zoufalá, K. Vyznejte se v pracovním právu. Nezbytná příručka 

každého zaměstnance. Brno: Bizbooks, 2014, str. 135. 
304 Ve smyslu přílohy č. 3 k nařízení vlády 201/2010 Sb. 
305 Ustanovení § 2 odst. 1 nařízení vlády 201/2010 Sb. 
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V případě úrazového děje, který utrpí zaměstnanec u jiného zaměstnavatele, k němuž 

byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen, předepsané údaje zaznamenává jak 

zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance, tak i ten zaměstnavatel, k němuž byl úrazem 

postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.306 

Zaměstnavatel je povinen na žádost zaměstnance mu vydat potvrzenou kopii nebo výpis 

údajů v knize úrazů o jeho úrazu.307 

Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy (a vést dokumentaci) o všech 

pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností 

delší než tři kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance. Záznam o úrazu je zaměstnavatel 

povinen vyhotovit neprodleně, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu 

dozvěděl a neprodleně jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat 

postiženému zaměstnanci, resp. v případě smrti zaměstnance jeho rodinným příslušníkům.308 

Na rozdíl od „bagatelních úrazů“, resp. úrazů bez důsledku v podobě pracovní 

neschopnosti nebo s pracovní neschopností v délce maximálně tří kalendářních dnů, kdy postačí 

zaevidovat do knihy úrazů proběhlý úraz ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 Zákoníku práce, 

a to toliko při dodržení zapsaní požadovaných údajů uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb., dojde-li k pracovnímu úrazu, jehož následkem došlo ke zranění 

zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance,309 

je zaměstnavatel dle ustanovení § 105 odst. 3 Zákoníku práce povinen nejen zaevidovat 

proběhlý pracovní úraz, ale rovněž vyhotovit záznam, a to předepsanou formou, resp. vyplnit 

formulář vzoru záznamu o úrazu, který je přílohou nařízení vlády.310 

Zaměstnavatel – nad rámec vedení evidence a záznamů o pracovních úrazech – je 

povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.311  

                                                 
306 Ustanovení § 2 odst. 2 nařízení vlády 201/2010 Sb. 
307 Resp. v případě smrti úrazem postiženého zaměstnance rodinným příslušníkům na jejich žádost; viz ustanovení 

§ 2 odst. 3 nařízení vlády 201/2010 Sb. 
308 Ustanovení § 105 odst. 3 Zákoníku práce ve spojení s ustanovením § 5 nařízení vlády 201/2010 Sb. 
309 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - pro statistické účely definuje pojem smrtelného pracovního úrazu jako „takové 

poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel“; § 3 tohoto 

nařízení.  
310 Tj. zodpovědět na otázku či označit některou z předepsaných variant specifikovaných v rámci pěti oddílu vzoru 

záznamu o úrazu: A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním 

pracovněprávním vztahu, B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud k úrazu dojde u jiného 

zaměstnavatele, než u něhož je zaměstnanec v pracovněprávním vztahu), C. Údaje o úrazem postiženém 

zaměstnanci, D. Údaje o úrazu a E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnanců a svědků úrazu, případně dalších 

osob. 
311 Ustanovení § 105 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 105 odst. 7 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 

Sb.; srov. speciální úprava týkající se ohlašování pracovních úrazů, resp. závažných pracovních úrazů, závažných 

událostí, závažných provozních nehod a nebezpečných stavů dle ustanovení § 21 vyhlášky č. 22/1989 Sb., resp. 

vyhlášky Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. 
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  Pro účely ohlášení pracovního úrazu312 není předepsána forma; tudíž zaměstnavatel 

může tak v podstatě učinit i neformálně, např. telefonicky, nicméně i tak je záhodno ohlášení 

učinit způsobem, který umožní následně prokázat ze strany zaměstnavatele splnění této 

povinnosti (např. e-mailem nebo doporučeným dopisem apod.). 

Nad rámec výše uvedené povinnosti ohlašovat pracovní úrazy stanoveným subjektům 

je zaměstnavatel povinen vybraným subjektům zaslat záznam o úrazu (a to elektronicky nebo 

v listinné podobě).313  

S ohledem na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnavatel zašle záznam o úrazu i organizační jednotce 

příslušné pojišťovny, tj. u které je konkrétní zaměstnavatel pojištěn.314 

Další významnou povinností zaměstnavatele, která mu vzniká při pracovních úrazech, 

je povinnost přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů,315 a to za účelem prevence, 

resp. zamezení či minimalizaci vzniku úrazových dějů a z toho vyplynuvších škodních událostí 

do budoucna.   

           Ve vztahu k nemocem z povolání zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, 

u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích. Je současně povinen 

uplatnit taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají 

ohrožení nemocí z povolání, resp. nemoc z povolání.316 

Dlužno poznamenat, že ustanovení § 105 blíže nespecifikuje opatření k přijetí ze strany 

zaměstnavatele proti opakování pracovních úrazů či k uplatňování opatření k odstranění či 

minimalizaci rizikových faktorů vyvolávajících ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc 

z povolání. 

Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, nesmí-li podle lékařského 

posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného 

správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro 

pracovní úraz nebo onemocnění nemocí z povolání.317  

Zaměstnavatel je oprávněn dán zaměstnanci v návaznosti na utrpěný pracovní úraz nebo 

vznik nemoci z povolání výpověď, resp. tehdy, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského 

                                                 
312 Blíže viz ustanovení § 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 
313 Ustanovení § 6 až § 9 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 
314 Ve smyslu ustanovení § 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; viz ustanovení § 7a nařízení 

vlády č. 201/2010 Sb. 
315 Ustanovení § 105 odst. 5 Zákoníku práce.  
316 Ustanovení § 105 odst. 6 Zákoníku práce.   
317 Ustanovení § 41 odst. 1 písm. b) Zákoníku práce. 
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posudku318 dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo onemocnění nemocí 

z povolání.319 

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání a z toho vyplývající 

nezpůsobilostí dále konat dosavadní práci, resp. dochází-li k rozvázání pracovního poměru              

i z jiných důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. d) Zákoníku práce nebo dohodou z týchž 

důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku 

průměrného výdělku. Byl-li však se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí 

podle lékařského posudku320 dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro 

onemocnění nemocí z povolání, zaměstnanci toto odstupné nepřísluší, pakliže se zaměstnavatel 

zcela zprostí své povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou zaměstnanci 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání v souladu s ustanovením § 270 odst. 1 Zákoníku 

práce.321 

Ve vztahu k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru z důvodů dle ustanovení 

§ 52 písm. d) Zákoníku práce je vhodné uvést, že podle ustálené judikatury soudů není pro 

vznik práva na odstupné rozhodující, zda je v dohodě o rozvázání pracovního poměru uveden 

důvod skončení pracovního poměru, resp. okolnost, která zakládá právo na odstupné. 

V případě, kdy došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou, má zaměstnanec právo na 

odstupné vždy, jestliže prokáže, že k dohodě o rozvázání pracovního poměru došlo z důvodů 

uvedených v ustanovení § 52 písm. d) Zákoníku práce,322 a to i tehdy, nejsou-li v dohodě                 

o rozvázání pracovního poměru uvedeny důvody tohoto rozvázání.323   

Pakliže tedy zaměstnanec prokazuje, že k rozvázání pracovního poměru se 

zaměstnavatelem dohodou došlo z důvodů, s nimiž zákon spojuje vznik nároku na odstupné, nelze 

jeho požadavky odmítat jen proto, že v dohodě nebyly uvedeny důvody rozvázání pracovního 

poměru, popř. že v dohodě byly uvedeny takové důvody rozvázání pracovního poměru, při nichž 

zaměstnanci odstupné nenáleží.324, 325  

                                                 
318 Vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu 

přezkoumávajícího tento lékařský posudek.  
319 Jakož i pro ohrožení touto nemocí nebo v případě, kdy dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného 

orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice; viz ustanovení § 52 písm. d) Zákoníku práce.  
320 Vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu 

přezkoumávajícího tento lékařský posudek. 
321 Ustanovení § 67 odst. 2 Zákoníku práce.  
322 Resp. obecně i dle ustanovení § 53 písm. a) až c) Zákoníku práce. 
323 Popř. v dohodě jsou v rozporu se skutečností takové důvody rozvázání pracovního poměru, s nimiž zákon 

rozvázání pracovního poměru nespojuje. 
324 Právo na odstupné dále nelze nepřiznat jen proto, že v dohodě o rozvázání pracovního poměru je uvedeno, že 

k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru došlo na žádost zaměstnance. 
325 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. prosince 2014, sp. zn. 21 Cdo 448/2014.  
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Relevantní je toliko zjištění dle ustanovení § 67 odst. 2 Zákoníku práce,326 z jakého 

důvodu byl pracovní poměr ve skutečnosti rozvázán, nikoliv co je deklarováno o důvodech 

skončení pracovního poměru v dohodě o rozvázání pracovního poměru (nebo ve výpovědi).  

Zaměstnanci, který uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního 

poměru, přísluší nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku 

nejen bez ohledu na to, co bylo v dohodě o rozvázání pracovního poměru uvedeno jako důvod 

rozvázání pracovního poměru, ale rovněž bez ohledu na to, zda byl v době uzavření dohody      

o rozvázání poskytovatelem pracovnělékařských služeb vydán lékařský posudek o způsobilosti 

zaměstnance k práci.  

Podmínkou pro vznik nároku zaměstnance na odstupné při rozvázání pracovního 

poměru dohodou ze zdravotních důvodů podle ustanovení § 67 odst. 2 Zákoníku práce tak není, 

aby ještě před uzavřením dohody o rozvázání pracovního poměru byl poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb vydán lékařský posudek, podle něhož zaměstnanec nesmí dále 

konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání (nebo pro ohrožení 

touto nemocí); je toliko nezbytné, aby bylo zjištěno, že zaměstnanec v době uzavření dohody o 

rozvázání pracovního poměru nesměl pro pracovní úraz či onemocnění nemocí z povolání327 

dále konat dosavadní práci a že tato okolnost byla skutečným důvodem rozvázání pracovního 

poměru účastníků, dále rovněž za podmínky,328 že se zaměstnavatel zcela nezprostí 

                                                 
326 Jakož i ve vztahu k odstupnému dle ustanovení § 67 odst. 1 Zákoníku práce. 
327 Rovněž pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li nejvyšší přípustné expozice. 
328 Pakliže důvodem zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce byl pracovní úraz nebo 

onemocnění nemocí z povolání. 
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odpovědnosti za  škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

ve smyslu  ustanovení § 270 odst. 1 Zákoníku práce.329, 330 

Zaměstnanec může mít nárok na odstupné ve výši (nejméně) dvanáctinásobku 

průměrného výdělku i tehdy, pakliže je s ním rozvázán pracovní poměr z tzv. organizačních 

důvodů, pakliže realizované organizační změně (nadbytečnosti) předchází zdravotní 

nezpůsobilost vyplývající z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Pakliže v době 

výpovědi, resp. obecně rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů již existuje 

zdravotní nezpůsobilost podle ustanovení § 52 písn. d) Zákoníku práce, resp. k tomuto dni dle 

lékařského posudku již zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz či 

onemocnění nemocí z povolání…, není mezi organizační změnou (nadbytečností) zaměstnance 

a rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně příčinná souvislost. Zaměstnavatel 

v takovém případě nesmí zaměstnanci sjednanou práci přidělovat, resp. je povinen podle 

ustanovení § 41 odst. 1 písm. b) Zákoníku práce jej převést na jinou práci odpovídající jeho 

zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i jeho kvalifikaci, popř. nemá-li pro 

zaměstnance takovou práci, je oprávněn mu dát výpověď podle ustanovení § 52 písm. d) 

Zákoníku práce. Jestliže zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci ve smyslu lékařského 

                                                 
329 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. 21 Cdo 983/2013; v této věci šlo skutkově 

o to, že zaměstnanec (žalobce) byl zaměstnán u zaměstnavatele v pracovním poměru na pozici údržbáře; 17. května 

2007 došlo k pracovnímu úrazu následkem výbuchu plynu v nádobě během svařování, v důsledku čehož 

zaměstnanec utrpěl zlomeninu obou patních kostí a poranění hrudníku; dne 23. května 2008 byl uznán OSSZ plně 

invalidním, a to od 1.  dubna 2008. Dne 16. května 2008 došlo k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru; 

zde byl jako důvod uveden odchod zaměstnance do plného invalidního důchodu. 14. září 2010 vydal ošetřující 

lékař zaměstnance (současně lékař závodní preventivní péče zaměstnavatele) lékařskou zprávu uvádějící, že 

zaměstnanec nebyl ke dni 16. května 2008 schopen dále vykonávat dosavadní práci údržbáře z důvodu pracovního 

úrazu ze dne 17. května 2007. Odstupné zaměstnavatel odmítl při skončení zaměstnanci vyplatit.  

V této souvislosti zaměstnanec uplatnil nárok žalobou s tím, že zaměstnanec namítal rovněž skutečnost, že 

v návaznosti utrpěný pracovní úraz, k němuž došlo dne 17. května 2007, došlo dne 16. května 2008 k uzavření 

dohody o rozvázání pracovního poměru, ve které zaměstnavatel jako důvod rozvázání označil „odchod 

zaměstnance do plného invalidního důchodu“, a to navzdory tomu, že zaměstnavatel věděl, že zaměstnanec není 

schopen dalšího výkonu práce u zaměstnavatele, přičemž podle zaměstnance mu náleží nárok na odstupné ve výši 

dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku s ohledem na to, že k rozvázání pracovního poměru dohodou 

došlo ve skutečnosti z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. d) Zákoníku práce, neboť zdravotní stav 

zaměstnance v důsledku následků pracovního úrazu vylučoval pokračování ve výkonu práce. Podle žalovaného 

zaměstnavatele v okamžiku uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru nebyly dány podmínky pro vznik 

nároku na odstupné, a to s ohledem právě na tehdejší absenci potřebného lékařského posudku, podle něhož by 

zaměstnanec nesměl dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz. 

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR s ohledem na to, že bylo zjištěno, že zaměstnanec nebyl v době rozvázání 

pracovního poměru dohodou schopen dále vykonávat dosavadní práci údržbáře z důvodu pracovního úrazu a že 

tato okolnost byla skutečným důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou uzavřenou mezi ním a žalovaným 

a s ohledem na to, že nebyly prokázány skutečnosti ve smyslu ustanovení § 367 odst. 1 (resp. § 270 odst. 1) 

Zákoníku práce, zaměstnanci přísluší nárok na odstupné ve výši (nejméně) dvanáctinásobku průměrného výdělku, 

a to navzdory absenci lékařského posudku o zdravotní nezpůsobilosti v době uzavření dohody a absenci zmínky  

o zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance jakožto důvodu rozvázání pracovního poměru.  
330 K této problematice srov. dále rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. září 2014, sp. zn. 21 Cdo 3320/2013. 
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posudku s ohledem na zdravotní nezpůsobilost sjednanou práci, nemůže následkem rozhodnutí 

zaměstnavatele o organizační změně spočívající ve zrušení pracovního místa nastat stav, kdy 

jeho práce není pro zaměstnavatele v dalším období potřebná.331 

Dále je třeba uvést, že neobstojí z hlediska platnosti výpovědi dle ustanovení § 52 

Zákoníku práce, jakož i možného vyloučení vzniku nároku na odstupné ve výši nejméně 

dvanáctinásobku průměrného výdělku dle ustanovení § 67 odst. 2 Zákoníku práce situace, kdy 

dojde k účelovému zřízení jiného pracovního místa pro zaměstnance, který je uznán zdravotně 

nezpůsobilým dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání a následně 

je s ním rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost, třebaže skutečným důvodem pro rozvázání 

pracovního poměru nebyla nadbytečnost dle ustanovení § 52 písm. c) Zákoníku práce, nýbrž 

skutečnost, že zaměstnanec není v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

dlouhodobě způsobilý vykonávat dosavadní práci a zaměstnavatel nemá k dispozici jinou 

vhodnou práci, na kterou by mohl zaměstnace převést a jejíž výkon by byl pro zaměstnavatele 

nezbytný a efektivní.332 

Podle konstatní judikatury soudů je neplatná výpověď z pracovního poměru, kterou 

zaměstnavatel dal zaměstnanci podle ustanovení § 52 písm. c) Zákoníku práce, jestliže 

rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu nebylo přijato k dosažení změny úkolů 

zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení 

efektivnosti práce nebo jiné organizační změny, pomocí níž měl být regulován počet 

zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnavatel nadále zaměstnával jen takový 

počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám, ale podle 

svého obsahu nebo účelu směřovalo k jinému cíli.333 

Jestliže zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský 

posudek přezkoumává, nesmí konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo vznik nemoci             

                                                 
331 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. srpna 2012, sp. zn. 21 Cdo 2702/2011; v této věci šlo o určení 

neplatnosti a náhradu ušlé mzdy (tj. nikoliv meritorně o problematiku odstupného), resp. skutkově o to, že 

zaměstnankyně vykonávala v pracovním poměru práci "dělníka v dopravě – čističky.“. Dne 12. ledna 2001 došlo 

u zaměstnankyně k pracovnímu úrazu hlavy a zad po upadnutí na podlahu vozu následkem najetí jiného vozu při 

posunu do vozu, v němž práci konala; dohodou o změně pracovní smlouvy ze dne 15. května 2006 došlo ke změně 

druhu práce na druh práce „manipulační dělníka KZAM: 93391“ (od 1. června 2006). Dne 24. ledna 2008 došlo 

k rozhodnutí zaměstnavatele (od 1. února 2008) o zrušení aktuální pracovní zařazení (jako manipulační dělník) 

vykonávaného dosud zaměstnankyní (protože postačí pro potřeby podniku jeden manipulační dělník.                              

Dne 18. dubna 2008 vydal lékař zařízení závodní preventivní péče posudek o zdravotní způsobilosti k práci, podle 

něhož je žalobkyně zdravotně nezpůsobilá pro pracovní činnost "manipulační dělník" a ve vyjádření z téhož dne 

na žádost zaměstnankyně uvedl, že se jedná o stav po pracovním úrazu ze dne 12.ledna 2001. 
332 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. září 2013, sp. zn. 21 Cdo 547/2012. 
333 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. dubna 2004 sp. zn. 21 Cdo 2204/2003, uveřejněný pod číslem 

54/2005. 
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z povolání, může mu zaměstnavatel dát výpověď z pracovního poměru dle ustanovení § 52 

písm. d) Zákoníku práce. To neplatí, jestliže došlo k převedení zaměstnance na jinou práci dle 

ustanovení § 41 odst.1 písm. b) Zákoníku práce; tímto odpadne důvod výpovědi dle písmena 

„d“ s ohledem na to, že začal vykonávat u téhož zaměstnavatele jinou práci, která je pro něho 

rovněž s ohledem na jeho zdravotní stav ovlivněný pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

vhodná.334, 335
 

Dlužno dodat, že třebaže pro závěr, že zaměstnanec není zdravotně způsobilý dále konat 

dosavadní práci, je relevantní – v kontextu ustanovení § 52 a § 67 Zákoníku práce –  rovněž to, 

zda příčinou jeho zdravotní nezpůsobilosti jsou pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení 

nemocí z povolání na straně jedné či zda u zaměstnance došlo k pozbytí zdravotní způsobilosti 

k výkonu dosavadní práce z jiných, tj. obecných příčin na straně druhé.  

Pakliže však v lékařském posudku není jako příčina toho, proč u zaměstnance došlo 

k pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu dosavadní práce, uveden pracovní úraz, nemoc                  

z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání,336 nelze automaticky bez dalšího dovozovat, že 

                                                 
334 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. září 2013, sp. zn. 21 Cdo 547/2012; v této věci šlo skutkově        

o to, že zaměstnankyně pracovala v pracovním poměru jako „pokladní – prodavač“ s tím, že její pracovní náplní 

byla práce na pokladně, dále práce při vybalování zboží, prezentace a válcování, kontrola kvality zboží, vyřazování 

poškozeného či z jiných důvodů neprodejného zboží, úklid prodejny, skladu, zázemí a přilehlých ploch. Dne                

17. října 2006 byla u ní zjištěna ke dni 7. září 2005 nemoc z povolání – onemocnění šlach, šlachových úponů                  

a horních končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného zatěžování. V této souvislosti zaměstnankyně                                 

a zaměstnavatel uzavřeli dne 22. února 2007 dodatek k pracovní smlouvě; tímto dodatkem ode dne 1. března 2007 

došlo ke změně druhu vykonávané práce na „prodavač – vybalování zboží“ (rovněž ke změně délky pracovní doby 

z 35 na 30 hodin týdně). S ohledem na to, že toto pracovní zařazení neodpovídalo zdravotnímu stavu 

zaměstnankyně, došlo dne 20. srpna 2008 k uzavření dalšího dodatku; tímto dodatkem došlo s účinností ode dne 

20. srpna 2008 ke změně druhu na „pracovník v obchodě“, kdy pracovní náplní zaměstnankyně měla být kontrola 

čerstvosti zboží, úklid prodejny a venkovních prostor, odkrabicování, kontrola válcování (rotace zboží), seskládání 

zbytků zboží, vybírání zbytkového zboží a srovnání zboží. Následně dne 1. července 2009 zaměstnavatel 

s ohledem na „aktuální hospodářský vývoj a za účelem zvýšení efektivnosti práce“ rozhodl o zrušení této pracovní 

pozice na dané prodejně a dopisem ze dne 15. července 2009 dala zaměstnankyni výpověď z pracovního poměru 

podle ustanovení § 52 písm.c) Zákoníku práce.  

Následně zaměstnankyně podala u Okresního soudu ve Frýdku-Místku dne 15.prosince 2009 žalobu o určení 

neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. Podle žalobkyně obě pozdější pracovní pozice z hlediska pracovní 

náplně spadaly do druhu práce „prodavačka – pokladní“  a byly zřízeny účelově, aby zaměstnavatel nakonec mohl 

zrušit z organizačních důvodů pracovní poměr a aby nemusel hradit odstupné ze zdravotních důvodů. 
335 Podle Nejvyššího soudu ČR zaměstnankyně sice pozbyla pro onemocnění nemocí z povolání způsobilost konat 

pro žalovanou práci „prodavačka – pokladní“, zaměstnavatel ji však na jinou práci nepřevedl. V obou dodatcích     

k pracovní smlouvě se sice hovoří o změně druhu práce, ve skutečnosti zaměstnankyni byla přidělována původní 

práce „prodavačky – pokladní“, ovšem omezenou pouze na činnosti, které žalobkyně mohla (měla být schopna) –  

 vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, vyvolanému nemocí z povolání – opravdu vykonávat. Zaměstnavatel         

v dodatcích k pracovní smlouvě jen předstíral, že zaměstnankyně má u něho následně vykonávat jinou práci (jiný 

druh práce). Rozhodnutí zaměstnavatele o zřízení a posléze zrušení pracovního místa „pracovník v obchodě“ na 

dané prodejně nebylo přijato ke snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo z důvodu 

jiné organizační změny, pomocí níž by měl být regulován počet zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby 

zaměstnavatel nadále zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá 

jeho potřebám; toto rozhodnutí podle svého účelu směřovalo k jinému cíli, jímž bylo rozvázání pracovního poměru 

výpovědí mimo rámec správného výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm.d) Zákoníku práce. 
336 Toto bylo aktuální především v kontextu dřívější podzákonné právní úpravy, resp. vyhlášky č. 385/2006 Sb.,  

o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů; podle přílohy č. 1 (bod 8, písmena B.) lékařský 
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zaměstnanec pozbyl tuto zdravotní způsobilost z jiných (obecných) příčin; v takovém případě 

je třeba zjišťovat, co je skutečnou v lékařském posudku explicitně neuvedenou příčinou ztráty 

zdravotní způsobilosti zaměstnance k dalšímu výkonu dosavadní práce. V případě, kdy 

skutečnou příčinou by byl pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto 

nemocí a tato příčina byla důvodem rozvázání pracovního poměru, došlo by k založení práva 

zaměstnance na odstupné ve výši (nejméně) dvanáctinásobku průměrného výdělku, třebaže to 

nebylo uvedeno v lékařském posudku či v dohodě o rozvázání pracovního poměru.337 

To se uplatní i v případě, kdy dojde k rozvázání pracovního poměru výpovědí dle 

ustanovení § 52 Zákoníku práce ze zdravotních důvodů bez bližší konkretizace; i zde se musí 

zjišťovat, co bylo skutečnou přičinou vyřčené zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k dalšímu 

výkonu dosavadní práce.338 

                                                 
posudek pro účely pracovněprávních nebo obdobných vztahů měl obsahovat identifikační údaje posuzované 

osoby, zdravotnického zařízení (jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal), lékaře (který posudek 

jménem zdravotnického zařízení vydal), účel vydání posudku, posudkový závěr, poučení o možnosti podat návrh 

na přezkoumání, datum vydání posudku, jakož i identifikační údaje zaměstnavatele, dále údaje o pracovním 

zařazení posuzované osoby, druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích práce, za kterých 

je vykonávána, a míře těchto rizik,  označení nemoci z povolání podle zvláštního právního předpisu, a to pokud se 

jedná o lékařský posudek ve věci nemoci z povolání. Z posudkového závěru lékařského posudku vydaného za 

účelem posouzení zdravotní způsobilosti mělo být zřejmé, zda posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá, 

zdravotně způsobilá s podmínkou (ve smyslu nutnosti použití nezbytného zdravotnického prostředku posuzovanou 

osobou nebo jiné omezení posuzované osoby kompenzující její zdravotní omezení). zdravotně nezpůsobilá, nebo 

pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.  

Tato právní úprava náležitostí lékařského pos0udku nepočítalala s tím, zda příčinou zdravotní nezpůsobilosti je 

pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, nebo zda zaměstnanec pozbyl zdravotní 

způsobilost k výkonu dosavadní práce z jiných (obecných) příčin; i z tohoto důvodu vždy nebylo jednoznačně 

patrno, zda u zaměstnance zjištěná zdravotní nezpůsobilost k dalšímu výkonu dosavadní práce zakládá důvod                 

k výpovědi podle ustanovení § 52 písm. d) nebo ve smyslu ustanovení § 52 písm. e) Zákoníku práce.  
337 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. ledna 2013, sp. zn. 21 Cdo 492/2012; v této věci šlo skutkově 

o to, že zaměstnankyně vykonávala v pracovním poměru u zaměstnavatele práci dělnice ve výrobě. Od 9. dubna 

2008 do 24. března 2009 byla zaměstnankyně v pracovní neschopnosti; 17. února 2009 byl praktickým lékařem 

vyhotoven lékařský posudek, podle něhož u zaměstnankyně došlo dlouhodobému pozbytí zdravotní způsobilosti 

k výkonu práce dělníka ve výrobě; následně zaměstnankyně doručila zaměstnavateli žádost o rozvázání 

pracovního poměru dohodou, ve které navrhla rozvázání pracovního poměru, což zaměstnavatel akceptoval                  

a podepsanou listinu zaslal zpět zaměstnankyni. Z tohoto lékařského posudku není jasné, pro jakou příčinu                      

u zaměstnankyně došlo k dlouhodobému pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu dosavadní práce (pracovní úraz, 

nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí jako příčina zde nejsou zmíněny. V takovém případě má obecný 

soud zjišťovat, co bylo skutečnou příčinou ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce. 

V případě, kdy skutečnou příčinou by bylo ohrožení nemocí z povolání (uplatňované v řízení zaměstnancem) a ta 

příčina byla důvodem rozvázání pracovního poměru, došlo by k založení práva zaměstnankyně na odstupné                   

ve výši (nejméně) dvanáctinásobku průměrného výdělku; je přitom nerozhodné neuvedení tohoto v dohodě                            

o rozvázání pracovního poměru. 
338 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. února 2012, sp. zn. 4468/2010; v této věci šlo skutkově o to, 

že zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele na pozici „horník ražení havíř přípravy“. V průběhu trvání pracovního 

poměru dal zaměstnavatel tomuto zaměstnanci dne 6. května 2009 výpověď z pracovního poměru podle ustanovení 

§ 52 zákoníku práce ze zdravotní důvodů bez bližší konkretizace, přičemž zaměstnavatel opíral výpovědní důvod 

o to, že zaměstnanec byl na základě pravomocného lékařského posudku ze dne 5. února 2009 vystaveného 

příslušnou nemocnicí uznán dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý k výkonu dosavadní práce v podzemí dolu. Dne 

18. března 2009 doplnil lékařský posudek stejný lékař odborným stanoviskem, v němž uvedl, že hlavní příčinou 

trvalé nezpůsobilosti je následek po pracovním úrazu ze dne 22. března 2008 (rovněž, že na změně zdravotního 

stavu se podílí i obecná nemoc). Zaměstnanec obdržel výpověď z pracovního poměru dne 12.května 2009;  
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Je vhodné zde zmínit, že dává-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z pracovního 

poměru ze zdravotních důvodů, tj. s ohledem na to, že zaměstnanec není nadále v důsledku 

zdravotního stavu schopen dále konat dosavadní práci, je zapotřebí ve smyslu ustanovení § 50 

odst. 4 Zákoníku práce ve výpovědi skutkově vymezit výpovědní důvod takovým konkrétním 

způsobem, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, tj. zaměstnavatel je povinen v této 

výpovědi blíže specifikovat, zda výpovědním důvodem jsou okolnosti uvedené v ustanovení         

§ 52 písm. d) Zákoníku práce, nebo zda výpovědním důvodem jsou okolnosti ve smyslu 

ustanovení § 52 písm. e) Zákoníku práce; pokud tak dostatečně (uvedením konkrétních 

skutečností) nespecifikuje, je výpověď z pracovního poměru postižena vadou, která způsobuje 

její neplatnost.  

I když je výpověď z pracovního poměru postižena vadou způsobující její neplatnost, jde 

skutečně o neplatnou výpověď jen v případě, kdy neplatnost výpovědi byla uplatněna u soudu 

nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním,       

a jestliže neplatnost byla určena pravomocným rozhodnutím soudu, a to za podmínek 

uvedených v ustanoveních § 69 až 72 Zákoníku práce. V případě, kdy nedojde k určení 

neplatnosti výpovědi z pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 72 Zákoníku práce, dojde 

k zániku práva na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru ve smyslu ustanovení            

§ 330 Zákoníku práce. V takovém případě se má za to, že došlo k platnému skončení 

pracovního poměru a soud je povinen v případném jiném řízení mezi (bývalými) stranami 

pracovního poměru vycházet z toho, že pracovní poměr skončil platně.339  

Nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku 

náleží i zaměstnanci, jehož pracovní poměr skončil fikcí dohody podle ustanovení                              

§ 69 odst. 3 Zákoníku práce,340 jestliže zaměstnavatel se zaměstnancem neplatně rozvázal 

pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. e) Zákoníku práce a jestliže skutečným 

                                                 
s ohledem na to, že nedošlo k podání žaloby o určení její neplatnosti u soudu, došlo ke skončení pracovního 

poměru ke dni 31. července 2009. 

Podle odvolacího soudu (rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. srpna 2010, sp. zn. 16 Co 104/2010; 

kterým došlo k potvrzení rozsudku soudu prvního stupně, resp. rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne             

1. dubna 2010, sp. zn. 24 C 97/2009) při hodnocení toho, z jaké příčiny došlo k rozvázání  pracovního poměru je 

třeba vycházet ze vzájemných souvislostí zde vyplývajících z lékařského posudku, odborného stanoviska                             

a výpovědi z pracovního poměru; z těchto vyplývá, že k rozvázání pracovního poměru  došlo z výpovědního 

důvodu ve smyslu ustanovení § 52 písm.d) Zákoníku práce, proto zaměstnanci náleží nárok na odstupné. Dovolání 

zaměstnavatele proti rozhodnutí odvolacího soudu bylo zamítnuto. 
339 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. února 2012, sp. zn. 4468/2010, resp. dále i např. rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. března 1997 sp. zn. 2 Cdon 475/96 (uveřejněný pod číslem 75 v časopise Soudní 

judikatura, roč. 1997) či rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. května 2003, sp. zn. 21 Cdo 131/2003. 
340 Podle ustanovení § 69 odst. 2 Zákoníku práce rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak 

zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem 

nedohodne písemně jinak, že jeho pracovní poměr skončil dohodou. 
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důvodem zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce byl pracovní úraz, 

onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí, a to stejně jako v případě 

rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených                     

v ustanovení § 52 písm. d) Zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, ledaže se 

zaměstnavatel – v případě  důvodu zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní 

práce spočívajícího v pracovním úrazu nebo onemocnění nemocí z povolání – zcela zprostil své 

odpovědnosti podle § 367 odst. 1 Zákoníku práce. 

 V případě, že pracovní poměr zaměstnance nemůže pokračovat vzhledem k překážce 

spočívající ve zdravotní nezpůsobilosti vykonávat sjednanou práci pro pracovní úraz, 

onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí, je souladné účelu ustanovení § 67 

odst. 2 Zákoníku práce, aby zaměstnanci bylo poskytnuto odstupné, které je s těmito důvody 

zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance spojeno; není přitom rozhodné, že pracovní poměr mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem nebyl rozvázán platnou výpovědí danou zaměstnavatelem 

podle ustanovení § 52 písm. d) Zákoníku práce či dohodou z týchž důvodů, popř. výpovědí 

danou zaměstnancem podle ustanovení § 50 odst. 3 Zákoníku práce, avšak na základě fikce 

dohody podle ustanovení § 69 odst. 3 Zákoníku práce.341 

V kontextu zdravotní nezpůsobilosti dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, 

onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí může nastat situace, jaké nároky 

má zaměstnanec v situaci, kdy zaměstnanec nesmí konat dosavadní práci z některého z těchto 

důvodů, přičemž zaměstnavatel nemůže zaměstnance – ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 písm. 

b) Zákoníku práce – převést na jinou práci, protože pro něho jinou vhodnou práci nemá,                

popř. zaměstnavatel není ochoten splnit tuto povinnost jej na jinou práci převést; v této 

souvislosti je třeba zabývat se otázkou, zda zaměstnavatel je povinen se zaměstnancem rozvázat 

pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. d) Zákoníku práce (či s ním uzavřít 

dohodu o rozvázání pracovního poměru), resp. zda v případě, kdy zaměstnavatel tuto povinnost 

má a nesplní jí, zda v tom směru je oprávněn zaměstnanec učinit sám (ve smylku ustanovení           

§ 50 odst. 3 Zákoníku práce) a zda mu v této situaci náleží nárok na odstupné ve smyslu 

ustanovení § 67 odst. 2 Zákoníku práce.  

Jestliže zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu lékařský posudek 

přezkoumávájí nesmí konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání 

nebo pro ohrožení touto nemocí, je zaměstnavetel povinen jej převést na jinou práci ve smyslu 

                                                 
341 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. února 2018, sp. zn. 21 Cdo 4578/2017. 
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ustanovení § 41 odst. 1 písm. b) Zákoníku práce s tím, že nová práce musí být pro zaměstnance 

ve smyslu ustanovení § 41 odst. 6 Zákoníku práce vhodná jeho zdravotnímu stavu                                 

a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.   

Jestliže však nastane v této souvislosti situace, kdy zaměstnavatel nepřevede 

zaměstnance na jinou práci, protože ji nemá, nebo protože není k tomu ochoten, a to navzdory 

tomu, že pro zaměstnance vhodnou práci ve smyslu ustanovení § 41 odst. 6 Zákoníku práce 

k dispozici ve skutečnosti má, v takovém případě je zaměstnavatel povinen rozvázat                           

s dotčeným zaměstnancem pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. d) Zákoníku 

práce (nebo dohodou z téhož důvodu).342  

Jednání zaměstnavatele, který zaměstnanci nezpůsobilému k výkonu dosavadní práce 

pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí sice přestane dosavadní 

práci přidělovat, tohoto zaměstnance však nepřevede343 na jinou práci podle ustanovení                

§ 41 odst. 1 písm. b) Zákoníku práce a ani s ním nerozváže pracovní poměr výpovědí podle 

ustanovení § 52 písm. d) Zákoníku práce, či nedojde k uzavření dohody o rozvázání pracovního 

poměru (popř. jiné dohody o řešení této situace), je nezákonné. V případě, kdy zaměstnavatel 

tuto svoji povinnost nesplní, je odůvodněno, aby pracovní poměr z důvodů ve smyslu 

ustanovení § 52 písm. d) Zákoníku práce namísto zaměstnavatele rozvázal jednostranně 

zaměstnanec ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3 Zákoníku práce s tím, že právo na odstupné, jež 

náleží zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 67 odst. 2 Zákoníku práce, nemůže být dotčeno.  

Podle argumentace Nejvyššího soudu ČR v této souvislosti je tomu z toho důvodu, že 

„Ustanovení § 67 odst. 2 věty první zák. práce právo zaměstnance na odstupné spojuje                          

s rozvázáním pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou uzavřenou 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jsou-li důvodem rozvázání pracovního poměru 

skutečnosti uvedené v ustanovení § 52 písm. d) zák. práce. Zákon zde vychází z předpokladu, 

že zaměstnavatel splní svoji povinnost a se zaměstnancem, který nemůže konat dosavadní práci 

pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání a kterého z těchto důvodů 

nepřevedl na jinou vhodnou práci (popřípadě kterého převedl na jinou vhodnou práci bez jeho 

souhlasu a jehož pracovní zařazení u zaměstnavatele nebylo vyřešeno dohodou ani dodatečně), 

rozváže některým z uvedených způsobů pracovní poměr. Pro vznik nároku zaměstnance na 

odstupné je přitom – jak vyplývá ze smyslu a účelu ustanovení § 67 odst. 2 zák. práce - 

rozhodující, že pracovní poměr zaměstnance skončil, neboť dále nemůže pokračovat (být 

                                                 
342 Zde formulace „může dát“ dle tohoto ustanovení má zavádějící charakter a v těchto souvislosti znamená „musí 

dát“. 
343 Třebaže mu dosavadní práci již nepřiděluje. 
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naplňován) z důvodu zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce pro 

pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání; okolnost, který z účastníků 

pracovněprávního vztahu svým právním jednáním zákonem předpokládaný následek této 

zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance spočívající ve skončení pracovního poměru vyvolal, 

naopak není z hlediska smyslu a účelu ustanovení § 67 odst. 2 zák. práce podstatná. Za situace, 

kdy zaměstnavatel svoji povinnost rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí                         

z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. d) zák. práce nebo dohodou z týchž důvodů nesplní, 

je proto opodstatněné, aby pracovní poměr z těchto důvodů (místo zaměstnavatele) rozvázal 

jednostranně (výpovědí podle § 50 odst. 3 zák. práce) zaměstnanec, aniž by to bylo na újmu 

jeho práva na odstupné.“344
 

Nelze však proto dovozovat, že v případě, kdy zaměstnavatel nesplní povinnost rozvázat 

se zaměstnancem pracovní poměr dle ustanovení § 52 písm. d) Zákoníku práce, je založena 

obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu dle ustanovení § 265 Zákoníku práce, v rámci 

které zaměstnanci přísluší nárok na náhradu škody odpovídající dvanáctinásobku průměrného 

měsíčního výdělku; případný závěr, že v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním 

zaměstnavatele v tom smyslu, že se zaměstnancem nerozvázal pracovní poměr dle ustanovení 

§ 52 písm. d) Zákoníku práce, vznikla zaměstnanci škoda ve výši odpovídající dvanáctinásobku 

průměrného měsíčního výdělku, za kterou zaměstnavatel odpovídá podle ustanovení § 265 

Zákoníku práce, není správný.345
 

V kontextu výše uvedeného může nastat jiná situace, kdy podle lékařského posudku 

vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního 

orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, bude stanoveno, že zaměstnanec nesmí dále 

konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení 

touto nemocí, v této souvislosti jej zaměstnavatel převede bez jeho souhlasu na jinou pro něho 

vhodnou práci nebo mu nabídne převedení na jinou pro něho vhodnou práci, s čímž 

zaměstnanec nebude souhlasit s tím, že následně dojde k rozvázání pracovního poměru 

výpovědí zaměstnavatele podle ustanovení § 52 písm. d) Zákoníku práce či uzavření dohody           

o rozvázání pracovního poměru z téhož důvodu. Má v takové situaci zaměstnanec nárok na 

odstupné podle ustanovení § 67 odst. 2 Zákoníku práce? 

Zaměstnanec, který dále nemůže konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc                   

z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, může být převeden na jinou práci – ve smyslu 

                                                 
344 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. ledna 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016. 
345 Např. dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.  května 2016 sp. zn. 16 Co 50/2016; následně zrušeného 

rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. ledna 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016. 
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ustanovení § 41 Zákoníku práce – i kdyby s tím nesouhlasil. Jestliže zaměstnanec nemůže konat 

dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí                             

a  nedošlo-li mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k dohodě o řešení situace tím vzniklé, 

zákon zaměstnavateli nepředepisuje, zda má postupovat podle ustanovení § 41 odst.1 písm. b) 

Zákoníku práce, tedy převést jej na jinou pro něho vhodnou práci, nebo podle ustanovení § 52 

písm. d) Zákoníku práce dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru.346 

Nezpůsobilost zaměstnance konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění 

nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí je příčinou rozvázání pracovního poměru 

nejen v případě, kdy dojde rozvázání pracovního poměru bezprostředně po jejich zjištění, ale     

i tehdy, kdy pracovní poměr byl rozvázán až poté, co zaměstnavatel převedl zaměstnance bez 

jeho souhlasu na jinou pro něho vhodnou práci; převedení zaměstnance na jinou práci podle 

ustanovení § 41 odst.1 písm. b) Zákoníku práce totiž nemůže představovat definitivní (konečné) 

řešení otázky, jakou práci zaměstnanec bude nadále konat, nýbrž toliko úpravu dočasnou 

(provizorní) do doby dohody smluvních stran pracovního poměru o jeho dalším pracovním 

uplatnění u zaměstnavatele nebo k dohodě o rozvázání pracovního poměru.  

Právo na odstupné dle ustanovení § 67 odst. 2 Zákoníku práce má tak zaměstnanec 

v případě rozvázání pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. d) Zákoníku práce, a to nejen 

tehdy, kdy k němu došlo bezprostředně po zjištění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

nebo ohrožení nemocí z povolání, ale i tehdy, jestliže po převedení zaměstnance 

zaměstnavatelem na jinou práci, k němuž došlo bez souhlasu zaměstnance, nedošlo ani 

následně k dohodě o jiném pracovním uplatnění zaměstnance u zaměstnavatele a následně došlo 

k rozvázání pracovního poměru. Takové rozvázání pracovního poměru je v příčinné souvislosti 

s nezpůsobilostí zaměstnance konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí              

z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí. Na tom nemění nic skutečnost, že zaměstnanec 

odmítne konat jinou práci, kterou mu zaměstnavatel nabídl, nebo nechce-li konat jinou práci, na 

kterou ho zaměstnavatel podle ustanovení § 41 odst.1 písm. b) Zákoníku práce převedl bez jeho 

souhlasu; toto nemůže být na újmu práva zaměstnance na odstupné dle ustanovení § 67 odst. 2 

Zákoníku práce.347 

                                                 
346 Zaměstnavatel může tudíž dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, i kdyby ho mohl převést na jinou 

práci; zaměstnavatel však nemusí rozvazovat pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí, rozhodne-li se ho 

převést na jinou pro něho vhodnou práci, a to i tehdy, nesouhlasí-li zaměstnanec se svým převedením. 
347 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. března 2016, 21 Cdo 1276/2016. 
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6. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání                

a jednotlivé druhy náhrad 
 

6.1. Obecně k náhradě škody a nemajetkové újmy 
 

Dojde-li k naplnění všech kumulativně požadovaných předpokladů skutkové podstaty 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu vzniklou zaměstnanci pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání, vznikne zaměstnavateli povinnost nahradit zaměstnanci nebo 

pozůstalým způsobenou škodu nebo majetkovou újmu.  

Zákoník práce v této souvislosti taxativně vymezuje jednotlivé druhy náhrad škody               

a nemajetkové újmy, na něž zaměstnanci či pozůstalým zaměstnance zemřelého v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vznikne nárok a které mají podobu samostatných 

dílčích nároků, jež oprávněnému – postiženému zaměstnanci či pozůstalým – vznikají nezávisle 

na sobě v závislosti na splnění konkrétních zákonem stanovených předpokladů pro přiznání té 

či oné náhrady škody nebo nemajetkové újmy, resp. jednotlivých dílčích nároků na jejich 

náhradu.348  

 

6.2. Druhy náhrad náležející postiženému zaměstnanci  
 

6.2.1. Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti představuje jednotlivý 

dílčí nárok na náhradu škody způsobené výpadkem výdělku, k němuž dojde v důsledku 

utrpěného pracovního úrazu nebo onemocnění nemoci z povolání tak, aby postiženému 

zaměstnanci byl rozdíl v příjmu (resp. mzdě nebo platu) kompenzován a aby příjem 

zaměstnance dosahovaný po vzniku škodní událostí byl prostřednictvím náhrady škody 

v podobě náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti dorovnán do výše 

                                                 
348 K tomu např. stanovisko Nejvyššího soudu ČSR, Cpj 37/74: „Z ustanovení § 193 odst. 1 zák. práce vyplývá, že 

celkový nárok pracovníka na odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání) se skládá z několika dílčích 

nároků: náhrady za ztrátu na výdělku, náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, náhrady za účelně 

vynaložené náklady spojené s léčením a náhrady za věcnou škodu. Vztahem těchto jednotlivých dílčích nároků 

k celkovému nároku pracovníka na náhradu škody se zabýval bývalý Nejvyšší soud v rozhodnutí uveřejněném pod 

č. 28/1970 Sbírky soudních rozhodnutí. Dospěl k závěru, že jsou to jednotlivé složky práva na náhradu škody, 

kterými je vymezen obsah náhrady škody, že však nelze přehlédnout, že zmínění složky v tomto celkovém právu na 

náhradu škody se při praktické aplikaci projevují jako samostatné dílčí nároky vyplývající z určitého 

odpovědnostního vztahu; jejich existence je navzájem natolik nezávislá, že může např. poškozenému vzniknout na 

náhradu za bolest, nikoliv však nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění apod…“ 
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průměrného výdělku dosahovaného zaměstnancem před vznikem škody způsobené pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání.  

Předpokladem k založení odpovědnosti zaměstnavatele za ztrátu na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti zaměstnanci jakožto jednoho ze samostatných dílčích nároků na náhradu 

škody způsobené zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání představuje 

poškození zdraví zaměstnance pracovním úrazem nebo onemocněním nemocí z povolání, 

škoda v podobě ztráty na výdělku vzniklé zaměstnanci během trvání pracovní neschopnosti, 

jakož i příčinná souvislost mezi oběma uvedenými předpoklady. Vztah příčinné souvislosti 

mezi pracovním úrazem nebo nemocí z povolání na straně jedné a ztrátou na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti na straně druhé je dán jen tehdy, jestliže došlo k pracovní neschopnosti, 

resp. k poklesu výdělku u zaměstnance po dobu pracovní neschopnosti následkem pracovního 

úrazu nebo onemocnění nemocí z povolání. 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší dle ustanovení          

§ 271a odst. 1 Zákoníku práce ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody 

způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo              

platu 349, 350 nebo odměny z dohody351, 352 a plnou výší nemocenského.353  

                                                 
349 Zaměstnanec je po dobu prvních čtrnácti kalendářních dnů zabezpečen náhradou mzdy (platu) nebo odměny 

z dohody. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny, a to při dočasné pracovní neschopnosti od 4. pracovního dne; při 

karanténě od prvního pracovního dne. 
350 Podle ustanovení § 192 odst. 1 Zákoníku práce „Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo 

kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do           

31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 

náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši podle odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů          

o nemocenském pojištění. V mezích období uvedeného ve větě první přísluší tato náhrada mzdy nebo platu za dny, 

které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo 

se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu 

nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění, a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne 

vyčerpání podpůrčí doby určené pro výplatu nemocenského); náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 

takovéto dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených 

směn“…. 
351 Podle ustanovení § 194 Zákoníku práce „Zaměstnanci, který pracuje na základě  dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do           

31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) náhrada 

odměny z dohody za podmínek stanovených v § 192 a 193“… 
352 Vhodné zmínit, že od 1. července 2019 by měla náležet zaměstnancům náhrada mzdy nebo platu (včetně  

náhrady odměny z dohody) i za první tři dny trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to s ohledem na zrušení 

ustanovení § 192 odst. 1 část věty druhé za středníkem (včetně středníku); blíže viz novela Zákoníku práce, resp. 

zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,                            

a některé další zákony. Dále rovněž dochází ke zrušení specifikace „v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 

2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“, a to především v ustanoveních § 192 odst. 1 (věty první, třetí a čtvrté),                 

odst. 5 a 6  a § 194 (dále rovněž v ustanoveních § 66 odst. 1 a § 301a Zákoníku práce). 
353 Nemocenské je jednou z dávek nemocenského pojištění upraveného zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů (z nemocenského pojištění se tradičně poskytují čtyři peněžité dávky, a to 

zmíněné nemocenské, jakož i peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství                       
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Zaměstnanec má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

do výše jeho průměrného výdělku před vznikem škody i za dobu, kdy v průběhu dočasné 

pracovní neschopnosti, tj. v průběhu prvních třech dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti 

nemá nárok na náhradu mzdy nebo platu anebo odměny z dohody (karenční doba).354  

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti tak činí rozdíl mezi 

průměrným výdělkem zaměstnance před vznikem škody a skutečným příjmem dosahovaným 

po dobu pracovní neschopnosti a tvořeným náhradou mzdy nebo platu nebo odměny z dohody 

a plnou výši nemocenského. 

Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti vzniká dnem,           

k němuž se zaměstnanec stal neschopným práce.355 

Průměrný výdělkem zaměstnance pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po 

dobu pracovní neschopnosti je průměrný hrubý hodinový výdělek356 zjištěný za relevantní, 

resp. tzv. rozhodné období před vznikem škody, kdy rozhodným obdobím je předchozí 

kalendářní čtvrtletí; průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce 

následujícího po rozhodném období. Jestliže zaměstnání vznikne v průběhu předchozího 

kalendářního čtvrtletí, je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce 

kalendářního čtvrtletí.357  

Pakliže je však předchozí kalendářní rok pro zaměstnance výhodnější, má se při 

zjišťování průměrného výdělku pro účely výpočtu náhradu za ztrátu na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti vycházet z předchozího kalendářního roku.358 

  Podle obecné úpravy ve vztahu k průměrnému výdělku a použitelné i ve vztahu k určení 

výše náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti v případě, kdy zaměstnanec 

v rozhodném období odpracoval méně dvacet jedna dnů, použije se tzv. pravděpodobný 

výdělek. V případě, kdy zaměstnance neodpracuje v rozhodném období alespoň dvacet jedna 

                                                 
a v mateřství; resp. nově od 1. února 2018 dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská a od 1. června 2018 

rovněž dlouhodobé ošetřovné).  

Zaměstnanec jakožto pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným, nebo kterému byla nařízena 

karanténa, má nárok na nemocenské, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 

čtrnáct kalendářních dní, a to od patnáctého kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti do konce 

dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však tři sta osmdesát kalendářních dnů počítaných od vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti (včetně zápočtů předchozí doby trvání dočasné pracovní neschopnosti).  
354 Ustanovení § 271a odst. 1 Zákoníku práce; v kontextu záměru poskytovat zaměstnancům náhradu mzdy nebo 

platu a náhradu odměny z dohody i za první tři dny trvání dočasné pracovní neschopnosti dojde od 1 července 

2019 (ve smyslu novely Zákoníku práce, resp. zákona č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) ke zrušení věty druhé ustanovení § 271a                

odst. 1 Zákoníku práce. 
355 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. března 2007, sp. zn. 21 Cdo 1008/2006. 
356 Ustanovení § 351 a § 356, resp. § 351 a násl. Zákoníku práce. 
357 Viz a blíže viz ustanovení § 354 Zákoníku práce; srov. viz ustanovení § 355 Zákoníku práce. 
358 Ustanovení § 271m odst. 1 Zákoníku práce v návaznosti na ustanovení § 354 odst. 1 Zákoníku práce. 
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dnů, pak namísto průměrného výdělku před vznikem škody se při určování náhrady za ztrátu 

na výdělku po dobu pracovní neschopnosti bude vycházet z pravděpodobného výdělku. 

Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které 

zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které 

by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo 

platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo 

práci stejné hodnoty.359 

Podle judikatury v případě, kdy zaměstnanec odpracuje takový počet dnů, který se blíží 

stanovené hranici 21 dnů, může být pravděpodobným průměrným výdělkem již samotný 

výsledek výpočtu zjištěný z hrubé mzdy (platu) zúčtované v rozhodném období a z doby 

odpracované v rozhodném období, který není třeba dále upravovat, prokáže-li se, že zjištěný 

výsledek je vzhledem k okolnostem případu „pravděpodobný“. V případě, kdy však 

zaměstnanec v rozhodném období nedosáhne žádné mzdy (platu), popř. je dána pochybnost, že 

by dosažený výdělek mohl být výdělkem, jehož by zaměstnanec dosáhl, kdyby pracoval, je 

třeba se zaměřit na otázku, jaká by byla ve smyslu ustanovení § 355 odst. 2 Zákoníku práce 

hrubá mzda nebo plat, které by zřejmě dosáhl.  

„Zákon taxativně nestanoví ani nijak neomezuje hlediska, z nichž je třeba vycházet při 

zjišťování mzdy nebo platu, které by zaměstnanec v rozhodném období „zřejmě dosáhl“. 

Ponechává tak na úvaze soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil 

sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Protože se 

však jedná o stanovení pravděpodobného výdělku na základě výdělků, které by byly „zřejmě“ 

dosaženy právě v rozhodném období, je zřejmé, že je třeba při zkoumání „pravděpodobnosti“ 

podkladů pro výpočet průměrného výdělku v první řadě přihlížet k tomu, jakou práci měl 

zaměstnanec ve zkoumaném rozhodném období konat, jakým způsobem byla tato práce 

odměňována, jaké byly podle platných předpisů (kupř. vnitřních předpisů, kolektivní smlouvy) 

proměnlivé složky mzdy, apod. V tomto rámci lze potom - jako k určitému korektivu - 

přihlédnout rovněž k výši výdělků, kterých dosáhli na stejné práci spolupracovníci dotčeného 

zaměstnance, případně jiní zaměstnanci na práci stejné hodnoty. Zákon také formou 

demonstrativního výčtu dává soudu k úvaze, aby při zjišťování pravděpodobného výdělku 

přihlédl „zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo                  

ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty“. 

Ostatní hlediska zákon ponechává zcela na úsudku soudu tak, aby se jím stanovený průměrný 

                                                 
359 Ustanovení § 355 Zákoníku práce. 
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výdělek skutečně jevil jako „pravděpodobný“. V tomto rámci tedy nemusí být vyloučeno - 

odůvodňují-li to okolnosti případu – přihlédnout i k jiným okolnostem, jestliže jsou významné 

pro objasnění toho, jakého výdělku by zaměstnanec v rozhodném období „zřejmě“ dosáhl.“360  

            Jako k určitému korektivu „při zkoumání pravděpodobnosti podkladů pro výpočet 

průměrného výdělku“ je možné rovněž (mimo jiné) vzít v potaz i to, jakých výdělků (nezměnily-li 

se v mezidobí podmínky) dosahoval poškozený zaměstnanec v daném pracovním zařazení 

v minulosti. V tomto směru není vyloučeno, aby s ohledem na okolnosti případu bylo přihlédnuto 

k výdělkům, kterých poškozený zaměstnanec dosahoval i v relativně vzdálenějším časovém období; 

např. v době před delší pracovní neschopností, po níž bezprostředně začala vznikat ztráta na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti, anebo k výdělkům dosahovaným třeba i v delším časovém 

úseku, a tyto výdělky potom porovnávat se skutečně zúčtovanou hrubou mzdou za dobu kratší               

21 dnů v rozhodném období, anebo s výsledkem zjištění, jakého výdělku by poškozený 

zaměstnanec v rozhodném období „zřejmě“ dosáhl.361 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci i při 

jeho další pracovní neschopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

Opakuje-li se v budoucnosti pracovní neschopnost zaměstnance, která byla vyvolána týmž 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, opětovně dotčenému zaměstnanci vzniká nárok na 

náhradu škody v podobě náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. 

  Průměrným výdělkem před vznikem škody je zde průměrný výdělek zaměstnance před 

vznikem této další škody. Jestliže před vznikem této další škody příslušela zaměstnanci náhrada 

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, pak náhrada za ztrátu na výdělku po 

dobu pracovní neschopnosti se zaměstnanci poskytne do výše částky, do které by mu příslušela 

náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kdyby nebyl neschopen 

práce.362 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je opětujícím se, dílčím 

nárokem na náhradu škody způsobené zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Z povahy tohoto nároku, resp. z potřeby kompenzovat tímto nárokem ušlý výdělek 

zaměstnance po dobu trvání pracovní neschopnosti zaměstnance vyplývá nutnost pravidelné 

výplaty této náhrady. Zaměstnavatel je proto povinen vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku po 

dobu pracovní neschopnosti pravidelně jednou měsíčně.363 Vyplácení náhrady za ztrátu na 

                                                 
360 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 21 Cdo 4690/2009. 
361 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne ze dne 21. listopadu 2005, sp. zn. 21 Cdo 58/2005. 
362 Za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje náhrada mzdy nebo platu 

(ustanovení § 192 Zákoníku práce) podle nebo odměny z dohody (ustanovení § 194 Zákoníku práce)                                            

a nemocenské; viz ustanovení § 271a odst. 2 Zákoníku práce. 
363 Pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty; viz ustanovení § 271m odst. 2 Zákoníku práce.  
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výdělku po dobu pracovní neschopnosti najednou až po skončení pracovní neschopnosti 

nepřichází v úvahu, ledaže se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne.364 

 Zaměstnanci přísluší náhrada za ztrátu na výdělku za dobu pracovní neschopnosti i poté, 

co v průběhu pracovní neschopnosti rozvázal pracovní poměr. Předpokladem k založení 

odpovědnosti zaměstnavatele za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti zaměstnance 

– jak již výše uvedeno – je poškození zdraví zaměstnance pracovním úrazem nebo onemocnění 

nemocí z povolání, ztráta na výdělku jakožto majetková újma, resp. škoda, která zaměstnanci 

vznikla v průběhu pracovní neschopnosti a existence příčinné souvislosti mezi nimi.  

Skutečnost, že došlo v průběhu trvání pracovní neschopnosti k dohodě účastníků 

individuálního pracovněprávního vztahu o skončení pracovního poměru, nezpůsobuje přerušení 

příčinné souvislosti mezi poškozením zdraví způsobeném pracovním úrazem či nemocí 

z povolání na straně jedné a škodou mající podobu ztráty na výdělku zaměstnance po dobu 

pracovní neschopnosti na straně druhé; právní úprava totiž nepodmiňuje trvání nároku na 

náhradu za ztrátu na výdělku trváním pracovního poměru se zaměstnavatelem, který za tuto 

škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání nese objektivní 

odpovědnost.365 

                                                 
364 V případě, kdy zaměstnavatel bude v prodlení s uspokojením nároku na náhradu za ztrátu na výdělku, 

oprávněný zaměstnanec může se domáhat jak úhrady dosud nevyplacených měsíčních náhrad za ztrátu na výdělku, 

tak i úroků z prodlení v zákonné výši.  
365 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 582/2015, ze dne 3. června 2016; v tomto případě šlo 

skutkově o to, že pracovním úrazem postižená zaměstnankyně se domáhala zaplacení náhrady za ztrátu na výdělku 

po dobu pracovní neschopnosti (částky 577 759 Kč spolu úroky z prodlení). Žalobkyně u žalovaného 

zaměstnavatele pracovala jako vedoucí odboru právního a organizačního, kdy dne 2. prosince 2010 při zpáteční 

cestě ze semináře, na kterém participovala v souvislosti s výkonem práce, podklouzla na zledovatělém povrchu 

chodníku, v důsledku čehož utrpěla dislokovanou frakturu pažní kosti a ramenního kloubu pravé ruky. Pracovní 

poměr žalobkyně a žalovaného zaměstnavatele skončil na základě dohody o rozvázání pracovního poměru 

uzavřené dne 27. května 2011 s tím, že pracovní poměr skončil ke dni 30. června 2011.  

Žalovaný zaměstnavatel posoudil úraz jako úraz pracovní, resp. notifikoval předmětnou pojistnou událost příslušné 

pojišťovně, která za žalovaného odškodnila veškeré nároky do doby skončení pracovního poměru (tj. do 30. června 

2011); za dobu od 1. července 2011 do 30. listopadu 2012, kdy byla pracovní neschopnost ukončena, k úhradě 

ztráty na výdělku žalobkyně však nedošlo; následně se proto žalobkyně domáhala odškodnění náhrady za ztrátu 

na výdělku za dobu trvání pracovní neschopnosti spadající na dobu po skončení pracovního poměru u žalovaného 

zaměstnavatele. 

Okresní soud v Opavě rozsudkem ze dne 11. března 2014, sp. zn. 113 C 37/2013 žalovanému a vedlejšímu 

účastníkovi uložil, aby žalobkyni zaplatili společně a nerozdílně částku žalobou požadovanou. Soud dospěl 

k závěru, že se žalobkyně sice dopustila velmi hrubého porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru 

(vedoucí i k založení trestní odpovědnosti žalobkyně) a že pracovní poměr žalobkyně byl ukončen v souvislosti s 

tímto jednáním, toto jednání však s odpovědností za škodu způsobenou pracovním úrazem jakkoliv nesouvisí; 

uplatnění nároku na náhradu škody nemůže být proto v rozporu s dobrými mravy. 

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 30. července 2014, sp. zn. 16 Co 123/2014 rozsudek soudu prvního 

stupně potvrdil. Podle Krajského soudu v Ostravě náhrada ušlého výdělku, který nebyl uhrazen nemocenským, 

přísluší zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, i po skončení pracovního poměru, pakliže stále trvá pracovní 

neschopnost pracovním úrazem postiženého zaměstnance. Podle soudu druhého stupně dohodou o rozvázání 

pracovního poměru se na poměrech žalobkyně nezměnilo ničeho; relevantní je, že žalobkyně i po skončení 

pracovního poměru nebyla s ohledem na pracovní neschopnost schopna dosahovat výdělku jako před pracovním 

úrazem. Soud nepřisvědčil námitce žalovaného, že o náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 
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Dlužno dodat, že soukromoprávní nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti měl být ve smyslu již zrušeného zákona o úrazovém pojištění 

zaměstnanců nahrazen veřejnoprávním nárokem na tzv. úrazový příplatek, kdy 

z veřejnoprávního (dávkového) systému úrazového pojištění měl být jako peněžitá dávka 

poskytován poškozenému zaměstnanci příplatek k náhradě mzdy (platu) nebo 

k nemocenskému. Na úrazový příplatek měl zaměstnanci vzniknout nárok, jestliže následkem 

poškození zdraví by byl uznán dočasně práce neschopným, a to od prvního dne dočasné 

pracovní neschopnosti do jejího ukončení.366, 367  

Úrazový příplatek tudíž měl představovat peněžitou dávku úrazového pojištění, která 

měla kompenzovat poškozenému zaměstnanci materiální ztrátu, kterou mu přivodí poškození 

na zdraví vyvolané pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a z tohoto vyplývající faktický 

úbytek výše dosahovaných příjmů (ať již v podobě náhrady mzdy či platu nebo nemocenského), 

s nímž může být poškozený zaměstnanec konfrontován v době trvání dočasné pracovní 

neschopnosti, a zajistit, že bude po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti dosahovat stejné 

výše příjmů jako před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.368 

Výše úrazového příplatku k náhradě mzdy nebo platu měla být stanovena jako rozdíl 

mezi součtem denních výpočtových základů za kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti 

a náhradou mzdy nebo platu v tomto období, zatímco denní výše úrazového příplatku                     

k nemocenskému jako rozdíl mezi denním výpočtovým základem a plnou denní výší 

nemocenského.369, 370 

Ve služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je nárok na náhradu za ztrátu 

na výdělku po dobu pracovní neschopnosti koncipován pojmově jako tzv. náhrada za ztrátu na 

služebním příjmu po dobu neschopnosti ke službě; ta se příslušníkovi poskytuje po dobu jeho 

neschopnosti ke službě z důvodu služebního úrazu nebo nemoci z povolání, přičemž má být 

poskytována v takové výši, aby se spolu se služebním příjmem nebo s nemocenským rovnala 

                                                 
přišla žalobkyně čistě jen z důvodu svých protiprávních činů; ke ztrátě žalobkyně na výdělku došlo v důsledku 

pracovního úrazu a navazující pracovní neschopnosti (nikoliv v důsledku protiprávních činů). 

Nejvyšší soud ČR dovolání žalovaného podle ustanovení § 243d písm. a) OSŘ zamítl. 
366 Ledaže by za trvání dočasné pracovní neschopnosti – ve smyslu lékařského posudku – pominula příčinná 

souvislost mezi poškozením zdraví zaměstnance a dočasnou pracovní neschopností. 
367 Viz a blíže viz ustanovení § 18 odst. 1 až odst. 3 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
368 Na úrazový příplatek však neměl mít nárok zaměstnanec, jemuž nenáleží náhrada mzdy nebo platu, nebo 

nemocenské, či jemuž z důvodu téhož poškození zdraví náleží úrazová renta, či jemuž po vzniku nároku na úrazové 

vyrovnání vznikla z důvodu téhož poškození zdraví pracovní neschopnost; viz ustanovení § 18 odst. 4 zákona           

o úrazovém pojištění zaměstnanců; srov. ustanovení § 30 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
369 Ustanovení § 18 odst. 5 a 6 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
370 Viz a blíže ustanovení § 18 odst. 7 a 8 zákona o úrazovém pojištění zaměstnání. 
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jeho průměrnému služebnímu příjmu před vznikem škody;371 zde je znát jistý rozdíl oproti 

nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti dle ustanovení § 271a 

Zákoníku práce náležející zaměstnancům pracujícím v některém ze základních 

pracovněprávních vztahů.372, 373 

 

6.2.2. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti  

 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (nebo při uznání 

invalidity) je navazujícím nárokem na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti, a tedy představuje další jednotlivý dílčí nárok na náhradu škody způsobené 

výpadkem výdělku, k němuž dojde v důsledku utrpěného pracovního úrazu nebo onemocnění 

nemocí z povolání tak, aby zaměstnanci byla kompenzována skutečná škoda (majetková újma) 

mající podobu ztráty na výdělku způsobené po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity, kterou zaměstnanec utrpěl v příčinné souvislosti s utrpěným pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání.  

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity je jedním z dílčích nároků na náhradu majetkové újmy, na kterou má nárok 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poškozený zaměstnanec, pakliže jsou naplněny 

předpoklady vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za škodu v podobě ztráty na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity způsobené zaměstnanci pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání, a to obdobně jako v případě náhrady za ztrátu na výdělku po 

dobu pracovní neschopnosti pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženého 

zaměstnance. 

Předpokladem vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za škodu v podobě ztráty na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity představuje existence 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

nebo při uznání invalidity, jakož i existence příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem či 

                                                 
371 Viz a blíže viz ustanovení § 102 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů; dále srov.                   

ve spojení s ustanovením § 104 odst. 5 tohoto zákona. 
372 Srov. obdobně Tomek, P. Nový, K. Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů. Plzeň : Aleš Čeněk, 

2006, str. 275. 
373 K náhradě za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby v režimu služebního poměru 

vojáku z povolání viz ustanovení § 117 zákona o vojácích z povolání. 
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nemocí z povolání na straně jedné a ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo 

při uznání invalidity na straně druhé.374 

Vztah příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem nebo nemocí z povolání na straně 

jedné a ztrátou na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity na 

straně druhé je dán, nastane-li pokles či úplná ztráta na výdělku následkem pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání (tj. bez pracovního úrazu nebo nemoci z povolání by ztráta na výdělku 

nevznikla tak, jak vznikla). V případě, kdy ztráta na výdělku nevznikne následkem 

nepříznivého zdravotního stavu způsobeného pracovním úrazem či nemocí z povolání, nýbrž 

v důsledku toho, že postižený zaměstnanec nemohl z jiného důvodu u (bývalého) 

zaměstnavatele dále pracovat, není mezi poškozením zdraví v důsledku utrpěného pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání na straně jedné a ztrátou na výdělku na straně druhé dán vztah 

příčinné souvislosti.  

Z hlediska příčinné souvislosti ke vzniku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity může dojít jen tehdy, kdyby 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postižený zaměstnanec nebyl v důsledku poškození 

zdraví tohoto typu schopen konat stejnou práci (práci stejného druhu), kterou konal                                 

u stávajícího či bývalého zaměstnavatele v době, kdy došlo k pracovnímu úrazu nebo před 

onemocněním nemocí z povolání, a kdyby byl pro následky pracovního úrazu nebo nemoci              

z povolání uznán invalidním anebo kdyby byl schopen konat jinou, méně placenou práci.375  

                                                 
374 Existence vztahu příčinné souvislosti mezi škodou na výdělku (jeho poklesem) a nemocí z povolání je 

vyloučena v případě, kdy by zaměstnanec i v případě absence nemoci z povolání byl od doby poklesu výdělku 

neschopen soustavné výdělečné činnosti, protože jeho pracovní uplatnění vylučují samy o sobě obecná 

onemocnění, kterými také rovněž trpí; např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. března 2004, sp. zn. 21 Cdo 

1478/2003; obdobně platí pro i pracovní úrazy, srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. července 

2011, sp. zn. 21 Cdo 1355/2010; „…Jestliže ovšem pracovní způsobilost poškozeného zaměstnance je ovlivněna 

(omezena) pouze jeho obecným onemocněním, pak mu pro následky pracovního úrazu žádná odškodnitelná ztráta 

na výdělku nevzniká, neboť stejného výdělku (příjmu) by dosahoval, i kdyby neutrpěl pracovní úraz (škoda na 

výdělku by zaměstnanci z obecných příčin i tak vznikla)…“ 
375 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. dubna 2013, sp. zn. 21 Cdo 2480/2012; v dané věci šlo o to, 

že nemocí z povolání postižený zaměstnanec byl zaměstnán u zaměstnavatele jako provozní zámečník-svářeč,             

a to v období od 18. října 2000 do 31. října 2009, kdy došlo k ukončení pracovního poměru na základě dohody; 

lékařským posudkem ze dne 4. ledna 2010 (k 23. říjnu 2009) byla u tohoto zaměstnance potvrzena nemoc 

z povolání, k jejímuž vzniku došlo při práci pro tohoto zaměstnavatele (konkrétně šlo o pneumokoniosu plic ze 

svařování podle kapitoly III., položky 4 seznamu nemocí z povolání).  

Zaměstnavatel odpovědný za odškodnění nemoci z povolání dobrovolně odškodnil bolestné a ztížení 

společenského uplatnění; odmítl však odškodnit náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

s ohledem na to, že podle zaměstnavatele absentuje příčinná souvislost mezi poklesem výdělku žalobce                            

a skončením pracovního poměru žalobce u žalovaného. 

Soud prvního stupně a odvolací soud označily nárok zaměstnance jako nedůvodný s tím, že příčinou skončení 

pracovního poměru žalobce u zaměstnance nebyly důsledky nemoci z povolání, nýbrž obavy z budoucího vývoje 

poměrů u zaměstnavatele.  

Podle Nejvyššího soudu ČR bylo třeba v daném případě zvážit – že jestliže zaměstnanec pro následky nemoci             

z povolání žalobce nebyl schopen konat stejnou práci jako tu, kterou vykonával u (bývalého) zaměstnavatele před 

onemocněním nemocí z povolání, ale jen jinou, méně placenou práci – jakou práci by zaměstnanec mohl 
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Náhrada za ztrátu na výdělku je samostatným dílčím nárokem nezávislým na tom, zda 

vznikají i jiné nároky na náhradu jiné majetkové či nemajetkové újmy. Nárok na náhradu za 

ztrátu na výdělku může být poškozeným zaměstnancem uplatněn i po částech, neboť charakter 

tohoto dílčího nároku ve smyslu Zákoníku práce nevylučuje relevanci civilně procesní zásady 

dispozice žalobce ve vztahu k žalobě a rozsahu jím uplatněného nároku, tudíž ani možnost 

domáhat se tohoto nároku po částech.  

Pokud poškozený zaměstnanec uplatní u soudu nárok na náhradu za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity376 a bude-li o tomto nároku 

pravomocně rozhodnuto, nastává překážka věci pravomocně rozhodnuté ve smyslu ustanovení 

§ 159a odst. 4 OSŘ jen v takovém rozsahu, v jakém byl nárok předmětem jiného, dřívějšího 

řízení, tj. jen ohledně té části nároku, o níž již bylo pravomocně rozhodnuto. Poškozený 

zaměstnanec je tudíž oprávněn nejprve uplatnit toliko část svého nároku na náhradu za ztrátu 

na výdělku a teprve později jeho zbytek.377 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity má povahu opětujícího se plnění, tj. opětujících se dávek. Podle konstatní judikatury 

lze náhradu za ztrátu na výdělku přiznat i do budoucna jako tzv. rentu, dochází-li u zaměstnance 

po vzniku nároku pravidelně ke ztrátě na výdělku, nastala-li před vyhlášením (vydáním) 

rozhodnutí splatnost alespoň jedné dávky a jestliže nebyly všechny dosud splatné dávky do 

vyhlášení (vydání) rozhodnutí zcela uspokojeny.  

Tuto rentu, tzn. teprve v budoucnu splatné dávky náhrady za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity nelze však zaměstnanci přiznat 

toliko v případě, že po vzniku nároku na tuto náhradu výdělek poklesl jen občas (pouze                         

v některých měsíčních obdobích), a nelze-li tedy v budoucnu důvodně předpokládat, že by                 

ke ztrátě na výdělku poškozeného zaměstnance muselo dojít za celé „budoucí období“.378, 379 

                                                 
prokazatelně (a to s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a kvalifikaci, možnosti uplatnění na trhu práce atd.) 

vykonávat u jiného zaměstnavatele, kdyby nedošlo ke vzniku nemoci z povolání, a jaký průměrný výdělek by při 

výkonu této práce dosáhl. Podle Nejvyššího soudu ČR v příčinné souvislosti s nemocí z povolání je v tomto případě 

ztráta na výdělku vycházející z průměrného výdělku, jehož by zaměstnanec prokazatelně dosáhl u jiného 

zaměstnavatele za práci, kterou by pro něj vykonal, kdyby k poškození na zdraví v důsledku nemoci z povolání 

nedošlo.   
376 Popř. nárok na jinou náhradu poskytovanou zaměstnanci při odškodňování pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání. 
377 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. srpna 2008, sp. zn. 21 Cdo 3014/2007. 
378 Přiznání renty, resp. v budoucnu splatných dávek náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při uznání invalidity nepřekáží skutečnost, že v jednotlivých předchozích měsících splatnosti 

dosud splatné náhrady představovala ztráta na výdělku odlišné částky. V tom případě dojde k určení v budoucnu 

splatných dávek ve výši odpovídající stavu v době vyhlášení (vydání) rozhodnutí. 
379 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. srpna 2008, sp. zn. 21 Cdo 3107/2007. 
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Překážkou přiznání v budoucnu splatných dávek náhrady za ztrátu na výdělku není 

v žádném případě to, že by v budoucnosti mohlo dojít ke změně poměrů relevantních při 

určování existence nároku a jeho výše; ostatně v případě, kdy později dojde k změně 

podstatných okolností, mohou jak poškozený zaměstnanec, tak i odpovědný zaměstnavatel se 

domáhat změny soudního rozhodnutí (vždy s účinností ode dne, kdy došlo ke změně poměrů). 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti ve smyslu ustanovení             

§ 271a Zákoníku práce a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo 

při uznání invalidity dle ustanovení § 271b Zákoníku práce z téhož důvodu představují 

samostatné nároky, které z podstaty věci nemohou být přiznány a vypláceny současně.380  

Na tom nemění nic ani skutečnost, že invalidita zaměstnance navazuje bezprostředně na 

dobu jeho pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání; bez 

ohledu na konkrétní okolnosti nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti na straně jedné a nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti (nebo při uznání invalidity) na straně druhé, pakliže k této ztrátě na výdělku 

dochází z téhož důvodu (tj. z důvodu totožného poškození zdraví, resp. pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání), mají samostatnou povahu, jež nepřísluší vedle sebe.381 

Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku vzniká dnem, kdy došlo k poklesu (ztrátě) 

výdělku v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,382 a to i v situaci, kdy dojde 

k uznání nemoci z povolání i s odstupem času; „…není přitom významné, že nemoc z povolání 

byla nahlášena nebo zjištěna až v době, kdy zaměstnanec již nepracoval za podmínek, z nichž 

nemoc z povolání vzniká. Pro závěr, od kdy náhrada za ztrátu na výdělku zaměstnanci přísluší, 

nemusí být vždy rozhodující den, který byl označen za den zjištění nemoci z povolání; 

zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku přísluší od doby, v níž mu ztráta na výdělku 

prokazatelně vznikla. Pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku není rozhodující průměrný 

výdělek před vznikem nemoci z povolání nebo průměrný výdělek dosažený zaměstnancem při 

práci konané za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání, ale – pokud není stanoveno jinak 

– průměrný výdělek poškozeného před vznikem škody…“383 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci 

ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po 

                                                 
380 Ustanovení § 271l Zákoníku práce. 
381 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. října 1974, 5 Cz 32/74, uveřejněný pod publikačním číslem 

10/1976. 
382 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. března 2007, sp. zn. 21 Cdo 1008/2006. 
383 Např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. února 1995. sp. zn. 6 Cdo 81/94, uveřejněný v časopise 

Právní rozhledy pod číslem 8/1995. 
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pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání. K výdělku dosahovanému po pracovním 

úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se připočítává invalidní důchod, byl-li přiznán 

z důvodu zdravotního stavu vyvolaného stejným pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.384 

Při určování náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při 

uznání invalidity se však nepřihlíží k výdělku zaměstnance po pracovním úrazu nebo zjištění 

nemoci z povolání v případě, kdy zaměstnanec výdělku dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, 

resp. v důsledku zvýšené námahy, kterou vynakládá na překonávání zvláštních obtíží 

provázejících následky poškození zdraví způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání; s tím, že kdyby nebylo tohoto zvýšeného pracovního úsilí, výdělku dosahovaného 

po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání by nedosáhl (zcela nebo zčásti).  

Kdyby se měl brát v potaz výdělek (zcela nebo zčásti) dosahovaný zvýšeným pracovním 

úsilím pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženého zaměstnance, docházelo by 

k neodůvodněnému zvýhodňování zaměstnavatelů odpovídajících za následky poškození 

zdraví, k nimž došlo v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.385 

V případě, kdy zaměstnanec však dosahuje ze své viny nižšího výdělku než ostatní 

zaměstnanci vykonávající u zaměstnavatele stejnou práci nebo práci téhož druhu, je výdělkem 

dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání průměrný výdělek 

dosahovaný těmito ostatními zaměstnanci.386 

Cílem založení nároku pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženého 

zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při 

uznání invalidity je dosažení takového stavu, že zaměstnanec se „ocitne na stejných penězích“, 

tzn., že výše náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity se dorovná do výše průměrného výdělku, jehož postižený zaměstnanec dosahoval 

před vznikem škody, a to ve výši, o kterou se snížil výdělek dosahovaný po pracovním úrazu 

nebo po zjištění nemoci z povolání (při započtení popř. přiznaného invalidního důchodu).   

Výdělkem – pro účely určení výše náhrady za ztrátu na výdělku zaměstnance po 

skončení pracovní neschopnosti – se přitom rozumí jakýkoliv výdělek, a to nezávisle na tom, 

jakým způsobem může být dosahovaný příjem právně kvalifikován. Pro účely stanovení 

náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti není zapotřebí, aby poškozený 

zaměstnanec nadále vykonával výdělečnou činnost v rámci pracovního poměru nebo ve vztahu 

obdobném pracovnímu poměru.  

                                                 
384 Ustanovení § 271b odst. 1 Zákoníku práce. 
385 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. července 2002, sp. zn. 21 Cdo 1661/2001.  
386 Ustanovení § 271b odst. 4 Zákoníku práce.  
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V případě, kdy pracovním úrazem poškozený zaměstnanec začne vykonávat po 

pracovním úrazu výdělečnou činnost jako podnikatel,387 jsou příjmy dosahované touto 

podnikatelskou činností považovány jako „výdělek po pracovním úrazu“ (nemoci z povolání); 

i na tyto příjmy může mít negativní dopad omezení (snížení) pracovní schopnosti zaměstnance 

v návaznosti na utrpěný pracovní úraz nebo nemoc z povolání, resp. i v rámci podnikatelské 

činnosti se může projevit nemožnost dosahovat výdělek dosahovaný zaměstnancem před 

pracovním úrazem nebo onemocněním nemocí z povolání.388  

V případě, kdy došlo k pracovnímu úrazu při výkonu výdělečné činnosti vykonávané 

zaměstnancem v pracovním poměru, který byl sjednán na dobu určitou, nebo při výkonu práce 

na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr uzavřené na dobu určitou, má 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postižený zaměstnanec obecně nárok na náhradu za 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti toliko do doby, kdy měl tento 

pracovněprávní vztah skončit.  

Po uplynutí doby trvání pracovněprávního vztahu vzniká postiženému zaměstnanci 

nárok na náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti za podmínky, že podle 

okolností lze (důvodně) předpokládat, že postižený zaměstnanec by byl i nadále zaměstnán, 

nebýt pracovního úrazu nebo nemocí z povolání,389 a to zejména v situaci, kdy došlo 

k opakovanému prodloužení pracovního poměru na dobu určitou, což zpravidla nasvědčuje 

tomu, že pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postižený zaměstnanec by mohl být                 

u téhož zaměstnavatele zaměstnán, pokud by nedošlo k pracovnímu úrazu nebo nemoci 

z povolání.390  

Další zaměstnávání pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženého 

zaměstnance lze předpokládat i v případě, kdy zaměstnanec do pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání pravidelně (zejména dlouhodobě, resp. nikoliv toliko příležitostně) pracoval,               

tj. hlavním (základním) zdrojem příjmů zaměstnance do škodní události byla výdělečná činnost, 

a lze tedy podle okolností předpokládat, že po skončení pracovního poměru by byl znovu 

zaměstnán. Pokud bude zjištěno, že postižený zaměstnanec uzavíral pracovní poměr na dobu 

určitou jen příležitostně a po uplynutí sjednané doby trvání pracovního poměru by stejně nadále 

                                                 
387 Je rovněž nerozhodné, zda tak činí místo nebo vedle činnosti konané v pracovním poměru nebo v poměru 

obdobném pracovnímu poměru. 
388 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. května 2015, sp. zn. 21 Cdo 3280/2013 nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. září 2002, sp. zn. 21 Cdo 1995/2001 či usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne                  

19. ledna 2016, sp. zn. 21 Cdo 2378/2014, uveřejněné pod publikačním číslem 13/2017.  
389 Ustanovení § 271p odst. 1 Zákoníku práce.  
390 Srov. obdobně např. Vysokajová, M. Kahle, B. Randlová, N. Hůrka, P. Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. 

5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 563; srov. rovněž např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne                     

11. května 2005, sp. zn. 21 Cdo 2168/2004. 
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nepracoval, nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti po 

uplynutí doby trvání pracovního poměru postiženému zaměstnanci nenáleží.391 

Jestliže zaměstnanec uzavře se zaměstnanavatelem pracovní poměr na dobu určitou                 

(a to i v situaci, kdy byl delší dobu veden jako uchazeč o zaměstnání), není možné bez dalšího 

dospět k závěru, že se jedná o příležitostný pracovní poměr, po jehož skončení by nevykonával 

další výdělečnou činnost v některém ze základních pracovněprávních vztahů. Na závěr, kdy lze 

důvodně předpokládat, že by byl postižený zaměstnanec i nadále zaměstnán, lze usuzovat pouze 

s přihlédnutím k okolnostem, které tu byly v době zjištění nemoci z povolání (pracovního úrazu) 

a které vypovídají o tom, zda zaměstnanec uzavřel pracovní poměr na dobu určitou jen 

příležitostně a po uplynutí sjednané doby trvání pracovního poměru by stejně nadále 

nepracoval, nebo zda hlavním zdrojem příjmů postiženého zaměstnance byla a nadále měla být 

jeho výdělečná činnost.392 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo při 

uznání invalidity přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil 

věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.393, 394 

Smyslem nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

nebo při uznání invalidity je kompenzovat majetkovou újmu spočívající ve snížení či ztrátě 

                                                 
391 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. června 2006, sp. zn. 21 Cdo 2023/2005;  „Vzhledem k tomu, že 

žalobkyně - jak bylo dokazováním zjištěno - pravidelně konala výdělečnou činnost v pracovněprávních vztazích od 

roku 1965, lze souhlasit s odvolacím soudem v tom, že závěry obsažené v rozhodnutí býv. Nejvyššího soudu ze dne 

31.5.1968 sp. zn. 6 Cz 24/68…vycházející z obdobné právní úpravy, jsou nadále použitelné a že tedy v 

posuzovaném případě lze "podle okolností" předpokládat, že žalobkyně by byla - nebýt pracovního úrazu - i nadále 

(po 30.9.1995) zaměstnána; odvolací soud proto v souladu se zákonem dovodil, že žalobkyni přísluší náhrada za 

ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti též za období počínající dnem 1. 10. 1995, i kdyby v této době konala práci u jiného zaměstnavatele, 

popř. kdyby provozovala vlastní podnikatelskou činnost.“ 
392 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. ledna 2013, sp. zn. 21 Cdo 3299/2011, uveřejněný pod 

publikačním číslem 67/2013; v této věci šlo skutkově o to, že zaměstnankyně pracovala u zaměstnavetele dle 

uzavřené pracovní smlouvy na dobu určitou (na období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2006) jako montážní 

dělnice. Zaměstnankyně byla v průběhu pracovního poměru v pracovní neschopnosti od 2. února 2006 do 6. dubna 

2007 s tím, že 6. února 2007 příslušná klinika nemocí z povolání vydala lékařský posudek o uznání nemoci z 

povolání, podle něhož zaměstnankyně onemocněla nemocí z povolání „syndrom karpálního tunelu vlevo středně 

těžký“ zjištěnou dnem 2. února 2006; resp. dne 6. září 2007 vydala další lékařský posudek o uznání nemoci 

z povolání, že zaměstnankyně onemocněla uvedenou nemocí z povolání a zjištěnou dnem 30. listopadu 2006.                 

Ke skončení pracovního poměru došlo uplynutím sjednané doby dnem 31. prosince 2006. Zaměstnankyni byla 

vyplacena náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (od 2. února 2006 do 6. dubna 2007); 

náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti jí poskytnuta nebyla.  

Zaměstnankyně proto dne 29. července 2008 podala u Okresního soudu v Berouně žalobu, kterou se domáhala 

náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Podle zaměstnankyně zaměstnavatel jí odmítal 

platit náhradu za ztrátu na výdělku s tím, že pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou, třebaže kdyby 

neonemocněla zjištěnou nemocí z povolání, nadále by byla u zaměstnavatele zaměstnána, neboť „po celou dobu 

trvání pracovního poměru neměla žalovaná vůči žalobkyni žádné výtky, pokud jde o množství a kvalitu odváděné 

práce.“ 
393 Tj. ve smyslu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.  
394 Ustanovení § 271b odst. 6 Zákoníku práce. 
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pracovní způsobilosti poškozeného a jeho neschopnost dosahovat pro následky újmy na zdraví 

stejného výdělku jako předtím. Pakliže se rozhodne poškozený využít možnosti odejít do 

důchodu a na základě jeho žádosti dojde k přiznání starobního důchodu, je zřejmé, že dalším 

zdrojem jeho příjmů již není (či nemá být) výdělek nebo popř. platby výdělek nahrazující.395 

Tudíž není důvod k dalšímu poskytování náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při uznání invalidity, pakliže zdrojem příjmů zaměstnance již nemá být 

výdělek (popř. dávky jej nahrazující), nýbrž přiznaný důchod; přiznáním starobního důchodu 

poškozenému důvod poskytování náhrady odpadá.396 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity přísluší zaměstnanci i při pracovní neschopnosti z jiného důvodu, než je původní 

pracovní úraz nebo nemoc z povolání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci 

z povolání se považuje výdělek, z něhož se stanoví výše nemocenského.397  

           Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. V případě, 

kdy je pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poškozený zaměstnanec veden v době vzniku 

práva na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity v evidenci uchazečů o zaměstnání, náhrada za ztrátu na výdělku náleží ve výši rozdílu 

mezi výdělkem zaměstnance před vznikem škody a výdělkem dosahovaným zaměstnancem po 

pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního 

důchodu pobíraného z téhož důvodu, přičemž za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění 

nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení 

do evidence uchazečů o zaměstnání.398   

Pakliže zaměstnanec pobíral před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, 

ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru nebo právních vztahů založených 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.399 

                                                 
395 Důvody podání žádosti o starobní důchod jsou přitom nerozhodné. 
396 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. 25 Cdo 4066/2016; s tím, že (pro účely 

a priori občanskoprávních vztahů) v případě, kdy k přiznání starobního důchodu dojde ze zákona, např. v důsledku 

zákonné přeměny (transformace) invalidního důchodu na důchod starobní, tj. nikoliv v důsledku vlastní volby 

poškozeného, resp. však na základě objektivní, zákonné předvídané skutečnosti, nárok na ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti, resp. při uznání invalidity rovněž zaniká. 
397 Ustanovení § 271b odst. 2 Zákoníku práce. 
398 Ustanovení § 271b odst. 3 Zákoníku práce; ostatně podle judikatury minimální mzda vyjadřuje výdělek, který 

by si poškozený zaměstnanec mohl v daném období jako nejnižší možný vydělat, kdyby mu to umožnil trh práce; 

k tomu blíže viz a srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. května 2018, sp. zn. 21 Cdo 472/2018. 
399 Ustanovení § 271b odst. 3 Zákoníku práce. 
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Pakliže zaměstnanec nepřijme nabídku práce, kterou mu zaměstnavatel zajistil, náhrada 

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti mu náleží pouze ve výši rozdílu mezi 

průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout 

na práci, která mu byla zajištěna.400  

V této souvislosti platí, že zaměstnavatel zaměstnanci neuhradí škodu do výše částky, 

kterou si bez vážných důvodů opomenul vydělat. „Smyslem tohoto postupu je zabránit tomu, 

aby zaměstnanec nezneužíval svého postavení v odpovědnostním vztahu a požadoval od 

zaměstnavatele formou náhrady škody na výdělku i tu část ztráty na výdělku, která vznikla                   

v důsledku jeho spekulativního přístupu k výkonu práce.“401 

Pro závěr, zda se poškozený zaměstnanec bez vážných důvodů vzdal výhodnějšího 

zaměstnání, a do jaké výše mu tedy zaměstnavatel neuhradí škodu, je stěžejní charakter věcných 

důvodů, které zaměstnance vedly k zanechání dosavadní činnosti, a do jaké míry lze tyto 

důvody vedoucí ke změně zaměstnání považovat za vážné.402, 403 

Je považováno, že pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postižený zaměstnanec 

„si opomene“ vydělat také ty částky, jež by si vydělal v případě, kdyby (jako uchazeč                                 

                                                 
400 Ustanovení § 271b odst. 5 Zákoníku práce. 
401 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. května 2015, sp. zn. 21 Cdo 3280/2013; v daném případě šlo 

o to, že žalobce pracoval u žalované společnosti (od roku 1982) jako horník, později (od roku 1990) jako důlní 

záchranář. Dne 18. června 2000 došlo u něho k podvrtnutí levého kotníku a utrpěl pracovní úraz, v jehož důsledku 

byl převeden na méně placenou práci v důlní dílně. (V roce 2001 byla u něho rovněž zjištěna nemoc z povolání, a 

to profesionální traumatická vázoneuróza; s ohledem na to, že stávající práce v důlní dílně nebyla pro něho 

překážkou, pracoval zde i nadále). Na základě lékařského posudku ze dne 15. července 2003 došlo k uznání 

neschopnosti výkonu dosavadního zaměstnání (pro chronickou poúrazovou instabilitu levého hlezenního kloubu), 

došlo proto k jeho převodu na jinou práci, resp. následně (2. července 2003, k 25. červenci 2003) byla uzavřena 

dohoda o rozvázání pracovního poměru. Poté, co došlo k rozvázání pracovního poměru poskytovala žalovaná 

žalobci náhradu za ztrátu na výdělku ve výši rozdílu mezi průměrným valorizovaným výdělkem před vznikem 

škody, který žalobce dosahoval jako důlní záchranář, a průměrným valorizovaným výdělkem (tzv. stop výdělkem), 

který by žalobce mohl dosahovat jako koupelář ke dni rozvázání pracovního poměru s připočtením částečného 

invalidního důchodu. Po ukončení práce u žalované byl žalobce nejprve evidován jako uchazeč o zaměstnání, 

následně byl delší dobu (od roku 2004 do 2010) zaměstnán postupně u dvou společností. Dne 9. listopadu 2010 

uzavřel jako jediný jednatel a společník společnosti jedné s.r.o. sám se sebou pracovní smlouvu sám, a to s druhem 

práce manažer firmy s tím, že (mzdovým výměrem) byla sjednána smluvní měsíční mzda ve výši 8 000 Kč. 

Žalobce se kromě jiného domáhal, aby mu žalovaná vyplácela náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti, resp. v době od 10. listopadu 2010 z částky 8 000 Kč jako výdělku po pracovním úraze.   
402 Ibidem; podle Nejvyššího soudu ČR závěr v tom směru, že se zaměstnanec vzdal výhodnějšího zaměstnání (či 

o tom, že příjem uplatňovaný jako výdělek po pracovním úraze je podhodnocený) nelze přijmout na podkladě 

obecné (resp. skutkově nepodložené) úvahy, že původním pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postižený 

zaměstnanec vzhledem k postavení ve struktuře společnosti musí mít (že mu přísluší) bez dalšího příjem vyšší, 

než mají ostatní  zaměstnanci v dané společnosti, a že tento příjem lze vyjádřit na základě ztotožnění sjednaného 

druhu práce manažer firmy s funkcí generální ředitel jako minimální mzdu generálního ředitele; tyto skutečnosti 

mohou být brány v potaz pouze v rámci celkových úvah, a to v míře přiměřené poměrům dané společnosti. 
403 Podle Nejvyššího soudu ČR – jak již výše uvedeno – rozhodující pro stanovení výše náhrady za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti (kromě průměrného výdělku před vznikem škody, popř. invalidního 

důchodu), výdělek po pracovním úraze jako takový, bez ohledu na to, jak může být dosahovaný příjem právně 

kvalifikován, tj. i odměna 8000 Kč vyplácena za činnost pro s.r.o.; není přitom významné, na základě jakého 

právního vztahu danou částku za práci manažera firmy pobíral.  
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o zaměstnání) realizoval (podstoupil) „rekvalifikaci odpovídající jeho dosavadní kvalifikaci, 

zdravotnímu stavu, schopnostem a zkušenostem, a poté vykonával tomu odpovídající 

zaměstnání.“404 

Do oblasti působnosti ustanovení § 271b odst. 5 Zákoníku práce zakládající právo 

odpovědného zaměstnavatele neuhradit poškozenému zaměstnanci škodu do výše částky, 

kterou si bez vážných důvodů opomenul vydělat, spadá i situace, kdy zaměstnanec má                           

v příslušném kalendářním měsíci neomluvenou absenci, jakož i dále případ, kdy ze strany 

zaměstnance dojde k rozvázání pracovního poměru, aniž by mezi tímto rozvázáním na straně 

jedné a poškození zdraví způsobeném pracovním úrazem nebo nemocí z povolání na straně 

druhé byla jakákoliv souvztažnost, přičemž následně při výkonu jiné profese má nižší příjmy 

(výdělky).  

Do oblasti působnosti ustanovení § 271b odst. 5 Zákoníku práce dále spadá situace, kdy 

částečně invalidní zaměstnanec bezdůvodně z vlastního rozhodnutí (resp. aniž by to bylo 

podloženo lékařským posudkem) plně nevyužívá svých výdělečných schopností.405 

Dále v souvislosti s „opomenutým výdělkem“ je třeba zmínit postavení postiženého 

zaměstnance, který vykonává podnikatelskou činnost; ani v jeho případě nemusí být pro určení 

výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity 

vždy automaticky rozhodující výdělek, který tento zaměstnanec skutečně dosahuje. Závěr, že 

postižený zaměstnanec vykonávající podnikatelskou činnost si bez vážných důvodů opomenul 

vydělat částku, kterou by si mohl vydělat (a to s ohledem na jeho zdravotní stav, dosavadní 

kvalifikaci, jakož i schopnosti a zkušenosti), lze dovozovat toliko na základě konkrétních okolností 

případu, a to v souvislosti s pasivním postojem poškozeného zaměstnance k možnostem dosahování 

vyššího výdělku při výkonu jeho podnikatelské činnosti; pasivní postoj poškozeného zaměstnance 

nelze dovozovat bez dalšího, toliko jen na základě skutečnosti, že jeho výdělek je nižší než 

minimální příjem z podnikání pro účely určení životního a existenčního minima.406  

Podle Nejvyššího soudu ČR „Výdělkem zaměstnance, který vykonává podnikatelskou 

nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, po zjištění nemoci z povolání pro účely stanovení 

výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity 

příslušející tomuto zaměstnanci může být jen výdělek jím skutečně dosahovaný, popřípadě 

stanovený s přihlédnutím k částkám, které si bez vážných důvodů opomenul vydělat, nikoli však 

                                                 
404 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2007, sp. zn.  21 Cdo 3003/2005; Nejvyšší soud ČR zde 

řešil právní otázku, zda nevyužití možnosti rekvalifikace zaměstnance, který je jí schopen, představuje okolnost, 

kdy si zaměstnanec bez vážných důvodů opomenul vydělat vyšší částku. 
405 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. května 2010, sp. zn. 21 Cdo 1564/2009. 
406 Dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 
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minimální započitatelný příjem z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti stanovený             

v § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb. pro účely určení životního a existenčního minima, který 

tento zaměstnanec nedosahuje.“407 

Odlišnou situací je taková, kdy pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postižený 

zaměstnanec v návaznosti na pracovní úraz nebo zjištění nemoci z povolání nepracuje nikoliv 

s ohledem na nevyužití možnosti získat příjem vlastní výdělečnou činností,408 nýbrž kdy 

s ohledem na následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání není schopen dosavadní práce 

a ani nastoupit jiné pro něj vhodné zaměstnání. Jde tedy o situace, kdy postižený zaměstnanec 

chce využít sníženou pracovní schopnost v jiném zaměstnaní, nicméně s ohledem na situaci na 

trh práce (tj. nedostatek pracovních příležitostí) nemůže najít pro něj vhodné zaměstnání.409 

Podle konstantní judikatury skutečnost, že pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

postižený zaměstnanec s ohledem na utrpěný pracovní úrazem nebo onemocnění nemocí 

z povolání nemůže konat dosavadní práci, ani pro něho na trhu práce s ohledem na nedostatek 

pracovních příležitostí nejsou k dispozici volná pracovní místa odpovídající jeho (omezené) 

pracovní způsobilosti, není způsobena následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

„…Je nepochybné, že u zaměstnance, který se pro nedostatek vhodných pracovních 

příležitostí ocitl po pracovním úrazu bez práce, se změnily jeho sociální poměry (v tom, že nemá 

po pracovním úrazu příjem z vlastní výdělečné činnosti); z hlediska odškodnění pracovního 

úrazu je však podstatné, že situace na trhu práce postihuje všechny zaměstnance bez zřetele            

k tomu, zda jejich pracovní způsobilost je snížena (omezena) následky pracovního úrazu, 

popřípadě zda jejich pracovní způsobilost byla snížena (omezena) následky pracovního úrazu 

nebo z jiných příčin…“ 

Materiální dopady nedostatku vhodných pracovních příležitostí, a to i v případě 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postižených zaměstnanců mají být řešeny 

prostřednictvím institutu hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání ve smyslu zákonu                   

o zaměstnanosti, nikoliv prostřednictvím náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti. 

„….Z důvodu odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním úrazem tedy nemůže být 

zaměstnanci, který pro následky pracovního úrazu není schopen konat dosavadní práci, 

                                                 
407 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. ledna 2016, sp. zn. 21 Cdo 2378/2014, uveřejněné pod číslem 

13/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 
408 Tj. nevyužití možnosti nastoupit práci zajištěnou mu zaměstnavatelem ve smyslu ustanovení § 271b odst. 5 

Zákoníku práce. 
409 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. ledna 2000, sp. zn. 21 Cdo 2805/99, rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR, sp.zn. 21 Cdo 347/2002 ze dne 22. října 2002 nebo dále např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne                          

18. června 2008, sp. zn. 21 Cdo 2822/2007. 
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uhrazena újma, spočívající v tom, že pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí nemůže 

po pracovním úrazu mít příjem z vlastní výdělečné činnosti.“410  

Zaměstnanci, který s ohledem na utrpěný pracovní úraz nebo onemocnění nemocí 

z povolání, není schopen vykonávat dosavadní zaměstnaní a současně s ohledem na situaci na 

trhu práce (pro nedostatek pracovních příležitostí) nemůže najít pro něj vhodné zaměstnání 

odpovídající jeho schopnostem, kvalifikaci, jakož i zdravotnímu stavu, resp. po pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání snížené (omezené) pracovní způsobilosti, náleží náhrada za 

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity ve výši rozdílu 

mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a „výdělkem dosahovaným po pracovním 

úrazu nebo zjištění nemoci z povolání“ (s připočtením případného invalidního důchodu 

pobíraného z téhož důvodu). 

Při určování „výdělku po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“ se u pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání postiženého a nezaměstnaného zaměstnance vychází411                       

z „pravděpodobného výdělku, jehož by poškozený zaměstnanec dosáhl při práci odpovídající 

jeho schopnostem, kvalifikaci a zdravotnímu stavu, již by prokazatelně vykonával, kdyby tomu 

nebránil nedostatek pracovních příležitostí.“ Pravděpodobný výdělek se stanovuje ke dni,             

v němž poškozenému zaměstnanci vznikl nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity.  

 Podle konstatní judikatury je to dáno tím, že smyslem a účelem náhrady za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity je odškodnění snížení 

(omezení) nebo ztráty pracovní způsobilosti poškozeného zaměstnance a jeho neschopnosti 

dosahovat pro následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání stejný výdělek jako před 

poškozením.  

Takovéto judikatorní řešení osobně považuji za nepříliš šťastné, resp. za ne zcela 

spravedlivé vůči pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženému zaměstnanci.  

Je sice zjevné, jak zdůrazňuje soudní praxe, že účelem institutu náhrady za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity je odškodnění snížení 

(omezení) nebo ztráty pracovní způsobilosti poškozeného zaměstnance a jeho neschopnosti 

dosahovat pro následky pracovního úrazu stejného výdělku jako před poškozením, že situace 

na trhu práce a z toho popř. vyplývající nedostatek pracovních příležitostí postihuje všechny 

zaměstnance bez ohledu na to, zda u nich došlo k pracovnímu úrazu nebo onemocnění nemocí 

                                                 
410 Ibidem. 
411 Obdobně jako u zaměstnance, který ve smyslu ustanovení § 271b odst. 5 Zákoníku práce bez vážných důvodů 

odmítne nastoupit jemu zajištěnou práci. 
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z povolání a z toho popř. vyplynuvšího snížení (omezení) pracovní způsobilosti, jakož                           

i argument, že hmotné zabezpečení osob, které se ocitnou bez práce, resp. uchazečů                               

o zaměstnání je upraveno zvláštními právními předpisy. 

Současně je však mít na paměti, že pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

postižený zaměstnanec by se ve stejné situaci jako ostatní uchazeči o zaměstnání nebyl, kdyby 

neutrpěl pracovní úraz či nemoc z povolání. Jestliže důsledkem nezaměstnaností postiženého 

zaměstnance je nedostatek pracovních příležitostí na trhu práce i s ohledem na omezenou 

(sníženou) pracovní způsobilost postiženého zaměstnance vyvolané pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání, tj. kdyby nedošlo k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání, postižený 

zaměstnanec by se v této situaci neocitl (by se nestal nezaměstnaným, resp. popř. i kdyby přišel 

o dosavadní zaměstnání, s ohledem na srovnatelnou pracovní způsobilost by nemusel čelit 

problému, s ohledem na absentující omezenou či sníženou pracovní způsobilost, tj. nedostatku 

pracovních příležitostí na trhu práce), je odůvodněné, aby postižený zaměstnanec i nadále mohl 

dosahovat průměrného výdělku před vznikem škody.  

To znamená, že by bylo vhodné, aby i zde náhrada za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity byla vyplácena ve výši rozdílu mezi 

průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo 

po zjištění nemoci z povolání (s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného               

ze stejného důvodu), kdy výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci 

z povolání by nebyl pravděpodobný výdělek; resp. náhrada za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity by pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

poškozenému zaměstnanci měla být poskytována v takové výši, aby spolu s jeho výdělkem po 

pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání, ať již je dosahován či nikoliv                                 

(s připočtením invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu) se rovnala jeho 

průměrnému výdělku před vznikem škody.  

To by mělo platit obdobně i pro situaci,412 kdy náhrada za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci, který je veden v evidenci 

uchazečů o zaměstnání a kdy podle ustanovení § 271b odst. 3 Zákoníku práce za výdělek po 

pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální 

mzdy platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. 

Pokud pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poškozený zaměstnanec nemůže najít 

vhodnou práci, ať již za pomoci úřadu práce či nezávisle na něm, odpovídající jeho zdravotnímu 

                                                 
412 Ledaže danému zaměstnanci je vyplácena podpora v nezaměstnanosti. 
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stavu, je třeba (podle mého názoru) zde spatřovat příčinnou souvislost mezi pracovním úrazem 

či nemocí z povolání na straně jedné a škodou, resp. ztrátou na výdělku na straně druhé. 

Problematice náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je třeba 

se věnovat i z perspektivy podstatné změny poměrů poškozeného zaměstnance ve smyslu 

ustanovení § 271u odst. 1 Zákoníku práce. 

Změna poměrů zpravidla spočívá ve změnách zdravotního stavu poškozeného 

zaměstnance, ať již v kladném či záporném smyslu a ve výdělkových schopnostech 

zaměstnance, které jsou s tím spojeny.413  

Předpokladem pro zjištění, zda došlo k podstatné změně poměrů, je zapotřebí porovnat 

poměry poškozeného zaměstnance, které jsou relevantní pro určení výše náhrady za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity na straně jedné, a jeho 

nové poměry na straně druhé.414 

K podstatné změně poměrů v poměrech pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

postiženého zaměstnance dojde například tehdy, jestliže poškozenému zaměstnanci, 

pobírajícímu náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity, byl na jeho žádost přiznán starobní důchod; přiznáním starobního (mimořádného 

starobního) důchodu nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

nebo při uznání invalidity zaniká.415 

O podstatnou změnu poměrů poškozeného zaměstnance jde rovněž tehdy, jestliže po 

vzniku pracovního úrazu nebo onemocnění nemocí z povolání poškozený zaměstnanec začne 

dosahovat výdělku (aniž by pro to musel vynakládat zvýšené pracovní úsilí), který ve spojení 

s přiznaným invalidním, resp. částečným invalidním důchodem je pravidelně vyšší, než kolik 

činil průměrný výdělek před vznikem majetkové újmy spočívající ve ztrátě na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti, resp. při uznání invalidity. 

Pakliže v průběhu poskytování nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity v důsledku nárůstu výdělku zaměstnance 

(popř. ve spojení s přiznaným invalidním důchodem) již nevzniká nadále rozdíl mezi výdělkem 

zaměstnance, jehož dosahoval před vznikem pracovního úrazu nebo onemocnění nemocí 

                                                 
413 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. července 2011, sp. zn. 21 Cdo 1355/2010. 
414 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. dubna 2002, sp. zn. 21 Cdo 998/2001. 
415 Ustanovení § 271b odst. 6 Zákoníku práce a např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. září 1995,                     

sp. zn. 6 Cdo 127/1994, uveřejněný pod číslem 35/1996; vhodné v této souvislosti poznamenat, že k zániku nároku 

na náhradu za ztrátu na výdělku nestačí pouhé splnění předpokladů pro vznik nároku na starobní (mimořádný 

starobní) důchod, neboť to samo o sobě ještě neznamená změnu v poměrech poškozeného zaměstnance s ohledem, 

že je na každém, kdo splní předpoklady pro vznik nároku na starobní (mimořádný starobní) důchod, zda tohoto 

práva využije a podá žádost o jeho přiznání.  



124 

 

z povolání, a jeho výdělkem po poškození s tím, že výdělek před poškozením by byl nižší než 

výdělek dosahovaný po poškození, znamená to z podstaty věci odpadnutí majetkové újmy 

původně poškozenému zaměstnanci vzniklou ztrátou (snížením) pracovní způsobilosti 

zaměstnance, tj. podstatnou změnu v poměrech poškozeného.  

Není tudíž namístě při absenci výdělkové majetkové újmy, aby zaměstnanci byla nadále 

poskytována náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity.416    

Je však nezbytné, aby výdělek pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženého 

zaměstnance po poškození zdraví přesahoval jeho průměrný výdělek před vznikem majetkové 

újmy pravidelně za delší období, tj. nikoliv jen ojediněle a výjimečně. V případě toliko 

ojedinělého a výjimečného překročení průměrného výdělku zaměstnance, jehož dosahoval před 

poškozením, se nejedná o podstatnou změnu v poměrech poškozeného zaměstnance, tudíž 

zaměstnanec nepřijde o nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při uznání invalidity.417 

O podstatnou změnu poměrů poškozeného zaměstnance nejde však jenom tehdy, kdy 

průměrný výdělek poškozeného zaměstnance začne dosahovat stejný výdělek nikoliv ojediněle 

a výjimečně (ať již samostatně nebo ve spojení s přiznaným invalidním důchodem), než kolik 

představoval průměrný výdělek poškozeného zaměstnance před vznikem majetkové újmy 

spočívající ve ztrátě na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity, 

nýbrž i tehdy, kdy později u poškozeného zaměstnance vznikne onemocnění nebo zhoršení 

zdravotního stavu, jež nejsou v příčinné souvislosti s utrpěným pracovním úrazem nebo 

vznikem nemoci z povolání (jeho následky) a jež samy o sobě vylučují jakoukoliv výdělečnou 

činnost.418  

Odpovědný zaměstnavatel je tudíž oprávněn, s ohledem na podstatnou změnu poměrů 

ve smyslu ustanovení § 271u odst. 1 Zákoníku práce, domáhat se změny v úpravě svých 

povinností i v případě, kdy onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu, jež nejsou v příčinné 

souvislosti s utrpěným pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, nemají za následek úplnou 

ztrátu pracovní způsobilosti poškozeného, ale současně znemožňují poškozenému výkon práce 

                                                 
416 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. dubna 2002, sp. zn. 21 Cdo 998/2001; v případě, kdy takto 

zanikne nárok pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženého pracovníka na náhradu výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity, může však dojít k „obnovení“ vzniku tohoto nároku, a to 

v případě, kdy poté dojde – ve smyslu ustanovení § 202 odst. 1 Zákoníku práce – (znovu) k podstatné změně               

v poměrech poškozeného; dále srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. září 2012, 21 Cdo 4028/2011. 
417 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. září 2012, sp. zn. 21 Cdo 4028/2011. 
418 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. listopadu 1978 sp. zn. 5 Cz 54/1978, uveřejněný                              

pod publikačním číslem 29/1980. 
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konané jím před vznikem škody a která byla určující pro zjištění průměrného výdělku před 

vznikem škody. 

Podstatná změna poměrů poškozeného ve smyslu ustanovení § 271u odst. 1 Zákoníku 

práce zde spočívá v tom, že u zaměstnance, jehož majetková újma – spočívající ve ztrátě na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity – původně byla 

způsobena pracovním úrazem (či nemocí z povolání), následně vzniklo onemocnění nebo 

zhoršení zdravotního stavu, které by původně pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

postiženému zaměstnanci znemožňovalo s ohledem na změněný zdravotní stav nesouvisející 

s předchozím pracovním úrazem nebo nemocí z povolání konat stejnou práci jako před vznikem 

škody. I kdyby totiž původně nedošlo k pracovnímu úrazu (nemoci z povolání) zaměstnanec by 

v návaznosti na pozdější onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu, jež není příčinně 

spojeno s prvotním poškozením zdraví, stejně nedosahoval výdělku jako dříve. 

Dlužno podotknout, že tato podstatná změna poměrů poškozeného nemusí vést 

k úplnému zániku povinnosti odpovědného zaměstnavatele poskytovat poškozenému 

zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity.  

V případě, kdy poškozený zaměstnanec pro pozdější „obecné onemocnění“                               

(tj. onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu, jež nejsou v příčinné souvislosti s utrpěným 

pracovním úrazem nebo vznikem nemoci z povolání) není schopen vykonávat stejnou práci 

jako před vznikem škody, avšak byl by způsobilý, kdyby nedošlo k pracovnímu úrazu nebo ke 

vzniku nemoci z povolání, konat jinou práci (méně placenou), z níž ho „obecné“ onemocnění 

nebo zhoršení zdravotního stavu nevylučuje, je zachována povinnost odpovědného 

zaměstnavatele uhradit poškozenému zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity.419 

Vhodné poznamenat, že změna v okolnostech, které byly rozhodující pro určení výše 

škody (toliko v případě podstatné změny) je relevantní jen v případě, kdy tato změna záleží 

přímo v osobě poškozeného; dojde-li ke změně poměrů u zaměstnavatele jakožto odpovědného 

subjektu, nelze se domáhat na podkladě takovéto změny i změny v úpravě práv či povinností. 

Relevantní jsou tak toliko nové poměry poškozeného.420  

                                                 
419 V takovém případě poškozený zaměstnanec nemá nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při uznání invalidity v plné výši (tj. do výše průměrného výdělku dosahovaného před vznikem 

škody), nýbrž toliko do výše průměrného výdělku (zpravidla půjde o pravděpodobný výdělek), jehož by poškozený 

zaměstnanec dosahoval při výkonu jiné (méně placené) práce, kterou by byl způsobilý konat, kdyby nedošlo                     

k pracovnímu úrazu (či vzniku nemoci z povolání); srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. března 

2003, sp. zn. 21 Cdo 227/2002. 
420 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. července 2011, sp. zn. 21 Cdo 1355/2010. 
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Dle zmocňovacího ustanovení § 271u odst. 2 Zákoníku práce vláda – s ohledem na 

případné změny ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů – může upravit „podmínky, výši 

a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po skončení pracovní 

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to zpravidla s účinností od 

počátku kalendářního roku.“421  

Nejnovějším valorizačním nařízení vlády je nařízení vlády č. 321/2018 Sb., o úpravě 

náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle 

pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). 

Podle tohoto nařízení náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku422 se 

zvyšuje o 3,4 % s tím, že takto valorizovaná náhrada přísluší od 1. ledna 2019.423 

Dlužno dodat, že soukromoprávní nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity měl být ve smyslu již zrušeného zákona               

o úrazovém pojištění zaměstnanců nahrazen veřejnoprávním nárokem v podobě peněžitých 

dávek úrazové pojištění, a to tzv. úrazové vyrovnání a úrazové renty.  

Nárok na úrazové vyrovnání měl vzniknout zaměstnanci v případě poškození na zdraví, 

jehož míra je vyšší než 10 % a současně nižší než 33 %; na rozdíl od výše uvedeného úrazového 

příplatku, úrazové vyrovnání má jednorázový charakter, tj. mělo být poskytováno 

jednorázově.424 

Dávka úrazového vyrovnání měla být přiznávána a vyplácena v závislosti na posouzení 

míry poškození zdraví, a to ode dne vzniku poškození zdraví, resp. nejdříve ode dne 

                                                 
421 Vztahuje se i na náhradu nákladů na výživu pozůstalých; ustanovení § 271u odst. 2 Zákoníku práce. 
422 Popř. zvýšený podle pracovněprávních předpisů, resp. dle nařízení vlády č. 138/1976 Sb., o úpravě některých 

náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, nařízení vlády č. 60/1982 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., nařízení vlády č. 191/1993 Sb., nařízení vlády 

č. 263/1994 Sb., nařízení vlády č. 291/1995 Sb., nařízení vlády č. 298/1996 Sb., nařízení vlády č. 318/1997 Sb., 

nařízení vlády č. 320/1998 Sb., nařízení vlády č. 283/1999 Sb., nařízení vlády č. 18/2001 Sb., nařízení vlády                     

č. 464/2001 Sb., nařízení vlády č. 60/2003 Sb., nařízení vlády č. 482/2003 Sb., nařízení vlády č. 67/2005 Sb., 

nařízení vlády č. 534/2005 Sb., nařízení vlády č. 557/2006 Sb., nařízení vlády č. 366/2007 Sb., nařízení vlády               

č. 447/2008 Sb., nařízení vlády č. 417/2010 Sb., nařízení vlády č. 9/2012 Sb., nařízení vlády č. 483/2012 Sb., 

nařízení vlády č. 439/2013 Sb., nařízení vlády č. 306/2014 Sb., nařízení vlády č. 351/2015 Sb., nařízení vlády             

č. 433/2016 Sb. a nařízení vlády č. 406/2017 Sb.  
423 Ustanovení § 1 a § 4 nařízení vlády č. 321/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu 

pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady);  resp. srov. ustanovení § 2 a tohoto 

nařízení. 
424 Ustanovení § 19 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců; blíže viz ustanovení § 19 odst. 2 zákona            

o úrazovém pojištění zaměstnanců; srov. ustanovení § 30 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
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následujícího po dni, kdy skončila dočasná pracovní neschopnost z důvodu téhož poškození 

zdraví.425  

Poskytování této dávky se tudíž nikdy nemohlo krýt s poskytováním úrazového 

příplatku; zatímco úrazový příplatek měl být poskytován toliko v době trvání dočasné pracovní 

neschopnosti, poskytování úrazového vyrovnání mělo být sice vázáno na den vzniku poškození 

zdraví vyvolaného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ale současně podmíněno 

skončením dočasné pracovní neschopnosti. Rozhodné okamžiky jakožto hmotněprávní 

předpoklad pro vznik nároku na některou z těchto dávek se tak liší.  

Výše úrazového vyrovnání měla být určována procentem míry poškození zdraví                       

ze čtyřiadvacetinásobku měsíčního výpočtového základu.426  

Nad rámec úrazového vyrovnání měla být zaměstnancům jako další peněžitá dávka 

úrazového pojištění poskytována úrazová renta. Úrazová renta měla poškozenému zaměstnanci 

náležet – stejně jako v případě úrazového vyrovnání – ode dne vzniku poškození zdraví,                

resp. nejdříve ode dne následujícím po dni, kdy skončila dočasná pracovní neschopnost 

vyvolaná pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poškozeného zaměstnance, a to 

v závislosti na posouzení stanovené míry poškození zdraví zaměstnance.427, 428 

Zatímco ke vzniku nároku na poskytnutí jednorázové peněžité dávky úrazového 

vyrovnání měl „stačit“ vznik poškození na zdraví, jehož míra u zaměstnance přesahuje 10%, 

avšak nedosahuje 33 %, nárok na úrazovou rentu měl vzniknout teprve v případě, kdy 

zaměstnanec by utrpěl pracovní úraz, nebo by onemocněl nemocí z povolání, v důsledku čehož 

by u něho došlo k poškození na zdraví, jehož míra by činila alespoň 33 %.429 To znamená, že 

teprve v případě, kdy by zaměstnanec utrpěl poškození zdraví způsobeného pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání, jehož míra by činila alespoň 33 %, vznikl by poškozenému 

zaměstnanci nárok na úrazovou rentu.  

Na rozdíl od úrazového vyrovnání měla být úrazová renta poskytována nikoliv toliko 

jednorázově, nýbrž měla být – v návaznosti na její přiznání – vyplácena pravidelně jednou 

měsíčně, tj. dlouhodobě ve formě dílčích měsíčních plnění. Úrazová renta měla náležet 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poškozenému zaměstnanci ode dne vzniku 

poškození zdraví, resp. nejdříve ode dne následujícího po dni skončení dočasné pracovní 

                                                 
425 Ustanovení § 19 odst. 5 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
426 Ustanovení § 19 odst. 3 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců; blíže viz ustanovení § 19 odst. 4 zákona              

o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
427 Ustanovení § 19 odst. 5 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
428 Ustanovení § 30 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
429 Ustanovení § 20 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
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neschopnosti z důvodu tohoto poškození zdraví, a to do dne předcházejícího dni, od kterého by 

byl přiznán starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění, nejdéle však do konce 

kalendářního měsíce, v němž by zaměstnanec dovršil 65 let věku.430 

Poskytování úrazové renty poškozenému zaměstnanci se tak nikdy nemělo krýt ani 

s úrazovým příplatkem ani s úrazovým vyrovnáním. 

Měsíční výše úrazové renty měla být následně určena procentem míry poškození zdraví 

ve smyslu prováděcího právního předpisu, zvýšeným o 34 % z měsíčního výpočtového základu 

v případě, kdy míra poškození zdraví zaměstnance by činila alespoň 33 %, avšak by 

nedosahovala 66 %; jestliže by míra poškození zdraví zaměstnance činila alespoň 66 %, měsíční 

výše úrazové renty by se určila ve výši měsíčního výpočtového základu.431 

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců současně počítal se snížením úrazové renty, 

k němuž mělo dojít ex lege v situaci, kdy v důsledku poškození zdraví způsobené poškozenému 

zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání by poškozenému zaměstnanci vznikl 

– dle zákona o důchodovém pojištění – nárok na invalidní důchod, a to buď (i) z důvodu, že 

invalidita by byla v souvislosti s poškozením zdraví, za které náleží úrazová renta, nebo (ii) po 

vzniku nároku na úrazovou rentu. V takovém případě dojde ke snížení výše přiznané úrazové 

renty o výši invalidního důchodu přiznaného dle zákona o důchodovém pojištění.432 

V rámci služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů dle zákona o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů nárokem na náhradu po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při uznání invalidity je pojmově tzv. náhrada za ztrátu na služebním příjmu 

po skončení neschopnosti ke službě. Tato náhrada se poskytuje toliko po dobu trvání služebního 

poměru, ledaže dojde k propuštění, resp. skončení služebního poměru s ohledem na 

konstatování dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu služby v důsledku 

služebního úrazu nebo nemoci z povolání; po skončení služebního poměru však na náhradu 

není nárok, jestliže příslušník není výdělečně činný ani nepobírá invalidní důchod nebo není 

evidován v evidenci uchazečů o zaměstnání. Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení 

neschopnosti ke službě náleží příslušníkovi nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém 

dovršil věk 65 let.433 

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě se 

příslušníkovi poskytuje ve výši, která se spolu se služebním příjmem nebo jiným výdělkem po 

                                                 
430 Ustanovení § 20 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 19 odst. 5 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
431 Ustanovení § 21 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
432 Viz a blíže viz ustanovení § 21 odst. 2 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
433 Ustanovení § 41 odst. 1 písm. h), 103 odst. 1 až 10 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů 
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služebním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání, popřípadě s invalidním důchodem 

poskytovaným z téhož důvodu nebo podporou v nezaměstnanosti anebo podporou při 

rekvalifikaci rovná průměrnému služebnímu příjmu před vznikem škody.434  

Stejně jako v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v režimu Zákoníku 

práce,435 náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě 

příslušníkovi náleží i při neschopnosti z jiného důvodu, než je původní služební úraz nebo 

nemoc z povolání; za příjem po služebním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se přitom 

považuje příjem, z něhož se stanovuje nemocenské.436 

Obdobně jako v režimu Zákoníku práce437 je stanoveno, že v případě, kdy příslušník, 

jemuž je poskytována náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke 

službě, odmítne po skončení služebního poměru přijmout práci v pracovním poměru 

odpovídající jeho zdravotnímu stavu zajištěnou bezpečnostním sborem, se poskytne pouze 

náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným služebním příjmem před vznikem škody a průměrným 

výdělkem, kterého mohl dosáhnout v pracovním poměru.438 

Vláda je oprávněna valorizovat náhradu za ztrátu na výdělku na služebním příjmu, resp. 

upravit podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na služebním příjmu, která náleží 

příslušníkovi po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí               

z povolání.439, 440 
 

 

                                                 
434 Za dosahovaný výdělek se považuje výdělek alespoň ve výši minimální mzdy; z minimální mzdy se vychází 

rovněž v případě skončení výplaty podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci z důvodů uplynutí 

doby poskytování těchto podpor; viz ustanovení § 103 odst. 2 zákona o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů; k tomu srov. ustanovení odst. 3 až 10 ustanovení § 103. 
435 Ustanovení § 271b odst. 2 Zákoníku práce. 
436 Ustanovení § 103 odst. 6 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
437 Ustanovení § 271b odst. 5 Zákoníku práce. 
438 Ustanovení § 103 odst. 7 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
439 Posledním je nařízení vlády č. 291/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení 

neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu 

pozůstalých. 
440 K náhradě za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby v režimu služebního poměru 

vojáků z povolání blíže viz ustanovení § 118 zákona o vojácích z povolání; dle ustanovením § 127 odst. 3 

posledním valorizačním nařízením vlády je nařízení vlády č. 303/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku 

po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků 

při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na 

platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí                       

z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady 

poskytované vojákům a pozůstalým). 
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6.2.3. Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 

 

6.2.3.1. K náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění dle pracovněprávní úpravy  

 

Významný samostatný dílčím nárokem na odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání představuje náhrada za bolest (bolestné) a ztížení společenského uplatnění. Náhrada 

za bolest a ztížení společenského uplatnění neslouží k odškodnění škody jakožto materiální 

újmy, nýbrž slouží k odškodnění újmy nemateriální způsobené zaměstnanci poškozenému 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.  

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění není v komparaci s náhradou za 

ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo po skončení pracovní neschopnosti 

opětujícím se plněním (dávkou); má povahu jednorázové peněžité náhrady, jež má být 

vyplacena poškozenému zaměstnanci, a to nejméně ve výši podle nařízení vlády stanovující, 

resp. mající stanovit výši této náhrady, resp. způsob určování výše náhrady v jednotlivých 

případech, jakož i postupy při vydávání lékařských posudků.441  

Tímto prováděcím předpisem byla původně vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění 

bolesti a ztížení společenského uplatnění,442 kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví v dohodě 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí.443 Tato vyhláška stanovila výši, do které se měla 

poskytovat náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, 

nemocí z povolání, jakož i jiným poškozením zdraví, a určování výše této náhrady                                    

v jednotlivých případech, tj. společně pro oblast bolesti a ztížení společenského uplatnění 

v důsledku poškození zdraví způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání dle 

pracovněprávní úpravy, jakož i v důsledku poškození zdraví nemající v původ v pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání dle obecné soukromoprávní, resp. občanskoprávní úpravy. 

Odškodnění bolesti se určovalo podle sazeb bodového ohodnocení                        

stanoveného v přílohách č. 1 a  3 této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, 

jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků.444  

                                                 
441  A to včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti; viz ustanovení § 271c Zákoníku práce. 
442 Tato vyhláška zrušila předchozí právní (podzákonnou) úpravu této problematiky, a to vyhlášku č. 32/1965 Sb., 

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění; vyhlášku č. 32/1965 Sb. vydala Ministerstva 

zdravotnictví a spravedlnosti, Státní úřad sociálního zabezpečení a Ústřední rada odborů v dohodě se zúčastněnými 

ústředními orgány podle § 27 odst. 2 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí                           

z povolání, a k provedení § 444 (občanského zákoníku z roku 1964). 
443 A to ve smyslu ustanovení § 444 odst. 2 zákona občanského zákoníku z roku 1964 a ustanovení § 203 zákoníku 

práce z roku 1965 (resp. § 372 Zákoníku práce); podle ustanovení § 394 odst. 2 Zákoníku práce (ve znění účinném 

do 30. září 2015) se s použitelností této vyhlášky počítalo do nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění 

zaměstnanců.  
444 Bolestí podle této vyhlášky (§ 2) se přitom rozumí „každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na 

zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla“. 

http://www.mpsv.cz/files/ip/v440_01_priloha1.pdf
http://www.mpsv.cz/files/ip/v440_01_priloha3.pdf
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=1965s030
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Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určovalo podle sazeb bodového 

ohodnocení stanoveného v přílohách č. 2 a  4 této vyhlášky,445 a to za „následky škody na 

zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného 

v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, 

včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti 

uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk 

poškozeného v době vzniku škody na zdraví.“446 

Bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanovalo v lékařském 

posudku, a to včetně výše odškodnění při stanovené hodnotě bodu 120 Kč.447, 448 

Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění byla 

zrušena k 1. lednu 2014, a to s ohledem na nabytí účinnosti občanského zákoníku,449 což 

následně vedlo k jistému vakuu, resp. pochybnostem ohledně postupu při posuzování 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,  a to s ohledem na to, že zůstávala 

zachována účinnost ustanovení § 394 odst. 2 Zákoníku práce, podle něhož „do doby nabytí 

účinnosti právní úpravy úrazového pojištění se postupuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb.,                  

o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.“ 

Ostatně i proto Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví vydalo 

dne 28. ledna 2014 společné stanovisko, podle něhož se mělo nadále, resp. do doby nabytí 

účinnosti právní úpravy úrazového pojištění, tj. zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 

postupovat podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., a to s ohledem na tehdy stále účinné ustanovení          

§ 394 odst. 2 Zákoníku práce.450, 451 

Toto ne zcela ideální, spíše provizorní legislativní řešení bylo vyřešeno novelou 

Zákoníku práce, tj. zákonem č. 205/2015 Sb., který byl přijat dne 23. července 2015 a který 

                                                 
445 Obdobně jako v případě určování náhrady za bolest, i zde v případě absence specifikace bodového ohodnocení 

posuzovaných následků uvedeno v těchto přílohách  podle „bodového ohodnocení za následky, s nimiž lze 

posuzované následky nejspíše srovnávat podle jejich povahy a rozsahu.“ 
446 Ustanovení § 3 vyhlášky. 
447 Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele mohl soud výši odškodnění stanovenou podle 

této vyhlášky přiměřeně zvýšit. 
448 Viz a blíže viz ustanovení § 7 a násl. vyhlášky. 
449 Ustanovení § 3080 občanského zákoníku (bod 237). 
450 Podle tohoto ustanovení (zrušeno novelou Zákoníku práce, resp. zákonem č. 205/2015 Sb. k 1. říjnu 2015) do 

doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění se postupuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb.,                          

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb. 
451 Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví k postupu při odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku; trvale dostupné na 

webové stránce: http://www.mpsv.cz/files/clanky/17137/stanovisko_odskodnovani.pdf; srov. rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. září 2017, sp. zn. sp. zn. 21 Cdo 4556/2016, podle něhož při stanovení náhrady 

za bolest a ztížení společenského způsobených zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, k nimž 

došlo poté, co nabyl dne 1. ledna 2014 účinnosti občanský zákoník, se až do dne 30. září 2015 (vyjma případů, na 

které se vztahuje ustanovení § 10 nařízení vlády č. 276/2015 Sb) postupuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. 

http://www.mpsv.cz/files/ip/v440_01_priloha2.pdf
http://www.mpsv.cz/files/ip/v440_01_priloha4.pdf
http://www.mpsv.cz/files/ip/v440_01_priloha2.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/17137/stanovisko_odskodnovani.pdf
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nabyl účinnosti dne 1. října 2015; tímto dochází (mimo jiné) ke zrušení a nahrazení ustanovení 

§ 372 ustanovením 271c Zákoníku práce; ustanovení § 271c Zákoníku práce téměř totožně 

formulačně přejímá předchozí úpravu dílčího nároku na odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění s tím, že zmocnění ke stanovení postupu při určování výše náhrady za 

bolest a ztížení společenského uplatnění a vydávání lékařských posudků a jejich náležitostí 

pozbylo ministerstvo (zdravotnictví), a to ve prospěch vlády.452  

V návaznosti na to – k provedení nového ustanovení § 271c odst. 2 Zákoníku práce – 

bylo přijato a vstoupilo v účinnost nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti                     

a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.453  

Toto nařízení vlády především definuje pojem bolesti a ztížení společenského uplatnění, 

stanoví postup při určování bodového ohodnocení za účelem výpočtu náhrady za bolest                          

a ztížení společenského uplatnění a náležitosti lékařského posudku, který je podkladem pro 

určení bodového ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. 

Bolest je vymezena jako „tělesné a duševní strádání způsobené a) poškozením zdraví 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů 

obvykle doprovázejících poškození zdraví, a b) léčením a odstraňováním následků poškození 

zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání.“  

Ztížení společenského uplatnění je definováno jako „trvalý nepříznivý vliv poškození 

zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních 

dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména                     

při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.“454 

Dlužno podotknout, že ztížení společenského uplatnění na straně jedné a již výše 

probraná problematika náhrad za ztrátu na výdělku jsou zcela samostatné, na sobě nezávislé 

odškodňovací důvody, resp. náhrada za ztížení společenského uplatnění na straně jedné                     

a náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti či po skončení pracovní 

neschopnosti (nebo při uznaní invalidity) na straně druhé jsou samostatné dílčí nároky na 

náhradu újmy způsobené poškozením zdraví, resp. pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

postiženého zaměstnance. Zatímco totiž v návaznosti na poškození zdraví v rámci náhrady na 

ztrátu na výdělku dochází k odškodnění poklesu (snížení) výdělku, v rámci náhrady za ztížení 

                                                 
452 Ustanovení § 271c odst. 2 Zákoníku práce; současně došlo ke zrušení výše zmíněného ustanovení                               

§ 394 odst. 2 Zákoníku práce „držícího při životě“ v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. 
453 Bylo přijato dne 12. října 2015; vstoupilo v platnost a účinnost dne 26. října 2015. 
454 Ustanovení § 1 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 
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společenského uplatnění se odškodňuje omezení možnosti seberealizace a společenského 

uplatnění bez přímé souvislosti s výší výdělku.455 

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se určí v závislosti na počtu bodů 

stanovených pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobených pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání a pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění a dále 

v závislosti na stanovené hodnotě bodu. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá 

poškození zdraví způsobená pracovním úrazem a nemocí z povolání jsou určeny přílohou č. 1, 

resp. přílohou č. 2 vyhlášky. Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění 

způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání jsou určeny přílohou č. 3,                            

resp. přílohou č. 4 nařízení vlády. Stanovené bodové ohodnocení bolesti a ztížení 

společenského uplatnění se vynásobí hodnotou jednoho bodu, tj. částkou 250 Kč, a tím se určí 

náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění.456  

V případě poškození na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání neobsažené 

v těchto přílohách, se bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění určí podle 

počtu bodů poškození zdraví uvedeného v těchto přílohách, které je s ním „povahou, rozsahem, 

tíží a dopadem na bolest“, resp. v případě ztížení společenského uplatnění „povahou, rozsahem, 

prognózou poškození zdraví, anatomickými a funkčními omezeními a jejich dopadem na 

uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb poškozeného a jeho další 

uplatnění v životě nejvíce srovnatelné.“457 

V případě, kdy pracovní úraz nebo nemoc z povolání má za následek více poškození 

zdraví, bolest nebo ztížení společenského uplatnění se hodnotí pro každé poškození zdraví 

zvlášť a bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění jednotlivých 

poškození zdraví se sčítá.458 

Dlužno dodat, že soukromoprávní nárok na náhradu za bolest a ztížení společenského 

uplatnění měl být ve smyslu již zrušeného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců nahrazen 

veřejnoprávním nárokem v podobě peněžitých dávek úrazového pojištění představovanými                 

ve vztahu k odškodnění bolesti tzv. bolestným a ve vztahu ke ztížení společenského uplatnění 

tzv. příspěvkem za ztížení společenského uplatnění. 

I zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců tak nadále počítal s tím, že zaměstnanci, 

který utrpěl pracovní úraz, nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, mělo náležet peněžité 

                                                 
455 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. listopadu 1990, sp. zn. 1 Cz 52/90, uveřejněný pod publikačním 

číslem 22/1992. 
456 Ustanovení § 2 a § 3 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 
457 Viz a blíže viz ustanovení § 4 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 
458 Ustanovení § 4 odst. 3 a 4 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 
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plnění jakožto způsob materiální kompenzace za bolest či ztížení společenského uplatnění 

vyplývajícího z nastalého pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a z toho vyplývajícího 

poškození zdraví.  

Obdobně k terminologii Zákoníku práce zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců v této 

souvislosti hovořil o bolestném a příspěvku za ztížení společenského uplatnění. Nejednalo se  

však již o druhy jednotlivých dílčích náhrad za škodu způsobenou poškozenému zaměstnanci 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání vyplácených jim z titulu odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání, nýbrž o druhy jednotlivých dílčích (peněžitých) dávek, které se měly stát – 

s účinností zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců – součástí dávkového systému úrazového 

pojištění poskytovaných a vyplácených orgány sociálního zabezpečení. 

Ve smyslu zrušeného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců tak měl poškozenému 

zaměstnanci vzniknout nárok na bolestné za bolest způsobenou poškozením zdraví.459 Jestliže 

by zaměstnanec byl stižen další bolestí v případě téhož poškození zdraví, tj. navazující bolestí 

způsobenou léčením nebo odstraňováním následků poškození zdraví, které nebyly zohledněny 

ve výši již poskytnutého bolestného, měl mít poškozený zaměstnanec nárok na další bolestné.460  

Nárok na bolestné měl být přiznáván na základě lékařského posudku o bodovém 

ohodnocení bolesti, přičemž výše bolestného se měla stanovit jako součin počtu bodů 

přiznaných znaleckým posudkem a zákonem stanovené hodnoty bodu ve výši 120 Kč.461, 462  

Výše znaleckým posudkem určeného bolestného však mohla být upravena orgány 

úrazového pojištění, tj. okresní správou sociálního zabezpečení, kterým na základě provedené 

kontroly – prostřednictvím vlastního lékaře – bylo umožněno upravit bodové hodnocení 

navržené pro účely bolestného.463  

Důvodem poskytování příspěvku za ztížení společenského uplatnění mělo být ztížení 

společenského uplatnění v návaznosti na poškození zdraví způsobené pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání, jež poškozený zaměstnanec utrpěl. Příspěvek za ztížení společenského 

uplatnění měl být poskytován jednorázově, ledaže – v důsledku téhož poškození zdraví 

způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání – by došlo k podstatnému zhoršení 

zdravotního stavu zaměstnance. V takovém případě měl mít pracovním úrazem nebo nemocí 

                                                 
459 Ustanovení § 22 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
460 Ustanovení § 22 odst. 2 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
461 ustanovení § 22 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
462 Hodnotu bodu pro stanovení výše bolestného (jakož i příspěvku za ztížení společenského uplatnění) je 

oprávněna vláda – ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců – zvýšit.  
463 Ustanovení § 22 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 48 odst. 2, písm. f) zákona o úrazovém pojištění 

zaměstnanců 
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z povolání poškozený zaměstnanec nárok na příspěvek za ztížení společenského uplatnění 

způsobené stejným poškozením na zdraví opakovaně.464  

Pro účely přiznávání příspěvku za ztížení společenského uplatnění a určování jeho výše 

se vycházelo ze stejného postupu jako při určování bolestného; nárok na příspěvek za ztížení 

společenského uplatnění se přiznával na základě lékařského posudku určujícího bodové 

ohodnocení ztížení společenského uplatnění a výše vypláceného příspěvku měla být stanovena 

jako součin počtu bodů a hodnoty bodu ve výši 120 Kč.465 

Dlužno uvést, že v rámci služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů je rovněž 

upraven jako jeden z dílčích nároků na odškodnění služebního úrazu nebo nemoci z povolání 

náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění; s tím, že i zde – v souladu s koncepcí 

stanovení výše bolesti a ztížení společenského uplatnění prostřednictvím náhradových 

podzákonných právních předpisů – je uloženo Ministerstvu vnitra v dohodě s Ministerstvem 

financí, Ministerstvem spravedlnosti, zpravodajskými službami a Generální inspekcí 

bezpečnostních sborů stanovit vyhláškou postup při určování výše náhrady za bolest a za ztížení 

společenského uplatnění;466 touto vyhláškou je vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při 

určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků 

bezpečnostních sborů. 

Obdobně v rámci služebního poměru vojáků z povolání jednotlivým dílčím nárokem na 

odškodnění služebního úrazu nebo nemoci z povolání představuje náhrada za bolest a náhrada 

za ztížení společenského uplatnění, přičemž zde postup při určování výše náhrady za bolest                

a za ztížení společenského uplatnění je uložen ke stanovení vyhláškou prostřednictvím 

Ministerstva obrany;467 touto vyhláškou je vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování 

výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků. 

 

6.2.3.2. K náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění dle občanského zákoníku 

 

Přijetí občanského zákoníku a zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., která určovala – 

k provedení  občanského zákoníku z roku 1964, jakož i Zákoníku práce z roku 1965 (a následně 

Zákoníku práce) –  výši a způsob určování náhrad za bolest a ztížení společenského uplatnění 

způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání, jakož i jiným poškozením zdraví,                      

                                                 
464 Ustanovení § 23 odst. 2 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
465 Blíže viz ustanovení § 23 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 24 a § 48 odst. 2, písm. f) zákona o úrazovém 

pojištění zaměstnanců. 
466 Ustanovení § 104 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
467 Ustanovení § 119 odst. 1 a 2 zákona o vojácích z povolání. 
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tj. společně pro poškození na zdraví způsobené či nikoliv pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, vedla k vytvoření různého způsobu určování náhrady za bolest a ztížení 

společenského uplatnění dle občanskoprávní úpravy na straně jedné a pracovněprávní úpravy 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání na straně druhé.  

Podle ustanovení § 2956 občanského zákoníku dojde-li k újmě na přirozených právech 

člověka, je povinen škůdce nahradit tím poškozenému způsobenou škodu i nemajetkovou újmu; 

jako nemajetkovou újmu škůdce odčiní i způsobené duševní útrapy.468  

Konkretizační a speciální ustanovení ve vztahu k nároku na náhradu nemateriální újmy 

v případě zásahu do přirozených práv člověka v podobě poškození na zdraví představuje 

ustanovení § 2958 občanského zákoníku. Život a zdraví člověka představují nejdůležitější 

lidské hodnoty, přičemž specifický charakter újmy vzniklé na zdraví je zohledněn zvláštní 

právní úpravou dle tohoto ustanovení.469, 470  

Podle ustanovení § 2958 občanského zákoníku při ublížení na zdraví škůdce je povinen 

škůdce odčinit „újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další 

nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, 

nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví 

se podle zásad slušnosti.“471 

Nad rámec bolesti a ztížení společenského uplatnění občanský zákoník zavádí novou 

kategorii nároku na újmu na zdraví, a to další nemajetkové újmy; tuto novou kategorii nelze 

jednoduše definovat, resp. má vystihovat nekonečnou variabilitu soukromého života  a různých 

životních situací, které dosud odškodňovány nebyly. „Další nemajetkové újmy při ublížení na 

zdraví jsou spojeny se zásahem do zdraví, který nespočívá v přechodné bolesti ani ve fyzické či 

psychické újmě dlouhodobého (trvalého) charakteru; jde o specifické okolnosti vymykající se 

obvyklému průběhu léčby a stabilizace zdravotního stavu, tedy okolnosti, které nenastávají 

pravidelně, ale zvyšují intenzitu utrpěné újmy na zdraví nad obvyklou míru (např. nečekaně 

závažné komplikace spojené s léčením a z nich plynoucí omezení, jako je mnohatýdenní přišití 

končetiny v nepřirozené poloze za účelem tvorby a přenosu laloků při rekonstrukční chirurgii, 

nemožnost zúčastnit se pracovní či studijní stáže, sportovního utkání nebo jiné pro poškozeného 

významné plánované aktivity, potrat těhotné poškozené způsobený psychickým otřesem, nikoli 

                                                 
468 Ustanovení § 2956 občanského zákoníku. 
469 Resp. rovněž – pro případ usmrcení blízké osoby – dle ustanovení § 2959 občanského zákoníku; blíže viz 

v rámci pozdějšího výkladu. 
470 Srov. obdobně Dvořák, J. Švestka, J., Zuklínová, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2 vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2016, str. 266. 
471 Ustanovení § 2958 občanského zákoníku. 
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škodnou událostí samotnou, atd.). Nepřiměřené rozšíření zbytkové kategorie další nemajetkové 

újmy by vedlo k vynětí standardních situací z rámce odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění a tím k nesystémovému stírání rozdílů mezi jednotlivými druhy nemajetkových újem 

na zdraví.“472 

S ohledem na poměrně značnou abstraktnost tohoto ustanovení (ustanovení § 2958 

občanského zákoníku), resp. absenci konkrétního praktického návodu, jakým způsobem při 

újmě na přirozených právech člověka stanovit výši náhrady, a to i v kontextu opuštění principu 

konkretizace náhrady nemajetkové újmy prostřednictvím bližších pravidel navazujícího 

podzákonného právního předpisu (a souvisejícího zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb.),473                  

jakož i s ohledem na nově stanovený imperativ zajištění kompaktnosti judikatury dle 

ustanovení § 13 občanského zákoníku474 Nejvyšší soud ČR vypracoval ve spolupráci se 

Společností medicínského práva, zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí 

tzv. „Metodiku Nejvyššího soudu k odškodňování nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení 

společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku)“ (dále rovněž jako 

„Metodika“).475  

Metodika upravuje způsob určení (výpočtu) náhrady nemajetkové újmy dle ustanovení 

§ 2958 občanského zákoníku, resp. – jak ostatně vyplývá již z názvu Metodiky – toliko pro dva 

dílčí komponenty  jednotlivých dílčích nároků na náhradu nemajetkové újmy dle nové právní 

úpravy dle občanského zákoníku, a to náhradu vytrpěných bolestí a ztížení společenského 

uplatnění ve smyslu ustanovení § 2958 občanského zákoníku, nikoliv však tzv. další 

                                                 
472 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. listopadu 2017, sp. zn. 25 Cdo 2245/2017. 
473 Vyhláška č. 440/2001 Sb. byla zrušena s odůvodněním, že „soudní praxe má být po 1. 1. 2014 oproštěna               

od vlivu moci výkonné, která dosud prostřednictvím pravidel obsažených ve vyhlášce nepřípustně limitovala soudy            

v možnosti přiznat spravedlivou a dostatečnou náhradu zejména za závažné trvalé zdravotní následky“; srov. 

Preambule Metodiky; podle důvodové zprávy k občanskému zákoníku (§ 2951 až § 2971 občanského zákoníku) 

…„Pokud jde o nemajetkové újmy na zdraví nebo náhrady při usmrcení, opouští se pojetí § 444 odst. 2 a 3 platného 

občanského zákoníku a vůbec myšlenka, že by sazebník výše náhrad měl a priori stanovit zákon nebo dokonce 

podzákonný předpis, aby se tak zjednodušilo rozhodování soudů. Nehledě k tomu, že obdobný přístup standardní 

zákonné úpravy nevolí a nabízejí soudům - ačli vůbec (např. francouzský Code civil nebo švýcarský 

Zivilgesetzbuch tyto otázky vůbec neřeší a dávají soudci volnou ruku - je třeba hlavně poukázat, že rozhodnutí 

jednotlivého právního případu náleží jen soudci a zákonodárná moc, natož moc výkonná nemá v působnosti 

nařizovat soudu, jak má jednotlivý případ rozhodnout. Soukromý život je nekonečně variabilní a snaha po jeho 

nivelizaci v záležitostech tak navýsost individuálních jako jsou bolest, důsledky újmy na zdraví pro další 

budoucnost postiženého nebo ztráta blízkého člověka není důvodná.“… 
474 Podle ustanovení § 13 občanského zákoníku „Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, 

že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho 

právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá 

právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.“ 
475 Metodiku vzalo na vědomí občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR na vědomí dne 12. 

března 2014, byla uveřejněna pod číslem 63 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014 (ve znění 

redakční opravy uveřejněné tamtéž v č. 1/2015); trvale dostupná na 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika. 
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nemajetkové újmy zmiňované týmž ustanovením, jakož ani jednorázové odškodnění (peněžitou 

náhradu) při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví ve prospěch blízkých osob dle 

ustanovení § 2959 občanského zákoníku či nemajetkou újmu ve prospěch třetích osob                   

(resp. každého, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní neštěstí) dle ustanovení             

§ 2971 občanského zákoníku. 

Tato Metodika nemůže mít závazný charakter s ohledem na nelegislativní charakter;476 

ostatně tohoto si je vědoma i samotná Metodika, která má sloužit jako doporučující podklad pro 

soudní praxi při určování výše náhrady nemajetkové újmy, resp. náhrady za bolest a ztížení 

společenského uplatnění.477  

Tímto způsobem má být usnadněno soudům při řešení náhrad nemajetkové újmy 

stanovení konkrétní výše, která má poškozenému příslušet, popř. i naplnění principu slušnosti 

ve smyslu § 2958 občanského zákoníku, jakož i vytvoření předpokladu (pakliže bude v soudní 

praxi při určování nemajetkové újmy využívána) pro to, aby při absenci předepsaných 

„legislativních tabulek“ nedošlo k různorodé aplikaci ustanovení § 2958 občanského zákoníku, 

tj. aby nedošlo – s ohledem na konkrétní okolnosti případu – k neodůvodněnému přiznávání 

náhrady nemajetkové újmy poškozeným v různé výši.478  

Za účelem možného určení náhrady nemajetkové újmy, resp. náhrady za bolest 

Metodika obsahuje Přehled jednotlivých položek bolestí (část B), jimž jsou přiřazeny bodové 

hodnoty479 s tím, že výsledný bodový součet má být vynásoben hodnotou jednoho bodu; 

Metodika přitom doporučuje hodnotu bodu odvozovat od jednoho procenta hrubé měsíční 

nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok 

předcházející roku, v němž nárok na náhradu za bolest vznikl. V případě, kdy základní bodové 

                                                 
476 Třebaže důvodová zpráva k občanskénu zákoníku, resp. ve vztahu k ustanovení § 2958 uvádí ...„Pociťují-li 

někteří představitelé soudní moci potřebu tabulek, vzorců nebo klíčů speciálně pro tyto účely, nic nebrání tomu, 

aby se soudní praxe sama shodla na zásadách, podle nichž bude postupováno.“; trvale dostupná na 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
477 Preambule Metodiky, resp. IV. Povaha Metodiky: 

„Za daného legislativního stavu není pochyb o tom, že Metodika nemůže mít závazný charakter v tom smyslu, že 

by byla právním předpisem, neboť zákon s ničím takovým nepočítá a nikdo, kdo je nadán legislativní pravomocí, 

se k vydání předpisu tohoto typu nechystá. Pak nezbývá než dopracovat zákonnou dikci doporučujícím materiálem, 

na jehož základech, principech a metodách se shodne širší právnická veřejnost a jehož odborným podkladem by 

byla komplexní medicínsky pojatá systematika zdravotních újem, vystihující proporce jednotlivých újem v rámci 

náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění. Půjde proto o naplnění zásad slušnosti ve smyslu § 2958 

o. z., o jejich praktickou realizaci podloženou dostatečně širokým skutkovým zjištěním doplněným o odborné 

lékařské hodnocení tak, aby v soudní praxi mohly být nastaveny přiměřené poměry mezi jednotlivými poškozeními 

způsobem odpovídajícím požadavkům § 13 o. z. Ostatně i důvodová zpráva k § 2958 o. z. vyzývá, aby se soudní 

praxe sama shodla na zásadách, podle nichž bude postupováno, „pociťují-li někteří představitelé soudní moci 

potřebu tabulek, vzorců nebo klíčů speciálně pro tyto účely“.“ 
478 Srov. Preambule Metodiky, resp. II. Dopad změn do praxe a III. Potřeba metodického návodu (Metodiky). 
479 Chybí-li v přehledu bolesti pro některý typ poškození výslovná položka, použije se pro účely bodového 

ohodnocení položka svou povahou a závažností nejvíce se blížící příslušnému poškození. 
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ohodnocení dostatečně nevystihuje závažnost újmy, může být posuzujícím lékařem v kontextu 

komplikovanosti léčby navýšeno, přičemž se  rozlišuje komplikace lehká se zvýšením výše 

náhrady do 5 %, resp. komplikace středně závažná se zvýšením do 10 %, resp. komplikace 

závažná se zvýšením do 15 %, jakož i komplikace těžká s až 20 % navýšením.  

Metodika současně odkazuje na ustanovení § 2957 občanského zákoníku pro účely 

přiměřeného zvýšení náhrady, pakliže nastanou další výjimečné okolnosti (resp. „okolnosti 

zvláštního zřetele hodné“480) odůvodňující aplikaci tohoto ustanovení.481 

Za účelem možného určení náhrady nemajetkové újmy, resp. náhrady za ztížení 

společenského uplatnění Metodika vychází ze zcela nového systému, který má vedle 

nezbytného odborného lékařského zatřídění újmy vzít v potaz „i lépe definovaný  a zdravotní 

újmě  přiřazený  rozsah postižení  (omezení)  jednak  ve  vztahu k průměrnému (obvyklému) 

poškozenému, a  to zejména  z pohledu  všech  myslitelných stránek  lidského  života, tj. všech  

oblastí, v nichž pro  trvalé  zdravotní  následky  dochází k omezení či dokonce k plnému vyřazení 

z možnosti se společensky uplatnit a naplnit tak zákonem předvídanou podmínku „lepší 

budoucnosti“, jednak s přihlédnutím k individuálním odlišnostem každého jednotlivého 

případu.“482 

Při určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění mají soudy vycházet                        

z dostatečně zjištěného skutkového stavu ve vztahu k dopadům trvalé zdravotní újmy do 

schopností a možností poškozeného a rovněž se doporučuje, aby při jejich posouzení použilo 

znalecké hodnocení podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví483 

v souladu s úpravami, resp. specifikacemi dle Metodiky.484  

Přitom pro účely určení konkrétní výše náhrady Metodika definuje tzv. výchozí 

rámcovou částku představující pomyslnou hodnotu zmařeného (byť neskončeného) lidského 

života při absolutním, tj. stoprocentním vyřazení ze všech sfér společenského zapojení.  

                                                 
480 Úmyslné způsobení újmy, resp. především způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti 

poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku 

diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně 

závažné důvody, jakož i obava poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu 

hrozba nebo jiná příčina vyvolala; ustanovení § 2957 občanského zákoníku. 
481 Blíže viz Preambule Metodiky, resp. VI. Hodnocení bolesti 
482 A. Preambule Metodiky, VII. Ztížení společenského uplatnění 
483 Dokument vypracovaný Světovou zdravotnickou organizací; trvale dostupný např. na 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf; představuje 

celosvětově uznávanou a používanou systematiku trvalých zdravotních újem; podle Metodiky tento dokument 

vychází z roztřídění postižení podle tělesných struktur a funkcí, resp. důsledněji vystihuje dopady těchto újem na 

schopnosti poškozeného. 
484 Blíže viz A. Preambule Metodiky, IX. Použití MKF 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf
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Tato výchozí rámcová částka by se měla pohybovat kolem 10 000 000 Kč, resp. aby 

odpovídala aktuálnímu vývoji hladiny cen a ekonomických ukazatelů, měla by odpovídat 

400násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců               

v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž se ustálil zdravotní stav 

poškozeného. Pakliže se zdravotní stav poškozeného ustálí v roce 2018, výchozí rámcová 

částka pro náhradu za ztížení společenského uplatnění poškozeného bude činit částku                 

11 801 600 Kč; pakliže se zdravotní stav poškozeného ustálí v roce 2019, výchozí rámcová 

částka bude činit částku 12 754 000 Kč. 485 

V závislosti na zjištěném stupni omezení se určí – jako procentní podíl z výchozí 

rámcové částky – základní ohodnocení ztížení společenského uplatnění. I základní základní 

ohodnocení ztížení společenského uplatnění – s ohledem na nutnost vzetí v potaz možných 

specifických okolností případu danými osobou poškozeného – může být navýšeno. Konkrétně 

bude-li to odůvodněno věkem poškozeného, ztrátou skutečně výjimečné lepší budoucnosti 

(kariéry), jakož i na straně škůdce důvody ve smyslu ustanovení § 2957 občanského zákoníku.  

Pakliže poškozený utrpí trvalé následky ve věku 35 – 44 let, doporučuje se základní  

ohodnocení zvýšit přibližně o 10 %, resp. ve věku 25 – 34 let o 20 %, resp. ve věku 0 – 24 let 

o 30 – 35 %.486, 487 V případě, že poškozený před poškozením zdraví byl zapojen  do 

společenských aktivit nadprůměrně, základní ohodnocení má být zvýšeno o 10 %, resp. 

v případě výjimečně intenzivního zapojení do společenských aktivit až o 20 %, resp. v případě 

zcela mimořádného zapojení do společenských aktivit až o 30 %.488  

Celková výše náhrady za nemajetkovou újmu spočívající ve ztížení společenského 

uplatnění by po všech těchto zvýšeních neměla přesahovat dvojnásobek základního 

ohodnocení. V případě, že se zdravotní stav poškozeného ustálí v roce 2018, maximální 

doporučená výše náhrady nemajetkové újmy spočívající ve ztížení společenského uplatnění má 

tak dle Metodiky činit částku 23 603 200 Kč; resp. v případě, že se zdravotní stav ustálí v roce 

2019, maximální doporučená výše náhrady má činit částku 25 508 000 Kč. 

Metodika v případě náhrady za vytrpěnou bolest – obdobně k pracovněprávnímu 

systému odškodňování bolesti dle nařízení 276/2015 Sb. – obsahuje v podstatě rovněž přehled 

jednotlivých položek, jimž jsou přiřazeny bodové hodnoty,489 kdy výsledný bodový součet má 

                                                 
485 Průměrná mzda za rok 2017 činila částku 29 504 Kč, resp.  za rok 2018 částku 31 885 Kč. 
486 Metodika vychází zde vychází z předpokladu, že vrcholu sil i intenzity společenského zapojení se obvykle 

dosahuje ve věku od 45 do 55 let. 
487 Základní ohodnocení lze snížit přibližně o 10 % ve věku 55 – 69 let a o 20 % od 70 let výše.  
488 Základní ohodnocení má být naopak sníženo až o 10 %, je-li zapojení podprůměrné, a až o 20 %, není-li 

prakticky žádné. 
489 B. Přehled bolesti (Sazby bodového ohodnocení). 
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být vynásoben hodnotou jednoho bodu; Metodika přitom doporučuje hodnotu bodu odvozovat 

od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců                              

v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž nárok na náhradu za 

bolest vznikl,490 zatímco v rámci pracovněprávní úpravy náhrada za bolest se stanoví podle 

povahy poškození zdraví tak, že bodové ohodnocení bolesti se násobí hodnotou jednoho bodu 

odpovídajícího vždy fixní částce 250 Kč,  a to nezávisle na vývoji hrubé měsíční nominální 

mzdy v národním hospodářství.  

Pokud jde o určení náhrady za ztížení společenského uplatnění způsobené poškozením 

zdraví, Metodika vychází ze zcela nového systému, kdy lékař posuzující ztížení společenského 

uplatnění určuje, o kolik procent v přímé souvislosti s poškozením zdraví a jeho zdravotními 

následky došlo ke zhoršení schopnosti poškozeného vykonávat určité činnosti označované jako 

tzv. „aktivity a participace“, v rámci kterých je specifikováno 74 druhů činností.491 V závislosti 

na zjištěném stupni omezení schopností vykonávat tyto činnosti se určí výše odškodnění za 

ztížení společenského uplatnění; o kolik procent se sníží schopnost poškozeného vykonávat 

jednotlivé činnosti, takový procentní podíl z výchozí rámcové částky dostane, tj. základní 

ohodnocení ztížení společenského uplatnění, které v kontextu specifických okolností může být 

navýšeno či sníženo. V případě, kdyby následkem poškození zdraví poškozený přestal být 

schopen zcela vykonávat všechny posuzováné činnosti, základní ohodnocení ztížení 

společenského uplatnění by činilo 400násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na 

přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, 

v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného. 

Přijetí Metodiky lze obecně považovat nepochybně jako pozitivní krok pro účely 

rozhodování soudů o výši nemajetkové újmy, resp. náhrady za bolest a ztížení společenského 

uplatnění, pakliže dojde k újmě na přirozených právech člověka v podobě ublížení na zdraví 

podle ustanovení § 2958 občanského zákoníku. 

V prvé řadě, v kontextu nového legislativního přístupu diktovaného novou obecnou 

soukromoprávní úpravou dle občanského zákoníku, podle kterého by neměl a priori sazebník 

náhrad za bolest a ztížení společenského uplatnění stanovit ani zákon, ani podzákonný předpis, 

Metodika může významně usnadnit praktickou činnost soudů při určování výše náhrad 

nemajetkové újmy, resp. náhrad za bolest a ztížení společenského uplatnění.  

                                                 
490 Dle Preambule Metodiky, VI. Hodnocení bolesti. 
491 A zařazených do devíti skupin, resp. kapitol (učení se a aplikace znalostí, všeobecné úkoly a požadavky, 

komunikace, pohyblivost, péče o sebe, život v domácnosti, mezilidská jednání a vztahy, hlavní oblasti života                    

a život komunitní, sociální a občanský. 
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Je však současně diskutabilní, že zatímco obecná civilněprávní úprava dle občanského 

zákoníku odmítá stanovení náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění prostřednictvím 

zákona či podzákonného předpisu a de facto tuto problematiku delegovala na soudní moc, aby 

si to sama vyřešila, pracovněprávní úprava náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění 

nadále vychází z určování náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění dle sazebníku 

výše náhrad stanovených podzákonným předpisem, resp. nařízením vlády. 

Problematické na Metodice lze považovat i resuscitaci (minimálně částečně) bodového 

hodnocení podle Metodiky, kdy však podle koncepce občanského zákoníku (viz výše) by se                

a priori nemělo postupovat na základě sazebníku, resp. tabulkově předvídaného bodového 

hodnocení, nýbrž na základě individuálních okolností konkrétního případu (viz dále). 

Prakticky ve vztahu k možným diskrepancím při výpočtu náhrady za bolest, jak již výše 

uvedeno, zatímco v rámci pracovněprávní úpravy náhrada za bolest se stanoví podle povahy 

poškození zdraví tak, že bodové ohodnocení bolesti se násobí hodnotou jednoho bodu 

odpovídajícího vždy fixní částce 250 Kč,  a to nezávisle na vývoji hrubé měsíční nominální 

mzdy v národním hospodářství, Metodika doporučuje hodnotu bodu odvozovat od jednoho 

procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním 

hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž nárok na náhradu za bolest vznikl; 

tudíž výše odškodnění bolesti v oblasti občanskoprávní může trvale růst v kontextu vývoje 

mezd, a tím docházet k vytváření „nůžek“ ve vztahu k neflexibilní pracovněprávněprávní 

úpravě zachovající fixní hodnotu bodu ve výši 250 Kč. 

Dlužno podoknout, že přehled jednotlivých poškození (bolestí) dle nařízení vlády                     

č. 276/2015 Sb. na straně jedné a Metodiky na straně druhé není vždy totožný, resp. včetně 

toho, že týmž bolestem jsou přiznávány rozdílné bodové hodnoty.492 

Mnohem závažnější je však zcela nový způsob zjišťování ztížení společenského 

uplatnění, kdy není z Metodiky zřejmé, na základě jakých kritérií se má stanovovat procentní 

míra poklesu schopnosti vykonávat jednotlivé vymezení činnosti, přílišné abstraktní vymezení 

jednotlivých činností, resp. absence bližšího definování obsahu jednotlivých činností, odborné  

                                                 
492 Tak např. u „Epiderálního krvácení“, kdy podle Metodiky má náležet poškozenému 150 Kč (položka S064), 

zatímco podle nařízení vlády 200 Kč (položka 6.8); podle Metodiky u „Podtvrnutí a natažení krční páteře“ 30 Kč 

(položka S134), zatímco podle nařízení vlády u téměř totožné bolesti „Podtvrnutí krční páteře“ 20 Kč (položka 

7.47); podle Metodiky u zranění, resp. „Rány pyje“ 60 Kč (položka S312), zatímco podle nařízení vlády toliko               

40 Kč (položka 9.2); podle Metodiky u „Zlomeniny kosti stydké (jedno raménko)“ 40 Kč (položka S3250), zatímco 

podle nařízení vlády u „Zlomeniny kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně bez posunu“ 30 Kč (položka 

9.20), resp. u „Zlomeniny kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně s posunem, tříštivá 40 Kč (položka 9.22); 

podle Metodiky u „Lacerace sleziny“ 180 Kč (položka S3602), zatímco podle nařízení vlády 150 Kč (položka 

10.3); podle Metodiky u „Kontuze dělohy“ 80 Kč (položka S3760), zatímco podle Nařízení vlády 50 Kč (položka 

10.40). 
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předpoklady posuzujícího lékaře hodnotit některé posuzované činnosti (např. ekonomickou 

činnost, práci a zaměstnání, život komunitní, sociální a občanský). Problematický je rovněž 

poměrně složitý mechanismus výpočtu ztížení společenského uplatnění dle Metodiky. 

Toto může v praxi vést k výrazným diskrepancím při stanovování výše odškodnění 

ztížení společenského uplatnění; a to paradoxně, třebaže Metodika zamýšlí pravý opak,                         

tj. nastavení přiměřených poměrů mezi jednotlivými poškozeními způsobem odpovídajícím 

požadavkům § 13 občanského zákoníku.493 

 

6.2.3.3. Možnost subsidiárního použití ustanovení Metodiky při odškodňování pracovních 

úrazů a nemocí z povolání 

 

Existuje tudíž „dvoukolejný“ systém určování výše náhrady za bolest a ztížení 

společenského uplatnění. Je poměrně zvláštní, že na straně jedné občanský zákoník ve smyslu 

důvodové zprávy zdůrazňuje nutnost přednosti moci soudní a její volnosti, a to na úkor moci 

zákonodárné, zejména pak moci výkonné, při určování náhrady a její výše s tím, že konkrétní 

parametry pro konkrétní určování náhrad byly následně stanoveny Metodikou (třebaže nikoliv 

pro soudy obligatorně), a na straně druhé pracovněprávní úprava určování bolesti a ztížení 

společenského uplatnění se řídí a má být určována zákonem a podzákonným právním 

předpisem; v nadsázce lze říci (a to s ohledem na zdůvodnění občanského zákoníku ve vztahu 

k opuštění stanovení výše náhrad prostřednictvím sazebníku), že v oblasti náhrady bolesti                   

a ztížení společenského uplatnění, resp. náhrady nemajetkové újmy „nevadí“ „předepsání či 

přímo diktát“ mocí zákonodárnou a výkonnou ve vztahu k moci soudní, jak mají obecné soudy 

tyto újmy odškodňovat (zatímco dle právní úpravy občanského zákoníku to „vadí“). 

Nad rámec odlišného způsobu právního základu pro určování výše náhrad za bolest                 

a ztížení společenského uplatnění, problematičtější je především skutečnost, že oba systémy,       

tj. pravidla Metodiky Nejvyššího soudu ČR k odškodňování nemajetkové újmy na zdraví na 

straně jedné a nařízení vlády č. 276/2015 Sb. na straně druhé stanoví odlišný způsob pro 

určování bolesti a ztížení společenského uplatnění.  

Je zřejmé, že nabytím účinnosti občanského zákoníku došlo k rozštěpení 

občanskoprávní úpravy odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění na straně jedné 

a pracovněprávní úpravy téže problematiky na straně druhé, a to nejprve v kontextu zrušení 

(prostřednictvím občanského zákoníku) vyhlášky č. 440/2001 Sb. pro občanskoprávní vztahy a 

zachování použitelnosti této vyhlášky pro pracovněprávní vztahy v kontextu přechodného 

                                                 
493 A. Preambule, IV. Povaha Metodiky 
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ustanovení § 394 odst. 2 Zákoníku práce předvídajícího i po nabytí účinnosti občanského 

zákoníku přechodnou použitelnost vyhlášky č. 440/2001 Sb., kdy v kontextu odkládání                 

a nakonec i definitivního zrušení právní úpravy úrazového pojištění vstoupilo v účinnost 

nařízení vlády č. 276/2015 Sb., jež upravilo způsob určování nemajetkové újmy, resp. bolesti      

a ztížení společenského uplatnění v pracovněprávních vztazích, tj. výpočet odškodňování 

bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání. 

V kontextu dvoukolejnosti občanskoprávní úpravy a pracovněprávní úpravy nelze 

vyloučit rozdílný výpočet náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění v kontextu 

rozdílného postupu v závisle na povaze újmy na zdraví spadající do právní úpravy ve smyslu 

občanského zákoníku či Zákoníku práce, tím spíše v kontextu jisté flexibility při stanovení 

náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění podle Metodiky, jež doporučuje brát 

v potaz vývoj mezd v národním hospodářství.   

V této souvislosti by měla soudní praxe alespoň z pracovněprávní optiky,                               

resp. v pracovněprávních sporech o odškodnění nemajetkové újmy tuto skutečnost reflektovat, 

a to především v situaci, kdy vypočtená výše náhrady za bolest a ztížení společenského 

uplatnění způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání bude v kontextu výpočtu podle 

nařízení vlády č. 276/2015 Sb. nižší, než kdyby se postupovalo (počítalo) podle obecné 

soukromoprávní úpravy odškodňování za bolest a ztížení společenského uplatnění dle 

ustanovení § 2958 občanského zákoníku a z toho vycházející Metodiky.  

V této souvislosti je třeba brát v potaz princip spravedlivosti založený občanským 

zákoníkem;494 jakož i jednu ze základních zásad pracovněprávních vztahů, a to zvláštní 

zákonnou ochranu postavení zaměstnance,495 dále rovněž ústavní princip rovnosti před 

zákonem;496 není racionální důvod, aby výše odškodnění újmy na zdraví, resp. nemajetkové 

újmy za bolest a ztížení společenského uplatnění byla jiná v situaci, kdy k nemajetkové újmě 

dojde v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání či jiné škodní události, resp. škodní 

události spadající do režimu civilněprávní úpravy dle občanského zákoníku.  

Lidský život a zdraví mají stejnou hodnotu, přičemž jen stěží může být relevantní, do 

režimu jakého právního předpisu újma spadá, resp. zda k újmě na zdraví došlo v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání na straně jedné nebo jiné škodní události na straně 

druhé. 

                                                 
494 Ustanovení § 3 odst. 3 a § 10 odst. 2 občanského zákoníku. 
495 Ustanovení § 1a Zákoníku práce. 
496 Ustanovení  čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny. 
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Podle dosavadní judikatury Nejvyššího soudu ČR497 subsidiární použití ustanovení                   

§ 2958 občanského zákoníku a z něj vycházející Metodiky na pracovněprávní vztahy zřejmě 

nepřipadá v úvahu.   

                                                 
497 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. září 2017, sp. zn. 21 Cdo 4556/2016; v daném případě skutkový 

stav spočíval v tom, že na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 1. prosince 2014 zaměstnanec pracoval jako 

obsluha CNC pily s tím, že dne 15. prosince 2014 došlo při výkonu sjednané práce k úrazu (při manipulaci                          

s balíkem železných kulatin vysokozdvižným vozíkem převážený jiným zaměstnancem mu tento balík spadl na 

pravou dolní končetinu) vedoucího k drtivému poranění pravého přednoží a prstů pravé nohy. Znaleckým 

posudkem znalce v oboru zdravotnictví (odvětví pracovní úrazy a nemoci z povolání), k jehož vypracování došlo 

na žádost žalobce dne 18. března 2015, bylo ve smyslu Metodiky Nejvyššího soudu ČR k náhradě nemajetkové 

újmy na zdraví stanoveno bodové ohodnocení bolestného za zdravotní následky uvedeného pracovního úrazu 

žalobce počtem bodů 552 (hodnota 1 bodu činila 251,28 Kč, vznikla-li bolest v roce 2014). Zaměstnanec žalobou 

podanou (dne 5. května 2015) u Okresního soudu v Prachaticích uplatnil vůči zaměstnavateli nárok na zaplacení 

částky 144 272,56 (včetně příslušenství) sestávající se z bolestného ve výši 138 706,56 Kč a odměny znalce za 

vypracování posudku ve výši 5 566 Kč.  

Okresní soud v Prachaticích rozsudkem ze dne 5. února 2016, sp. zn 6 C 132/2015 uložil žalovanému povinnost 

zaplatit žalobci 63 000 Kč s úrokem z prodlení a zamítl žalobu co do částky 81 272,56 Kč s úrokem z prodlení. 

Podle soudu žalovaný zaměstnavatel odpovídá podle § 366 (§ 269) Zákoníku práce za škodu vzniklou žalobci 

předmětným pracovním úrazem s tím, že neshledal podmínky pro účely částečného zproštění odpovědnosti 

žalovaného zaměstnavatele. Okresní soud v Prachaticích postupoval při stanovení náhrady za bolest podle 

vyhlášky č. 440/2001 Sb., a to s odkazem na ustanovení § 394 odst. 2 Zákoníku práce, a tudíž nechal zpracovat 

nový znalecký posudek; podle posudku stejného znalce ze dne 27. října 2015 vypracovaného na základě ustanovení 

znalce soudem činila výše bodového ohodnocení bolestného za zdravotní následky stejného pracovního úrazu 

stanoveného podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. 525 bodů (hodnota 1 bodu podle ustanovení § 7 odst. 2 této vyhlášky 

činila 120 Kč); výše bolestného tak byla stanovena na částku 63 000 Kč. Část žalobního nároku spočívajícího 

v úhradě odměny znalce za znalecký posudek vypracovaný na žádost zaměstnance před zahájením řízení byla 

zamítnuta (tento posudek nebyl pro rozhodnutí o nároku na úhradu bolestného rozhodující).   

Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 26. května 2016, sp. zn. 19 Co 551/2016 – v kontextu 

odvolání zaměstnance – potvrdil rozsudek soudu prvního stupně. Podle odvolacího soudu občanský zákoník není 

právním předpisem, který by upravoval právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci               

a zaměstnavateli (pracovněprávní vztahy) a který by mohl zasáhnout mimo předmět své vlastní právní úpravy. 

Dospěl v této souvislosti k závěru, že vyhláška č. 440/2001 Sb. byla zrušena jen potud, pokud měla upravovat 

odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění prováděné z důvodu odpovědnosti za škodu podle § 2894 

a násl. občanského zákoníku, a nikoliv pro oblast pracovněprávních vztahů, a to bez ohledu na ustanovení § 3080, 

resp. body 237 a 238, a to v kontextu ustanovení § 4 a § 394 odst. 2 Zákoníku práce. Podle odvolacího soudu 

nepřichází v úvahu vyhlášku č. 440/2001 Sb. neaplikovat z důvodu diskriminace zaměstnanců (jako protiústavní); 

rozdílnost úpravy odškodňování bolesti je akceptovatelná s ohledem na rozdílnost občanskoprávních                                     

a pracovněprávních vztahů. 

Proti tomuto rozsudku zaměstnanec podal dovolání; podle dovolatele na daný případ nelze vyhlášku č. 440/2001 

Sb. použít, neboť nelze připustit, aby byl aplikován zrušený právní předpis, a odkaz na tuto vyhlášku v ustanovení 

§ 394 odst. 2 Zákoníku práce podle názoru dovolatele představuje legislativní chybu. Podle dovolatele na základě 

ustanovení § 4 Zákoníku práce je zapotřebí subsidiárně aplikovat příslušná ustanovení občanského zákoníku (zde 

odkázal na ustanovení § 3029 odst. 1 občanského zákoníku). Dovolatel namítá, že závěry soudů obou stupňů 

umožňují absurdní situaci;  poškození, kteří utrpěli újmu na zdraví v rámci výkonu zaměstnání, by byli odškodněni 

za naprosto odlišných pravidel než poškození, kteří utrpěli úraz mimo výkon zaměstnání, a výše odškodnění by 

byla významně odlišná a že závěry soudů obou stupňů odporují základním zásadám občanského práva 

garantovaných v části první, hlavě I zákona č. 89/2012 Sb., zejména pak zásadě spravedlnosti. Zhodnocení 

odškodnění újmy na zdraví podle odlišných pravidel je zcela nepřípustné; lidský život a zdraví má vždy totožnou 

hodnotu. 

Podle Nejvyššího soudu ČR závisí rozhodnutí ve věci na vyřešení otázky hmotného práva, zda po zrušení vyhlášky 

č. 440/2001 Sb. s účinností od 1. ledna 2014 se v pracovněprávních vztazích při stanovení náhrady za bolest má 

nadále postupovat ve smyslu této vyhlášky, nebo zda základním kritériem pro stanovení této náhrady je 

individuální posouzení konkrétního případu poškození zdraví podle zásady slušnosti ve smyslu ustanovení § 2958 

občanského zákoníku.  
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Podle Nejvyššího soudu ČR nabytím účinnosti občanského zákoníku se občanskoprávní 

a pracovněprávní úprava odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění rozštěpila,                

a to v kontextu zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb.  občanským zákoníkem pro občanskoprávní 

vztahy na straně jedné a současně zachování ustanovení § 394 odst. 2 Zákoníku práce, podle 

něhož do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění se mělo v pracovněprávních 

vztazích nadále postupovat podle vyhlášky č. 440/2001 Sb,498 a to z důvodu, že v případě 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání se jedná o náhradu škody v podobě újmy 

na zdraví, ke které došlo při výkonu závislé práce a že právní vztahy vznikající při jejím výkonu 

jsou předmětem zvláštní úpravy upravené Zákoníkem práce.  

Podle Nejvyššího soudu ČR Zákoník práce poskytuje zvláštní ochranu postavení 

zaměstnance, který je v pracovněprávním vztahu slabší stranou, a proto je nutné postupovat 

podle zvláštní právní úpravy v něm obsažené; tomu je souladné i ustanovení § 2401 odst. 1 

občanského zákoníku,499 z něhož vyplývá přednost použití zákoníku práce před občanským 

zákoníkem pokud jde o práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele z pracovněprávních 

vztahů s tím, že občanským zákoníkem – ve smyslu ustanovení § 4 Zákoníku práce – se 

pracovněprávní vztahy řídí jen tehdy, nelze-li použít zákoník práce.500 

Podle Nejvyššího soudu ČR ponechání odkazu na vyhlášku č. 440/2001 Sb.                                  

v ustanovení § 394 odst. 2 Zákoníku práce nelze považovat za legislativní chybu, a to                               

i s ohledem na to, že novela provedená zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, přímo promítala změny 

provedené občanským zákoníkem do pracovněprávní úpravy, tudíž ponechání ustanovení § 394 

odst. 2 Zákoníku práce bylo vyjádřením vůle zákonodárce zachovat (třebaže na omezenou 

dobu) pro oblast pracovněprávních vztahů účinnost vyhlášky č. 440/2001 Sb.  

Rozštěpení občanskoprávní a pracovněprávní úpravy odškodňování bolesti a ztížení 

společenského uplatnění potvrdil i následný vývoj právní úpravy od 1. října 2015, a to 

v kontextu zrušení ustanovení § 394 odst. 2 Zákoníku práce501 umožňující i po 1. lednu 2014 

používání vyhlášky č. 440/2001 Sb. pro oblast pracovněprávních vztahů, přičemž dle 

zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 271c odst. 2 Zákoníku práce bylo s účinností 

od 26. října 2015 vydáno nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení 

                                                 
498 Resp. nakonec podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 
499 Podle ustanovení § 2401 odst. 1 občanského zákoníku „Pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti zaměstnance 

a zaměstnavatele z pracovního poměru upravuje jiný zákon. Totéž platí v rozsahu stanoveném jiným zákonem                   

o smlouvách o výkonu závislé práce zakládajících mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek.“ 
500 Vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. 
501 Rovněž zrušen zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a to dnem 1. října 2015, kdy nabyl 

účinnosti zákon č. 205/2015 Sb. 
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společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání zachovávající 

v pracovněprávních vztazích bodový systém výpočtu náhrady za bolest a za ztížení 

společenského uplatnění.  

Nemožnost subsidiárního použití ustanovení § 2958 občanského zákoníku a z něj 

vycházející Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví na pracovněprávní vztahy je dána 

skutečností, že Zákoník práce obsahuje komplexní pracovněprávní úpravu náhrady škody 

mající kogentní povahu. 

Podle Nejvyššího soudu ČR rozdílnost právní úpravy odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění dle občanskoprávní úpravy na straně jedné a pracovněprávní úpravy 

na straně druhé je důsledkem relativní samostatnosti pracovního práva vůči občanskému právu 

a je dána odlišností pracovněprávních vztahů od vztahů občanskoprávních, a to v souvislosti 

s charakterem závislé práce. 

Podle Nejvyššího soudu ČR „V použití vyhlášky č. 440/2001 Sb. na poskytování náhrady 

za bolest v pracovněprávních vztazích v době od 1. 1. 2014, které vede ke stanovení náhrady              

v odlišné (nižší) výši, než ve které by byla stanovena v občanskoprávních vztazích podle 

ustanovení § 2958 o. z., proto nelze spatřovat dovolatelem namítaný rozpor s obecně sdílenými 

zásadami spravedlnosti, na nichž spočívá soukromé právo (§ 3 odst. 3 a § 10 odst. 2 o. z.). Ze 

stejného důvodu nelze uvažovat ani o porušení ústavního principu rovnosti před zákonem,               

resp. o diskriminaci zaměstnanců při odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 

(čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).  

Zaměstnanci totiž ani nejsou jedinými osobami vykonávajícími závislou práci (jinou 

obdobnou činnost), na které se v době od 1. 1. 2014 vztahuje úprava zákoníku práce                         

o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění při poškození zdraví utrpěném při 

výkonu takové práce (jiné obdobné činnosti) a vyhláška č. 440/2001 Sb. (od 26. 10. 2015 

nařízení vlády č. 276/2015 Sb.)…“502  

Podle názoru Nejvyššího soudu ČR při stanovení náhrady za bolest způsobenou 

zaměstnanci pracovním úrazem (nemocí z povolání), ke kterému došlo po nabytí účinnosti 

občanského zákoníku, se až do 30. září 2015 má postupovat ve smyslu vyhlášky č. 440/2001 

                                                 
502 Podle této právní úpravy se postupuje též u úředníků územních samosprávných celků, soudců, státních zástupců 

a státních zaměstnanců, resp. vyhláška č. 440/2001 Sb. se v době od 1. ledna 2014 vztahovala rovněž na 

poskytování náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění vojákům z povolání a příslušníkům 

bezpečnostních sborů s tím, že vyhláška č. 440/2001 Sb. byla pro vojáky z povolání následně nahrazena vyhláškou 

č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků, a pro 

příslušníky bezpečnostních sborů vyhláškou č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za 

ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů. 
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Sb.,503 popř. – v kontextu přechodného ustanovení § 10 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. – podle 

nařízení vlády č. 276/2015 Sb. – a to v závislosti na tom, zda byl lékařský posudek k odškodnění 

bolesti byl vydán v době před anebo až po nabytí účinnosti nařízení.504 

Z uvedeného rozhodnutí vztaženo na aktuální perspektivu (resp. na situaci, kdy k bolesti 

nebo ztížení společenského uplatnění dojde po nabytí účinnosti nařízení 276/2015 Sb.) vyplývá, 

že i nadále namísto vyhlášky č. 440/2001 Sb. je třeba striktně postupovat při odškodnění 

nemajetkové újmy, resp. bolesti a ztížení společenského uplatnění (resp. v kontextu pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání) podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., a tudíž, že subsidiární 

použití ustanovení § 2958 občanského zákoníku a z něj vycházející Metodiky Nejvyšší soudu 

ČR na pracovněprávní vztahy nepřipadá v úvahu. 

Tudíž i v situaci, kdy výše odškodnění újmy na zdraví, resp. nemajetkové újmy za bolest 

a ztížení společenského uplatnění, k níž došlo v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání bude nižší v důsledku povinného postupu při výpočtu bolestného a ztížení 

společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 275/2015 Sb. než při „nepracovněprávní“ újmě 

na zdraví, se nelze spoléhat na subsidiární použití občanského zákoníku a z něj vycházející 

Metodiky Nejvyšší soudu ČR.  

Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 26. září 2017, sp. zn. 21 Cdo 4556/2016 zmiňuje 

jako důvod rozštěpení (nabytím účinnosti občanského zákoníku na straně jedné a ponecháním 

vyhlášky č. 440/2001 Sb. v pracovněprávních vztazích, resp. jeho následným nahrazením 

nařízením vlády č. 276/2015 Sb. na straně druhé) občanskoprávní a pracovněprávní úpravy 

odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění skutečnost, že v případě odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání se jedná o náhradu škody v podobě újmy na zdraví,                    

ke které došlo při výkonu závislé práce a právní vztahy vznikající při jejím výkonu jsou 

předmětem zvláštní úpravy upravené Zákoníkem práce s tím, že Zákoník práce poskytuje 

zvláštní ochranu postavení zaměstnance, který je v pracovněprávním vztahu slabší stranou,                  

a proto je nutné postupovat podle zvláštní právní úpravy v něm obsažené, přičemž Zákoník 

práce ve smyslu ustanovení § 1a, odst. 1 písm. a)  zakotvuje zvláštní zákonnou ochranu 

postavení zaměstnance jako jednu ze základních zásad pracovněprávních vztahů.  

                                                 
503 Resp. vyjma případů, na něž dopadá ustanovení § 10 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 
504 Nejvyšší soud ČR však dospěl k závěru, že napadený rozsudek odvolacího soudu není správný, a to i s ohledem 

na to, přede dnem nabytí účinnosti nařízení vlády č. 276/2015 Sb. nebyl ve smyslu ustanovení § 10 tohoto nařízení 

vydán lékařský posudek k odškodnění bolesti žalobce způsobené mu pracovním úrazem ze dne 15. prosince 2014, 

měla být náhrada za bolest v tom případě stanovena podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., a nikoliv podle vyhlášky 

č. 440/2001 Sb. 
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Není však zřejmé, jak se má prakticky poskytovat zvláštní zákonná ochrana postavení 

zaměstnance ve výše zmíněném kontextu, tj. situaci, kdy v důsledku pracovního úrazu a nemoci 

z povolání dojde ke vzniku nemateriální újmy na zdraví, tj. bolesti a ztížení společenského 

uplatnění, a kdy v kontextu povinného výpočtového postupu dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 

by vypočtená částka bolestného či ztížení společenského uplatnění vyšla méně než při postupu 

dle ustanovení § 2958 občanského zákoníku a z něj vycházející Metodiky Nejvyššího soudu 

ČR.  

V takovém případě by institut odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou 

újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ve smyslu zvláštní 

právní úpravy odškodňování nemateriální újmy na zdraví ve smyslu nařízení vlády č. 276/2015 

Sb. nejen nezabezpečoval zvláštní zákonnou ochranu postavení zaměstnance, nýbrž i by 

zaměstnance – oproti těm poškozeným, kteří podléhají občanskému zákoníku, resp. nikoliv 

Zákoníku práce, mohl znevýhodňovat; tj. nastala by vskutku absurdní situace v kontextu 

smyslu zvláštní právní úpravy pracovněprávních vztahů a zvláštní zákonné ochrany postavení 

zaměstnance. 

Pakliže tedy v praxi nastane odškodňovací případ v kontextu pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání, kdy postupem dle Zákoníku práce, resp. nařízení vlády č. 276/2015 Sb. se 

zjistí, že výše odškodnění poškozeného zaměstnance bude nižší než postupem dle ustanovení  

§ 2958 občanského zákoníku a z něj vycházející Metodiky Nejvyššího soudu ČR, mám za to, 

že je zapotřebí pečlivě zvažovat subsidiární použití občanskoprávní úpravy, popř. v souladu 

s ustanovením § 271s Zákoníku práce – je-li to možné – odškodnění dostatečně a přiměřeně 

zvýšit. 

Situace, kdy poškozeným, u nichž dojde k újmě na zdraví v důsledku pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání, by vznikl nárok na odškodnění nemateriální újmy v menší výši, než 

kdyby k újmě došlo z jiného důvodu podřaditelného pod ustanovení § 2958 občanského 

zákoníku a z něj vycházející Metodiky, porušuje dle mého názoru zásadu spravedlnosti podle 

ustanovení § 3 odst. 3, popř. § 10 odst. 2 občanského zákoníku a zásadu zvláštní zákonné 

ochrany postavení zaměstnance dle ustanovení § 1a, odst. 1 odst. a) Zákoníku práce,                        

popř. ústavní princip rovnosti před zákonem ve smyslu ustanovení čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny 

v kontextu diskriminace zaměstnanců při odškodňování bolesti a ztížení společenského 

uplatnění ve vztahu k těm poškozeným, kteří podléhají občanskoprávní úpravě odškodňování 

podle ustanovení § 2958 občanského zákoníku.  

Tím spíše ve světle skutečnosti, že lidský život a zdraví představují nejvyšší hodnotu, 

jakož i toho, že mají u všech lidí stejnou hodnotu, resp. včetně toho, že ani nemají nižší hodnotu              
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u zaměstnanců, resp. těch, kteří podléhají režimu odškodňování podle Zákoníku práce                              

a nařízení vlády č. 276/2015 Sb.505 

Dlužno připomenout rovněž poměrně nedávné rozhodnutí (nález) Ústavního soudu ČR 

z 16. února 2016,506 jímž bylo rozhodnuto o ústavní stížnosti „B. S.“ proti usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 6. srpna 2015507 a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2014.508 

V posuzované věci, resp. v řízení před obecnými soudy, jež následně vyústilo v podání ústavní 

stížnosti, šlo o uplatnění nároku na odškodnění pracovního úrazu, jež vznikl zaměstnankyni509 

v důsledku utrpěného pracovního úrazu, k němuž došlo dne 20. února 2009. Pracovní úrazem 

poškozené zaměstnankyni při manipulaci se zbožím510 tzv. „ruplo v zádech“, v důsledku čehož 

došlo u ní k vymknutí bederního obratle s následným celkovým omezením hybnosti                                  

a přetrvávajícími bolestmi. V důsledku pracovního úrazu se musela podrobit operaci vyhřezlé 

ploténky; ve smyslu lékařského nálezu ze dne 21. února 2011 pozbyla dlouhodobě zdravotní 

způsobilost vykonávat práci daného druhu.  

Soud prvního stupně511 uložil žalovanému zaměstnavateli uhradit pracovním úrazem 

poškozené zaměstnankyni ve stanovené výši náhradu škody na zdraví, nemajetkové újmy 

v podobě bolestného a ztížení společenského uplatnění s tím, že opřel rozhodnutí o ustanovení 

§ 372 ve spojení s ustanovením § 388 Zákoníku práce, jakož i ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky 

č. 440/2001 Sb,512 přičemž v této souvislosti vyšel především ze znaleckého posudku určujícího 

ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění. Odvolací soud513 rozsudek okresního 

soudu v meritu věci potvrdil.514 

Nejvyšší soud ČR usnesením ze dne 6. srpna 2015515 odmítl dovolání dovolatelky516 

proti rozsudku odvolacího soudu a dospěl k závěru, že rozhodnutí, proti němuž dovolání 

                                                 
505 Tj. včetně úředníků územních samosprávných celků, soudců, státních zástupců a státních zaměstnanců   
506 Resp. nález Ústavního soudu ČR ze dne 16. února 2016, sp. zn. IV. ÚS 3122/15.  
507 Resp. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. srpna 2015, sp. zn. 21 Cdo 2530/2015. 
508 Resp. rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2014, sp. zn. 23 Co 547/2013/23 Co 548/2013. 
509 Pracovala ve společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. na pracovním místě „na pozici pracovnice provozu 

obchodu“. 
510 Balíkem šesti 1,5 litrových vod. 
511 Resp. Okresní soud v Kolíně rozsudkem ze dne 3. července 2013, sp. zn. 7 C 84/2011 (ve spojení s doplňujícím 

usnesením ze dne 21. srpna 2013). 
512 V tehdy účinném znění. 
513 Resp. Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. ledna 2014, sp. zn. 23 Co 547/2013/23 Co 548/2013. 
514 Ztotožnil se skutkovým i právním hodnocením věci soudu prvního stupně, dospěl však k odlišné částce na 

náhradě bolestného a ztížení společenského uplatnění (ve vztahu k míře zvýšení základního bodového hodnocení); 

zatímco soud prvního stupně přiznal odškodnění ve výši desetinásobku základního bodového ohodnocení 

odškodnění bolesti, resp. patnáctinásobek základního ohodnocení odškodnění ztížení společenského uplatnění, 

odvolacím soudem došlo k moderaci přiznané částky odškodnění ve smyslu snížení zvýšení základního 

ohodnocení odškodnění nemajetkové újmy na zdraví, a to na pětinásobek základního bodového hodnocení 

odškodnění bolesti i ztížení společenského uplatnění. 
515 Resp. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. srpna 2015, sp. zn. 21 Cdo 2530/2015. 
516 Tj. pracovním úrazem poškozené zaměstnankyně. 
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směřuje, je kompatibilní s konstantní judikaturou dovolacího soudu. Proti tomuto usnesení 

Nejvyššího soudu ČR a výše uvedenému rozsudku odvolacího soudu stěžovatelka 

(zaměstnankyně) podala ústavní stížnost s návrhem na zrušení těchto rozhodnutí, a to 

s odůvodněním, že došlo k zásahu do jejího práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 

Listiny spočívající v tom, že odvolací soud (což bylo stvrzeno dovolacím soudem) měl –                        

ve vztahu k rozhodnutí soudu prvního stupně – nárok na odškodnění nepřiměřeným způsobem 

zkrátit, přičemž důsledkem toho v rozporu s principem proporcionality jí byla přiznána částka 

v rozsahu „několikanásobku průměrné mzdy“. 517 

V posuzované věci Ústavní soud ČR dospěl k závěru o důvodnosti podané ústavní 

stížnosti. Ústavní soud ČR vyšel ze zjištění, že obecné soudy všech stupňů shledaly naplnění 

předpokladů odpovědnosti za škodu, resp. nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnankyni 

pracovním úrazem, přičemž rozhodnutí obecných soudů se odlišují toliko pokud jde o výši 

odškodnění bolestí a ztížení společenského uplatnění, avšak stalo se tak ústavně nekonformním 

způsobem; podle Ústavního soudu ČR rozsudek Krajského soudu v Praze jako soudu 

odvolacího ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu ČR jako soudu dovolacího schvalujícího 

rozsudek odvolacího soudu naplňuje znaky nepřípustné svévole v soudním rozhodování.518 

Podle Ústavního soudu ČR z perspektivy ústavněprávních imperativů na rozhodovací 

činnost obecných soudů je nepřípustný postup obecného soudu, resp. odvolacího soudu, jež 

moderoval výši odškodnění nemajetkové újmy cca na jednu třetinu částky přiznané soudem 

prvního stupně, aniž by důsledně a srozumitelně vyložil důvody pro ten postup, toliko se omezil 

na konstatování, že ani znalec bodové hodnocení bolestného oproti základní sazbě nezvýšil; 

pakliže odvolací soud výši odškodnění přiznanou soudem prvního stupně snížil, byl povinen 

konkrétně a jasně vysvětlit, jaké důvody jej k takovému postupu vedly. 

Ústavní soud ČR v této souvislosti připomíná, že znalec je oprávněn sice sám zvýšit 

bodové hodnocení,519 je to však vždy soud, který rozhoduje o konkrétní výši odškodnění a jeho 

případném zvýšení na základě okolností konkrétního případu.520 Úkolem znalce je ve smyslu 

                                                 
517 Naproti tomu odvolací soud ve svém vyjádření k předmětné ústavní stížnosti akcentoval skutečnost, že jeho 

postupem nedošlo k zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatelky, jakož i to, že k moderaci výše odškodnění 

nemajetkové újmy na zdraví došlo právě s ohledem na proporcionalitu ve vztahu k závažnosti následků 

zaměstnankyní utrpěného pracovního úrazu; podle vyjádření dovolacího soudu rozhodnutí odvolacího soudu nelze 

považovat jako zjevně excesivní a nemá ústavněprávní přesah. Odpovědný zaměstnavatel navrhoval zamítnutí 

ústavní stížnosti; nedošlo k porušení zákona ani ústavního pořádku (včetně principu proporcionality) s tím, že 

v této souvislosti zhodnotil, že výrazné zvýšení odškodnění je určeno pro případy faktického vyřazení 

poškozeného ze života a uplatnění ve společnosti (což podle jeho názoru v posuzované věci nestalo).  
518 A tím bylo zasaženo do ústavně zaručeného práva stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 

Listiny. 
519 A to ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb. 
520 Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. 
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ustanovení § 127 odst. 1 OSŘ toliko zhodnotit skutkové okolnosti, k nimž je třeba odborných 

znalostí (jimiž soud nedisponuje), a od kterých je odvislé rozhodnutí soudu, přičemž znalecký 

posudek je jen jedním z důkazů, které je soud povinen hodnotit podle klíčové zásady volného 

hodnocení důkazů ve smyslu ustanovení § 132 OSŘ. 

Podle Ústavního soudu ČR ve světle procesního postupu odvolacího soudu je přiznaná 

částka odškodnění značně problematická vzhledem k zásadnímu poškození zdraví utrpěné 

zaměstnankyní v důsledku pracovního úrazu a spojenému s dlouhodobým pozbytím zdravotní 

způsobilosti vykonávat práci daného druhu, jakož i ale s významnými doživotními následky. 

„Byť Ústavní soud není povolán nahrazovat rozhodovací činnost obecných soudů a vyjadřovat 

se ke konkrétní výši odškodnění, jeví se přiznaná částka ve výši 169 800 Kč vzhledem                              

ke skutkovým okolnostem případu a rozsahu poškození zdraví stěžovatelky a za situace, kdy 

stanovení konkrétní částky nebylo krajským soudem ani řádně odůvodněno, jako rozporná           

s principem proporcionality…“521 

Ústavní soud ČR ústavní stížnosti vyhověl, přičemž vyslovil, že napadeným usnesením 

dovolacího soudu a rozsudkem odvolacího soudu bylo porušeno ústavně zaručené základní 

právo stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny, proto obě napadená 

rozhodnutí zrušil522 a obecným soudům uložil, aby v dalším řízení případ pracovním úrazem 

poškozené stěžovatelky znovu projednaly a o jejím nároku na odškodnění bolestného a ztížení 

společenského uplatnění rozhodly tak, aby výsledná částka přiznaného odškodnění co nejvíce 

odpovídala okolnostem konkrétní věci a skutečným následkům, jež zaměstnankyně utrpěla                 

v důsledku pracovního úrazu.  

V kontextu projednávané věci Ústavní soud ČR poukázal na zjevnou a dlouhodobou 

disproporci mezi základními sazbami odškodnění tak, jak jsou (resp. byly) koncipovány                       

a formulovány (dnes již zrušenou) vyhláškou č. 440/2001 Sb. na straně jedné a skutečným 

rozsahem újmy, kterou utrpěli poškození523 na straně druhé. 

Ostatně „tato disproporce a celkově problematická konstrukce bodového hodnocení“ 

vedla ke zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb. prostřednictvím občanského zákoníku, přičemž 

právě občanským zákoníkem došlo k zavedení nového systému odškodňování újmy na zdraví 

v občanskoprávních vztazích, kdy stanovení výše náhrady nemajetkové újmy je zcela 

ponecháno na úvaze soudů majících jako nezávazné vodítko k dispozici Metodiku k náhradě 

                                                 
521 Je sice věcí toliko obecných soudů stanovit výši odškodnění nemateriální újmy, musejí však dbát, aby přiznaná 

výše odškodnění záležela v objektivních a rozumných důvodech, jakož i na to, aby byl dán vztah přiměřenosti 

(proporcionality) mezi způsobenou újmou na straně jedné a přiznanou výší odškodnění na straně druhé. 
522 Ve smyslu ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu.  
523 Především v druhově závažnějších případech. 
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nemajetkové újmy na zdraví vypracovanou Nejvyšším soudem ČR a zavádějící pro oblast 

odškodňování bolestí určitou podobu bodového systému, zatímco zcela jej opouští pro účely 

výpočtu ztížení společenského uplatnění.524  

Navzdory zavedení nové koncepce pro odškodňování nemateriální újmy na zdraví dle 

občanského zákoníku, ve vztahu k odškodňování bolestí a ztížení společenského uplatnění 

způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání byl zachován v podstatě stejný model  

založený na systému bodového hodnocení bolestí a ztížení společenského uplatnění, kdy 

vyhláška č. 440/2001 Sb. byla pro účely odškodňování nemateriální újmy způsobené 

v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nahrazena od 26. října 2015 ve smyslu 

ustanovení § 271c Zákoníku práce nařízením vlády č. 276/2015 Sb.  

V této souvislosti Ústavní soud ČR uvádí následující: „…Takový postup se nicméně               

z pohledu Ústavního soudu jeví jako problematický jednak tím, že prováděcí předpis 

přinejmenším ve vztahu k odčinění ztížení společenského uplatnění nerespektuje systém 

stanovení náhrady podle metodiky Nejvyššího soudu. Zejména však opomíjí výchozí premisu 

rekodifikovaného civilního soukromého práva, na níž staví rovněž metodika Nejvyššího soudu 

(srov. bod I. preambule), totiž že rozhodovací činnost soudů při stanovení konkrétních částek 

odčinění je třeba oprostit od vlivu moci výkonné, která není oprávněna limitovat soudy                   

v přiznávání spravedlivé a dostatečné náhrady. Nařízení č. 276/2015 Sb. mimoto fixuje hodnotu 

1 bodu na 250 Kč, avšak metodika Nejvyššího soudu odvozuje hodnotu bodu od průměrné 

mzdy.“  

Ústavní soud ČR následně poukazuje na „široká oprávnění obecných soudů při 

rozhodování o odškodnění bolestí a ztížení společenského uplatnění podle předchozí právní 

úpravy“ a v této souvislosti připomíná525 nález pléna Ústavního soudu ČR ze dne 16. října 

2007,526 v němž Ústavní soud ČR vycházel z možnosti obecných soudů vyhlášku č. 440/2001 

Sb. jako protiústavní vůbec neaplikovat a při rozhodování o výši odškodnění postupovat 

v závislosti na okolnostech konkrétního případu. 

Ústavní soud ČR uzavřel, že odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění                      

v důsledku pracovního úrazu v posuzované věci bylo nutno vyčíslit ve smyslu ustanovení § 372 

                                                 
524 V této souvislosti Ústavní soud ČR poznamenává, že …„z hlediska ochrany ústavnosti může být problematické 

i omezené bodové hodnocení podle metodiky Nejvyššího soudu, neboť při odčinění újmy pojmově nelze rozhodovat 

na základě určitých tabulkově předvídaných bodových počtů, nýbrž výhradně vycházeje z dokazování a s náležitým 

zřetelem k okolnostem konkrétní věci, což dal ostatně s účinností od 1. 1. 2014 jasně najevo i zákonodárce.“  
525 Bod 27 nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 16. února 2016, sp. zn. IV. ÚS 3122/15. 
526  Resp. nález Ústavní soudu ČR ze dne 16. října 2007, sp. zn. Pl. ÚS 50/05 (2/2008 Sb.), dále rovněž např. nález 

Ústavního soudu ze dne 1. října 2014, sp. zn. I. ÚS 501/13. 
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Zákoníku práce527 a ve smyslu bodového hodnocení dle vyhlášky č. 440/2001 Sb. I v takovém 

případě měly obecné soudy rozhodnout o navýšení základní bodové sazby ve smyslu § 388 

Zákoníku práce528 ve spojení s ustanovením § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. tak, aby 

výsledná částka odškodnění co nejvíce odpovídala okolnostem konkrétní věci a skutečným 

následkům, které poškozený utrpěl v důsledku pracovního úrazu.  

Pokud jde odškodnění újmy na zdraví dle občanského zákoníku došlo k celkové 

koncepční změně právní úpravy, kdy ponechává stanovení konkrétní výše odškodnění na 

posouzení soudu, přičemž jako nezávazné vodítko v této souvislosti byla Nejvyšším soudem 

ČR vydána Metodika, kdy pro účely toliko odškodnění bolestí je zavedena určitá podoba 

bodového hodnocení, zatímco pro oblast ztížení společenského uplatnění je systém bodového 

ohodnocení zcela opuštěn.529  

Podle Ústavního soudu ČR v této souvislosti „…z hlediska ochrany ústavnosti může být 

problematické i omezené bodové hodnocení podle metodiky Nejvyššího soudu, neboť při 

odčinění újmy pojmově nelze rozhodovat na základě určitých tabulkově předvídaných bodových 

počtů, nýbrž výhradně vycházeje z dokazování a s náležitým zřetelem k okolnostem konkrétní 

věci, což dal ostatně s účinností od 1. 1. 2014 jasně najevo i zákonodárce…“530 

Pokud jde o výše zmíněný nález pléna Ústavního soudu ČR,531 tímto byl zamítnut návrh 

Obvodního soudu pro Prahu 1, kdy tento532 se domáhal zrušení ustanovení § 444 odst. 2 

občanského zákoníku z roku 1964.533 Podle Obvodního soudu pro Prahu 1 se v předmětné 

řízení o náhradu škody na zdraví má aplikovat ustanovení § 444 občanského zákoníku z roku 

1964 ve spojení s vyhláškou č. 440/2001 Sb. s tím, že podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ve spojení              

                                                 
527 Resp. v současnosti ustanovení § 271c Zákoníku práce.  
528 Resp. v současnosti ustanovení § 271s Zákoníku práce. 
529 Přičemž se vymezuje tzv. „obecný rámec vlivu na dosavadní aktivity a participace“ a vychází se z Mezinárodní 

klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví vypracované Světovou zdravotnickou organizací. 
530 Právní věta nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 16. února 2016, sp. zn. IV. ÚS 3122/15. 
531 Tj. nález Ústavní soudu ČR ze dne 16. října 2007, sp. zn. Pl. ÚS 50/05 (2/2008 Sb.). 
532 Ve smyslu ustanovení čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky ve spojení s ustanovením § 64 odst. 3 zákona                    

č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. 
533 Předmětem řešené věci u Obvodního soudu pro Prahu 2 bylo řízení o náhradu škody na zdraví, resp.  o zaplacení 

pojistného plnění proti pojistiteli ve smyslu podle ustanovení § 9 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla); žalobkyně utrpěla v důsledku dopravní nehody (kterou nezavinila) vážná zranění a domáhala 

se náhrady za ztížení společenského uplatnění a domáhaůa se proti pojistiteli jakožto žalovanému zaplacení částky 

1 458 000 Kč za ztížení společenského uplatnění. Při uplatňování nároku si nechala vypracovat dva znalecké 

posudky; tyto ohodnotily celkovou výši odškodnění za ztížení společenského uplatnění na 486 000 Kč s tím, že 

tato částka bylo poškozené pojistitelem vyplacena; s ohledem na trvalé následky (a trvalé omezení v rodinném, 

společenském, kulturním, sportovním a sexuálním životě) se však úrazem poškozená žalobkyně (s ohledem na 

ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. ve spojení s ustanovením § 444 odst. 2 občanského zákoníku 

z roku 1964 domáhala s ohledem na „o zvlášť výjimečný, mimořádného zřetele hodný případ“ zaplacení dalšího 

plnění odpovídajícího trojnásobku ohodnocení ztížení společenského uplatnění tak, jak vyčísleno podle výše 

uvedených znaleckých posudků.  
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s § 64 odst. 3 zákona o Ústavním soudu je oprávněn toliko navrhovat zrušení zákona (nebo části 

zákona) pro rozpor s ústavním pořádkem, avšak není legitimován navrhovat zrušení právního 

předpisu nižší právní síly, resp. zde  vyhlášky č. 440/2001 Sb.534  

K meritu navrhovatel akcentuje, že celý systém odškodňování bolesti a ztížení 

společenského uplatnění založený na mechanismu násobků vypočtených podle počtu bodů 

stanovených ministerstvem zavazující soudní znalce, jakož i následně soud, je „celý nedůstojný, 

odporující principům, které je nutno ctít v demokratické společnosti, mají-li na mysli vážně 

ochranu lidské cti, důstojnosti a především zdraví a života. Pokud zákon vystaví konstrukci 

náhrady škody na zdraví (ústavně chráněného práva) na tom, že pověří úřad (Ministerstvo 

zdravotnictví), aby ohodnotil výši odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění zcela 

nedůstojným způsobem, jako je tomu v případě vyhlášky č. 440/2001 Sb., jde o zásadní neúctu 

k právům člověka, a tedy o rozpor s ustanovením čl. 1 odst. 1 Ústavy. Způsob odškodňování je 

nedůstojný tím spíše, pokud umožňuje soudům zvyšovat odškodnění stanovené podle zákona            

ve spojení s vyhláškou pouze ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele 

(§ 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb.)…“535 

Plénum Ústavního soudu ČR však zamítlo návrh Obvodního soudu pro Prahu 1 na 

zrušení § 444 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964 (v tehdy účinném znění) jakožto 

zmocňovacího ustanovení k vydání vyhlášky č. 440/2001 Sb. 

                                                 
534 S ohledem na to, že ustanovení § 444 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964 na tuto vyhlášku odkazuje, 

resp. zmocňuje stanovené ústřední orgány státní správy k vydání vyhlášky za účelem úpravy ohodnocení 

(určování) výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění, dle Obvodního soudu pro Prahu 1 

ustanovení § 444 odst. 2 občanského zákoníku a vyhláška tvoří legislativní celek, tudíž má-li soud aplikovat zákon, 

který zcela odkazuje na vyhlášku, musí se logicky zabývat i tím, zda není v rozporu s ústavním pořádkem                              

i aplikovaná vyhláška. 
535 Obvodní soud pro Prahu 1 dále namítal, že (i) ustanovení § 444 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964 je                

v rozporu s čl. 4 Ústavy (s ohledem na to, že zmocněním Ministerstva zdravotnictví ke stanovení výše náhrady za 

bolest a ztížení společenského uplatnění „je vyloučen soud z toho, aby účinně chránil základní práva a svobody“;“ 

(ii) ustanovení § 444 odst. 2 občanského zákoníku t roku 1964 ve spojení s vyhláškou č. 440/2001 Sb. je v rozporu 

s čl. 6 odst. 1 Listiny (s ohledem na tom že osobě, jejíž zdraví je poškozeno, náleží odškodnění, jehož „výši nelze 

v žádném případě považovat za takovou, aby chránila preventivně lidské zdraví, a tedy i život, a protože není 

důstojné, aby odškodnění, nikoliv mimořádné a výjimečné, nemohlo být přiznáno občanům, kteří před úrazem 

nedosahovali mimořádných výkonů“; (ii i) ustanovení § 444 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964 ve spojení 

s vyhláškou č. 440/2001 Sb. je v rozporu s čl. 10 odst. 1 Listiny (s ohledem na to, že „dosavadní právní úprava             

ve své podstatě a svojí filozofií hrubě snižuje lidskou důstojnost, pokud např. nejlevnější automobil lze pořídit za 

částku srovnatelnou s částkou, kterou má být odškodněn poškozený občan, jenž v důsledku úrazu přišel zcela             

o zrak“; (iv) ustanovení § 444 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964 ve spojení s vyhláškou č. 440/2001 Sb. je 

v rozporu s čl. 31 Listiny (s ohledem na to, že „nezajišťuje, aby poškozený měl možnost domoci se takových 

prostředků, které by mu umožňovaly odstranění všech možných následků poškození zdraví, byť cestou 

nadstandardních a placených zákroků“) a (v) ustanovení § 444 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964                         

ve spojení s vyhláškou č. 440/2001 Sb. je v rozporu s čl. 3 odst. 1 Listiny (s ohledem na to, že diferenciuje mezi 

občany různých věkových kategorií, přičemž ústavně zaručená ochrana zdraví (jakož i života a lidské důstojnosti) 

nemá být závislá na výši věku; viz a blíže viz k argumentaci navrhovatele bod 5 až 7 resp. nálezu Ústavního soudu 

ČR ze dne 16. října 2007, sp. zn. Pl. ÚS 50/05 (2/2008 Sb.).  
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Podle Ústavního soudu ČR – u Obvodního soudu pro Prahu 1 – na řešení věci bylo              

v obecné rovině aplikováno ustanovení § 444 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964. Podle 

Ústavního soudu ČR předmětem konkrétní aplikace v řízení o odškodnění bolestného a ztížení 

společenského uplatnění u Obvodního soudu pro Prahu 1 je však ustanovení § 7 vyhlášky                 

č. 440/2001 Sb.536 Připomíná, že dle čl. 95 odst. 1 Ústavy je soudce při rozhodování vázán 

zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu a současně je oprávněn 

posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou, 

a to včetně ustanovení § 7 vyhlášky č. 440/2001 Sb.  

V případě, kdy dojde k závěru, že dané ustanovení, resp. pravidlo chování je v rozporu 

se zákonem nebo mezinárodní smlouvu, je povinností soudu (soudce) toto pravidlo nepoužít; 

v takovém případě v rámci rozhodnutí musí soud v rámci odůvodnění náležitě objasnit důvody, 

které ho k takovému rozhodnutí vedly, včetně důvodů, pro které podzákonné pravidlo 

neaplikoval. Obvodní soud pro Prahu 1 má rovněž možnost využít oprávnění zakotveného 

v ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb., podle něhož jsou soudy – ve „zvlášť 

výjimečných případech hodných mimořádného zřetele“ – oprávněny výši odškodnění 

bolestného a ztížení společenského uplatnění – zjištěnou dle této vyhlášky přiměřeně zvýšit.537 

Podle Ústavního soudu ČR „Jde o právní normu, která soudu dává k úvaze překročit 

bodové ohodnocení a přihlédnout k mimořádným okolnostem. Je sice pravda, že judikatura 

obecných soudů směřuje spíše k restriktivnímu použití tohoto ustanovení (viz odkazy na str. 5 

návrhu), avšak její závěry nevylučují, aby navrhovatel neshledal existenci podmínek pro zvýšení 

odškodnění též v předmětném sporu…“538  

Připomíná následně „moderní ústavní nepsané pravidlo“ princip přiměřenosti 

(proporcionality) náležející dle konstantní judikatury Ústavního soudu ČR mezi obecné zásady 

právní v evropské právní kultuře uplatňované, přičemž v kontextu obecných zásad právních je 

třeba vykládat ústavní předpisy, resp. i jednotlivé právní předpisy upravující výši odškodnění 

způsobené újmy na zdraví, tj. i výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění s tím, 

                                                 
536 Jehož zrušení navrženo nebylo. 
537 Dlužno poukázat na spíše resktriktivní výklad k možnosti zvýšení odškodnění dle předchozí úpravy,                          

resp. ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. (resp. předtím vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování 

bolesti a ztížení společenského uplatnění), podle něhož výrazné zvýšení náhrady za ztížení společenského 

uplatnění je vyhrazeno především těm případům, kdy pro následky úrazu je poškozený téměř vyřazen ze života                

a kdy jeho předpoklady k uplatnění ve společnosti jsou téměř nebo zcela ztraceny, není schopen se sám obsloužit 

apod.; k tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. června 2013, sp. zn. 25 Cdo 4434/2011, rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. dubna 2014, sp. zn. 25 Cdo 2826/2012, rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 

17. května 2005, sp. zn.  21 Cdo 2265/2004, stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 12. ledna 2011, sp. zn. Cpjn 203/2010; blíže k této problematice např. Hůrka, P. Novák, O. Vrajík, M. 

Aktuální parcovněprávní judikatura s podrobným komentářem. Olomouc : ANAG, 2012, str. 157 a násl.  
538 Bod 15 nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 16. října 2007, sp. zn. Pl. ÚS 50/05 (2/2008 Sb.).  
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že porušením tohoto pravidla může dojít k zásahu do ústavně zaručených práv, resp. práva na 

soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny. 

Současně Ústavní soud ČR akcentuje nemožnost realizace přezkumu vyhlášky                           

č. 440/2001 Sb.  s ohledem na to, že z hlediska obsahového navrhovatel svůj návrh nesměřoval 

proti zákonu, ale proti vyhlášce č. 440/2001 Sb., ačkoliv přitom obecný soud není k návrhu na 

její zrušení ve smyslu ustanovení § 64 zákona o Ústavním soudu legitimován.  

Obecnému soudu se tedy naskýtá možnost – ve smyslu ustanovení § 95 odst. 1 Ústavy 

ČR – posoudit soulad jiného právního předpisu s ústavním zákonem, tj. i podzákonný právní 

předpis, následně i neaplikovat vyhlášku, resp. vyhláškou stanovené pravidlo chování, které je 

v kontextu daného případu protiústavní, a v takovém případě rozhodnout řešený případ toliko 

na základě a v duchu zákona, který je vyhláškou prováděn a v odůvodnění rozhodnutí objasnit 

důvody takového postupu. 

 

6.2.3.4. Závěry nálezů Ústavního soudu ČR, sp. zn. IV. ÚS 3122/15 a sp. zn. Pl. ÚS 50/05 

 

Pro účely odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, resp. stanovení výše 

odškodňování nemajetkové újmy (bolestného a ztížení společenského uplatnění) způsobené 

pracovním úrazem a nemocí z povolání lze dovozovat v kontextu aktuální právní úpravy                     

ve smyslu výše uvedených nálezů následující závěry. 

Obecné soudy jsou povinny při stanovování odškodňování bolesti a ztížení 

společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postupovat 

podle ustanovení § 271c ve spojení s ustanovením § 271s Zákoníku práce, jakož i podle nařízení 

vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, přičemž nadále zůstává zachováván systém 

hodnocení (stanovení) bolestného a ztížení společenského uplatnění dle bodů, tj. bodový 

systém. 

Ústavní soud ČR (sp. zn. IV. ÚS 3122/15) však tento zachovávaný přístup ve vztahu 

k odškodňování nemateriální újmy na zdraví (bolestného a ztížení společenského uplatnění) 

způsobené pracovními úrazy nebo nemocí z povolání považuje jako problematický, a to 

především v kontextu odlišného přístupu stanovování výše odškodnění dle občanského 

zákoníku a z něho vyplynuvší Metodiky Nejvyššího soudu ČR na straně jedné a nařízením 

vlády č. 276/2015 Sb. na straně druhé, kdy nařízení vlády nerespektuje (minimálně ve vztahu 

k odškodňování ztížení společenského uplatnění) systém stanovení náhrady podle Metodiky 

Nejvyššího soudu ČR, především nereflektuje premisu rekodifikovaného soukromého práva, 
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podle níž rozhodovací činnost soudů při stanovení konkrétních částek odškodnění bolesti                 

a ztížení společenského uplatnění je třeba oprostit od vlivu moci výkonné, která „není 

oprávněna limitovat soudy v přiznávání spravedlivé a dostatečné náhrady“. 

Dalším akcentovaným problematickým bodem dle systému odškodňování bolestného             

a ztížení společenského uplatnění v oblasti pracovního práva je „zafixování“ bodu ve smyslu 

ustanovení § 3 dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které stanoví hodnotu jednoho bodu bez 

rozdílu na 250 Kč, kdy za účelem stanovení náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění 

se zjištěné bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění násobí hodnotou 

jednoho bodu, zatímco dle Metodiky Nejvyššího soudu ČR se hodnota bodu doporučuje 

odvozovat od průměrné mzdy, resp. „jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na 

přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, 

v němž vznikl nárok/vznikla bolest“. 

To znamená, že hodnota jednoho bodu bolestného dle Metodiky činí částku 251,28 Kč, 

vznikla-li bolest v roce 2014,539 resp. částku 256,86 Kč, vznikla-li bolest v roce 2015,540                  

resp. částku 264,67 Kč, vznikla-li bolest v roce 2016,541 resp. částku 275,89 Kč, vznikla-li 

bolest v roce 2017,542 resp. částku 295,04 Kč, vznikla-li bolest v roce 2018,543 resp. částku 

318,85 Kč, vznikla-li bolest v roce 2019.544 

Navzdory kritizovaným aspektům ze strany Ústavního soudu ČR, tj. zaprvé odlišného 

přístupu stanovování výše odškodnění dle občanského zákoníku a z něho vyplynuvší Metodiky 

Nejvyššího soudu ČR na straně jedné a nařízení vlády č. 276/2015 Sb. na straně druhé, resp. 

nerespektování (v oblasti odškodňování bolestného a ztížení společenského uplatnění 

způsobených v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání) premisy rekodifikovaného 

soukromého práva,545 jakož i zafixování bodu účelem stanovení náhrady za bolest a ztížení 

společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., přičemž dle Metodiky 

Nejvyššího soudu ČR se při stanovení bolesti doporučuje hodnota bodu doporučuje od 

průměrné mzdy, je zřejmé, že při stanovení výše odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění způsebené v důsledku utrpěného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je třeba 

                                                 
539 Průměrná mzda za rok 2013 činila 25 128 Kč. 
540 Průměrná mzda za rok 2014 činila 25 686 Kč. 
541 Průměrná mzda za rok 2015 činila 26 467 Kč. 
542 Průměrná mzda za rok 2016 činila 27 589 Kč. 
543 Průměrná mzda za rok 2017 činila 29 504 Kč. 
544 Průměrná mzda za rok 2018 činila 31 885 Kč. 
545 Tj. jak již uvedeno, podle níž rozhodovací činnost soudů při stanovení konkrétních částek odškodnění 

bolestného a ztížení společenského uplatnění je třeba oprostit od vlivu moci výkonné. 



159 

 

vycházet a priori z ustanovení  § 271c Zákoníku práce ve spojení s nařízením vlády č. 276/2015 

Sb. vydané k provedení tohoto ustanovení.546 

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. je sice z principiálního, resp. ústavněprávního hlediska 

problematické, jak konstatoval Ústavní soud ČR v nálezu sp. zn. IV. ÚS 3122/15, avšak dosud 

zůstává účinným; zákonodárce ve vztahu k odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání dosud nezměnil přístup, resp. zachoval bodový systém odškodňování bolestného            

a ztížení společenského uplatnění tak, jak předvídáno nařízením vlády č. 276/2015 Sb. s tím, 

že Ústavním soudem ČR dosud nedošlo ke zrušení tohoto nařízení v návaznosti na případně 

podaný návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení pro 

případný rozpor s ústavním pořádkem nebo zákonem.547
 

To však nebrání obecným soudům, aby v závislosti na okolnostech konkrétního případu 

– při rozhodování o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, resp. při rozhodování 

o určení výše bolestného a ztížení společenského uplatnění podle ustanovení § 271c Zákoníku 

práce ve spojení s nařízením vlády č. 276/2015 Sb. – výši vypočteného bolestného a ztížení 

společenského uplatnění ve smyslu ustanovení § 271s Zákoníku práce548 přiměřeně zvýšily tak, 

aby výsledná částka odškodnění co nejvíce odpovídala okolnostem konkrétní věci a skutečným 

následkům, které poškozený utrpěl v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

V této souvislosti se naskýtá rovněž obecnému soudu možnost ve smyslu ustanovení čl. 

95 odst. 1 Ústavy ČR zhodnotit v kontextu projednávaného případu a jeho skutkových 

okolností soulad jiného právního předpisu, tj. zde nařízení vlády č. 276/2015 Sb. se zákonem, 

jakož i „mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu“, a to především s ustanovením 

§ 2958, § 3 odst. 3 a § 10 odst. 2 občanského zákoníku, dále se zásadou zvláštní zákonné 

ochrany zaměstnance dle ustanovení § 1a Zákoníku práce, jakož i s ústavním principem 

rovnosti před zákonem ve smyslu ustanovení čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny či ústavním principem 

přiměřenosti. 

Některý z výše uvedených postupů – ať již „přiměřeným zvýšením“, resp. dorovnáním 

podle ustanovení § 271s Zákoníku práce či postupem dle ustanovení čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR 

– se jeví jako vhodný, ne-li nevyhnutelný v situaci, kdy v kontextu skutkových okolností daného 

případu (resp. při výpočtu nároku na odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění dle 

nařízení vlády) vzniknou diskrepance k tíži pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

postiženého zaměstnance, než kdyby se výpočet prováděl dle § 2958 občanského zákoníku, 

                                                 
546 Resp. k provedení odst. 2 tohoto ustanovení.  
547 Podle ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ve spojení s ustanovení § 64 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. 
548 Dříve ustanovení § 388 Zákoníku práce.  
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resp. Metodiky. Pakliže se uplatní některý z výše uvedených postupů, tak v podstatě se bude de 

facto jednat o podpůrné (subsidiární) použití Metodiky při odškodňování bolesti a ztížení 

společenského uplatnění v pracovněprávních vztazích. 

 

6.2.4. Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením  

 

Dalším z dílčích nároků na náhradu majetkové újmy směřující k odškodnění 

zaměstnance poškozeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání představuje náhrada 

účelně vynaložených nákladů spojených s léčením. Tento dílčí nárok směřuje k refundaci 

hotových nákladů, jež musel poškozený zaměstnanec, potažmo jiná osoba (subjekt) vynaložit 

v návaznosti na pracovní úraz nebo onemocnění nemocí z povolání poškozeného zaměstnance, 

a to za účelem „uvedení do původního stavu“, resp. uzdravení zaměstnance.  

Zákoník práce nestanoví taxativní výčet pojmu „náhrada účelně vynaložených nákladů 

spojených s léčením“. Toliko velmi stručně zařazuje tento nárok mezi jednotlivé dílčí nároky 

vyplývající z povinnosti odpovědného zaměstnavatele odškodnit pracovní úraz nebo nemoc 

z povolání, resp. stanoví, komu náleží náhrada těchto nákladů.549  

Současná pracovněprávní úprava institutu odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní 

úraz nebo nemocí z povolání, resp. povinnosti zaměstnavatele zaměstnanci škodu nebo 

majetkovou újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se 

bohužel neinspirovala zrušeným zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců,550 který (velmi 

prakticky) blíže definuje náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, a to jako 

jeden z dílčích nároků, resp. peněžitých dávek úrazového pojištění, na kterou měl (podle již 

zrušené právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců) vzniknout poškozenému zaměstnanci 

(resp. tomu, kdo tyto náklady vynaložil) nárok při poškození na zdraví způsobeném pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání.551 

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců totiž obsahuje (obsahoval) demonstrativní 

specifikaci těchto účelně vynaložených nákladů a mezi účelně vynaloženými náklady spojené 

s léčením zahrnuje demonstrativně („zejména“) náklady vynaložené zaměstnancem nebo 

                                                 
549 Ustanovení § 271d Zákoníku práce; v režimu služebních poměrů je náhrada účelně vynaložených nákladů 

spojených s léčením zakotvena ve výčtu druhů náhrad náležejících příslušníkovi (vojákovi), který utrpěl služební 

úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, a to v ustanovení § 101 zákona o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, resp. v ustanovení § 116 zákona o vojácích z povolání. 
550 Namísto toho doslova přejímá identické znění předchozího (zákonem č. 205/2015 Sb. zrušeného) ustanovení                 

§ 372 Zákoníku práce.  
551 Resp. pakliže by tyto náklady nebyly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění; srov. ustanovení § 25 odst. 1 

zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců.  



161 

 

oprávněným552 na úhradu za léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, hrazenou lázeňskou 

léčebně rehabilitační zdravotní péči, úhradu úkonů a nákladů nehrazených zdravotních služeb                              

a nezbytných pro odstranění následků poškození zdraví, jakož i zvýšené náklady na dietní 

stravování vyžadované stavem zaměstnance.553
 

Podle aktuální pracovněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání ve spojení s konstantní judikaturou lze do dílčího nároku na náhradu účelně 

vynaložených nákladů spojených s léčením zahrnout obecně všechny hotové výdaje účelně 

vynaložené v souvislosti s léčením zaměstnance poškozeného pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, a to za účelem zlepšení zdravotního stavu zaměstnance, resp. jeho vyléčení. 

Za účelně vynaložené náklady spojené s léčením však nelze považovat náklady spojené 

s poskytnutím potřebné zdravotní (lázeňské) péče, které sice byly skutečně vynaloženy                          

a uhrazeny poškozeným zaměstnancem. Pakliže je zdravotní (lázeňská) péče hrazena ze 

systému veřejného zdravotního pojištění a pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

poškozený zaměstnanec má nárok na její úhradu, nelze tuto náhradu přenášet na 

zaměstnavatele, neboť zdravotní (lázeňská) péče se plně hradí z veřejného zdravotního 

pojištění.554, 555  

Na rozdíl od nároku na ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při 

uznání invalidity, nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením má za 

cíl kompenzovat pouze skutečně vynaložené náklady, aniž by ten nárok mohl plnit funkci renty 

(peněžitého důchodu), tj. být přiznán do budoucna jako opětující se plnění.556  

Nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením se tak vztahuje na 

všechny prokazatelně účelné vynaložené náklady spojené s léčením zaměstnance v návaznosti 

na poškození zdraví zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pakliže 

nemohly být uhrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění.  

                                                 
552 Tj. osobou, která vynaložila náklady spojené s léčením; srov. ustanovení § 25 odst. 1 ve spojení s ustanovením 

§ 6 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
553 Ustanovení § 25 odst. 2 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
554 Ustanovení § 13 a § 33 zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění. 
555 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. července 2005, sp. zn. 21 Cdo 2697/2004; „…Zdravotní péče 

poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav, zahrnující rovněž komplexní lázeňskou 

péči u nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví z práce (srov. § 13 odst. 1, § 33), se plně hradí ze zdravotního 

pojištění. Za tohoto stavu nelze považovat náklady spojené s poskytnutím potřebné zdravotní (lázeňské) péče, které 

poškozený zaměstnanec uhradil ze svého, přestože mu vzniklo právo na jejich úhradu ze zdravotního pojištění, za 

účelně vynaložené náklady spojené s léčením ve smyslu ustanovení § 193 odst. 1 písm. c) zák. práce. Protože             

v posuzované věci žalobce netvrdí, a z obsahu spisu nevyplývá, že by byl absolvoval byť jen zčásti příspěvkovou 

lázeňskou péči, není důvodná jeho námitka, podle které odvolací soud chybně dovodil, že mu nelze přiznat náklady, 

které vynaložil za léčebné výkony v rehabilitačních zařízeních proto, že nelze přenášet tuto náhradu na žalovaného, 

jestliže pojištěnec má nárok na úhradu těchto nákladů od zdravotní pojišťovny.“  
556 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 31. března 1981, sp. zn. 6 Cz 14/81, uveřejněný pod publikačním 

číslem č. 26/1982 či dále např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. ledna 2015, sp. zn. 31 Cdo 1778/2014. 
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Ten nárok lze tak vztáhnout především na úhradu skutečně zakoupených léků, 

zdravotnických prostředků, resp. prostředků zdravotnické techniky, nákladů dietního 

stravování,557 rehabilitační léčbu, zvýšené náklady vyvolané nutností nákladnějšího 

vydatnějšího stravování, náklady související s přibráním ošetřovatele, náklady příbuzných 

vynaložené na cestu do zdravotnického zařízení, kde je hospitalizován zaměstnanec,558                    

jakož i náklady vynaložené v souvislosti s ambulantní péčí včetně úhrady nákladů jízdného                  

a cestovného a úhrady návštěvní služby. 

Předpokladem ke vzniku nároku na náhrada účelně vynaložených nákladů spojených 

s léčením je to, zda uplatněný nárok na náhradu je vztažen k nákladům, jež byly vynaloženy 

účelně, resp. nestačí toliko prokázání, že došlo k vynaložení k hotových výdajů pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání postiženého zaměstnance, a to v souvislosti s léčením 

zaměstnance, resp. za účelem zlepšení zdravotního stavu zaměstnance a/či jeho vyléčení, nýbrž 

musí dojít k prokázání existence prvku účelnosti ve vztahu k vynaloženým a následně 

uplatněným nákladům.  

Tudíž pokud by si pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postižený zaměstnanec 

sjednal a uhradil nadstandardní péči, které s ohledem na zdravotní stav zaměstnance nebylo 

zapotřebí, resp. stejného výsledku bylo možno dosáhnout jinak, resp. např. péčí hrazenou 

z veřejného zdravotního pojištění či vynaložením nákladů nižších, zaměstnavatel nebude 

povinen k náhradě té části nákladů, které nebylo třeba hradit, resp. byly vynaloženy neúčelně. 

V souvislosti s úhradou nákladů jízdného a cestovného spojené s léčením následků 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání dlužno zmínit, že imperativ „účelně vynaložených 

nákladů spojených s léčením“ nebrání svobodné lékaře ze strany pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání postiženého zaměstnance.  

Třebaže se má za to, že systém zdravotní péče v podstatě umožňuje, aby občanům,                

resp. fyzickým osobám (tj. včetně pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postižených 

zaměstnanců) byla zajištěna kvalitní lékařská péče v místě jejich bydliště, popř. v blízkém 

okolí, jedním ze základních předpokladů úspěšného léčení je nejenom samotná kvalita 

poskytované péče, nýbrž rovněž i prvek subjektivní důvěry pacienta v lékaře. Proto ostatně je 

fyzickým osobám – pacientům garantováno právo svobodně si zvolit poskytovatele zdravotních 

služeb, který odpovídá jeho potřebám. 

                                                 
557 Náklady na dietní stravování, např. při infekční žloutence (jakožto nemoci z povolání) jsou po dobu, kdy je 

tohoto stravování zapotřebí, účelně vynaloženými náklady spojenými s léčením. 
558 Např. Závěry Nejvyššího soudu ČSR ze dne 6. března 1963, sp. zn. 1 Cp 42/62, uveřejněny pod publikačním 

číslem 32/1963. 
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Toto právo nemůže odňato ani pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženým 

zaměstnancům, a to ani v souvislosti s obecnou nutností dosáhnout minimalizace nákladů 

vynaložených za účelem zlepšení zdravotního stavu zaměstnance; kdyby tomu tak nebylo, 

postižený zaměstnanec by byl znevýhodněn oproti ostatním fyzickým osobám, jimž je právo 

na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb (zdravotnického) zařízení 

garantováno.559  

S ohledem na absenci explicitního výčtu jednotlivých účelně vynaložených nákladů 

spojených s léčením bude vždy záviset na konkrétních okolnostech pracovního úrazu a nemoci 

z povolání a z toho vyplývající potřeby vynaložit náklady směřující ke zlepšení zdravotního 

stavu zaměstnance.  

Předpokladem pro vznik nároku pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

postiženého zaměstnance na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením bude 

tak vždy příčinná souvislost mezi pracovním úrazem nebo nemocí z povolání na straně jedné a 

z toho vyplývající potřebou hradit účelné náklady spojené s léčením, pakliže došlo k jejich 

účelnému vynaložení za účelem rekonvalescence, resp. zlepšení zdravotního stavu zaměstnance 

postiženého pracovním úrazem nebo nemocí z povolání na straně druhé, ledaže k jejich úhradě 

může dojít prostřednictvím systému veřejného zdravotního pojištění.  

Iinstitut náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s léčením,                                           

resp. soukromoprávní nárok na tuto náhradu ve smyslu ustanovení § 271d Zákoníku práce měl 

být ve smyslu zamýšleného a nikdy nerealizovaného veřejnoprávního (dávkového) systému 

úrazového pojištění zaměstnanců nahrazen věcně srovnatelným nárokem, třebaže 

veřejnoprávní povahy, a to náhradou nákladů spojených s léčením.560 

Jak již bylo zmíněno výše, zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců tedy zařadil mezi 

peněžité dávky úrazového pojištění, na které měl vzniknout poškozenému zaměstnanci nárok 

při poškození na zdraví způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, i náhradu 

nákladů spojených s léčením. Z úrazového pojištění zaměstnanců měly být hrazeny účelně 

vynaložené náklady spojené s léčením zaměstnance z důvodu poškození zdraví způsobené 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to ve prospěch poškozeného zaměstnance,                 

                                                 
559 V kontextu absence omezení práva každé fyzické osoby na volbu poskytovatele zdravotních služeb či 

zdravotnického zařízení nelze tudíž bránit ani zaměstnanci postiženému pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, aby si svobodně zvolil lékaře (zdravotnické zařízení). Náklady vynaložené v souvislosti dopravou 

k lékaři (jízdné a cestovné) nelze proto považovat za neúčelně vynaložené jen s odkazem na argument, že by 

náklady za jízdné a cestovné k jinému lékaři mohly být nižší; např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne                           

2. července 2003, sp. zn. 21 Cdo 424/2003. 
560 To stejné platí i ve vztahu k nároku na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením ve smyslu 

ustanovení § 271g Zákoníku práce. 
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resp. těch, kdo tyto náklady vynaložili, pakliže by tyto náklady nebyly hrazeny z veřejného 

zdravotního pojištění.561 

 

6.2.5. Náhrada věcné škody 

 

Dalším z dílčích nároků na náhradu majetkové újmy směřující k odškodnění 

zaměstnance poškozeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání představuje náhrada 

věcné škody. Zaměstnanci, u něhož došlo k pracovnímu úrazu nebo onemocnění nemocí 

z povolání, je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu za věcnou škodu v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání mu tím způsobenou.562   

Třebaže při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání dochází u pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání poškozeného zaměstnance z podstaty věci zpravidla a priori k poškození na 

zdraví, a z toho vyplývající škodě spočívající především v majetkové újmě mající podobu ztrátu 

na výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo po skončení pracovní neschopnosti (při uznání 

invalidity) nebo v (účelně vynaložených) nákladech spojených s léčením či v nemajetkové 

újmě spočívající v bolesti a ztížení společenského uplatnění, zaměstnanci může vzniknout                  

i věcná škoda, kterou představuje majetková újma odpovídající hodnotě, o kterou se zmenšil 

majetek poškozeného zaměstnance. 

Věcnou škodou je např. škoda na osobních věcech pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání postiženého zaměstnance včetně škody na motorovém vozidle zaměstnance 

v důsledku dopravní nehody, při které došlo k poškození zdraví zaměstnance v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.  

Zaměstnavatel však – obdobně jako při obecné odpovědnosti zaměstnavatele ve smyslu 

ustanovení § 265 odst. 3 Zákoníku práce – není povinen nahradit zaměstnanci škodu na 

dopravním prostředku, k jehož použití došlo ze strany zaměstnance bez souhlasu 

zaměstnavatele (při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním), jakož ani škodu 

vzniklou na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných pro výkon práce                          

a použitých bez souhlasu zaměstnavatele.563 

                                                 
561 Ustanovení § 25 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
562 Ustanovení § 271e Zákoníku práce; nárok na náhrady věcné škody v režimu služebního poměru je zakotvena 

ve výčtu druhů náhrad náležejících příslušníkovi (vojákovi), který utrpěl služební úraz nebo u něhož byla zjištěna 

nemoc z povolání, a to v ustanovení § 101 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,                      

resp. v ustanovení § 116 zákona o vojácích z povolání.   
563 Ustanovení § 271e Zákoníku práce. 
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Pojem věcné škody je třeba vztáhnout i na náklady spojené s obstaráváním domácnosti 

zaměstnance postiženého pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. „Náklady, které vznikají 

poškozené tím, že pro následky pracovního úrazu nemůže obstarávat svou domácnost, kterou 

před úrazem obstarávala, a musí za ni tyto práce nebo jejich část vykonávat někdo jiný, byť                

i příslušník rodiny, tedy také manžel, který tyto práce před úrazem nevykonával, nutno zahrnout 

pod pojem věcné škody podle ustanovení § 193 odst. 1 písm. d) zák. práce.“564, 565 

V případě, kdy je však zaměstnanci vyplácen ze systému sociálního zabezpečení 

(služeb) příspěvek z důvodu potřeby pomoci jiné fyzické osoby při péči o jeho vlastní osobu 

při zvládání základních životních potřeb osob, resp. příspěvek na péči,566 je třeba toto vzít 

v potaz při rozhodování o náhradě věcné škody (jakož i popř. účelně vynaložených nákladů 

spojených s léčením), tzn. odečíst sociální dávku (příspěvek na péči) přiznanou ze systému 

sociálního zabezpečení (služeb).  

Kdyby na stejný účel byl zaměstnanci poskytován jak příspěvek na péči, resp. náhrada 

vynaložených nákladů, jakož i by jim měla být hrazena náhrada škody podle pracovněprávních 

předpisů, jednalo by se o neodůvodněné duplicitní vyplácení.567 

V (soudní) praxi se v souvislosti s problematikou věcné škody jakožto jednoho z dílčích 

nároků na náhradu škody řešila i (právní) otázka, zda náklady za poskytnuté právní služby 

advokáta vynaložené poškozeným zaměstnancem proto, že zaměstnavatel neplní (přestal plnit) 

svůj závazek k náhradě škody z důvodu pracovního úrazu, popř. nemocí z povolání, představují 

věcnou škodu podle ustanovení podle ustanovení § 271e Zákoníku práce.568 

Je zřejmé, že peněžní částka uhrazená pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

poškozeného zaměstnance za poskytnuté právní služby advokáta představuje škodu, neboť 

v kontextu uhrazení dané částky za poskytnuté právní služby došlo ke zmenšení majetku 

poškozeného ve výši odpovídající advokátovi vyplacené částce. 

Jak již bylo výše uvedeno, k naplnění skutkové podstaty odpovědnosti zaměstnavatele 

za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání musí být mimo jiné splněn a naplněn požadavek příčinné souvislosti mezi pracovním 

                                                 
564 Resp. dnes ustanovení § 271 e Zákoníku práce. 
565 „Výši tohoto nároku je třeba určit podle objektivních hledisek, tedy podle obecné hodnoty těchto prací                     

(např. podle příslušných mzdových předpisů pro pracovnice v domácnosti) a nikoliv podle výdělku příslušníka 

rodiny, který tyto práce koná místo poškozené.“; viz rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 21. ledna 1973, 

sp. zn. 3 Cz 49/71, uveřejněný ve Sborníku Nejvyššího soudu o občanském soudním řízení a o řízení před státním 

notářstvím IV, SEVT Praha 1986, str. 970. 
566 Poskytovaný podle § 7 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
567 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. ledna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1451/2013.  
568 Resp. dříve ustanovení § 369 odst. 1 písm. d) Zákoníku práce. 
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úrazem nebo nemocí z povolání na straně jedné a vznikem škody nebo nemajetkové újmy na 

straně zaměstnance na straně druhé.569 

V případě hrazení nákladů právních služeb však tento předpoklad není dán; vztah 

příčinné souvislosti je dán toliko tehdy, vznikne-li škoda následkem pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání.   

„Z hlediska naplnění příčinné souvislosti, jako jednoho z předpokladů odpovědnosti za 

škodu, nemůže stačit pouhé připuštění možnosti vzniku škody v důsledku pracovního úrazu (jeho 

následků), nýbrž musí být tato příčinná souvislost postavená najisto. Pracovní úraz nemusí být 

jedinou příčinou vzniku škody; postačí, jde-li o jednu z příčin, avšak příčinu důležitou, 

podstatnou a značnou. Postup při zjišťování příčinné souvislosti spočívá v tom, že škodu je 

třeba vyjmout z její všeobecné souvislosti a zkoumat ji izolovaně, toliko z hlediska jejích příčin. 

Protože příčinná souvislost je zákonitostí přírodní a společenskou, jde ve své podstatě o hledání 

jevu, který škodu vyvolal. Z celého řetězce všeobecné příčinné souvislosti (každý jev má svou 

příčinu, zároveň však je příčinou jiného jevu) je třeba sledovat jen ty příčiny a následky, které 

jsou důležité pro odpovědnost za škodu (k tomu srov. obdobně například odůvodnění rozsudku 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21.2.2002 sp.zn. 21 Cdo 300/2001).“570 

Samotná (pouhá) existence pracovního úrazu nebo nemoci z povolání sama o sobě 

neimplikuje, resp. nemusí implikovat nutnost vynaložení nákladů na právní služby advokáta.  

Pakliže náklady za poskytnuté právní služby advokáta jsou vynaložené poškozeným 

zaměstnancem proto, že zaměstnavatel neplní, resp. přestal plnit svůj závazek k náhradě škody 

z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, zpravidla nepůjde o věcnou škodu                      

ve smyslu ustanovení § 271e Zákoníku práce, a to s ohledem na absenci příčinné souvislosti 

mezi pracovním úrazem (nemocí z povolání) poškozeného zaměstnance na straně jedné a 

škodou  vzniklou zaměstnanci vynaložením nákladů na právní služby advokáta, jakožto 

jednoho z obligatorních předpokladů pro vznik dílčího nároku na náhradu věcné škody. 

                                                 
569 A to vedle samotné existence škodní události na straně zaměstnance, tj. utrpění pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání a vznik škody nebo nemajetkové újmy na straně zaměstnance (či pozůstalých).  
570 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. února 2017, sp. zn. 21 Cdo 630/2016; v dané věci šlo skutkově o 

to, že po pracovním úrazu, k němuž u zaměstnankyně došlo dne 10.dubna 2012, jí zaměstnavatel (prostřednictvím 

vedlejšího účastníka) řádně vyplácel náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po určité době 

(od 1. října 2012) její výplatu zastavil, a to s ohledem na to, že úrazová pojišťovna využila právo na prověření 

okolností opravňujících vyplácení nároků ve prospěch pracovním úrazem poškozené zaměstnankyně. 

V návaznosti na to, kdy v důsledku tohoto postupu úrazové pojišťovny zaměstnankyně neobdržela od 

odpovědného zaměstnavatele téměř půl roku žádnou náhradu a její komunikace s pojišťovnou k relevantnímu 

výsledku nevedla, zaměstnankyně udělila dne 2. dubna 2013 plnou moc advokátovi ve věci uplatňování nároků na 

náhradu škody, která jí vznikla v příčinné souvislosti s pracovním úrazem, a následně za poskytnuté právní služby 

zaplatila advokátovi částku, jejíž náhrady se v tomto řízení domáhala. 
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„Dovolatelce lze přisvědčit, že bezprostřední příčinou tohoto následku bylo až zastavení 

výplaty náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti od 1. 10. 2012, neboť, 

kdyby k tomu nedošlo a žalobkyně by náhradu, tak jako v předchozích měsících, obdržela, škoda 

(náklady na právní služby advokáta) by žalobkyni nevznikla, resp. nevznikla tak, jak vznikla. 

Není přitom z tohoto hlediska podstatné, zda k zastavení výplaty náhrady došlo jednáním 

žalované nebo vedlejšího účastníka; rozhodující je, že ve vztahu k žalobkyni bylo plnění tohoto 

závazku žalované pozastaveno.“  

Skutečnost, že nejsou naplněny předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele za škodu              

a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 

resp. odpovědnosti za věcnou škodu ve smyslu ustanovení § 271e Zákoníku práce, neznamená, 

že by pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poškozený zaměstnanec nemohl uplatnit 

nárok na  náhradu škody mu způsobené v důsledku nutnosti vynaložení nákladů na právní 

služby advokáta v kontextu (oprávněného) uplatňování nároku na odškodnění pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání.  

Při absenci podmínek pro založení odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou 

zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání jakožto zvláštní odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu je třeba však skutečnou škodu vzniklou zaměstnanci posoudit jako 

obecnou odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci dle ustanovení § 265 

Zákoníku práce.571 

Pokud zaměstnavatel nesplní svoji povinnost hradit jednotlivé dílčí nároky na náhradu 

škody či nemateriální újmy při odškodňování pracovního úrazu nebo nemoci z povolání                     

ve stanovených lhůtách,572 jedná se o porušení povinnosti zaměstnavatele ve smyslu ustanovení 

§ 265 odst. 2 Zákoníku práce, resp. způsobení škody „porušením právních povinností v rámci 

plnění pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem.“  

Pakliže v kontextu (především delšího) prodlení s úhradou dlužné částky a neúspěšné 

komunikace poškozeného zaměstnance s dlužníkem (popř. úrazovou pojišťovnou) poškozený 

zaměstnanec řeší uspokojení svého nároku mimosoudní cestou, a to prostřednictvím zástupce 

–  advokáta573, jedná se o odůvodněné vynaložení nákladů (tj. tedy za úkony právní služby 

                                                 
571 Resp. ve smyslu § 265 odst. 2 Zákoníku práce s ohledem na absenci požadavku, aby ke škodě došlo při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti 

dobrým mravům) tak, jak to požaduje ustanovení § 265 odst. 1 Zákoníku práce; v případě odpovědnosti za škodu 

dle ustanovení § 265 odst. 2 Zákoníku práce totiž není relevantní, při jaké činnosti dojde ke vzniku škody k tíži 

zaměstnance. 
572 Např. dle ustanovení § 271m odst. 2 Zákoníku práce náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu nákladů na výživu 

pozůstalých je zaměstnavatel povinen vyplácet pravidelně jednou měsíčně (nedošlo-li k dohodě o jiném způsobu 

výplaty). 
573 Který navíc poskytnutím právních služeb za úplatu napomohl věc mezi účastníky vyřešit smírnou cestou. 
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související s vymáháním dílčích nároků na náhradu škody nebo nemajetkové újmy vzniklé 

poškozenému zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání), jež  

představují újmu (skutečnou škodu), kdy povinnost k úhradě jde k tíži zaměstnavatele, který za 

ni odpovídá ve smyslu ustanovení § 265 odst. 2 Zákoníku práce. 

Není přitom rozhodné, že prodlení s úhradami bylo způsobeno v důsledku jednání 

třetího subjektu (včetně nečinnosti úrazové pojišťovny, jež plnění náhrad nevyplácí, nebo jej 

přestala vyplácet); obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci dle 

ustanovení § 265 odst. 2 Zákoníku práce je – jakožto jeden z druhů odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci – objektivním 

odpovědnostním druhem.574 

Realizováním zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců by bývalo došlo ke zrušení 

speciálního soukromoprávního nároku na náhradu věcné škody jakožto kompenzace věcné 

škody vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženého zaměstnance s tím, že 

zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců tento nárok mezi peněžité dávky úrazového pojištění, 

na které měl vzniknout poškozenému zaměstnanci nárok při poškození na zdraví způsobeném 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,575 nepřebírá. 

Prakticky by to znamenalo, že pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postižený 

zaměstnanec by nemohl uplatňovat veřejnoprávní nárok na úhradu věcné škody jemu 

způsobené v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, avšak – při zrušení 

soukromoprávního institutu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu 

způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech nebo nemoci z povolání, resp. vyčlenění 

odškodňování újmy způsobené majetkovými či nemajetkovými následky pracovních úrazů                   

a nemocí z povolání – by mohl ve vztahu k odškodnění materiální, resp. věcné škody uplatnit 

nárok náhradu škody ve smyslu obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu ve smyslu 

ustanovení § 265 Zákoníku práce.  

Na rozdíl od uplatňování nároku na náhradu věcné škody v rámci institutu odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu by však muselo být prokázáno, že škoda byla pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání postiženému zaměstnanci způsobena porušením právních povinností nebo 

úmyslným jednáním proti dobrým mravům. 

S ohledem na to, že nakonec došlo k rezignaci na realizaci veřejnoprávního systému 

úrazového pojištění zaměstnanců, z něhož měly být zaměstnancům pro případ poškození zdraví 

způsobeném pracovním úrazem nebo nemocí z povolání vypláceny především peněžité dávky                  

                                                 
574 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. února 2017, sp. zn. 21 Cdo 630/2016. 
575 Totéž mělo platit ve vztahu k nárokům náležejícím při úmrtí zaměstnance. 
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a opuštěna úhrada věcné škody jako jedno z plnění explicitně přiznaných pro případ pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání, nadále bude moci zaměstnanec, jemuž v důsledku pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání, byla způsobena věcná škoda, požadovat úhradu věcné škody               

ve smyslu ustanovení § 271e Zákoníku práce.576 

 

6.3. Druhy náhrad při úmrtí zaměstnanci 
 

Zaměstnanci, který utrpěl poškození zdraví v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání, vzniká nárok na odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání spočívající 

v samostatných dílčích nárocích na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti, na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při 

uznání invalidity, na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, na náhradu účelně 

vynaložených nákladů spojených s léčením a náhradu věcné škody.  

Dojde-li však v návaznosti na poškození zdraví zaměstnance k jeho úmrtí, vzniká 

rovněž nárok na odškodnění, který však přísluší pozůstalým a spočívá v samostatných dílčích 

nárocích (i) na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, (ii) na náhradu 

přiměřených nákladů spojených s pohřbem, (iii) na náhradu nákladů na výživu pozůstalých, 

(iv) na jednorázové odškodnění pozůstalých, jakož i (v) na náhradu věcné škody.  

Tyto jednotlivé samostatné dílčí nároky na odškodnění smrtelného pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání náleží toliko stanoveným pozůstalým dle kritérií stanovených 

samostatně pro každý ze samostatných dílčích nároků, přičemž nárok na odškodnění 

pozůstalých ve smyslu jednotlivých samostatných dílčích nároků je nárokem odvozeným od 

nároku zaměstnance, jenž utrpěl smrtelný pracovní úraz nebo nemoc z povolání. 

 

6.3.1. Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením  

 

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením ve smyslu ustanovení 271g 

Zákoníku práce – obdobně jako v případě, kdy je poskytován podle ustanovení § 271d 

Zákoníku práce – slouží k refundaci hotových nákladů, jež musely být vynaloženy za účelem 

zlepšení zdravotního stavu (rekonvalescence) zaměstnance v návaznosti na pracovní úraz nebo 

nemoc z povolání, jež utrpěl. Tento nárok náleží tomu, kdo tyto náklady vynaložil.577  

                                                 
576 Resp. při úmrtí zaměstnance dědicové ve smyslu ustanovení 271j Zákoníku práce; blíže viz další výklad 

k náhradě věcné škody při úmrtí zaměstnance. 
577 Srov. – k náhradě účelně vynaložených nákladů spojených s léčením – dle ustanovení § 107 odst. 1 zákona                  

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a § 122 odst. 1 zákona o vojácích z povolání. 
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Předpokladem uplatnění tohoto nároku není existence příbuzenského vztahu mezi 

zemřelým zaměstnancem a tím, kdo tyto náklady vynaložil; relevantním je z hmotněprávního 

hlediska toliko skutečnost, že došlo ke skutečnému a účelnému vynaložení nákladů nezbytných 

k zlepšení zdravotního stavu pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženého 

zaměstnance, který následně zemřel. V případě, kdy účelně vynaložené náklady spojené 

s léčením byly vynaloženy samotným zaměstnancem, který následně zemřel, odpovídající 

nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením nenáleží podle ustanovení 

§ 271g Zákoníku práce, nýbrž podle ustanovení § 271d Zákoníku práce a stává se předmětem 

dědického řízení. 

 

6.3.2. Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

 

Dalším samostatným dílčím nárokem na odškodnění, který vzniká v případě, kdy 

v návaznosti na poškození zdraví zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání dojde k jeho úmrtí, je nárok na náhradu přiměřených nákladů spojených 

s pohřbem.578  

Ve srovnání s nárokem na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením 

nárok na náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem je obsahově jednoznačně 

legislativně specifikován, resp. Zákoník práce jasně stanoví, jaké konkrétní materiální újmy 

(škody) nárok na odškodnění zahrnuje. Nárok směřující k odškodnění (přiměřených) nákladů 

spojených s pohřbem zahrnuje výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení 

pomníku nebo desky do výše nejméně 20 000 Kč, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, 

cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení.579   

Stanovenou limitaci na zřízení pomníku nebo desky může vláda nařízením zvýšit, 

pakliže je to nezbytné s ohledem na změny, k nimž došlo ve vývoji cenové úrovně; 580 dosud se 

tak nestalo. 

Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem – stejně jako nárok na náhradu 

účelně vynaložených nákladů spojených s léčením – náleží tomu, kdo tyto náklady vynaložil, 

resp. cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smutečních ošacení toliko „těm 

nejbližším“ v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřelého pracovníka,            

                                                 
578 Ustanovení § 271g odst. 2 Zákoníku práce. 
579  Srov. – k náhradě přiměřených nákladů spojených s pohřbem – dle ustanovení § 107 odst. 2 zákona o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů a ustanovení § 122 zákona o vojácích z povolání. 
580 Ustanovení § 271g odst. 3 Zákoníku práce. 
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resp. osobám blízkým,581 tj. příbuznému v řadě přímé, sourozenci, manželovi (manželce) nebo 

partnerovi,582 osobám sešvagřeným nebo osobám, které spolu trvale žijí, popř. „jiným osobám 

v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně 

pociťovala jako újmu vlastní.“583 

V režimu veřejnoprávního systému úrazového pojištění zaměstnanců dle zrušeného 

zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců měl být soukromoprávní nárok na náhradu nákladů 

spojených s pohřbem jakožto součást institutu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu                          

a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

nahrazen téměř totožným, resp. obsahově velmi podobným – třebaže veřejnoprávním – 

nárokem na náhradu nákladů spojených s pohřbem.  

Náklady nákladů spojených s pohřbem poškozeného zaměstnance měly být uhrazeny 

příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení jakožto orgánem úrazového pojištění 

zaměstnanců tomu, kdo náklady spojené s pohřbem zaměstnance vynaložil, a to ve výši snížené 

o částku pohřebného vyplaceného ve smyslu zvláštního předpisu.584, 585  

Náklady spojené s pohřbem jsou taxativně vymezeny jako „náklady účtované 

pohřebním ústavem, náklady na nájem hrobového místa, náklady na zřízení pomníku nebo 

desky a úpravu hrobu, cestovní výlohy a jedna třetina přiměřených nákladů na smuteční 

ošacení; náklady na smuteční ošacení a cestovní výlohy se však hradí jen osobám blízkým 

zaměstnanci.“586  

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců v této souvislosti limitoval výši náhrady 

nákladů spojených s pohřbem, na kterou měla mít vůči orgánům úrazového pojištění nárok 

oprávněná osoba, tj. osoba, která dané náklady – ve smyslu ustanovení § 26 odst. 1 zákona                  

o úrazovém pojištění zaměstnanců – vynaložila, a to stanovením maximální výše celkových 

nákladů spojených s pohřbem; náklady spojené s pohřbem měly být hrazeny maximálně do 

                                                 
581 Srov. obdobně např. Vysokajová, M. Kahle, B. Randlová, N. Hůrka, P. Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. 

5. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2015, str. 552; srov. odlišně Mikyska, M. Odškodňování pracovních úrazů a 

nemocí z povolání. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc : ANAG, 2010, str. 260 (zmiňuje k úhradě 

osobám blízkým toliko obvyklé náklady na smuteční ošacení, nikoliv cestovní výlohy). 
582 „Partnerstvím“ se rozumí „registrované partnerství“ dle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a 

o změně některých souvisejících zákonů, tj. „trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem 

stanoveným tímto zákonem“.   
583 Ustanovení § 22 odst. 1 občanského zákoníku. 
584 Ve smyslu ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 

předpisů. 
585 Ustanovení § 26 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
586 Ustanovení § 26 odst. 2 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
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výše 50 000 Kč, resp. do výše desetinásobku pohřebného podle zvláštního právního předpisu, 

tj. zákona o státní sociální podpoře.587 

 

6.3.3. Náhrada nákladů na výživu pozůstalých  

 

Nárok na náhradu nákladů na výživu pozůstalých je dalším z dílčích nároků na náhradu 

škody způsobené poškozením zdraví vyvolaném pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Ve smyslu zákonné definice „Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozůstalým, 

kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do 

které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý 

zaměstnanec dosáhl 65 let věku.“588 

Z této definice lze dovozovat dvě skupiny osob oprávněných, tj. osob, jimž vzniká nárok 

na náhradu nákladů na výživu pozůstalých. První okruh oprávněných osob zahrnuje osoby, 

kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval, a to bez ohledu na to, zda šlo z jeho strany                  

o plnění zákonné povinnosti, či zda toliko zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval dobrovolně, 

aniž by k tomu byl podle zákona povinován. Druhý okruh zahrnuje osoby, jimž byl zemřelý 

zaměstnanec byl podle zákona povinen poskytovat výživu, a to nezávisle na tom, zda tuto 

povinnost skutečně plnil.  

Nárok na náhradu nákladů na výživu pozůstalých je tudíž dílčím nárokem na náhradu 

majetkové újmy náležející pozůstalému, jemuž zemřelý skutečně výživu poskytoval (ať již 

v kontextu plnění povinnosti dle občanského zákoníku či nikoliv), nebo tak nečinil, ačkoliv byl 

podle zákona k tomu povinen. 

 Není přitom rozhodné, zda „pozůstalý“ byl v příbuzenském vztahu k zemřelému 

zaměstnanci; rozhodující je faktický vztah, tj. to, zda zemřelý zaměstnanec byl povinen výživu 

poskytovat, resp. zda ji před svým úmrtím někomu poskytoval. Toto vyplývá z dikce ustanovení 

§ 271h odst. 1 Zákoníku práce; je však potvrzováno i konstantní judikaturou.  

„Při posuzování okruhu oprávněných osob, kterým zemřelý poskytoval výživu, bude 

třeba vycházet z faktického stavu, takže příbuzenský vztah či jiný vztah takové osoby 

k zemřelému bude zde nerozhodný. Přitom okruh osob, kterým zemřelý poskytoval výživu, bude 

                                                 
587 Ustanovení § 26 odst. 3 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců ve spojení s ustanovením § 48 odst. 1 zákona 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
588 Ustanovení § 271h odst. 1 Zákoníku práce; k náhradě nákladů na výživu pozůstalých srov. ustanovení § 108 

zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, resp. ustanovení § 123 zákona o vojácích 

z povolání. 
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v každém konkrétním případě závislý na zjištění, zda a v jakém rozsahu zemřelý někomu výživu 

poskytoval.“589 

Přitom ke splnění podmínky „existence faktického stavu poskytování výživy“ je 

vyžadováno, aby šlo „o skutečně o pravidelné a soustavné poskytování prostředků na výživu,               

a to v penězích nebo poskytováním jiných prostředků určených k uspokojování běžných 

životních potřeb. Tato podmínka by nebyla splněna, kdyby šlo pouze o občasné poskytování 

darů.“  

Výše náhrady nákladů na výživu pozůstalých je odvislá jednak od počtu osob, jimž 

zemřelý zaměstnanec poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu, jakož i od výše 

průměrného výdělku zaměstnance dosahovaného před jeho smrtí.  

V případě, kdy zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat 

pouze jedné osobě, náhrada nákladů na výživu pozůstalých se poskytuje ve výši 50 % 

průměrného výdělku zaměstnance (zjištěného před jeho smrtí); pokud výživu poskytoval nebo 

byl povinen poskytovat dvěma nebo více osobám, výše náhrady odpovídá 80 % výše 

průměrného výdělku zaměstnance. Od částek, jež připadají jednotlivým pozůstalým, se odečte 

důchod přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance;590 k případnému výdělku 

pozůstalých se nepřihlíží.591 

Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se vychází z průměrného výdělku 

zemřelého zaměstnance. Náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých nesmí však úhrnem 

převýšit částku, do které by příslušela zemřelému zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity, a může být poskytována maximálně 

do konce kalendářního měsíce, v němž pozůstalý dovrší věk 65 let nebo do data, kdy je 

pozůstalému přiznán starobní důchod z důchodového pojištění.592, 593 

Průměrný výdělek nelze zjišťovat tak, že od průměrného výdělku zemřelého 

zaměstnance za relevantní období se odečte zdravotní a sociální pojištění a příslušná daň 

z příjmů fyzických osob, a to ani s odůvodněním, že náhrada za ztrátu na výdělku je osvobozena 

                                                 
589 Např. rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. září 1965, sp. zn. 8 Co 527/65, uveřejněné pod 

publikačním číslem 6/1966. 
590 Tj. vdovský (vdovecký) nebo sirotčí důchod.  
591 Ustanovení § 271h odst. 2 Zákoníku práce. 
592 Ustanovení § 271h odst. 3 Zákoníku práce. 
593 V režimu služebního poměru příslušníků bezpečnostních sború se náhrada nákladů na výživu pozůstalých  

poskytuje členům rodiny, kterým byl příslušník povinen poskytovat výživu, a to po dobu, po kterou by tuto 

povinnost měl, nejdéle do 65 let jeho věku. Náhrada nákladů na výživu pozůstalých se poskytuje poute tehdy, 

jestliže není uhrazena vdovským (vdoveckým) a sirotčím důchodem poskytovaným z téhož důvodu. Při výpočtu 

náhrady se vychází z průměrného služebního příjmu příslušníka. Výše náhrady činí 50 % průměrného služebního 

příjmu (jestliže měl povinnost vyživovat jednu osobu), resp. 80 % (v případě vyživovací povinnosti ve vztahu 

k více osobám); viz ustanovení § 108 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
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od daně.594 Schopnosti a možnosti zemřelého jsou dle Zákoníku práce595 determinovány výší 

jeho průměrného výdělku jako takového s tím, že se nepředpokládá jakákoliv redukce                          

o zákonem stanovené daňové či jiné odvodové povinnosti. Případné osvobození náhrady za 

ztrátu na výživu pozůstalých od daně z příjmu fyzických osob je věcí momentální právní úpravy 

daňových předpisů, což nemůže vést k derogaci způsobu výpočtu náhrady nákladů na výživu 

pozůstalých.596  

Dlužno dodat, že dle systému úrazového pojištění zaměstnanců obdobou,                                

resp. veřejnoprávním nástupcem náhrady nákladů na výživu pozůstalých dle Zákoníku práce se 

měla stát úrazová renta pozůstalého. V případě úrazové renty pozůstalého v rámci systému 

úrazového pojištění zaměstnanců se jedná, resp. se mělo jednat o opakující se dávku, na kterou 

měl mít nárok pozůstalý, jemuž zaměstnanec, který zemřel následkem poškození zdraví, 

k němuž došlo pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat výživu.597, 598 

Nárok na úrazovou rentu pozůstalého měl podle zákona o úrazovém pojištění 

zaměstnanců vzniknout dnem úmrtí zaměstnance a náležet po dobu, po kterou by trvala –                      

ve smyslu občanského zákoníku – vyživovací povinnost zemřelého zaměstnance vůči 

pozůstalým, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zaměstnanec dovršil 65 

let věku. Nárok na úrazovou rentu pozůstalého však ve prospěch pozůstalého manžela 

(manželky) by zanikl rovněž uzavřením nového sňatku oprávněnou osobou.599 

           Úrazová renta pozůstalého jako opakující se dávka úrazového pojištění měla být 

poskytována měsíčně s tím, že její měsíční výše měla činit 40 % měsíčního výpočtového 

základu zaměstnance. V případě, že na úrazovou rentu pozůstalého by vznikl nárok více 

pozůstalým, úrazová renta jednoho pozůstalého by následně činila měsíčně výpočtový základ 

zaměstnance dělený počtem oprávněných pozůstalých, nejvýše však 40 % měsíčního 

výpočtového základu zaměstnance. 600   

V případě, že pozůstalému oprávněnému k přijímání úrazové renty pozůstalého by byl 

vyplácen rovněž vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod ve smyslu zákona o důchodovém 

pojištění, v takovém případě mělo dojít ke snížení úrazové renty pozůstalého o částku 

                                                 
594 Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. 
595 Podle ustanovení § 199 odst. 2 Zákoníku práde z roku 1965, resp. ustanovení § 271h odst. 3 Zákoníku práce. 
596 např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. listopadu 2012, sp. zn. 21 Cdo 2573/2011. 
597 Ustanovení § 28 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
598 Srov. ustanovení § 30 odst. 2 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
599 Ustanovení § 28 odst. 4 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců; srov. ustanovení § 377 odst. 1 Zákoníku 

práce. 
600 Viz a blíže viz ustanovení § 28 odst. 2 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
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vypláceného důchodu pozůstalého, a to po dobu vyplácení takového důchodu, popř. po dobu, 

za kterou měl být takový důchod zpětně doplacen.601 

 

6.3.4. Jednorázové odškodnění pozůstalých 

 

Dalším samostatným dílčím nárokem na odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání, pakliže v důsledku těchto škodních událostí dojde ke smrti zaměstnance, 

představuje jednorázové odškodnění pozůstalých.  

Jednorázové odškodnění pozůstalých dle pracovněprávní úpravy – spolu s náhradou za 

bolest (bolestné) a s náhradou za ztížení společenského uplatnění – slouží k odškodnění 

nemateriální újmy způsobené v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

Jednorázové odškodnění pozůstalých má prostřednictvím peněžité náhrady vyvážit 

duševní útrapy způsobené pozůstalým po zemřelém zaměstnanci, jakož prakticky jim                           

i usnadnit každodenní život v kontextu absence zemřelého zaměstnance, který se podílel či 

mohl podílet, ať materiálně či jinak, na chodu společné domácnosti a uspokojování životních 

potřeb.  

Jednorázové odškodnění pozůstalých je samostatným dílčím nárokem na odškodnění 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, jež je přiznáváno vybraným nejbližším pozůstalým 

po zemřelém zaměstnanci, a to konkrétně pozůstalému manželovi, registrovanému partnerovi 

a nezaopatřenému dítěti, rodiči nebo rodičům zemřelého zaměstnance (pakliže s ním rodič nebo 

rodiče žil/i v domácnosti).  

Jednorázové odškodnění pozůstalých je přiznáváno ve výši nejméně 240 000 Kč,602 a to 

každému z nich, resp. v úhrnné výši rodičům, kteří žili se zemřelým zaměstnancem 

v domácnosti.603 

Jako problematická se jeví dvoukolejnost – ve vztahu k tomuto dílčímu nároku na 

odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání – civilněprávní a pracovněprávní úpravy, 

obdobně jako v případě náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění ve prospěch 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženého zaměstnance. 

                                                 
601 Viz a blíže viz ustanovení § 28 odst. 3 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
602 Vláda má v případě změn ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů jednorázové odškodnění pozůstalých 

nařízením zvýšit; § 271i odst. 2 Zákoníku práce. 
603 Ustanovení § 271i Zákoníku práce; srov. ustanovení § 444 odst. 3 občanského zákoníku z roku 1964, podle 

něhož náleželo pozůstalým jednorázové odškodnění ve výši 240 000 Kč, a to manželovi nebo manželce,                  

jakož i každému dítěti a každému rodiči 240 000 Kč, resp. jednorázové odškodnění ve výši 85 000 Kč každému 

rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte, resp. ve výši 175 000 Kč každému sourozenci zesnulého 175 

000 Kč, resp. ve výši 240 000 Kč každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době 

vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti. 
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Podle aktuální obecné civilněprávní úpravy, tj. ve smyslu občanského zákoníku, nejsou 

– v komparaci s výše uvedenou pracovněprávní úpravou (jakož i předchozí občanskoprávní 

úpravou dle  občanského zákoníku z roku 1964604) jednorázového odškodnění pozůstalých – 

stanoveny fixní (paušální) náhrady náležející pozůstalým, resp. při smrtelném poškození na 

zdraví (nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví) nezpůsobeném pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání má škůdce odčinit duševní útrapy manželu, rodiči nebo jiné osobě blízké 

peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení; pakliže takto nelze náhradu určit, stanoví se 

podle zásad slušnosti.605 

V judikatorní praxi tak může dojít k významným výkyvům mezi výší náhrad 

poskytnutých v případě odškodňování pozůstalých po zemřelém, který zemřel v důsledku 

„běžného“606 poškození na zdraví na straně jedné a po zaměstnanci zemřelém v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání na straně druhé.607  

Zatímco v případě smrtelného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bude vždycky 

náležet každému z oprávněných pozůstalých po zemřelém zaměstnanci toliko náhrada ve výši 

240 000 Kč,608 v případě usmrcení nemající původ v pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

bude nutno vždycky vyjít z individuálních okolností případu a přiznat pozůstalým peněžitou 

náhradu ve výši umožňující „plnou kompenzaci“ jejich utrpení, popř. podle zásad slušnosti.609  

Pracovněprávní úprava poměrně dosti neflexibilně „škatulkuje“ každé usmrcení 

zaměstnance do stejné výše jednorázového odškodnění stanovených pozůstalých, a to bez 

ohledu, zda skutečně těmto pozůstalým tato fixně stanovená materiální újma vznikla, resp. zda 

je nutno odčiňovat duševní útrapy v této výši, tj. zda skutečně vzniklá materiální újma není 

                                                 
604 Viz předchozí poznámka pod čarou.  
605 Ustanovení § 2959 občanského zákoníku; „Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce 

duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. 

Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“ 
606 Tzn. smrtelného poškození zdraví nezpůsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 
607 Kadlubiec, V. Nahrazování nemajetkové újmy při poškození zdraví a úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání, časopis Práce a mzda 10/2015, str. 9. 
608 V současnosti však probíhají velmi intenzivní vyjednání mezi MPSV a sociálními partnery ohledně zvýšení 

částky jednorázového odškodnění pozůstalých.  
609 K problematice určování výše náhrady blíže viz např.  Švestka, J. Dvořák, J. Fiala, J a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek VI. Praha : Wolters Kluwer, 2014, str. 1118-1120. Ve vztahu k výši jednorázového 

odškodněního pozůstalých je třeba v současnosti brát v potaz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. září 2018, 

sp. zn. 25 Cdo 894/2018, podle něhož (obdobně jako dle Metodiky Nejvyššího soudu ČR) pro zajištění automatické 

valorizace jednorázového odškodnění pozůstalých lze navázat na indikátor průměrné hrubé měsíční nominální 

mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházející smrti poškozeného, přičemž 

za základní částku náhrady lze v případě nejbližších (manžel, rodiče a děti) považovat dvacetinásobek průměrné 

hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházející 

smrti poškozeného (kdy tato zákadní částka může být modifikována s užitím zákonných a judikaturou dovozených 

hledisek).  
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nižší na straně jedné, či bez ohledu na to, zda tato paušálně stanovená maximální částka naopak 

nestačí ke kompenzaci skutečných duševních útrap na straně druhé. 

Další diskutabilní diskrepance mezi obecnou civilněprávní a pracovněprávní úpravou 

spočívá v okruhu pozůstalých, jimž vzniká nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých. 

Zatímco podle občanského zákoníku jednorázové odškodnění při usmrcení náleží pozůstalému 

manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké,610 podle Zákoníku práce – jak výše uvedeno – 

toliko pozůstalému manželovi, registrovanému partnerovi a nezaopatřenému dítěti, rodiči nebo 

rodičům zemřelého zaměstnance (pakliže s ním rodič nebo rodiče žil/i v domácnosti).611   

Ani zde není racionální důvod k odlišně stanovenému okruhu pozůstalých, tj. osob 

oprávněných, v závislosti na tom, zda odškodňovací režim se má řídit dle obecné civilněprávní 

úpravy občanského zákoníku či dle pracovněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů 

nebo nemocí z povolání dle Zákoníku práce. Obecná civilněprávní úprava obecně pokrývá širší 

okruh pozůstalých, jež se mohou stát osobami oprávněnými k odškodnění, a to především 

(nejenom) s ohledem na zařazení i osob blízkých do okruhu osob oprávněných dle ustanovení 

§ 2959 občanského zákoníku. 

Obou těmto úpravám – mám za to – je třeba vytknout obecně způsob koncipování 

okruhu oprávněných osob; výchozím kritériem při posuzování oprávněných pozůstalých osob 

by měla být existence faktického emocionálního pouta mezi zemřelým a osobou pozůstalou, 

nikoliv vztah rodinněprávní.  

Znamená postavení manžela, dítětě či rodiče (ať již – pro účely odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání – žil se zemřelým zaměstnancem v domácnosti či 

nikoliv), že existoval mezi zemřelým a těmito pozůstalým dlouhodobý, resp. pevný 

emocionální svazek odůvodňující nutnost odškodňovat duševní útrapy?  

V kontextu současné právní úpravy se tak může především v rámci pracovněprávní 

úpravy odškodňování pozůstalých snadno stát, že bude-li naplněn formální prvek                        

rodinněprávního vztahu mezi zemřelým a pozůstalým, a tudíž absentující potřebu zkoumat 

existenci skutečného emocionální s ohledem na jistý právně formalistický mechanismus při 

koncipování okruhu osob oprávněných, se budou odškodňovat duševní útrapy, resp. 

nemateriální újma formálně oprávněné osoby, která však – s ohledem na faktický emocionální 

                                                 
610 Ustanovení § 2959 občanského zákoníku ve spojení s ustanovení § 22 odst. 1 občanského zákoníku; podle 

ustanovení § 22 odst. 1 „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného 

zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném 

se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala 

jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“ 
611 Ustanovení § 271i Zákoníku práce. 
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stav – ve skutečnosti žádné duševní útrapy, resp. nemateriální újmu pociťovat nemůže.                         

A naopak se může stát, že ten, kdo je úzce emocionálně svázán s osobou zemřelého 

zaměstnance, na odškodnění skutečné nemateriální újmy nedosáhne s ohledem na úzké 

vymezení okruhu oprávněných pozůstalých osob a absenci zařazení kategorie osob blízkých 

mezi oprávněné osoby.  

Jistým dle mého názoru možným korektivem nespravedlivé a neodůvodněné 

diskrepance mezi obecnou civilněprávní úpravou a pracovněprávní úpravou – umožňující 

přiznání na jednorázovém odškodnění pozůstalých vyšší částku pozůstalým dle obecné 

civilněprávní úpravy než po zemřelém v důsledku utrpěného pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání, jakož i umožňující přístup většího okruhu oprávněným pozůstalým osobám v rámci 

pracovněprávní úpravy – by představovala možnost, aby ti pozůstalí po zemřelém zaměstnanci, 

jejichž prožité duševní útrapy nejsou v daném konkrétním případě (s ohledem na maximální 

strop částky jednorázového odškodnění pozůstalých dle ustanovení § 271i odst. 1 Zákoníku 

práce) dostatečně odškodňovány, jakož i ti pozůstalí, kteří nespadají do okruhu osob 

oprávněných dle tohoto ustanovení (např. druh nebo prarodič), se domáhali kompenzace 

prostřednictvím nároku na náhradu nemajetkové újmy způsobené zásahem do přirozených práv 

dle ustanovení § 2956 a násl. občanského zákoníku, resp. ustanovení § 2959 občanského 

zákoníku. 

Judikatorní praxe je však alespoň zatím jiného názoru; zdá se, že v případě – kdy 

jednorázové odškodnění pozůstalých za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, v jehož 

důsledku dojde ke smrti poškozeného zaměstnance, bude nižší než v případě pozůstalých 

spadajících mimo režim Zákoníku práce, resp. spadajících pod právní úpravu dle ustanovení                  

§ 2959 občanského zákoníku, popř. na jednorázové odškodnění pozůstalých v daném případě 

posuzovaném podle odškodňovací úpravy dle Zákoníku práce nedosáhne některá z osob 

blízkých, jež by na něj mohla dosáhnout ve smyslu ustanovení § 2959 občanského zákoníku – 

nelze subsidiárně se „přichýlit“ k obecné civilněprávní úpravě dle občanského zákoníku, a to 

v kontextu následně uvedených rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. 

Jedná se jednak o rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. dubna 2010;612 v tomto 

případě skutkový stav záležel v tom, že zaměstnanec, který byl zaměstnán u zaměstnavatele 

jako skladník a řidič s řidičským oprávněním skupiny B613 dne 8. července 2004 cca v 8 hodin 

ráno prováděl na montážní rampě opravu výfuku na spodku automobilu (určený mu k výkonu 

sjednané práce), přičemž v době, kdy se v průběhu této činnosti zaměstnanec nacházel pod  

                                                 
612 Resp. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. dubna 2010, sp. zn. 21 Cdo 1084/2009.  
613 Byl zde zaměstnán od 1. února 1993. 
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opravovaným automobilem, došlo k samovolnému popojetí vozidla (dostatečně nezajištěného 

proti nežádoucímu pohybu)614 směrem vzad, v důsledku čehož došlo k přimáčknutí 

zaměstnance spodem vozidla k hraně rampy a smrtelnému zranění hrudníku.  

V této souvislosti se žalobci jako pozůstalí po zemřelém zaměstnanci domáhali náhrady 

škody ve smyslu jednorázového odškodnění pozůstalých (jakož i náhrady nákladů na výživu              

a náhradě přiměřených nákladů spojených s pohřbem) s tím, že zhodnotili, že v daném případě 

za škodu vzniklou smrtelným pracovním úrazem odpovídá žalovaný subjekt nejen jako 

zaměstnavatel, nýbrž rovněž jako provozovatel dotčeného vozidla; podle jejich posouzení totiž 

lze uplatněný nárok na náhradu škody posoudit jak podle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků615 tak i podle 

Zákoníku práce.616 617 

V této věci byla shledána jako kruciální právní otázka hmotného práva (doposud 

nevyřešená v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu ČR jako soudu dovolacího),618                       

resp. právní otázka konkurence pracovněprávní odpovědnosti zaměstnavatele za škodou 

vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem619 a občanskoprávní odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem dopravních prostředků,620 tj. zda zaměstnanec, který utrpí pracovní úraz, 

má možnost volby, podle jakého právního předpisu má být věc posouzena, tj. buď podle 

ustanovení Zákoníku práce o odškodňování pracovních úrazů nebo podle ustanovení 

občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.  

Nejvyšší soud ČR připomíná, že pracovněprávní odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem nevylučuje občanskoprávní odpovědnost jiného 

subjektu za škodu z téže škodní události. Pracovním úrazem poškozený zaměstnanec může 

jednak uplatnit nárok na náhradu škody (nemajetkové újmy) proti odpovědnému 

zaměstnavateli, a to ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce o odškodňování 

pracovních úrazů, jakož i uplatnit nárok na náhradu škody proti jinému odpovědnému subjektu 

podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu (nemajetkovou) újmu, pakliže 

                                                 
614 Zemřelý zaměstnanec – podle protokolu Inspektorátu bezpečnosti práce ze dne 27. září 2004 měl manipulovat 

s ovládacím zařízením vozidla bez předchozích odpovídajících opatření vedoucích k nežádoucímu pohybu vozidla 

nebo jeho části, s čímž byl řádně seznámen. 
615 Tehdy dle ustanovení § 427 a násl. občanského zákoníku z roku 1964. 
616 Tehdy dle ustanovení § 190 a násl. Zákoníku práce z roku 1965. 
617 Proto žalovaným v dané věci vedle samotného zaměstnavatele (a současně tvrzeným odpovědným 

provozovatelem motorového vozidla) byla i pojišťovna, u níž byl zaměstnavatel jakožto provozovatel motorového 

vozidla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (úrazová pojišťovna 

v řízení byla v pozici vedlejšího účastníka na straně žalovaného zaměstnavatele). 
618 Tudíž mají za následek akceptaci dovolání podle ustanovení § 237 OSŘ. 
619 Resp. podle ustanovení § 190 odst. 1 zákoníku práce z roku 1965. 
620 Resp. dle ustanovení § 427 a násl. občanského zákoníku z roku 1964. 
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jsou naplněny předpoklady příslušných odpovědnostních skutkových podstat podle občanského 

zákoníku. 

V takovém případě – tj. v kontextu naplnění předpokladů obou odpovědnostních 

skutkových podstat, resp. v situaci, kdy je dána odpovědnost více subjektů z téže škodní 

události – je poškozený zaměstnanec oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody ve vztahu 

k tomu z odpovědných subjektů, jež si pracovním úrazem poškozený zaměstnanec vybere; 

odpovědnost jednoho odpovědného subjektu nevylučuje odpovědnost druhého odpovědného 

subjektu.621  

V této souvislosti Nejvyšší soud ČR připomíná, že „Jednou žalobou lze dokonce 

uplatňovat nárok na náhradu škody proti zaměstnavateli podle ustanovení zákoníku práce                     

o odškodňování pracovních úrazů, jakož i nárok na náhradu škody z téže škodné události proti 

tomu, kdo za ni odpovídá podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. Soud 

nemůže uložit žalovaným povinnost zaplatit náhradu škody společně a nerozdílně. Může však 

vyslovit, že plněním jednoho ze žalovaných zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost druhého 

žalovaného (srov. rozhodnutí býv. Nejvyššího soudu ze dne 25.6.1979, sp. zn. 1 Cz 85/82, 

uveřejněné pod č. 11 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1982)…“622  

To se však týká toliko situací, kdy připadají v úvahu minimálně dva odlišné odpovědné 

subjekty, tj. v případě pracovního úrazu odpovědný zaměstnavatel, jakož i popř. jiný subjekt, 

který odpovídá poškozenému za škodu podle občanského zákoníku (např. v případě dopravní 

nehody, při které zaměstnanec utrpěl pracovní úraz, ten, kdo ji zavinil či odpovídá za ni 

v kontextu odpovědnosti provozovatele dopravního prostředku); výhradně zde má poškozený 

zaměstnanec možnost výběru, vůči komu bude nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 

uplatňovat, tj. (i) zda svůj nárok bude uplatňovat vůči odpovědnému zaměstnavateli ve smyslu 

příslušných ustanovení zákoníku práce o odškodňování pracovních úrazů, nebo (ii) zda bude 

nárok uplatňovat na jiném odpovědném subjektu ve smyslu příslušných ustanovení obecné 

civilněprávní úpravy, resp. ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu 

(nemajetkovou újmu), popř. (iii) zda nárok uplatní vůči oběma současně. 

Ve věci řešené u Nejvyššího soudu ČR ve smyslu rozsudku ze dne 10. dubna 2010               

(sp. zn. 21 Cdo 1084/2009) bylo rozhodnuto, že takto postupovat nelze. Pozůstalí totiž – 

s ohledem na okolnosti konkrétního případu – nemají na výběr mezi více odpovědnými 

subjekty, avšak toliko nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy ve smyslu uplatněných 

                                                 
621 Srov. rovněž rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 24. září 1968, sp.zn. 3 Cz 36/68, uveřejněné                              

pod publikačním číslem 3/1969. 
622 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. dubna 2010, sp. zn. 21 Cdo 1084/2009.  
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jednotlivých dílčích nároků mají vůči zaměstnavateli, u něhož zemřelý zaměstnanec je 

zaměstnán. Není přitom rozhodné, že žalovaný – za pracovní úraz odpovědný – zaměstnavatel 

byl současně provozovatelem předmětného vozidla, jež způsobilo zaměstnanci smrtelný 

pracovní úraz. 

V této souvislosti podle Nejvyššího soudu ČR „…je třeba mít při rozhodování o tom, 

podle jakého právního předpisu bude věc posouzena, na zřeteli, že nárok pozůstalých žalobců 

na náhradu škody je nárokem odvozeným od nároku zaměstnance, jenž utrpěl pracovní úraz 

(srov. rozsudek býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15.7.1983 sp. zn. 6 Cz 18/83, uveřejněný pod 

č. 16 v Bulletinu Nejvyššího soudu ČSR, roč. 1987). Z této povahy nároku mimo jiné vyplývá, 

že nepochybně má časový, místní a především věcný (vnitřní účelový) poměr k výkonu 

nesamostatné (závislé) práce postiženého zaměstnance a že se tedy mezi pozůstalými                            

a zaměstnavatelem postiženého zaměstnance jedná o pracovněprávní vztah (k tomu                            

srov. například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 12. 2001                

sp. zn. 21 Cdo 615/2001, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 60, 

ročník 2002), který v době do 31. 12. 2006 nelze posoudit podle jiného, než pracovněprávního 

předpisu…“  

Podle Nejvyššího soudu ČR ve smyslu ustálené judikatury totiž právní úprava 

pracovněprávních vztahů v době do 31. prosince 2006, jež byla obsažena především v zákoníku 

práce, vycházela z úplné samostatnosti pracovního práva vůči občanskému právu (i ostatním 

odvětvím práva). 

Na posuzovaný případ nelze použít příslušná ustanovení občanského zákoníku                          

o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků proto, že opravu 

vozidla623 nelze považovat jako bezprostřední úkon přípravy k jízdě, jakož i proto, že i situaci, 

kdy na týž případ by šlo aplikovat jak obecnou skutkovou podstatu dle občanského zákoníku,624 

tak i speciální skutkovou podstatu dle zákoníku práce,625 má přednost speciální právní úprava. 

Podle Nejvyššího soudu ČR proto „v případě, že se zaměstnanec v občanském soudním 

řízení domáhá náhrady škody způsobené pracovním úrazem, a nepřichází-li v úvahu kromě 

zaměstnavatele jiný odpovědný subjekt z téže škodné události, lze uplatněný nárok zaměstnance 

na náhradu škody posoudit jen podle příslušných ustanovení zákoníku práce o odškodňování 

pracovních úrazů.“626 

                                                 
623 Třebaže při ní dojde k náhodnému spuštění motoru. 
624 Zde ustanovení upravující občanskoprávní odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních 

prostředků.   
625 Zde ustanovení upravující odškodňování pracovních úrazů. 
626 Viz a blíže viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. dubna 2010, sp. zn. 21 Cdo 1084/2009.  
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Dalším relevantním rozsudkem k problematice je rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 

10. listopadu 2015;627 v tomto případě skutkový stav záležel v tom, že dne 15. prosince 2007 

utrpěl zaměstnanec V. Š. smrtelný pracovní úraz při provádění vyplachování kotle,                            

resp. „výrobního zařízení C 21b v odboru výroba-organická chemie“ (v rámci výrobního 

oddělení „Fosgen“).628  

V této souvislosti se děti zaměstnance zemřelého v důsledku pracovního úrazem 

domáhali odškodnění s tím, a to s odůvodněním, že k úmrtí jejich otce došlo v důsledku povahy 

provozu zvlášť nebezpečného629 a že jeho úmrtí bylo v příčinné souvislosti  s nebezpečným 

provozem zaměstnavatele zemřelého otce, a proto se domáhali jednorázového odškodnění, a to 

každému ve výši 240 000 Kč (s příslušenstvím).630 

V této věci byla shledána jako kruciální právní otázka hmotného práva, doposud 

nevyřešená v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu ČR jako soudu dovolacího,631 a to otázka, 

zda v případě smrtelného pracovního úrazu zaměstnance mohou pozůstalí, již zaopatřené děti, 

požadovat jednorázové odškodnění pozůstalých podle příslušných ustanovení 

občanskoprávních předpisů.  

V posuzovaném případě bylo shledáno, že zde není namístě aplikovat příslušná 

ustanovení obecné občanskoprávní úpravy, tj. občanského zákoníku, a to s ohledem na to, že 

povinnost zaměstnavatele jednorázově odškodnit pozůstalé v případě smrtelného pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání je upravena v příslušných ustanoveních Zákoníku práce s tím, že 

Zákoník práce632 nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých přiznává toliko nezaopatřeným 

dětem; těmi však žalující pozůstalé děti – jakožto zletilé zaopatřené děti – po zemřelém 

zaměstnanci nejsou, a to třebaže podle obecné občanskoprávní úpravy, resp. ustanovení                      

§ 444 odst. 3, písm. b) občanského zákoníku z roku 1964 náleží každému pozůstalému dítěti 

jednorázové odškodnění ve výši 240 000 Kč, v rámci které (tj. obecné občanskoprávní úpravy) 

není (nebyl) prvek „zaopatřenosti“ rozhodný.633 

Podle Nejvyššího soudu ČR „…Oba nároky na jednorázové odškodnění pozůstalých, 

jak nárok na jednorázové odškodnění podle ustanovení § 378 zák. práce, tak i nárok podle 

ustanovení § 444 odst. 3 obč. zák. mají společné to, že jejich předpokladem je vždy úmrtí blízké 

                                                 
627 Resp. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. listopadu 2015, sp. zn. 21 Cdo 1161/2014.  
628 Při vyplachování kotlem aparátu vodou byl otevřeným průlezem aparátu zasažen výronem vody a horké páry 

na hlavě a horní polovině těla. 
629 Ve smyslu ustanovení § 432 občanského zákoníku z roku 1964 (v současnosti upraveno v rámci ustanovení                    

§ 2925 občanského zákoníku. 
630 Ve smyslu ustanovení § 444 odst. 3) písm. b) občanského zákoníku z roku 1964. 
631 Tudíž mají za následek akceptaci dovolání podle ustanovení § 237 OSŘ. 
632 Dříve ustanovení § 378 odst. 1 Zákoníku, resp. v současnosti ustanovení § 271i odst. 1 Zákoníku práce. 
633 Srov. ustanovení § 2959 občanského zákoníku. 
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osoby za stanovených podmínek. V prvním případě nárok vzniká, zemře-li zaměstnanec 

následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání [§ 375 odst. 1 písm. c) zák. práce],                         

v případě druhém tento způsob a rozsah náhrady (srov. marginální rubriku uvozující § 442                

a násl. obč. zák.) závisí na tom, zda úmrtí blízké osoby lze co do základu podřadit pod některou 

ze skutkových podstat odpovědnosti za škodu podle ustanovení § 420 a násl. obč. zák., tedy                    

v posuzovaném případě - jak uvažovali žalobci pod ustanovení § 432 obč. zák. o odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným…“  

Podle Nejvyššího soudu ČR „soudní judikatura rozhodně nepřipouští, aby v případě, 

kdy je nárok na náhradu škody kryt dvěma odpovědnostními skutkovými podstatami, uplatnil 

poškozený subjekt nárok z té skutkové podstaty, kterou si vybere.“634 

Posuzovaný případ je třeba odlišovat od situace, kdy v důsledku stejné škodní události 

vznikne odpovědnost dvou subjektů, tj. nárok na náhradu škody proti zaměstnavateli na straně 

jedné a nárok na náhradu škody z téže škodní události proti tomu, kdo za ni odpovídá ve smyslu 

civilněprávní (občanskoprávní) úpravy na straně druhé; v této situaci konkurence nároků platí, 

že tyto nároky vedle sebe obstojí a poškozená osoba je oprávněna je uplatnit proti tomu 

odpovědnému subjektu, jejž si sama zvolí.635 

V situaci, kdy dojde k úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání a není-li jiným odpovědným subjektem z totožné škodní události než zaměstnavatel, 

lze nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých uplatnit toliko ve smyslu příslušných 

ustanovení zákoníku práce o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tudíž není 

možné, aby pozůstalý měl při uplatňování nároku náhradu nemajetkové újmy, resp. nároku na 

jednorázové odškodnění pozůstalých na výběr, jakým právním předpisem se tento nárok bude 

řídit. 

Nejvyšší soud ČR v posuzované věci rovněž odmítl názor, že v situaci, kdy Zákoník 

práce neupravuje jednorázové odškodnění pozůstalých zaopatřených dětí, má být uplatněný 

nárok posouzen jako satisfakce za vzniklou újmu na osobnostních právech podle obecné 

občanskoprávní úpravy.636, 637 

                                                 
634 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. listopadu 2015, sp. zn. 21 Cdo 1161/2014.  
635 Rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 25. června 1979 sp. zn. 1 Cz 85/79, uveřejněný pod publikačním číslem 

11/1982. 
636 Tj. ustanovení § 444 odst. 3 písm. b) občanského zákoníku z roku 1964, resp. aktuálně dle ustanovení § 2959 

občanského zákoníku. 
637 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. listopadu 2015, sp. zn. 21 Cdo 1161/2014.  
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Dlužno dodat k problematice k jednorázového odškodnění pozůstalých, že                               

ve veřejnoprávním systému úrazového pojištění zaměstnanců měl být nástupcem 

jednorázového odškodnění zaměstnanců dle Zákoníku práce „jednorázový příspěvek 

pozůstalému“ a měl náležet pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti; každému z nich 

ve výši 240 000 Kč.  

Jednorázový příspěvek pozůstalému měl v rámci systému úrazového pojištění 

zaměstnanců náležet i rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se zaměstnancem                         

v domácnosti, a to v úhrnné výši 240 000 Kč.638  

Na rozdíl od právní úpravy jednorázového odškodnění pozůstalých ve smyslu 

ustanovení § 378 odst. 1 Zákoníku práce ve znění účinném do 30. září 2015 (resp. i aktuálně  

ve smyslu ustanovení § 271i Zákoníku práce) nebyl zákonem o úrazovém pojištění 

zaměstnanců již explicitně formulován nárok na jednorázový příspěvek pozůstalému pro 

případ, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič.639  

Dlužno rovněž dodat, že v režimu služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých náleží pozůstalému manželovi příslušníka                     

a nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši 400 000 Kč, a každému rodiči příslušníka, 

jestliže s ním žil v domácnosti, ve výši 240 000 Kč.640  

V režimu služebního poměru vojáků z povolání jednorázové odškodnění pozůstalých 

přísluší pozůstalému manželovi a dítěti, které má nárok na sirotčí důchod z důchodového 

pojištění po zemřelém, a to každému ve výši třicetinásobku minimální mzdy. Jednorázové 

odškodnění pozůstalých ve výši třicetinásobku minimální mzdy rovněž náleží rodičům 

zemřelého vojáka, jestliže s ním žili ve společné domácnosti, resp ve stejné výši i v případě, že 

se zemřelým vojákem žil ve společné domácnosti pouze jeden rodič.641 Jedním z dílčích nároků 

na odškodnění pozůstalých po vojákovi zemřelém v důsledku služebního úrazu představuje 

dále jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých, toliko však pozůstalým po vojákovi, 

který zemřel následkem úrazu při činnostech uvedených v ustanovení § 120 odst. 1 až 3 zákona 

o vojácích z povolání. Na jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých má nárok pozůstalý 

manžel a každé pozůstalé dítě, které má nárok na sirotčí důchod z důchodového pojištění po 

zemřelém, dále osoby, které byly odkázány na vojáka výživou; není-li pozůstalého manžela ani 

                                                 
638 Ustanovení § 27 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
639 Ustanovení § 378 odst. 1 Zákoníku práce ve znění účinném do 30. září 2015. 
640 Jednorázové odškodnění pozůstalých se každoročně zvyšuje (poměrně k navýšení průměrné nominální měsíční 

mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za 

předminulý kalendářní rok); viz ustanovení § 109 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
641 Viz ustanovení § 124 zákona o vojácích z povolání. 
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pozůstalých dětí nebo osob, které byly odkázány na vojáka výživou, náleží jednorázové 

mimořádné odškodnění pozůstalých rodičům vojáka.642
 

 

6.3.5. Náhrada věcné škody 

 

Obdobně jako v případě poškození na zdraví vyvolané pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, jež nemá za následek smrt zaměstnance, a kdy nárok na odškodnění věcné škody 

přísluší samotnému zaměstnanci, i v případě smrtelného následku pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání je přiznáván nárok na odškodnění věcné škody, ke které došlo v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.  

Náhrada věcné škody je proto dalším z dílčích nároků na náhradu majetkové újmy 

směřující k odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, který náleží při poškození 

na zdraví, jež má za následek smrt zaměstnance.  

Nárok na náhradu věcné škody náleží pozůstalým po zemřelém zaměstnanci, resp. jeho 

dědicům; rozhodování o nároku na náhradu věcné škody je tedy zde vždycky předmětem 

dědického řízení.643  

Povaha nároku na náhradu škody při smrtelném pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání je koncipována stejně jako v případě škodní událostí bez smrtelného následku; 

z obsahového hlediska tedy lze odkázat na výklad v rámci 6.2.5 týkající se náhrady věcné škody 

náležející poškozenému zaměstnanci. 

Platí – stejně jako v případě nároku na náhradu věcné škody náležejícího poškozenému 

zaměstnanci dle ustanovení § 271e Zákoníku práce – pravidlo, podle něhož zaměstnavatel není 

povinen nahradit zaměstnanci škodu na dopravním prostředku, k jehož použití došlo ze strany 

zaměstnance bez souhlasu zaměstnavatele (při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním), jakož ani škodu vzniklou na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance 

potřebných pro výkon práce a použitých bez souhlasu zaměstnavatele.644 

                                                 
642 Viz a k výši jednorázového mimořádné odškodnění pozůstalých blíže viz ustanovení § 125 ve spojení 

s ustanovením § 120 zákona o vojácích z povolání. 
643 Ustanovení 271j Zákoníku práce; srov. obdobné ustanovení § 110 zákona o služebním poměru příslušníku 

bezpečnostních sborů ve vztahu ke služebnímu poměru příslušníků bezpečnostních sborů, přičemž zákon                       

o vojácích z povolání, pokud jde o náhrady při úmrtí vojáka následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání 

s nárokem na náhradu věcné škody se explicitně nepočítá (srov. ustanovení § 121). 
644 Ustanovení § 271j ve spojení s § 265 odst. 3 Zákoníku práce.  
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Věcnou škodou jakožto majetkovou újmu k odškodnění představuje jen taková újma, 

která se projevila na majetku pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poškozeného 

zaměstnance v době jeho smrti.645 

                                                 
645 To však nepředstavuje nárok manželky zemřelého zaměstnance na úhradu nákladů vynaložených na práce 

vykonávané po smrti jinou osobou a vykonávané předtím její manželem; tuto náhradu je možné přiznat jen jako 

náhradu na výživu pozůstalých; srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 30. června 1980, sp. zn. 4 Cz 

16/80, uveřejněný pod publikačním číslem 10/1983. 
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7. Institut zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání 
 

7.1. Obecně k institutu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele  
 

Institut zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání je nástrojem, jenž má zajistit, že ochrana zaměstnanců proti škodám 

jim způsobeným pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání bude efektivně zajištěna a že 

nebude záviset na takovým okolnostech, jakými je například solventnost odpovědného 

zaměstnavatele či jeho přístup (platební morálka).  

Pracovní právo a jeho ochranná funkce vyžadují, aby existoval obligatorní pojistný 

systém, který bude zaměstnancům jakožto slabší straně pracovněprávních vztahů garantovat, 

že skutečně bude realizováno odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v případě, 

kdy škodná událost nastane, ať již v podobě zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

za škodu v případě, kdy za škodu z pracovních úrazů a nemocí z povolání odpovídá sám 

zaměstnavatel – tak, jak je tomu dle stávající účinné právní úpravy – či v podobě 

veřejnoprávního systému úrazového pojištění, kdy za odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání odpovídá stát a realizuje jej prostřednictvím dávkového systému – tak, jak tomu 

mělo být dle zrušeného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

 Právní řád ČR v současnosti počítá s tím, že odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání bude i nadále součástí pracovního práva, resp. bude nadále realizováno za pomoci 

soukromoprávního obligatorního systému, resp. institutu zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu.  

 

7.2. Právní úprava zákonného pojištění a jeho charakteristika 
 

Stěžejním pilířem právní úpravy zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je ustanovení § 365, resp. § 365 odst. 1 

Zákoníku práce. Toto ustanovení blíže specifikuje právní úpravu, kterou se má řídit zákonné 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

s tím, že dle dikce tohoto ustanovení tomu tak má být do dne nabytí účinnosti jiné právní úpravy 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; počítá se 

s tím, že do budoucna může dojít k přijetí nové právní úpravy ve vztahu k problematice 
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pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání.646 

Podle tohoto ustanovení se řídí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ustanovením § 205d Zákoníku práce z roku 

1965,647 jakož i vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání648 

a zákonem č. 182/2014 Sb.649 

Podle ustanovení § 205d Zákoníku práce z roku 1965,650 s nímž tedy Zákoník práce        

ve smyslu ustanovení § 365 odst. 1 stále počítá, zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho 

zaměstnance jsou pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci                

z povolání pojištěni, a to u České pojišťovny a.s. či u Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna 

Insurance Group, resp. zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, jsou 

pro případ své odpovědnosti za škodu nebo nemajetkovou újmu při pracovních úrazech nebo 

nemocech z povolání pojištěni, a to u České pojišťovny, a. s.,651  pakliže s ní měli sjednáno toto 

pojištění k 31. prosinci 1992, resp. jinak Kooperativy pojišťovny, a. s., Viena Insurance 

Group.652, 653 

Bližší podmínky (a sazby pojistného) zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání stanoví vyhláška Ministerstva financí,654                 

a to konkrétně vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 

                                                 
646 O tom ostatně svědčí i zařazení tohoto ustanovení do přechodných ustanovení Zákoníku práce (Část 14; Hlava 

I); již se však nepočítá s „navrácením“ předvídaného, a nakonec nerealizovaného systému úrazového pojištění 

systému zaměstnanců, a to v duchu předchozího znění ustanovení § 365 odst. 1 Zákoníku práce, tj. ve znění 

účinném do nabytí účinnosti zákona č. 205/2015 Sb. 
647 Resp. ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb. 
648 Resp. ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb., vyhlášky č. 74/2000 Sb., vyhlášky č. 487/2001 

Sb. a zákona č. 365/2011 Sb. 
649 Resp. dle ustanovení § 365 odst. 1 Zákoníku práce „Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne nabytí 

účinnosti jiné právní úpravy pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

se řídí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

ustanovením § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. 

a zákona č. 220/2000 Sb., vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 

Sb., vyhlášky č. 98/1996 Sb., vyhlášky č. 74/2000 Sb., vyhlášky č. 487/2001 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb., a zákonem 

č. 182/2014 Sb.“ 
650 Resp. ustanovení § 205d odst. 1 Zákoníku práce z roku 1965. 
651 Resp. dříve České pojišťovny, akciové společnosti. 
652 Resp. dříve Kooperativy, československé družstevní pojišťovny, akciová společnost. 
653 Blíže viz ustanovení § 205d odst. 1 Zákoníku práce z roku 1965, jakož i ustanovení § 1 vyhlášky č. 125/1993 

Sb. 
654 Dle ustanovení § 205d odst. 7 Zákoníku práce z roku 1965. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/cast2h8.aspx#par205d


189 

 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání.655  

Zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance mají právo (ve smyslu 

ustanovení § 205d odst. 1 Zákoníku práce z roku 1965 v kontextu ustanovení § 365 odst. 1 

Zákoníku práce, jakož i ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb.), aby                       

z důvodu tohoto zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu nebo 

nemajetkovou újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za ně příslušná pojišťovna 

nahradila škodu nebo nemajetkovou újmu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání, a to v rozsahu, v jakém za ně zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce. 

Institut pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu je 

pojištěním zákonným, neboť vzniká, jsou-li splněné zákonem stanovené předpoklady. Nejde 

tudíž o smluvní pojištění, které by vznikalo na základě smlouvy, a proto není třeba uzavírat 

pojistnou smlouvu mezi povinným zaměstnavatelem a příslušnou pojišťovnou, jak by tomu 

bylo v systému smluvního pojištění, neboť právní základ závazkového právního vztahu mezi 

zaměstnavatelem a pojišťovnou plní právní úprava zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zákonné pojištění 

vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po celou dobu 

existence pojištěného zaměstnavatele. 

Institut zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou 

újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání přiznává zaměstnavateli vůči příslušné 

pojišťovně právo, aby za něj příslušná pojišťovna nahradila škodu nebo nemajetkovou újmu 

vzniklou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to v rozsahu, v jakém za 

ni zaměstnavatel odpovídá podle Zákoníku práce.656 Jedná se tedy ex lege o obligatorní pojistný 

vztah mezi zaměstnavatelem na straně jedné jakožto pojistníkem a současně pojištěným a 

příslušnou pojišťovnou jakožto pojistitelem, přičemž poškozený zaměstnanec je příjemce 

pojistného plnění, resp. oprávněnou osobou,657 ledaže zaměstnavatel nahradil škodu nebo 

nemajetkovou újmu (popř. jejich část) poškozenému zaměstnanci přímo; v takovém případě je 

zaměstnavatel (ve vztahu k příšlušné části nároku) sám příjemcem pojistného plnění,                          

resp. oprávněnou osobou.658 

                                                 
655 Dle ustanovení § 13 vyhlášky je počítáno se subsidiární použitelností občanského zákoníku. 
656 Ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
657 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 ve spojení s ustanovením (např.) § 2758, § 2766 a § 2770 občanského zákoníku. 
658 Srov. ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
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Na závěr této podkapitoly vhodné uvést, že některá ustanovení této vyhlášky jsou 

diskutabilní z hlediska ústavní konformity. Podle ustanovení § 205d odst. 7 Zákoníku práce 

z roku 1965 ve spojení s ustanovením § 365 odst. 1 Zákoníku práce bližší podmínky zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a sazby pojistného má stanovit vyhláškou Ministerstvo 

financí České republiky. Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy podle 

ustanovení čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR mohou vydávat na základě zákona vydávat právní předpisy, 

jsou-li k tomu zákonem výslovně zmocněny, mohou to však činit toliko v mezích zákona. Navíc 

povinnosti dle čl. 4 odst. 1 Listiny mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích 

(a jen při zachování základních práv a svobod).  

Diskutabilní v tom směru jsou některé povinnosti a sankce, jež předvídá vyhláška                  

č. 125/1993 Sb., aniž by k tomu existoval zákonný podklad, tj. obecně, zda Ministervo financí 

při tvorbě toto podzákonného předpisu se drželo v mezích zákona, které jsou buď vymezeny 

výslovně, anebo vyplývají ze smyslu a účelu zákona.659 Problematické je především ustanovení 

§ 3 vyhlášky, podle něhož pojišťovna nahradí náklady soudního i mimosoudního projednávání 

vedeného v souvislosti se škodní událostí jen tehdy, pokud se k jejich úhradě písemně zavázala, 

dále rovněž ustanovení § 8 písm. d) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 2 vyhlášky, podle níž je 

povinností zaměstavatele nepřistoupit bez souhlasu pojišťovny na uzavření soudního smíru, 

resp. z toho vyplývající možný sankční následek v tom směru, že pojišťovna není povinna plnit, 

pakliže zaměstnavatel bez souhlasu pojišťovny uzavře soudní smír (blíže viz další výklad). 

V tom směru je na obecných soudech, aby případnou protiústavnost toho či onoho ustanovení 

této vyhlášky řešily postupem dle čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR.  

 

7.3 Rozsah zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele  
 

V souvislosti s institutem zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu je 

třeba se zabývat otázkou rozsahu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu     

a nemajetkovou újmu, tj. v jakém rozsahu má zaměstnavatel nárok, aby za něj příslušná 

pojišťovna nahradila újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání. Jak již výše zmíněno, podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb. zaměstnavatel 

má právo, aby za něj příslušná pojišťovna nahradila škodu a nemajetkovou újmu, která vznikla 

zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v rozsahu, v jakém za ně 

zaměstnavatel odpovídá podle Zákoníku práce. 

                                                 
659 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26.srpna 2010, sp. zn. III. ÚS 101/05. 
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Institut zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele tak zajišťuje náhradu škody 

a nemajetkové újmy příslušnou pojišťovnou za zaměstnavatele vůči poškozenému zaměstnanci, 

kterou utrpěl v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to v rozsahu, ve kterém 

zaměstnavatel za škodu zodpovídá s tím, že umožňuje toliko náhradu jednotlivých dílčích 

nároků, na jejichž úhradu zaměstnanci vzniká nárok při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání dle Zákoníku práce,660 tj. náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní 

neschopnosti, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání 

invalidity, náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, náhradu účelně vynaložených 

nákladů spojených s léčením, náhradu věcné škody, náhradu přiměřených nákladů spojených 

s pohřbem, náhradu nákladů na výživu pozůstalých a jednorázové odškodnění pozůstalých. 

Institut zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele však neprokrývá všechny 

možné nároky zaměstnanců vzniklé v souvislosti s pracovními úrazy nebo nemocemi 

z povolání, resp. úrazovými ději či onemocněními, k nimiž došlo při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním. Úrazová pojišťovna tak např. nehradí za zaměstnavatele 

doplatek (doplatky) ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku, to za dobu převedení do 

výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením, jestliže byl zaměstnanec 

převeden na jinou práci, za niž přísluší nižší mzda nebo plat, a to z důvodů ohrožení nemocí           

z povolání dle ustanovení § 139 odst. 1 Zákoníku práce. 

Ani v případě, kdy dojde u zaměstnance k úrazovému ději či onemocnění, které není 

pracovním úrazem či není uznáno jako nemoc z povolání, nicméně je „alespoň“ založena 

obecná odpovědnost podle ustanovení § 265 odst. 1 Zákoníku práce, a to včetně jiné škody 

nebo nemajetkové újmy na zdraví než z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání             

ve smyslu ustanovení § 271n Zákoníku práce, institut zákonného pojištění nelze uplatnit. 

Ostatně podle ustálené judikatury tak „pro případ své obecné odpovědnosti za škodu 

podle ustanovení § 187 odst. 1 a odst. 2661 zák. práce662 zaměstnavatel není ze zákona (podle 

ustanovení § 205d odst. 1 zák. práce) pojištěn; poškozený zaměstnanec proto nemůže mít nárok 

na náhradu škody z důvodu této odpovědnosti přímo vůči pojišťovně, i když jeho zaměstnavatel, 

který mu odpovídá za tuto škodu, zanikl „bez právního nástupce.“663  

 

                                                 
660 Dle ustanovení § 271a a násl., resp. 271g a násl. Zákoníku práce. 
661 Dnes ustanovení § 265 Zákoníku práce. 
662 Tj. Zákoníku práce z roku 1965. 
663 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. února 2010, sp. zn. 21 Cdo 1924/2008. 
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Konkrétním a již dneska klasickým příkladem ze soudní judikatury v tom směru 

představuje problematika tzv. škody na dani, která může, resp. mohla zaměstnanci vzniknout 

v návaznosti na jím utrpěný pracovní úraz nebo nemoc z povolání, a založení odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu pracovních úrazech a nemocech z povolání, jakož i následně v této 

souvislosti s tím, že se zaměstnanec a zaměstnavatel ve smyslu ustanovení § 271m odst. 2 

Zákoníku práce664 dohodnou na jiném než obecně předepsaném způsobu vyplácení náhrady za 

ztrátu na výdělku či náhrady nákladů na výživu pozůstalých (tj. jinak než vždy jednou měsíčně), 

a kdy zaměstnanci může vzniknout škoda především s ohledem na progresivní zdanění příjmů 

ze závislé činnosti, resp. daně z příjmů fyzických osob.  

I náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti či po jejím skončení, 

jakož i náhradu na výživu pozůstalých je třeba považovat dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, za příjem ze závislé činnosti, který podléhá dani 

z příjmů fyzických osob. 

Podle judikatury „zaplatil-li zaměstnanec vyšší daň z příjmů fyzických osob jenom 

proto, že mu zaměstnavatel vyplatil náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti náležející mu za delší časové období po lhůtě splatnosti jednorázově, vznikla tím 

zaměstnanci škoda, za kterou zaměstnavatel odpovídá podle § 187 odst. 2 zák. práce.“665  

Podle Nejvyššího soudu ČR „…S ohledem na progresivní sazbu daně z příjmů (srov.             

§ 16 odst. 1 zákona) v závislosti na výši základu daně, může být následkem porušení povinnosti 

zaměstnavatele podle ustanovení § 205b odst. 3 zák. práce666 platit zaměstnanci náhradu za 

ztrátu na výdělku pravidelně jednou měsíčně také skutečnost, že zaměstnanec (poplatník) 

zaplatí na dani z příjmů ze zvýšeného základu daně vyšší částku, než by jinak – nebýt porušení 

této povinnosti – zaplatil, kdyby příjmy plynoucí zaměstnanci (poplatníkovi) z náhrady za ztrátu 

na výdělku byly pro účely zjištění základu daně zohledňovány v tom kalendářním roce 

(zdaňovacím období), za který náležely; tato újma, která zaměstnanci vznikla proto, že mu 

zaměstnavatel vyplatil náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

jednorázově za delší časové období a zaměstnanec z tohoto důvodu zaplatil vyšší daň z příjmů 

fyzických osob, představuje skutečnou škodu.“667 

                                                 
664 Resp. dříve ustanovení § 205b odst. 3 Zákoníku práce z roku 1965 či ustanovení § 382 odst. 2 Zákoníku práce 

v účinnosti do 30. září 2015. 
665 Tj. Zákoníku práce z roku 1965; dnes dle ustanovení § 265 odst. 2 Zákoníku práce. 
666 Tj. Zákoníku práce z roku 1965; v současnosti dle ustanovení § 382 odst. 2 Zákoníku práce. 
667 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.června 2005, sp. zn. 21 Cdo 2023/2004, uveřejněný pod publikačním 

číslem 10/2006. 
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V rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 1924/2008668 bylo potvrzeno, že  

škodu na dani – resp. škodu, která poškozenému zaměstnanci vznikne tím, že mu odpovědný 

zaměstnavatel vyplatí celou náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

naráz (jednou) za delší časové období, a tudíž musel s ohledem na progresivní způsob zdanění 

zaplatit vyšší daň z příjmů fyzických osob, než by zaplatil, kdyby mu zaměstnavatel platil 

předmětnou náhradu standardním způsobem, tj. pravidelně jednou měsíčně – je třeba považovat 

jako škodu, za kterou zaměstnavatel odpovídá z důvodu tzv. obecné odpovědnosti s tím, že pro 

případ své obecné odpovědnosti za škodu zaměstnavatel není ze zákona pojištěn.  

Zaměstnavatel není proto oprávněn požadovat, aby za něj příslušná pojišťovna uhradila 

tzv. škodu na dani vzniklou zaměstnanci jakožto škodu spadající do kategorie tzv. obecné 

odpovědnosti zaměstnavatele. Proto ani poškozený zaměstnanec nemůže mít nárok na náhradu 

škody z důvodu této odpovědnosti přímo vůči pojišťovně.669 

Pokud jde o otázku náhrady nikoliv samotné škody přímo způsobené poškozenému 

zaměstnanci samotným pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, nýbrž škody s touto 

primární škodou související, a jež se týká náhrady škody způsobenou náklady soudního či 

mimosoudního projednávání vedeného v souvislosti se škodní událostí; na úhradu těchto 

nákladů má zaměstnavatel – dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb. – nárok pouze 

v případě, že příslušná pojišťovna se k jejich úhradě zaváže.  

V tom směru je vhodné zmínit ve vztahu k tomuto ustanovení, resp. k otázce náhrady 

nákladů soudního či mimosoudního projednávání souvisejícího se škodní událostí způsobenou 

pracovním úrazem či nemocí z povolání judikaturu Nejvyššího soudu ČR, resp. rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. listopadu 2004,670 podle něhož navzdory obecnému pravidlu 

dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb. (zakotvujícího, že úrazová pojišťovna je povinna 

nahradit náklady soudního i mimosoudního projednávání vedeného v souvislosti se škodní 

událostí toliko v případě, že se k jejich úhradě písemně zavázala), v případě, kdy se zúčastnila 

úrazová pojišťovna soudního řízení o odškodňování pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

jako vedlejší účastník na straně zaměstnavatele, je povinna podle rozhodnutí soudu uhradit 

(společně a nerozdílně se zaměstnavatelem) zaměstnanci přisouzenou náhradu nákladů řízení, 

třebaže se k takové úhradě ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb. nezavázala.  

                                                 
668 Resp. Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. února 2010, sp. zn. 21 Cdo 1924/2008. 
669 A to, třebaže ve smyslu ustanovení § 205d odst. 8 Zákoníku práce z roku 1965 došlo k zániku zaměstnavatele 

bez právního nástupce.  
670 Resp. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. listopadu 2004, sp. zn. 21 Cdo 1859/2004; následně (ve výroku 

III. a IV.) zrušen nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 26.srpna 2010, sp. zn. III. ÚS 101/05. 
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Toto je dáno procesněprávním postavením vedlejšího účastníka v občanském soudním 

řízení dle OSŘ, podle něhož ten, kdo má právní zájem na výsledku řízení, je oprávněn se jej 

vedle žalobce nebo žalovaného zúčastnit.671 V řízení sice jedná za sebe, nicméně je současně 

nadán stejnými právy a povinnostmi jako účastník, jehož v řízení podporuje.672  

Podle Nejvyššího soudu ČR tak „V případě, že se soudního řízení pojišťovna účastní 

jako vedlejší účastník, má stejná práva a povinnosti jako účastník (srov. § 93 odst. 3 věty první 

o.s.ř) a tedy – podle rozhodnutí soudu – má právo na náhradu nákladů řízení, jestliže jí 

podporovaný zaměstnavatel jako účastník řízení ve sporu zvítězil, nebo povinnost zaplatit vedle 

zaměstnavatele (společně a nerozdílně s ním) náhradu nákladů řízení zvítězivšímu zaměstnanci. 

Vzhledem k tomu, že povinnost pojišťovny zaplatit spolu se zaměstnavatelem vítěznému 

účastníku (zaměstnanci) náhradu nákladů řízení vyplývá v tomto případě z její účasti v řízení 

před soudem jako vedlejšího účastníka, má tuto povinnost, i kdyby se k úhradě těchto nákladů              

ve smyslu § 3 vyhlášky písemně nezavázala.“673  

Ústavní soud ČR se však nálezem ze dne 26.srpna 2010,674 jímž došlo ke zrušení výše 

uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu ČR, vyslovil v tom směru, že s názorem Nejvyššího 

soudu ČR, podle něhož pojišťovna je povinna hradit zaměstnanci náklady soudního řízení jen 

tehdy, pokud se zúčastní na straně žalovaného zaměstnavatele soudního řízení jako vedlejší 

účastník podle § 93 OSŘ, nelze souhlasit; naopak ze zákona, resp. Zákoníku práce vyplývá, že 

je pojištěna celá částka odpovídající škodě (nemajetkové újmě), a to včetně příslušenství 

pohledávky vzniklé zaměstnanci z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,                      

resp. včetně částek vzniklých v důsledku toho, že zaměstnavatel nebo pojišťovna za 

zaměstnavatele včas neuhradili celou částku odpovídající dlužné částce bez soudního řízení,             

a to bez ohledu na to, zda se ve smyslu ustanovení úrazová pojišťovna zúčastnila jako vedlejší 

účastník řízení o odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

Vyhláška (Ministerstva financí) nemůže nezávisle na zákonu vyloučit určitou část škody 

nebo příslušenství zaměstnancovy pohledávky ze zákonného pojištění, pokud by tak alespoň 

obecně neučinil zákonodárce; ze zákona žádná možnost ministerstva zákonné pojištění omezit 

ve srovnání se zákonným rozsahem neumožňuje,675 toliko obecně umožňuje stanovení bližších 

podmínek pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu 

způsobenou zaměstnanci a bližší podmínky pojistného prostřednictvím vyhlášky Ministerstva 

                                                 
671 Viz ustanovení § 93 odst. 1 OSŘ. 
672 Blíže viz ustanovení § 93 odst. 3 OSŘ. 
673 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. listopadu 2004, sp. zn. 21 Cdo 1859/2004. 
674 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26.srpna 2010, sp. zn. III. ÚS 101/05. 
675 Ustanovení § 365 odst. 1 Zákoníku práce ve spojení s ustanovením § 205d Zákoníku práce z roku 1965. 
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financí.676 Navíc možný výklad rozsahu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

interpretovaný v kontextu ustanovení § 93 OSŘ, nikoliv toliko dle práva hmotného v souladu 

s ustanovením § 205d Zákoníku práce z roku 1965, nemá opodstatnění, resp. nedokáže řešit 

možnost, že se úrazová pojišťovna soudního řízení (jako vedlejší účastník) neúčastní, resp. 

v důsledku může vést k tomu, že úrazové pojišťovny přestanou na řízení o náhradě škody nebo 

nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání participovat. 

Na rámec výše uvedeného k rozsahu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

za škodu či nemajetkovou újmu dlužno poznamenat, že podle ustanovení § 4 vyhlášky                           

č. 125/1993 Sb. se zákonné pojištění nevztahuje na situaci, kdy se za škodu odpovědný 

zaměstnavatel dohodne s poškozeným zaměstnancem, resp. se toliko jednostranně zaváže, že 

mu uhradí škodu mu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání v částce vyšší, 

než k jaké je dle Zákoníku práce z titulu své odpovědnosti povinen; pojišťovna přitom není 

povinna za zaměstnavatele hradit tu část škody nebo nemajetkové újmy, k jejíž náhradě se 

zaměstnavatel zavázal nad rámec své odpovědnosti stanovené Zákoníkem práce nebo jinými 

právními předpisy, a to ani kdyby byl tento závazek zaměstnavatele vůči zaměstnanci obsažen 

v mezi nimi uzavřeném smíru schváleném soudem ve smyslu ustanovení § 99 OSŘ. 

Příslušná pojišťovna tak za zaměstnavatele nehradí tu část škody z pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání, která přesahuje výši škody, na kterou má poškozený zaměstnanec                 

ze zákona nárok, třebaže není na straně zaměstnavatele ani na straně zaměstnance pochyb, že 

s ohledem na konkrétní okolnosti pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je třeba 

postiženému zaměstnanci poskytnout odškodnění vyšší než zákonem předvídané a garantované 

ve smyslu právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

S tímto ustanovením nepochybně prakticky limitujícím faktickou možnost                                        

k „bohulibosti“ ze strany odpovědného zaměstnavatele při odškodňování pracovních úrazů                      

a nemocí z povolání nelze než souhlasit. Na straně jedné je sice žádoucí, aby zaměstnavatel 

(s ohledem na konkrétní okolnosti vzniklého pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a z toho 

pro zaměstnance vzniklých škodních následků) neváhal přistoupit k odškodňování pracovních 

úrazů nebo nemocí z povolání nad rámec stanovený právní předpisy; ostatně tím spíše, že ne 

vždycky z podstaty věci, tj. s ohledem především na jistou „umělost“ každé „odškodňovací 

právní úpravy“, zákonná úprava dokáže efektivně odškodnit celou skutečnou újmu, ať již 

majetkovou či nemajetkovou, kterou zaměstnanec při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

utrpěl.  

                                                 
676 Dle ustanovení § 205d odst. 7 Zákoníku práce. 
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Na straně druhé je však zřejmé, že není žádoucí, aby s ohledem na podstatu zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu (kdy za odpovědného zaměstnavatele je 

povinna odškodnit pracovní úraz nebo nemoc z povolání příslušná úrazová pojišťovna) došlo 

k přenášení odpovědnosti za rozhodnutí zaměstnavatele (a z toho vyplynuvšího závazku 

odškodnit poškozeného zaměstnance nad rámec stanovený právními předpisy), tj. povinnosti 

k náhradě z odpovědného zaměstnavatele na příslušnou pojišťovnu. 

Zaměstnavatel má však právo, aby za něho příslušná pojišťovna nahradila škodu nebo 

nemajetkovou újmu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,  

a to v rozsahu, v jakém za ně zaměstnavatel odpovídá podle Zákoníku práce, a to i tehdy, pakliže 

na majetek zaměstnavatele byl prohlášen konkurs ve smyslu insolvenčního zákona;677 

prohlášení konkursu nemůže mít dopad na povinnost příslušné pojišťovny ze zákonného 

pojištění (popřípadě dřívějšího smluvního pojištění) odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, v kontextu cíle sledovaného ustanovením § 365 odst. 

1 Zákoníku práce, resp. ustanovení § 205d Zákoníku práce z roku 1965 ve spojení s vyhláškou 

č. 125/1993 Sb., jímž je dosažení toho, aby  poškozenému zaměstnanci byla tímto způsobem 

zajištěna náhrada škody i pro případ platební neschopnosti zaměstnavatele.678, 679  

Dlužno podotknout, že z institutu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání vyplývá právo zaměstnavatele, aby za něho 

příslušná pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání s tím, že je nerozhodné, zda zaměstnanec je zaměstnán v pracovním poměru 

či v právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. na 

základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce.680 

Dlužno podotknout, že zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu či 

nemajetkovou újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se – ve smyslu ustanovení              

§ 205d odst. 1 Zákoníku práce z roku 1965 ve spojení s ustanovením § 365 odst. 1 Zákoníku 

práce – nevztahuje na organizační složky státu,681 což má za následek, že odškodnění 

                                                 
677 Resp. dříve podle zákona o konkursu a vyrovnání. 
678 Tím spíše v kontextu Úmluvu Mezinárodní organizace práce o odškodnění pracovních úrazů č. 17, uveřejněné 

sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí pod číslem 437/1990 Sb., resp. čl. 11, podle něhož 

„Vnitrostátní zákonodárství bude obsahovat ustanovení, která se zřetelem ke vnitrostátním podmínkám budou 

považována za nejvhodnější k tomu, aby se za všech okolností v případě platební neschopnosti zaměstnavatele 

nebo pojišťovatele zajistilo placení odškodnění osobám utrpěvším pracovní úraz nebo v případě smrti osobám na 

nich závislým.“ 
679 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. října 2017, sp. zn. 21 Cdo 2457/2017. 
680 Ustanovení § 271a odst. 1 či ustanovení § 271b odst. 3 Zákoníku práce. 
681  Organizačními složkami státu jsou např. jsou ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud ČR, soudy, 

státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář 

Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky nebo Grantová agentura České republiky, atd.; blíže viz 
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zaměstnanců organizačních složek států zabezpečuje sám stát z prostředků státního rozpočtu. 

Nevztahuje se ani na příslušníky bezpečnostních sborů a ozbrojených sborů vzhledem                      

ke zvláštní právní úpravě odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, jež je 

komplexně obsažena v zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 

předpisů682 a v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

7.4. Způsob poskytování plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti 
 

Ve smyslu ustanovení § 365 odst. 1 Zákoníku práce ve spojení především 

s ustanoveními § 205d Zákoníku práce z roku 1965 a § 2 odst. 1 a § 5 odst. 2 vyhlášky                          

č. 125/1993 Sb. může dojít k poskytnutí plnění poškozenému zaměstnanci buď přímo 

příslušnou pojišťovnou, popř. samotným zaměstnavatelem s tím, že příslušná pojišťovna 

následně refunduje odpovědnému zaměstnavateli to, co zaměstnavatel z titulu své zákonné 

odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání zaměstnanci přímo uhradil. 

V obou výše uvedených platí, že příslušná pojišťovna je povinna poskytnout plnění – ať 

již přímo zaměstnanci či refundačně odpovědnému zaměstnavateli – nejpozději do 15 dnů po 

skončení „šetření nutného ke zjištění rozsahu její povinnosti poskytnout plnění“. Šetření je 

přitom považováno za skončené okamžikem, kdy je dohodnuta výše náhrady škody, či jakmile 

obdrží pravomocné rozhodnutí o výši náhrady škody.683  

Lze se však domnívat, že druhá varianta, tj. prvotní uhrazení škody a nemajetkové újmy 

poškozenému zaměstnanci přímo odpovědným zaměstnavatelem a následná refundace 

příslušnou pojišťovnou představuje pro zaměstnavatele toliko fakultativní variantu. Toto je 

dáno dikcí ustanovení § 2 odst. 1 a § 5 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb.,684 jakož i podstatou 

institutu pojištění odpovědnosti blíže vymezenou obecnou a k zákonnému pojištění 

                                                 
vymezení dle ustanovení § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích. 
682 Ustanovení § 115 a násl. zákona o vojácích z povolání. 
683 Ustanovení § 6 vyhlášky č. 125/1993 Sb.  
684 Podle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky 125/1993 Sb. „Zaměstnavatel má právo, aby za něho pojišťovna příslušná 

podle § 1 (dále jen "pojišťovna") nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci            

z povolání, v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce. Nárok na náhradu škody                     

z události, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojišťovny (dále jen "škodná událost"), musí být 

poprvé uplatněn zaměstnavatelem u pojišťovny v době trvání zákonného pojištění, s výjimkou případů, kdy 

poškozený má právo na plnění přímo vůči příslušné pojišťovně.“ 

Podle ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky 125/1993 Sb. „Nahradil-li zaměstnavatel poškozenému škodu nebo její část 

přímo, má právo, aby jí pojišťovna po odečtení případné náhrady podle § 9 až 12 této vyhlášky vydala to, co by 

za ni jinak plnila poškozenému.“ 
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odpovědnosti zaměstnavatele za škodu subsidiární úpravou občanského zákoníku. Ostatně                   

i podle ustanovení § 2861 odst. 1 občanského zákoníku „Z pojištění odpovědnosti má pojištěný 

právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému škodu, 

popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem nebo smlouvou, vznikla-li povinnost 

k náhradě pojištěnému.“685  

Záleží tedy na odpovědném zaměstnavateli, zda ponechá v návaznosti na provedení 

„šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti poskytnout plnění“ na příslušné pojišťovně, aby 

za něj přímo zaměstnanci splnila nárok na náhradu škody a majetkové újmy vůči zaměstnanci, 

či zda zaměstnavatel sám provede úhradu zaměstnanci a následně se obrátí s nárokem na 

refundaci poskytnutého plnění zaměstnanci na příslušnou pojišťovnu.  

Pakliže však zaměstnavatel tohoto svého oprávnění využije, resp. poškozenému 

zaměstnanci nahradí jemu – pracovním úrazem nebo nemocí z povolání – způsobenou škodu 

a/nebo nemajetkovou újmu zcela či zčásti, např. ve snaze urychlit proces odškodnění 

zaměstnance s ohledem např. i na pomalý postup příslušné pojišťovny při realizaci šetření                   

ve smyslu § 6 vyhlášky č. 125/1993 Sb., popř. dokonce vzhledem k neochotě příslušné 

pojišťovny nárok zaměstnance na odškodnění akceptovat, může se mu stát, že pojišťovna 

následně odmítne refundovat zaměstnavateli to, co zaměstnavatel předtím poškozenému 

zaměstnanci sám uhradil. 

Při tomto postupu však by odpovědný zaměstnavatel měl předem velmi podrobně 

analyzovat, zda jsou naplněny zákonem stanovené předpoklady pro naplnění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání postiženému zaměstnanci a zda se povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové 

újmy nemůže zcela nebo zčásti zprostit, a to především ve smyslu ustanovení § 269 a 270 

Zákoníku práce, a to i v kontextu ustanovení § 10 vyhlášky č. 125/1993. 

V této souvislosti nutno doplnit, že z nároku zaměstnavatele, aby za něj příslušná 

pojišťovna uhradila škodu a nemajetkovou újmu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání, nelze dovozovat právo poškozeného svůj nárok na náhradu uplatňovat 

přímo vůči příslušné pojišťovně.686  

Institut zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 

nebo nemoci z povolání (resp. obecně soukromoprávní institut pojištění odpovědnosti                       

                                                 
685 Srov. obdobně Mikyska, M. Aktuální otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (II. Část), 

časopis Práce a mzda, 8/2011, str. 21-22. 
686 Na rozdíl od práva poškozeného dle (§ 9) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti                             

z provozu vozidla). 
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ve smyslu právní úpravy občanského zákoníku687) je konstruován jako právní vztah mezi 

zaměstnavatelem a pojišťovnou, kdy osobou oprávněnou v případě pojistné události není 

zaměstnanec poškozený pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, nýbrž pojištěný 

zaměstnavatel, tj. nárok na pojistné plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

za škodu svědčí pojištěnému zaměstnavateli s tím, že poškozený zaměstnanec je z hlediska 

institutu pojištění odpovědnosti toliko zákonným místem plnění.688 689 

Poškozený zaměstnanec tak zpravidla přímý nárok vůči pojišťovně zaměstnavatele 

nemá, tudíž musí svůj nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání uplatňovat vůči zaměstnavateli. Poškozenému zaměstnanci690 

vzniká právo na plnění proti pojistiteli, tj. příslušné pojišťovně toliko v případě, že při zániku 

zaměstnavatele nepřejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu na jiného 

zaměstnavatele; v takovém případě má poškozený (pozůstalý) právo přímo vůči pojišťovně, 

aby mu škodu nahradila v témže rozsahu, v jakém by mu ji byl povinen nahradit sám pojištěný 

zaměstnavatel.691 

To ostatně stvrzuje i judikatura, resp. dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne                       

23. března 2010692 „…Z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání má zaměstnavatel právo, aby za něj příslušná 

nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce                                                               

(srov. § 2 odst. 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů); přímý nárok vůči 

příslušné pojišťovně zaměstnanec nemá, nestanoví-li zákon jinak (srov. 205d odst. 8 zák. 

práce).“ 

Z toho však vyplývá, že pakliže odpovědný zaměstnavatel nevyhoví nebo neuzná 

zaměstnancem uplatněný nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy z titulu tvrzené 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu, resp. bude čekat na 

stanovisko pojišťovny, vystavuje se riziku, že zaměstnanec se svým nárokem obrátí na soud 

s tím, že celková výše nároku může narůst o náklady soudního řízení. 

                                                 
687 Tj. dle ustanovení § 2861 a násl. občanského zákoníku. 
688 Srov. Švestka, J. Dvořák, J. Fiala, J a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha : Wolters Kluwer, 

2014, str. 784. 
689 Srov. ustanovení § 2861 odst. 2 občanského zákoníku: „Poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli, 

jen bylo-li to ujednáno, anebo stanoví-li tak jiný zákon.“ 
690 Či pozůstalému. 
691 Ve smyslu ustanovení § 205d odst. 8 Zákoníku práce z roku 1965 (ve spojení s ustanovením § 365 odst. 1 

Zákoníku práce). 
692 Resp. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. března 2010, sp.zn. 21 Cdo 4593/2008.  



200 

 

Dlužno dodat, že v situaci, kdy příslušná pojišťovna hradí škodu nebo nemajetkovou 

újmu za zaměstnavatele, přičemž zaměstnanec nemá vůči pojišťovně přímý nárok (nejde-li                         

o případ dle ustanovení § 205d odst. 8 Zákoníku práce z roku 1965), úkony (opomenutí) 

realizované úrazovou pojišťovnou jsou ve vztahu k zaměstnanci přičítány zaměstnavateli. To 

má za následek skutečnost, že v případě prodlení pojišťovny s uspokojením nároku 

zaměstnance na odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání za prodlení ve vztahu 

k zaměstnanci odpovídá sám zaměstnavatel.  

Zastaví-li úrazová pojišťovna výplatu jednotlivých dílčích nároků na náhradu škody 

nebo nemajetkové újmy, odpovídá za škodu tím popř. zaměstnanci vzniklou zaměstnavatel.693 

Okolnost, že zaměstnavatel sám porušení povinnosti nezavinil, popř. postup pojišťovny při 

odškodňování pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nemohl ovlivnit, je naprosto 

irelevantní. Na újmu práv zaměstnance nemohou být případná opomenutí způsobená úrazovou 

pojišťovnou při poskytování náhrady škody za zaměstnavatele v důsledku prověřování 

okolností opravňujících k vyplácení nároků poškozenému zaměstnanci. Tím však není 

vyloučeno, aby zaměstnavatel se domáhal náhrady škody mu takto způsobené v důsledku 

nesprávného postupu pojišťovny při odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.694 

 

7.5. Povinnosti odpovědného zaměstnavatele  
 

Zaměstnavatel má dle vyhlášky č. 125/1993 Sb. celou řadu povinností nedílně 

spojených s jeho právem, aby příslušná pojišťovna za něj nahradila škodu a nemajetkovou újmu 

vzniklou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání s tím, že dodržení 

zaměstnavateli uložených povinností předurčuje, zda příslušná pojišťovna je za zaměstnavatele 

skutečně povinna poskytnout zaměstnanci plnění, tj. nahradit škodu a majetkovou újmu 

vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání či nikoliv, popř. zda je sice 

na straně jedné povinna plnit místo zaměstnavatele, na straně druhé je však současně oprávněna 

požadovat náhradu za pojišťovnou zaměstnanci poskytnuté plnění v přiměřené výši či ve výši 

poskytnutého plnění.  

Tento souhrn povinností vyhláška č. 125/2993 Sb. zahrnuje pod tzv. „Součinnost 

zaměstnavatele“;695 tímto způsobem, jakož i obsahem této součinnosti, tj. konkrétními 

                                                 
693 Např. vynaložení nákladů za právní služby advokáta nebo náklady soudního řízení spojené s vymáháním dlužné 

částky. 
694 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. března 2010, sp.zn. 21 Cdo 4593/2008 a rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 23. února 2017, sp. zn. 21 Cdo 630/2016.  
695 Ustanovení § 8 až 11 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 



201 

 

povinnostmi zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy či nemocemi z povolání696                              

a možnými důsledky pro případ nesplnění některé ze stanovených povinností ze strany 

zaměstnavatele je akcentován synallagmatický charakter právního vztahu mezi 

zaměstnavatelem na straně jedné a příslušnou pojišťovnou na straně druhé, a jež vyplývá 

z institutu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu 

způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Základní povinností pojištěného zaměstnavatele v tom smyslu je dbát, aby nenastala 

škodní událost. V této souvislosti a za tímto účelem je zaměstnavateli – prostřednictvím 

demonstrativního výčtu – uloženo, aby neporušoval povinnosti mající za cíl odvrácení nebo 

zmenšení nebezpečí tak, jak uloženo právními předpisy nebo na jejich základě, a ani nesmí trpět 

porušování těchto povinností ze strany třetích osob. Pakliže již dojde ke škodní události, je 

pojištěný zaměstnavatel povinen provést opatření umožnující minimalizaci škody.697  

Dále je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu notifikovat příslušné 

pojišťovně, resp. její příslušné organizační jednotce každé zvýšení nebezpečí, jež je 

zaměstnavateli známo a k němuž došlo po vzniku pojištění, jakož i vznik škodní události                         

a vyjádřit se k požadované náhradě a její výši, popř. zmocnit pojišťovnu, aby za něj v této věci 

jednala. Zaměstnavatel je rovněž povinen jí notifikovat, že došlo k zahájení trestního řízení 

v souvislosti se škodní událostí a informovat o jeho průběhu a výsledku, jakož i to, že došlo                  

k uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným zaměstnancem u soudu.698 

Součástí součinnostních povinností ze strany zaměstnavatele vůči příslušné pojišťovně 

je povinnost zaměstnavatele – v průběhu řízení o náhradu škody a nemajetkové újmy 

z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání – respektovat její pokyny, jakož ani bez jejího 

souhlasu nezavazovat se k úhradě promlčené pohledávky, jakož ani s poškozeným 

zaměstnancem neuzavřít soudní smír.699 

Jestliže v důsledku porušení povinnosti preventivně dbát, aby nenastala škodní událost, 

porušení notifikační povinnosti či porušení povinnosti respektovat při mimosoudním jednání o 

náhradě škody či nemajetkové újmy či v řízení o této náhradě (jak výše specifikováno) 

stanovené povinnosti,700 dojde ke „ztížení zjištění právního důvodu plnění, rozsahu nebo výše 

                                                 
696 Ať již ex ante či ex post. 
697 Ustanovení § 8 písm. a) vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
698 Blíže viz ustanovení § 8 písm. b) vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
699 Blíže viz ustanovení § 8 písm. c) až d) vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
700 Tj. ve smyslu ustanovení § 8 písm. a), b) nebo c) vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
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škody“, může po zaměstnavateli příslušná pojišťovna požadovat – a to až do výše poloviny 

částek vyplacených z důvodu pojistné události – přiměřenou náhradu.701   

  V případě, kdy v řízení o náhradě škody zaměstnavatel bez souhlasu příslušné 

pojišťovny nevznese námitku promlčení, nebo se zaváže uhradit pohledávku, která se stala 

z důvodu promlčení pohledávkou naturální, jakož i tehdy, kdy zaměstnavatel uzavře soudní 

smír, příslušná pojišťovna je dokonce oprávněna odepřít poskytnout plnění v plné výši, ledaže 

by k některému z těchto úkonů (jednání) zaměstnavatele dala souhlas.702 

Ve vztahu k možnosti příslušné pojišťovny odepřít poskytnutí plnění ve smyslu 

ustanovení § 9 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 8 písm. d) vyhlášky č. 125/1993 Sb. pro 

případ, že zaměstnavatel uzavře soudní smír se zaměstnancem bez souhlasu pojišťovny, je třeba 

brát v potaz skutečnost, že rozsah zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

nebo majetkovou újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je určen zákonem703 s tím, 

že vyhláška č. 125/1993 Sb. vydaná na základě zákonného zmocňovacího ustanovení                               

§ 205d odst. 7 Zákoníku práce z roku 1965 nemohla rozsah tohoto zákonného pojištění omezit. 

To znamená, že ustanovení § 9 odst. 2 (věty druhé) vyhlášky č. 125/1993 Sb. je třeba 

vykládat tím způsobem, že v rozsahu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání podle pracovněprávních předpisů je pojišťovna povinna nahradit 

škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou zaměstnanci za zaměstnavatele i v případě, kdy 

zaměstnavatel uzavřel soudní smír bez souhlasu pojišťovny. Úrazová pojišťovna z důvodu 

zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání však není povinna za zaměstnavatele hradit tu část 

újmy, k jejíž náhradě se zaměstnavatel zavázal nad rámec své odpovědnosti stanovené 

zákoníkem práce, a to ani v případě, že tento závazek zaměstnavatele vůči zaměstnanci je 

součástí mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a soudem schváleném smíru dle OSŘ.704  

V případě, kdy zaměstnavatel nebo jeho zaměstnanec způsobí škodu úmyslně, pod 

vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, popř. jeden z nich zvláště závažně poruší předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s tím, že toto porušení je v příčinné souvislosti se 

vznikem škody, jakož i v případě, kdy škoda vznikla v přímé souvislosti s výkonem činnosti 

provozované neoprávněně, v těchto případech je sice příslušná pojišťovna za zaměstnavatele 

povinna nahradit škodu a nemajetkovou újmu, jež vznikla zaměstnanci pracovním úrazem nebo 

                                                 
701 Ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
702 Blíže viz ustanovení § 9 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
703 Ve smyslu ustanovení § 205d odst. 1 Zákoníku práce.  
704 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. října 2017, sp. zn. 21 Cdo 2457/2017. 



203 

 

nemocí z povolání, nicméně je oprávněna po pojištěném zaměstnavateli požadovat náhradu až 

do výše za něj poskytnutého plnění.705  

Pojem „zvlášť závažné porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“ 

vyhláška č. 125/1993 Sb. ani pracovněprávní předpisy nedefinují; při posuzování otázky, zda došlo 

ke zvlášť závažnému porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnavatelem 

nebo jeho zaměstnancem, je nezbytné postupovat v každé věci individuálně, a to zejména                              

s přihlédnutím ke všem skutkovým zjištěním o okolnostech úrazu a o úrazovém ději.706  

                                                 
705 Blíže viz ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
706 Případné použití analogické interpretace předpisu upravujícího provoz na pozemních komunikacích na 

pracovněprávní vztah nepřichází v úvahu; pro pracovněprávní vztahy je typický charakter zvýšené ochrany života 

a zdraví poskytované zaměstnancům v rámci pracovněprávních vztahů a bezpečnost a ochrana zdraví při práci je 

vnímána jako součást pracovních podmínek. Je proto nezbytné v každém individuálním případě posuzovat, zda 

zaměstnavatel splnil svoji základní povinnost na tomto úseku v tom směru, že je povinen zajistit bezpečnost                          

a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví týkajících se 

výkonu práce; např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. srpna 2013. sp. zn. 23 Cdo 1003/1012; v dané věci 

šlo o to, že úrazová pojišťovna uplatnila u soudu nárok na zaplacení 218 608 Kč představující jednu polovinu 

náhrady škody vyplacené z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škody způsobené 

pracovním úrazem zaměstnanci zde žalovaného zaměstnavatele; k tomu došlo v návaznosti na pracovní úraz, 

k němuž došlo dne 10. září 2004 v zinkovně Čenkov provozované zaměstnavatelem, kdy při ponořování svařenců 

určených pro zinkování došlo k explozi par nahromaděných v jednom profilu, ten se roztrhl a tlak vyvrhl ze 

zinkovací vany roztavený zinek, přičemž roztavený zinek zasáhl rovněž zaměstnance zaměstnavatele, který                  

v důsledku toho utrpěl popáleniny II. a III. stupně, jež si vyžádaly jeden rok léčení. Úrazová pojišťovna vyplatila 

z titulu zákonného pojištění odpovědnosti žalované za škodu na zdraví z pracovního úrazu náhradu v celkové výši 

437 216 Kč.  

V této věci, základní právní otázkou jakožto předpoklad pro rozhodnutí ve věci, byla otázka, zda nedostatečné 

vybavení zaměstnance žalované ochrannými pomůckami a také jejich nedostatečné použití tímto zaměstnancem 

lze považovat za zvlášť závažné porušení předpisů o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci ve smyslu                               

§ 10 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 125/1993 Sb. Podle zjištění znalce zaměstnanec měl v době úrazu pouze běžný 

pracovní oděv, čepici a brýle, což nelze považovat za předepsané ochranné pomůcky. Jaké ochranné prostředky 

však zaměstnanec převzal, se však v řízení nepodařilo zjistit, tj. zda se jednalo o běžný pracovní oblek a běžnou 

pracovní obuv nebo o specializované ochranné prostředky proti požáru dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. V dané 

věci bylo zjištěno, že postižený zaměstnanec podstupoval při obsluze zinkovací pece značné riziko poškození 

svého zdraví (podle závěru znalce nelze riziko výbuchu pece zinkovací lázně nikdy zcela vyloučit). 

Bezpečnostními prvky zamezujícími výronu zinkové taveniny mimo prostor zinkovací pece pro případ, že                             

k výbuchu dojde, byly podle závěru znalce bezpečnostní expanzní klapky na peci zinkovací lázně a použití 

pancéřového bezpečnostního skla na okna její bočnice; na předmětné peci zinkovací lázně nebyly instalovány 

žádné bezpečnostní expanzní klapky a okna byla z obyčejného skla. V době úrazu pro bezpečnostní vybavení 

zinkovací pece neexistoval však žádný zákonný předpis ani technická norma ukládající instalování těchto 

bezpečnostních opatření; jejich absencí tudíž nemohlo dojít k naplnění zvlášť závažné porušení předpisů                          

o bezpečnosti a ochraně zdraví žalovanou. To však nezbavuje zaměstnavatele základní povinnosti ve smyslu 

ustanovení § 132 odst. 1 Zákoníku práce z roku 1965, resp. dnes ustanovení § 101 odst. 1 Zákoníku práce, resp. 

povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svého zaměstnance zabezpečujícího provoz zinkovací pece, u níž 

nelze riziko výbuchu nikdy zcela vyloučit, a to s ohledem právě na toto riziko možného ohrožení jeho života                    

a zdraví. S ohledem na nemožnost vyloučit nebezpečí výbuchu se měl zaměstnavatel zaměřit na použití osobních 

ochranných pracovních prostředků jeho zaměstnanci obsluhujícími pec, neboť právě při použití náležitých 

ochranných prostředků obsluhou pece zinkovací lázně, tj. oděvu, obuvi, čepice, případně přilby, obličejového 

štítku a rukavic nemůže (nemělo by) dojít k popálení s tak vážnými následky. Podle Nejvyššího soudu ČR v dané 

věci nedostatečnost použití náležitých ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem žalovaného 

zaměstnavatele při obsluze zinkovací pece představuje za daných okolností zvlášť závažné porušení předpisů                  

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci žalovanou nebo jejím zaměstnancem ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 

písm. b) vyhlášky č. 125/1993 Sb., a žalobkyně má z toho důvodu vůči žalované právo na náhradu plnění, které 

poskytla jejímu zaměstnanci z titulu pojištění odpovědnosti žalované za škodu způsobenou pracovním úrazem. 
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Postižní právo pojišťovny má skutečně stimulovat zaměstnavatele k dodržování 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a to právě prostřednictvím postihu za jejich 

zvláště závažné porušení; zaměstnavatel nese přitom důsledky jak toho, že porušil 

kvalifikovaným způsobem povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i v situaci, kdy škodu poškozenému způsobili 

kvalifikovaným porušením takových předpisů při plnění pracovních úkolů zaměstnavatele jeho 

zaměstnanci.707 

Právo požadovat po odpovědném zaměstnavateli náhradu za poskytnuté plnění může 

příslušná pojišťovna i tehdy, jestliže škoda byla způsobena „zaviněným porušením pracovních 

povinností v pracovněprávních vztazích“; v takovém případě je právo na náhradu za poskytnuté 

plnění limitováno výší náhrady škody a nemajetkové újmy, kterou „může zaměstnavatel 

požadovat na odpovědném zaměstnanci podle pracovněprávních předpisů.“708 

Vyhláška č. 125/1993 Sb. jakožto součást povinností zaměstnavatele považuje                              

i povinnost zaměstnavatele řádně platit pojistné s tím, že i neposkytování součinnosti v tom 

směru sankcionuje. Zaměstnavatel sice má – na straně jedné – právo požadovat, aby za něj 

příslušná pojišťovna nahradila škodu nebo nemajetkovou újmu, která vznikla zaměstnanci při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, na straně druhé příslušná pojišťovna má vůči 

zaměstnavateli, který byl v době výplaty pojistného plnění v prodlení s placením pojistného, 

právo na úhradu až do výše plnění, které vyplatila z důvodu pojistných událostí vzniklých                       

v době, za kterou nebylo zaplaceno pojistné.709 

V případě, že poškozenému zaměstnanci za způsobenou škodu a nemajetkovou újmu 

někdo odpovídá, následně po provedení úhrady přechází ze zaměstnavatele na příslušnou 

pojišťovnu právo na náhradu škody a nemajetkové újmy vůči dané odpovědné osobě. V této 

souvislosti je zaměstnavateli uloženo, aby toto právo na náhradu ve prospěch oprávněné 

příslušné pojišťovny zabezpečil; pakliže tuto povinnost jako jednu ze součinnostních povinností 

nesplní, může po něm pojišťovna požadovat náhradu do výše poskytnutého plnění.710 

 

 

 

 

 

 

                                                 
707 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. září 2016, sp. zn. 32 Cdo 3790/2014. 
708 Blíže viz ustanovení § 10 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
709 Ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
710 Ustanovení § 11 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 



205 

 

7.6. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a pojistný systém 
 

Nedílnou součástí institutu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

a nemajetkovou újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a finančním imperativem                

a předpokladem existence tohoto systému je pojistný systém, tj. povinnost hradit pojistné, 

z něhož se následně uspokojují nároky oprávněných osob.  

I soukromoprávní (obligatorní) systém zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele – obdobně jako v případě realizace veřejnoprávního (dávkového) systému 

úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví způsobené pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání – vyžaduje ke své existenci jistou finanční dotaci, která se zabezpečuje 

na principu solidární povinnosti všech zaměstnavatelů v podobě hrazení pojištění ve prospěch 

příslušné pojišťovny, resp. příslušných pojišťoven, jež v případě pojistné události,                             

resp. poškození zdraví způsobené pracovním úrazem nebo nemoci z povolání a z toho                             

v příčinné souvislosti vzniklých následků, tj. některého či některých z jednotlivých dílčích 

nároků na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, poskytne tomu odpovídající pojistné plnění. 

V návaznosti na ustanovení § 205d odst. 1 Zákoníku práce z roku 1965 (na který se 

odvolává ustanovení § 365 odst. 1 Zákoníku práce), podle něhož každý zaměstnavatel 

zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance je pro případ své odpovědnosti za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání pojištěn, je uloženo zaměstnavatelům platit 

pojistné.711 V této souvislosti je povinnému zaměstnavateli uložena notifikační povinnost 

oznámit zaměstnání každého nového zaměstnance;712 není přitom rozhodné, v jakém 

pracovněprávním vztahu zaměstnanec závislou práci vykonává. Zaměstnavatel je povinen za 

zaměstnance platit pojistné po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu zaměstnance.  

Výše pojistného, jež musí zaměstnavatel hradit, se určuje ze základu stanoveného 

shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení                         

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tj. ve smyslu zákona č. zákona č. 589/1992 Sb.,              

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů. Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za 

uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců zaměstnávaných zaměstnavatelem v tom 

období s tím, že k výpočtu se použije příslušná sazba tak, jak specifikována v příloze č. 2 

                                                 
711 Ustanovení § 12 odst. 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb. ve spojení s ustanovením § 205d odst. 7 Zákoníku práce 

z roku 1965. 
712 Blíže viz ustanovení § 12 odst. 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
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vyhlášky č. 125/1993 Sb., a to v závislosti na převažující základní činnosti tvořící předmět 

podnikání zaměstnavatele. Pojistné se platí čtvrtletně.713  

Pojistné si vypočítává sám zaměstnavatel, přičemž za správnost výpočtu pojistného                   

a jeho zaplacení je odpovědný zaměstnavatel.714 V případě, kdy zaměstnavatel včas a řádně 

pojistné nezaplatí, zvyšuje se pojistné o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc.715 

Dlužno podotknout, že v případě, kdy zaměstnavateli, který v předcházejícím čtvrtletí 

nezaměstnával žádného zaměstnance, vznikne povinnost platit pojistné na toto pojištění, uhradí 

zaměstnavatel první pojistné vypočítané ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení 

vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti pro dané čtvrtletí, a to zpětně, nejpozději do konce prvního měsíce následujícího 

čtvrtletí a současně dopředu.716  

První pojistné je placeno de facto dvakrát, a to jednou zpětně za uplynulé období,                        

v němž zaměstnavatel byl pojištěn (nicméně neznal vyměřovací základ, a tudíž nemohl pojistné 

vypočítat); druhá platba prvního pojistného je určena k úhradě pojištění na následující pojistné 

období, tj. další čtvrtletí.717  

 

7.7. Institut zákonného pojištění odpovědnosti v kontextu práva EU 
 

Jak již bylo výše uvedeno, podle ustanovení § 205d Zákoníku práce z roku 1965                          

ve spojení s § 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb. zaměstnavatelé (zaměstnávající alespoň jednoho 

zaměstnance) jsou pro případ své odpovědnosti za škodu (a nemajetkovou újmu) při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání ze zákona obligatorně pojištěni s tím, že je explicitně předvídána 

realizace tohoto pojistného systému u dvou úrazových pojišťoven, a to u České pojišťovny a.s. 

či u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.718  

                                                 
713 Ustanovení § 12 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
714 Ustanovení § 12 odst. 7 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
715 Ustanovení § 12 odst. 9 vyhlášky č. 125/1993 Sb.; srov. ustanovení § 12 odst. 8 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
716 Ustanovení § 12 odst. 4 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
717 Blíže viz Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Pracovní úrazy a nemoci z povolání; trvale dostupné 

na https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele. 
718 Podle dle ustanovení § 205d odst. 1 Zákoníku práce z roku 1965 „Zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň 

jednoho zaměstnance jsou pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

pojištěni (dále jen "zákonné pojištění") u České pojišťovny, akciová společnost, pokud s ní měly sjednáno toto 

pojištění k 31. prosinci 1992. Ostatní zaměstnavatelé jsou pojištěni u Kooperativy, československé družstevní 

pojišťovny, akciová společnost, případně jejího právního nástupce v České republice (dále jen "pojišťovny"). To 

se nevztahuje na organizační složky státu.“ 

Podle ustanovení § 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb. (odst. 1) „Zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen "zákonné pojištění") jsou pojištěny a) u České 

pojišťovny, a. s., ti zaměstnavatelé, kteří s ní měly sjednáno toto pojištění k 31. prosinci 1992; takto pojištěni jsou 

i zaměstnavatelé, na které přejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu při vzniku právního nástupce 

těchto zaměstnavatelů, b) u Kooperativy, pojišťovny, a. s., ostatní zaměstnavatelé“; (odst. 2) „Není-li právního 

https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele


207 

 

V kontextu koexistence ČR a jejího právního řádu v širším právním prostoru práva EU 

a z toho vyplývajících, resp. z právního řádu EU pro členské státy vyplývajících povinností, 

zejména – s ohledem na povahy věci – pravidel fungování vnitřního trhu a tzv. čtyř základních 

svobod vnitřního trhu, jakož i politiky ochrany hospodářské soutěže, je velmi diskutabilní 

soulad s právem EU. 

Pochybnost ve vztahu k souladu institutu a systému odškodňování pracovních úrazů              

a nemocí z povolání, resp. konkrétně zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci v důsledku pracovních úrazů nebo 

nemocí z povolání vyvolává skutečnost, že ustanovením § 365 Zákoníku práce ve spojení 

s ustanovením § 205d Zákoníku práce z roku 1965, jakož i vyhláškou č. 125/1993 Sb. 

(především s ohledem na ustanovení § 1 vyhlášky), je realizace zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele ve vztahu k pracovním úrazům a nemocím z povolání svěřeno 

explicitně výhradně dvěma konkrétním pojišťovnám, dává jim tímto monopol v této oblasti 

pojišťovnictví, a tím z podstaty věci znemožňuje na tento relevantní trh přístup ostatním 

soutěžitelům, ať již z ČR, tak i z jiných států.   

Třebaže tento právní stav existuje již z doby, kdy ČR ještě nebyla členem EU,719 od 

okamžiku přistoupení ČR k EU je třeba jej posuzovat již ve světle členství EU a povinností, jež 

pro ČR z členství v EU vyplývají, především v kontextu tzv. principu loajality čili loajální 

spolupráce dle čl. 4 odst. 3 SEU,720 z něhož vyplývá pro členské státy dodržovat právo EU 

včetně povinnosti nepřijímat právu EU nesouladné právní normy, jakož i odstranit                              

popř. existující právní normy právu EU odporující.  

Lze se domnívat, že monopolizace realizace zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání odporuje právu EU, resp. čl. 49 a násl. SFEU, jakož i čl. 106 a násl. 

SFEU, popř. podpůrně i čl. 18 SFEU. 

                                                 
nástupce zaměstnavatele, který zanikl a) před 1. lednem 1993, má poškozený právo na plnění podle § 2 za škodu 

poprvé ohlášenou po 31. prosinci 1992 a dosud neuhrazovanou přímo vůči Kooperativě, pojišťovně, a. s., b) po 

31. prosinci 1992, má poškozený, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání po vzniku 

zákonného pojištění, právo na plnění podle § 2 přímo vůči té pojišťovně, u které byl pojištěn jeho zaměstnavatel 

před svým zánikem.“ 
719 Vyhláška č. 125/1993 Sb. provádějící ustanovení § 205d Zákoníku práce z roku 1965 nabyla účinnosti dne                   

22. dubna 1993. 
720 Čl. 4 odst. 3 SEU „Podle zásady loajální spolupráce se Unie a členské státy navzájem respektují a pomáhají si 

při plnění úkolů vyplývajících ze Smluv. Členské státy učiní veškerá vhodná obecná nebo zvláštní opatření k plnění 

závazků, které vyplývají ze Smluv nebo z aktů orgánů Unie. Členské státy usnadňují Unii plnění jejích úkolů a zdrží 

se všech opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů Unie.“ 
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Čl. 49721 až 55 SFEU zakotvují svobodu usazování, tj. v podstatě svobodu volného 

pohybu podnikatelů v EU, resp. čl. 56722 až 62 SFEU zakotvuje svobodu volného pohybu 

služeb, jež jsou součástí širšího rámce vnitřního trhu EU.   

Podle čl. 107 SFEU odst. 1 jsou zakázány podpory poskytované v jakékoli formě státem 

nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že 

zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou neslučitelné s vnitřním trhem, 

pakliže ovlivňují obchod mezi členskými státy.723 

Čl. 18 SFEU724 je obecným ustanovením zakazujícím diskriminaci na základě státní 

příslušnosti, a jež se vztahuje na všechny politiky, resp. situace upravené právem EU;                              

z konstantní judikatury SDEU vyplývá, že článek 18 SFEU se samostatně uplatňuje pouze 

v situacích upravených právem EU, pro něž SFEU nestanoví zvláštní pravidla o zákazu 

diskriminace.725  

Vyhrazení realizace zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele pro případ 

pracovních úrazů a nemocí z povolání dvou vybraným komerčním pojišťovnám a z toho 

vyplývající znemožnění přístupu na tuto část relevantního vnitřního trhu v rámci ČR odporuje 

imperativům z výše uvedených ustanovení vyplývajících, tj. brání volnému pohybu osob 

(usazování) a služeb v rámci vnitřního trhu EU, jakož i představuje v podstatě nedovolenou 

veřejnou podporu, a tím je v rozporu se soutěžním právem, tj. politikou ochrany hospodářské 

soutěže.  

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu 

způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání totiž představuje 

                                                 
721 Podle výchozího čl. 49 SFEU upravujícího svobodu usazování „V rámci níže uvedených ustanovení jsou 

zakázána omezení svobody usazování pro státní příslušníky jednoho členského státu na území jiného členského 

státu. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřinných společností státními 

příslušníky jednoho členského státu usazenými na území jiného členského státu. 

Svoboda usazování zahrnuje přístup k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkon, jakož i zřizování a řízení 

podniků, zejména společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce, za podmínek stanovených pro vlastní státní 

příslušníky právem země usazení, nestanoví-li kapitola o pohybu kapitálu jinak.“ 
722 Podle výchozího čl. 56 SFEU upravujícího svobodu volného pohybu služeb „Podle následujících ustanovení 

jsou zakázána omezení volného pohybu služeb uvnitř Unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni 

v jiném členském státě, než se nachází příjemce služeb.  

Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem rozšířit použitelnost této kapitoly též na 

poskytovatele služeb, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a kteří jsou usazeni v Unii.“ 
723 Viz ustanovení čl. 107 odst. 1 SFEU; srov. obligatorní výjimky ze zákazu státních podpor dle čl. 107 odst. 2 

SFEU, jakož i fakultativní výjimky ze zákazu veřejných podpor dle čl. 107 odst. 3 SFEU. 
724 „V rámci použití Smluv, aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na 

základě státní příslušnosti. Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem přijímat předpisy 

zakazující takovou diskriminaci.“ 
725 Rozsudek SDEU ze dne 26. června 2003, sp. zn. C-422/01, bod 61 nebo dále např. rozsudek SDEU ze dne 

11. října 2007, sp. zn. C-443/06, bod 28. 
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zjevně komerční službu, která není vyňata z pravidel vnitřního trhu EU ani z pravidel 

hospodářské soutěže chránící zachování soutěžních pravidel na vnitřním trhu.  

Dlužno zmínit, že právo EU neukládá členským státům, zda pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele konstruovat jako systém komerční nebo inkorporovat do systému 

veřejnoprávního úrazového, resp. sociálního zabezpečení; třebaže sociální politika patří mezi 

evropské politiky,726 jde systémově o tzv. sdílenou politiku, která je však především s ohledem 

na značné rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy a zvláštní vlastnosti vnitrostátních 

právních předpisů v oblasti sociální politiky a sociálního zabezpečení založena na principu 

koordinace, nikoliv harmonizace. 

Dlužno podotknout, že dle práva EU v případě, kdy se členský stát rozhodne, že půjde 

formálně vzato cestou veřejnoprávního systému úrazového pojištění, avšak svěří provádění toto 

systému soukromým pojišťovnám, resp. pojišťovnám provádějícím pojištění na jejich vlastní 

riziko, vztahuje se na ně právo EU týkající se komerčního pojištění, resp. směrnice                                 

č. 92/49/EHS.727  

To znamená, že i když se nejedná o pojištění, které je součástí systému sociálního 

zabezpečení, ustanovení práva EU upravují problematiku přímého pojištění728 mohou být 

případně použitelná i na pojištění spadající do zákonného systému sociálního zabezpečení, jež 

nabízí pojišťovny na své vlastní riziko.729  

Zmíněnou problematiku je třeba posuzovat i prizmatem ustanovení čl. 106 SFEU 

upravujícího v rámci politiky ochrany hospodářské soutěže instituty tzv. veřejných podniků                

a podniků,730 kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva, jakož i podniků 

pověřených poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo ty, které mají povahu 

fiskálního monopolu.731  

                                                 
726 A to včetně problematik ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pracovních podmínek a sociálního 

zabezpečení  a sociální ochrany pracovníků; srov. čl. 4 ve spojení s čl. 153 SFEU, jakož i Nařízení Rady (ES) 

č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich 

rodiny pohybující se v rámci Společenství. 
727 Resp. směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících 

se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice 

o neživotním pojištění). 
728 Resp. jiného než životního.  
729 Rozsudek SDEU ve věci Komise v. Belgie ze dne 15. května 2000, sp. zn. C-206/98, bod 44.  
730 K pojmu podniku např. rozsudek SDEU ve věci Klaus Höfner and Fritz Elser v Macrotron GmbH ze dne                    

23. dubna 1991, sp. zn. Case C-41/90; bod 21: „It must be observed, in the context of competition law, first that 

the concept of an undertaking encompasses every entity engaged in an economic activity, regardless of the legal 

status of the entity and the way in which it is financed and, secondly, that employment procurement is an economic 

activity“. 
731 Čl. 106 odst. 1 zní: „Pokud jde o veřejné podniky a podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo 

výlučná práva, tyto státy nepřijmou ani neponechají v platnosti opatření odporující pravidlům Smluv, zejména 

pravidlům stanoveným v článcích 18 a 101 až 109.“  
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  Veřejný podnikem je třeba lze dle práva EU rozumět „jakýkoli podnik, nad nímž může 

veřejná moc přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv vlastnictvím takového podniku, 

svou finanční účastí v něm nebo pravidly, jimiž je řízen.“732  

„Podnikem s výlučnými právy“ lze rozumět takový podnik, jemuž členský stát uděluje 

práva prostřednictvím některého právního nebo správního nástroje, jímž je mu vyhrazeno právo 

na poskytování služby nebo vykonávání činnosti na určitém území.733  

„Podniky se zvláštními právy“ lze rozumět takové podniky, jimž členský stát uděluje 

práva, pakliže se jedná o omezený počet podniků, a to prostřednictvím některého právního nebo 

správního nástroje, který na určitém území omezuje počet těchto podniků, které jsou oprávněny 

poskytovat služby nebo vykonávat činnost podle jiných než objektivních, poměrných                                   

a nediskriminačních kritérií, na dva nebo více, nebo určuje podle takových kritérií několik 

konkurenčních podniků oprávněných poskytovat služby nebo vykonávat činnost, nebo přiznává 

jednomu nebo více podnikům podle takových kritérií právními nebo správními předpisy 

výhody, které výrazně ovlivňují schopnost jakéhokoli jiného podniku poskytovat stejné služby 

nebo vykonávat stejnou činnost na tomtéž území v zásadě za stejných podmínek.734 

Podniky, jimž členský stát udělí výlučná nebo zvláštní práva, jsou tak zvýhodněny vůči 

další soutěžitelům působícím na daném relevantním trhu EU. 

Zvláštní nebo výlučná práva ve smyslu čl. 106 odst. 1 SFEU představují taková 

oprávnění, která jednotlivé individuálně určené podniky staví do zvláštního postavení vůči 

                                                 
 čl. 106 odst. 2: „Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo ty, které mají 

povahu fiskálního monopolu, podléhají pravidlům obsaženým ve Smlouvách, zejména pravidlům hospodářské 

soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel nebrání právně nebo fakticky plnění zvláštních úkolů, které jim byly 

svěřeny. Rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, která by byla v rozporu se zájmem Unie.“; srov. k tomu 

ustanovení čl. 106 odst. 3 SFEU. 
732 Čl. 2 směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi 

členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků; přičemž „Má se za to, 

že veřejná moc má rozhodující vliv, pokud ve vztahu k určitému podniku přímo či nepřímo: i) drží většinu upsaného 

základního kapitálu takového podniku, ii) kontroluje většinu hlasů spojených s akciemi vydanými takovým 

podnikem nebo iii) mohou jmenovat více než polovinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu takového 

podniku.“ 
733 Čl. 2 směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006; resp. ve smyslu směrnice Komise 2002/77/ES 

ze dne 16. září 2002 o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb elektronických komunikací (čl. 1) jde o takový 

podnik, jemuž členský stát uděluje práva prostřednictvím některého právního nebo správního nástroje, jímž je mu 

vyhrazeno právo na poskytování služby elektronických komunikací nebo provádění činnosti v odvětví 

elektronických komunikací v dané zeměpisné oblasti. 
734 Čl. 2 směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006; resp. ve smyslu směrnice Komise 2002/77/ES 

(čl. 1) jde o takové podniky mající taková práva, jež členský stát uděluje omezenému počtu podniků 

prostřednictvím některého právního nebo správního nástroje, kterým v dané zeměpisné oblasti určuje nebo 

omezuje na dva či více počet podniků oprávněných poskytovat služby elektronických komunikací nebo provádět 

činnost v odvětví elektronických komunikací, aniž by dodržoval objektivní, přiměřená a nediskriminační kritéria, 

nebo uděluje podnikům, na základě jiných než uvedených kritérií, výhody zajištěné právními nebo správními 

předpisy, které podstatně ovlivňují schopnost jiných podniků poskytovat stejnou službu elektronických 

komunikací nebo provádět stejnou činnost v odvětví elektronických komunikací v téže zeměpisné oblasti za              

v zásadě stejných podmínek. 
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ostatním podnikům soutěžícím na příslušném trhu a z podstaty věci je způsobilé narušit nebo 

omezit existenci a fungování efektivní hospodářské soutěže na vnitřním trhu. 

Právo EU však existenci veřejných podniků, jakož i podniků, jimž členský stát přiznává 

zvláštní nebo výlučná práva, respektuje, současně však stanoví, že členské státy nesmí přijmout 

či neponechá v platnost ustanovení vnitrostátní práva odporující právu EU, zejména pravidlům 

na ochranu hospodářské soutěže ve smyslu ustanovení čl. 101 až 109 SFEU, tj. zákazu 

protisoutěžních dohod, zneužití dominantního postavení a regulace veřejných podpor,                   

jakož i ustanovení čl. 18 zakotvujícího obecně v rámci práva EU princip rovného zacházení, 

resp. tomu odpovídající v negativní perspektivě zákaz diskriminace na základě státní 

příslušnosti. 

Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu lze chápat jako 

podniky, které jsou pověřené poskytováním služeb hospodářské povahy podléhajících podle 

právo EU či vnitrostátního práva členských států specifickým povinnostem veřejné služby na 

základě určitého kritéria obecného zájmu; má se za to, že pojem služeb obecného 

hospodářského zájmu zahrnuje především určité služby poskytované velkými síťovými 

odvětvími, jako jsou doprava, poštovní služby, energetika a komunikace, jakož i na jakoukoliv 

jinou hospodářskou činnost podléhající povinnosti veřejné služby.735  

Podniky, která mají povahu fiskálního monopolu, představují podniky, kterým veřejná 

moc svěřila některá výlučná práva spojená s vybíráním poplatků.736 

Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo podniky, 

která mají povahu fiskálního monopolu jsou podrobeny pravidlům práva EU, zejména těm 

obsaženým v pravidlech hospodářské soutěže, „pokud uplatnění těchto pravidel nebrání právně 

nebo fakticky plnění zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny. Rozvoj obchodu nesmí být dotčen 

v míře, která by byla v rozporu se zájmem Unie.“737 

Zatímco v případě veřejných podniků nebo podniků, jimž členský stát udělil zvláštní 

nebo výlučná práva, členský stát nesmí přijmout nebo ponechat v platnosti jakákoliv opatření, 

která by i jen potenciálně mohla narušit hospodářskou soutěž na daném relevantním trhu 

v rámci vnitřního trhu EU, tj. v plné rozsahu podléhají pravidlům hospodářské soutěže,                          

ve vztahu k podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo 

                                                 
735 Pojem služeb obecného hospodářského zájmu či podniků pověřených poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu není vymezen v primárním právu EU; jako významné výkladové vodítko lze spatřovat 

v  tzv. Bílé knize Komise o službách obecného zájmu, resp. sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě EU                 

a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů (12. května 2004). 
736 Srov. obdobně Svoboda P. Úvod do evropského práva. 4. vydání. Praha : C.H. Beck, 2011, str. 306. 
737 Čl. 106 odst. 2 SFEU. 
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podnikům majícím povahu fiskálního monopolu, platí, že za určitých podmínek je možné se 

v kontextu čl. 106 odst. 2 SFEU odchýlit od pravidel hospodářské soutěže, a to za účelem 

„nalezení rovnováhy mezi zájmem členských států využít některé podniky, zejména podniky 

veřejného sektoru, jako nástroje hospodářské nebo sociální politiky a zájmem Společenství na 

dodržování pravidel hospodářské soutěže a zachování jednotnosti společného trhu.“738 

Pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. a Kooperativa, pojišťovna a.s. nejsou ve smyslu práva 

EU veřejnými podniky, podniky pověřenými poskytováním služeb obecného hospodářského 

zájmu739 nebo podniky, které mají povahu fiskálního monopolu.  

Lze se domnívat, že se jedná o entity spadajících pod ustanovení čl. 106 odst. 1 SFEU, 

resp. právnické osoby, jimž členský stát udělil zvláštní nebo výlučná práva, tj. v tom směru              

(jak výše specifikováno), že jim je vyhrazeno provádění zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele pro případ odškodňování újem způsobených zaměstnancům pracovními úrazy 

nebo nemocemi z povolání.  

Tudíž Česká republika byla povinna neponechat v platnosti opatření, resp. ustanovení 

vnitrostátního práva, resp. konkrétně ustanovení § 205d Zákoníku práce z roku 1965, dále 

ustanovení § 365 odst. 1 Zákoníku práce, jakož ani vyhlášku č. 125/1993 Sb. v tom znění, 

                                                 
738 Rozsudek ve věci Francie v. Komise ze dne 19. března 1991, sp. zn. C-202/88, bod 12; dále ze dne 23. října 

1997 ve věci Komise v. Nizozemsko, sp. zn. C-157/94, bod 39; dále ze dne 21. září 1999 ve věci Albany 

International BV a Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, sp. zn. C-67/96, bod 103. 
739 Existují názory, že Českou pojišťovnu, a.s. a Kooperativu, pojišťovnu a.s. by bylo možno za určitých okolností 

považovat za podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského významu; k tomu sněmovní tisk 

č. 1156; vládní návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců (včetně důvodové zprávy), trvale dostupný na 

http://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1156&CT1=0 

„…Podstatným znakem výkonu služeb obecného hospodářského zájmu je skutečnost, že naplňování dané služby 

není v členském státě uskutečnitelné v rámci účinné hospodářské soutěže, protože jiné podniky na trhu o výkon 

dané služby neprojevují zájem nebo neexistuje jiný subjekt, který by se na výkonu takové služby mohl podílet. Jako 

příklad služeb obecného hospodářského zájmu uvedl ve své judikatuře Evropský soudní dvůr následující oblasti: 

leteckou, dopravní, odvoz obecního odpadu, rozhlasové vysílání, financování služeb spojených s telefonní činností 

apod. V některých případech doktrinální výklad považuje za službu obecného hospodářského významu                                   

i poskytování služeb pojišťovacího charakteru u zákonem stanovených pojišťoven. K tomu, aby bylo možné Českou 

pojišťovnu, a.s. a Kooperativu, pojišťovnu a.s. považovat za podniky pověřené poskytováním služeb obecného 

hospodářského významu, by bylo nutné, aby na trhu pojišťovacích služeb neexistoval žádný jiný pojišťovací ústav, 

který by pojištění za škodu při pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání mohl poskytovat a realizovat. V roce 

1992, kdy došlo k zavedení zákonného pojištění, nebyly na pojišťovacím trhu v České republice jiné subjekty 

schopné realizovat výše uvedený úkol než právě Česká pojišťovna, a.s. a Kooperativa, pojišťovna, a.s., ani nebyly 

podmínky pro vytvoření nové instituce, která by mohla systém zákonného pojištění zajistit. V současné době se 

situace na pojišťovacím trhu výrazně změnila a existuje mnoho pojišťovacích ústavů, které by byly schopny 

takovýto druh pojištění pro stát zabezpečovat, nové instituce, která by mohla systém zákonného pojištění zajistit. 

V současné době se situace na pojišťovacím trhu výrazně změnila a existuje mnoho pojišťovacích ústavů, které by 

byly schopny takovýto druh pojištění pro stát zabezpečovat. Evropský soudní dvůr konstatoval, že výjimka dle                  

čl. 86 odst. 2 SES může být podniku udělena pouze v případě, pokud neexistuje jiný subjekt na trhu, který by byl 

danou službu schopen též zabezpečovat (rozsudek ESD C-258/78, Nungesser, SbSD 1982, str. 2015-2056). S 

ohledem na výše uvedené není právní úprava uvedená v § 205d zákoníku práce nadále udržitelná a je v rozporu      

s právem hospodářské soutěže ES.“ 
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v němž automaticky bez dalšího svěřuje privilegium na realizaci zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele ve prospěch dvou komerčních pojišťoven.  

Tím, že vnitrostátní právní řád ČR ve smyslu výše uvedených ustanovení zachovává 

pravidla, která znemožňují automaticky přístup ostatním soutěžitelům v oblasti pojišťovnictví 

k tomu druhu pojištění, tj. ani neumožňuje, aby se ostatní soutěžitelé, resp. zájemci ucházeli 

v rámci vyhlášené soutěže o udělení tohoto privilegia jakožto zvláštního nebo výlučného práva 

ve smyslu ustanovení čl. 106 odst. 1 SFEU, jedná se o stav, který zjevně porušuje toto velmi 

důležité ustanovení primárního práva směřující k ochraně svobodné hospodářské soutěže na 

vnitřním trhu.740  

Dlužno na závěr dodat, že zachováváním tohoto stavu, tj. monopolizace realizace tohoto 

institutu ve prospěch stanovených pojišťoven se Česká republika jako členský stát vystavuje 

riziku „spuštění“ institutu odpovědnosti členského státu za porušení práva EU,741 a to za pomoci 

jednoho z druhů tzv. přímých žalob, jež SDEU řeší, a to tzv. žaloby pro porušení povinnosti 

členského státu dle článků 258 až 260 SFEU.  

Toto řízení může iniciovat buď Komise či členský stát, a to za pomoci určovací žaloby, 

která se domáhá vyslovení, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá                      

ze zakládajících smluv, z čehož pro daný stát následně automaticky vyplývá povinnost přijmout 

opatření z rozsudku SDEU vyplývající. V případě následného nerespektování, resp. 

neprovedení opatření, která vyplývají z rozsudku SDEU, může být z podnětu Komise zahájeno 

řízení s členským státem, které může vyústit v uložení povinnosti členskému státu uhradit – za 

porušení povinnosti členského státu, resp. neprovedení opatření vyplývajících z rozsudku 

SDEU – paušální částku nebo penále, jež dotyčný členský stát je povinen uhradit.742 

Členský stát však odpovídá nejen za porušení práva EU ve vztahu k EU, ale logicky 

rovněž i ve vztahu k jednotlivcům v případě, že v důsledku protiprávního jednání, jež je 

přičitatelné členskému státu, je způsobena jednotlivcům škoda; za tuto škodu členský stát 

odpovídá a je povinen ji nahradit. Princip odpovědnosti členského státu za škodu způsobenou 

                                                 
740 Srov. sněmovní tisk č. 1156; vládní návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců (včetně důvodové zprávy), 

trvale dostupný na http://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1156&CT1=0. 
741 Primární právo EU (ve spojení významnou judikatorní rolí SDEU zakotvilo institut odpovědnosti členských 

států za porušení práva EU pro případ, že členské státy nesplní povinnost řádně uplatňovat právo EU na svém 

území, tj. především včas a řádně neprovedou implementaci směrnice do svých vnitrostátních právních řádu či 

vnitrostátní orgány a soudy nebudou správně používat, resp. aplikovat přímo použitelné právo EU. Je zřejmé, že 

bez vytvoření efektivního odpovědnostního a sankčního mechanismu ve vztahu k členským státům nelze 

dosáhnout efektivního působení práva EU na území členských států, tj. EU jako celku; blíže k této problematice 

např. Klíma, P. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU a její 

uplatňování na území České republiky in: Klíma, K. Odpovědnost veřejné moci. Metropolitan University Prague 

Press, 2013, str. 319-334. 
742 Blíže viz čl. 260 SFEU. 
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členským státem jednotlivci porušením práva EU byl dovozen judikaturou SDEU, a to v prvé 

řadě rozsudkem Francovich,743 následně rozvinutého především v rozsudku ve věci Brasserie 

du Pecheur a Factortame.744 

Jsou v podstatě dvě možnosti, teoreticky velmi jednoduché, jakými lze současný systém 

zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele pro případ odškodňování pracovních úrazů                   

a nemocí z povolání harmonizovat s právem hospodářské soutěže práva EU. 

O realizaci jedné z těchto variant, tj. realizaci odškodňovaní pracovních úrazů a nemocí 

z povolání prostřednictvím veřejnoprávního (sociálního) úrazového pojištění s vlastním 

systémem dávek, jež by bylo spravováno a realizováno státem, a to prostřednictvím České 

správy sociálního zabezpečení, byl již učiněn pokus, avšak v kontextu definitivního zrušení 

zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, jakož i zřejmě s ohledem na dosavadní přístup 

deklarovaném v ustanovení § 365 odst. 1 Zákoníku práce, se s ním do budoucnosti již nepočítá. 

V kontextu rezignace na vytvoření a realizaci odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání prostřednictvím veřejnoprávního systému sociálního pojištění s vlastním systémem 

poskytovaných dávek je zapotřebí nikoliv zcela změnit, ale toliko přizpůsobit aktuální 

komerční systém provádění odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání požadavkům 

práva EU, a to nejlépe zcela otevřít přístup k tomu trhu všem soutěžitelům oprávněným 

k poskytování pojišťovacích služeb, domácím, jakož i těch zahraničním, resp. působícím                     

i v rámci vnitřního trhu EU. 

Mám za to, že k zachovávání současného systému vyhrazujícího realizaci zákonného 

pojištění toliko vybraným pojišťovnám není především v kontextu práva EU žádný funkčně 

praktický či právní důvod, a to tím spíš v situaci, kdy udělení toho privilegia nepředcházela 

soutěž, v rámci které by na základě stanovených kritérií došlo k výběru ve vztahu k tomu 

pojišťovacímu produktu následně privilegovaných soutěžitelů (pojišťoven). 

                                                 
743 Resp. rozsudek SDEU ze dne 19. listopadu 1991 ve věci Andrea Francovich and Daniela Bonifaci                                      

a další vs. Itálie, sp. zn. C-6/90 a 9/90; Dle SDEU zásada odpovědnosti členského státu za škody způsobené 

jednotlivcům porušením práva EU, jež mu lze přičíst, je inherentní právnímu systému zakládajících smluv. „Plná 

účinnost právních předpisů EU by totiž byla narušena a ochrana práv, jež přiznávají, by byla oslabena, kdyby 

jednotlivci neměli možnost získat náhradu škody, jsou-li jejich práva narušena porušením práva EU přičitatelné 

členskému státu.“   
744 Resp. rozsudek SDEU ze dne ze dne 5. března 1996 ve věci Brasserie du Pêcheur SA vs. Německo a The Queen 

vs. A Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd a ostatní, sp. zn. C-46/93 a 48/93. 
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8. Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele 
 

8.1. Obecně ke zproštění odpovědnosti zaměstnavatele  
 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech 

a nemocech z povolání je objektivním odpovědnostním druhem, tj. tzv. odpovědností za 

výsledek, kdy k založení odpovědnosti není vyžadováno ani zavinění ze strany zaměstnavatele 

ani jakékoliv porušení právní povinnosti.  

Zaměstnavatel se však může – zcela nebo alespoň zčásti – zprostit odpovědnosti                           

ve smyslu ustanovení § 269 odst. 4 Zákoníku práce, pakliže prokáže skutečnosti blíže 

specifikované v ustanovení § 270 Zákoníku práce.  

Zaměstnavatel se zcela zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, 

prokáže-li, že škoda nebo nemajetková újma vznikla (i) tím, že postižený zaměstnanec svým 

zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně 

vyžadovány a kontrolovány, nebo (ii) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo                           

v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové 

újmě zabránit, pakliže tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.745 

V případě, kdy jedna ze skutečností byla toliko jednou z příčin škody nebo nemajetkové 

újmy, v takovém případě se zaměstnavatel zprostí povinnosti nahradit škodu nebo 

nemajetkovou újmu zčásti.746  

                                                 
745 Ustanovení § 270 odst. 1 Zákoníku práce.  
746 Ustanovení § 270 odst. 2 Zákoníku práce; k tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. srpna 2016, 

sp. zn. 21 Cdo 3792/2015; v této věci šlo skutkově o to, že došlo k pracovnímu úrazu u zaměstnance pracujícího 

u odpovědného zaměstnavatele na pozici „šéfmontér - koordinátor montáže“; dne 27. února 2003 došlo u něho při 

plnění pracovních povinností na odloučeném pracovišti zaměstnavatele (v areálu středního odborného učiliště) 

k úrazu (rozlomení kloubní chrupavky levého kolene), když  po vykonání „malé potřeby“ za vraty montážní haly, 

ve které vykonával práci, v místě u vchodu před halou uklouzl na neposypané přístupové cestě, v důsledku čehož 

se musel podrobit operacím s následnou rehabilitací, přičemž rozhodnutím příslušné okresní správy sociálního 

zabezpečení byl uznán „trvale občanem se změněnou pracovní schopností“. Zaměstnavatel následně odmítl 

odpovědnost za pracovní úraz s odůvodněním, že „zcela zprostil odpovědnosti dle § 191 odst. 1 písm. a) zákoníku 

práce“ (v současnosti ustanovení § 270 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce), resp. že zaměstnanec porušil pokyny 

zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na to, že zaměstnanec „k vykonání 

osobní potřeby, kterou před úrazem vykonal, nepoužil sociální zařízení, ale místo venku za halou“. 

Zaměstnanec uplatnil následně u soudu nárok na náhradu za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti,              

jakož i nárok na náhradu bolestného a za ztížení společenského uplatnění.  

Podle názoru odvolacího soudu (resp. rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. ledna 2015, sp. zn. 15 Co 

287/2011) z výpovědí svědků bylo zjištěno, že zaměstnavatel vydal pokyn o zákazu vstupu zaměstnanců za vrata 

montážní jámy (kromě případů naváženého materiálu), jakož i pokyn k užívání sociálního zařízení uvnitř budovy, 

dále i to, že obecným důvodem zákazu vstupu zaměstnanců za vrata montážní jámy byla skutečnost, že se jednalo 

o pozemek cizího subjektu, a dále i „bezpečnostní důvody z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci“,                          

resp., že neudržovaná přístupová cesta k vratům montážní jámy se upravovala zejména v zimním období pouze                     

u příležitosti příjezdu kamionu s materiálem a v ostatním čase nebyla udržována a že dodržování zákazu vstupu 
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Zaměstnavatel se dále zprostí zčásti povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou 

újmu, jestliže si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je 

zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci 

a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví.747  

Je vždy povinností zaměstnavatele – pro účely plného či částečného zproštění 

povinnosti nahradit postiženému zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání – tvrdit a prokázat, že byly splněny zákonem 

stanovené předpoklady pro plné či částečné zproštění povinnosti k náhradě škody způsobené 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, tj. např. že škoda nebo nemajetková újma vznikla 

postiženému zaměstnanci v důsledku opilosti či zneužití jiných návykových látek                                        

a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit. Povinnost tvrzení, povinnost 

důkazní a jim odpovídající důkazní břemeno ve vztahu k naplnění předpokladů pro plné či 

částečné zproštění odpovědnosti tak zatěžuje toliko zaměstnavatele a nemůže v průběhu řízení 

přejít na zaměstnance.748  

Jestliže se zaměstnavatel zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu 

zčásti, je povinen určit část, kterou nese zaměstnanec podle míry jeho zavinění. V případě 

                                                 
za vrata příslušní (dva) zaměstnanci kontrolovali (zamčení vrat); podle odvolacího soudu se nepodařilo zjistit 

důvod, proč byla vrata v den úrazu odemčena, přestože toho dne přes danou vrátnici  neprojel žádný kamion                       

s materiálem pro zaměstnavatele. Podle odvolacího soudu vstoupil-li zaměstnanec za vrata budovy, aniž by byl do 

montážní haly navážen materiál, porušil (a to bez ohledu na to, že vrata byla odemčena) pokyn svého nadřízeného. 

Podle odvolacího soudu se zaměstnavatel zprostil odpovědnosti za škodu vzniklou žalobci pracovním úrazem 

podle ustanovení § 191 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce z roku 1965 s ohledem na to, že zaměstnanec, který byl 

řádně seznámen s přístupovou cestou na své pracoviště přes vrátnici a budovu učiliště a s tím, že „má k dispozici 

sociální zařízení, kantýnu, šatnu apod.“, porušil pokyn žalovaného vstupovat za vrata montážní jámy v době, kdy 

byl navážen materiál (tudíž  nevstupovat za ně ani za účelem vykonání malé potřeby). 

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR (ze dne 25. srpna 2016, sp. zn. 21 Cdo 3792/2015) odvolací soud správně 

dovodil, že žalobcem zaviněné porušení pokynu žalovaného vstupovat za vrata montážní haly jen při navážení 

materiálu (a tedy nevstupovat za ně ani za účelem vykonání malé potřeby) je důvodem k tomu, aby se za pracovní 

úraz odpovědný zaměstnavatel zprostil odpovědnosti; s ohledem na všechny okolnosti, za nichž byl uvedený 

pokyn vydán a důvody jeho vydání („bezpečnostní důvody z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci“; 

neudržovaná přístupová cesta k vratům montážní jámy se upravovala zejména v zimním období pouze u příležitosti 

příjezdu kamionu s materiálem a jinak nebyla udržována), se jednalo o pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Odvolací soud však nesprávně dospěl k závěru, že se zaměstnavatel zcela zprostil odpovědnosti 

za újmu vzniklou žalobci pracovním úrazem. Podle Nejvyššího soudu ČR však zaviněné porušení pokynu                            

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebylo jediným důvodem újmy na zdraví (pokynu žalovaného 

vstupovat za vrata montážní haly pouze při navážení materiálu), nýbrž rovněž (ve smyslu zjištění odvolacího 

soudu) okolnost, že zaměstnavatel uvedeného dne „nezajistil uzamčení vrat, přestože se materiál nenavážel                         

a přestože právě jejich uzamykáním zajišťoval kontrolu dodržování uvedeného pokynu (byla-li by vrata uzamčená, 

žalobce by jimi nemohl opustit montážní halu a k jeho úrazu by nedošlo tak, jak k němu došlo).“ Tudíž za těchto 

okolností se odpovědný zaměstnavatel může zprostit odpovědnosti za újmu vzniklou zaměstnanci pracovním 

úrazem toliko zčásti. 
747 Ustanovení § 270 odst. 2 Zákoníku práce. 
748 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. prosince 1996, sp. zn. 2 Cdon 1265/96 uveřejněný v časopise 

Soudní judikatura pod číslem 34/1997. 
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částečného zproštění odpovědnosti zaměstnavatele z důvodu, že si zaměstnanec počínal                       

v rozporu s obvyklým způsobem chování, je povinností zaměstnavatele uhradit alespoň jednu 

třetinu škody nebo nemajetkové újmy.749 

Zaměstnavatel se však nemůže zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou 

újmu zcela ani zčásti v případě, kdy zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody 

hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec 

tento stav úmyslně nevyvolal.750 

Dlužno uvést, že dojde-li k pracovnímu úrazu při práci na stroji, který pro své nedostatky 

po stránce bezpečnosti neměl být vůbec v provozu, došlo na straně zaměstnavatele k porušení 

základních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v takovém případě by bylo                          

v rozporu s výchovným posláním ustanovení § 270 Zákoníku, aby se zaměstnavatel mohl (byť 

i jen částečně) zprostit své odpovědnosti za pracovní úraz s ohledem na to, že zaměstnanec 

svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti                      

a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly 

soustavně vyžadovány a kontrolovány.751  

Pro srovnání je vhodné uvést, že podle ustanovení § 111 zákona o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů bezpečnostní sbor se zprostí odpovědnosti za škodu, jestliže 

prokáže, že příslušník škodu způsobil porušením právních předpisů, služebních předpisů, 

rozkazů, nebo v důsledku požití alkoholického nápoje anebo v důsledku zneužití jiné návykové 

látky a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody, resp. zčásti, jestliže prokáže, že tyto 

skutečnosti byly jednou z příčin škody; výši náhrady škody určí služební funkcionář                                

s přihlédnutím k míře zavinění příslušníka.  

Oproti úpravě dle Zákoníku práce se pro případ částečného zproštění odpovědnosti 

zaměstnavatele nepočítá s povinností zaměstnavatele uhradit alespoň jednu třetinu škody nebo 

nemajetkové újmy, resp. v podstatě jakoukoliv minimální část škody nebo nemajetkové 

újmy.752 Nepočítá se explicitně v rámci služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

ani se zproštěním pro případ lehkomyslného jednání příslušníka, a to odlišně od právní úpravy 

výkonu závislé práce dle ustanovení § 270 odst. 2 písm. b) Zákoníku práce.753 

                                                 
749 Ustanovení § 270 odst. 3 Zákoníku práce. 
750 Ustanovení § 271 Zákoníku práce. 
751 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. července 2007, sp. zn. 21 Cdo 2372/2006 (blíže viz dále); v tom 

směru zmíněno, že argumentace dovolatelky (žalovaného zaměstnavatele), že zaměstnankyně „vzhledem ke svým 

zkušenostem musela být vědoma faktu, že stroj není technicky v pořádku“, zcela nepřípustným způsobem přenáší 

odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ze zaměstnavatele na zaměstnance.  
752 Ustanovení § 111 zákona o služebním poměru příslušníku bezpečnostních sborů. 
753 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů – na rozdíl od ustanovení § 271 Zákoníku práce 

– výslovně nekonstatuje, že bezpečnostní sbor se nemůže zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou 
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Podle ustanovení § 126 zákona o vojácích z povolání stát se zprostí odpovědnosti zcela, 

byla-li škoda způsobena tím, že poškozený voják zaviněným jednáním porušil právní nebo jiné 

předpisy anebo rozkazy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby, ačkoliv                  

s nimi byl řádně seznámen, nebo jestliže si poškozený voják přivodil škodu po požití 

alkoholických nápojů nebo po vědomém užití jiných návykových látek a služební orgán nemohl 

škodě zabránit, a jestliže tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody; jestliže tyto skutečnosti 

byly jednou z příčin škody, stát se zprostí odpovědnosti zčásti. Stát se nemůže zprostit 

odpovědnosti, utrpěl-li voják služební úraz při odvracení nebezpečí, které přímo hrozilo životu 

nebo zdraví, nebo škody, která hrozila státu, pokud voják tento stav sám úmyslně nevyvolal. 

Rovněž oproti úpravě dle Zákoníku práce se pro případ částečného zproštění odpovědnosti 

zaměstnavatele nepočítá s povinností zaměstnavatele uhradit alespoň jednu třetinu škody nebo 

nemajetkové újmy, resp. v podstatě jakoukoliv minimální část škody nebo nemajetkové 

újmy.754 

 

8.2. Pojem právních a ostatních předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti             

a ochrany zdraví při práci 

 

Jedním z předpokladů k tomu, aby se zaměstnavatel mohl zprostit povinnosti nahradit 

škodu nebo nemajetkovou újmu, je prokázání zaměstnavatele, že pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní 

předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl 

řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány.  

V této souvislosti je tedy nutno se blíže zabývat problematikou pojmů právních                              

a ostatních předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

8.2.1. Pojem právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

 

Pojem právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

je blíže vymezen v ustanovení § 349 odst. 1 Zákoníku práce; jsou jimi předpisy na ochranu 

života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 

                                                 
újmu zcela ani zčásti v případě, kdy zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli 

nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal. 
754 Ustanovení § 126 zákona o vojácích z povolání. 
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dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární 

ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, 

chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud 

upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Právní nebo ostatní předpis k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být 

konkrétní, tj. takový, který upravuje určitý způsob jednání anebo konkrétní způsob jednání 

zakazuje. Zaměstnavatel se může zprostit odpovědnosti za škodu nebo nemajetkovou újmu 

způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání toliko v případě, že                         

ze strany zaměstnance dojde k porušení konkrétní povinnosti vyplývající z právního nebo 

ostatního předpisu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu definice 

ustanovení § 349 odst. 1 Zákoníku práce. Porušení povinností všeobecného charakteru, které 

svým adresátům např. stanoví povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví 

a majetku, za následek plné či částečné zproštění odpovědnosti mít nemůže. 755 

Ostatně podle ustanovení § 270 odst. 4 Zákoníku práce zaměstnavatel se nemůže pro 

účely zproštění povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu odkazovat na to, že 

zaměstnanec porušil všeobecná ustanovení právních nebo ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle nichž si každý má počínat tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví jiných.756 

 

8.2.2 Pojem pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou – dle ustanovení                       

§ 349 odst. 2 Zákoníku práce – konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, 

kteří jsou mu nadřízeni.757 Pokyny slouží – tam, kde je to vhodné či nutné – k bližší specifikaci 

pravidel chování vyplývající z právních či ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.  

Zákon nevyžaduje písemnou formu těchto pokynů, tudíž k závaznosti pokynu postačí 

ústní forma jeho vydání nadřízeným vedoucím zaměstnancem.  Pokyn – stejně jako předpisy 

                                                 
755 Např. stanovisko Nejvyššího soudu ČSR, Cpj 37/74 či usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne  4. března 2009, 

sp. zn. 21 Cdo 576/2008 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. ledna 2006, sp. zn. 21 Cdo 606/2005. 
756 Ustanovení § 270 odst. 4 Zákoníku práce. 
757 Dle ustanovení § 11 Zákoníku práce se vedoucími zaměstnanci (zaměstnavatele) rozumějí ti zaměstnanci, kteří 

jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům 

pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím 

zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu. 
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k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – musí být konkrétní, resp. je nezbytné, aby 

upravoval určitý způsob jednání anebo konkrétní způsob jednání zakazoval. 

Právní relevanci proto má jakýkoli explicitní pokyn, ať je již učiněn písemně, nebo 

ústně, bez ohledu na svoji expresívnost, včetně toho, zda (a do jaké míry) jeho obsah odpovídá 

pravidlům společenských konvencí. Ustanovení 349 odst. 2 Zákoníku práce akcentuje 

konkrétnost pokynu s tím, že nejsou předepsány žádné další náležitosti, ať už jde o formu či 

obsah. „…Právní relevanci proto má jakýkoli výslovný pokyn, ať je již učiněn písemně, nebo 

ústně, bez ohledu na svoji expresívnost, anebo na to, do jaké míry odpovídá jeho obsah 

pravidlům společenských konvencí…“758 

Pokyn by měl být vydán a priori předem, nikoliv až v průběhu úrazového děje, 

nepředstavuje však problém, pakliže je vydán až ve chvíli, kdy nebezpečí může hrozit; smyslem 

pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je tomuto nebezpečí předejít. Nelze 

je vykládat toliko jako nějaké formalizované abstraktní poučování o pravidlech chování                         

v situacích, které mohou (popř.) v budoucnu nastat, ale rovněž jako praktický způsob, jakým 

usměrnit jednání podřízených tak, aby se vyhnuli možnému riziku reálně hrozícímu v průběhu 

výkonu práce při jiném způsobu chování.759 

Navzdory absenci formalizované povahy pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, v praxi bude vhodnější, aby nadřízenými vedoucími zaměstnanci tam, kde to 

                                                 
758 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. září 2012, sp. zn. 21 Cdo 2141/2011. 
759 Ibidem, resp. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. září 2012, sp. zn. 21 Cdo 2141/2011; v dané věci šlo 

skutkově o to, že zaměstnance pracoval u zaměstnavatele jako stavební dělník s tím, že 9. září 2002 s dalšími 

stavebníky dělníky participoval na zateplovacích pracích střešního pláště nové haly. V průběhu téhož dne usedl na 

trapézový plech zakrývající otvor v budovaném světlíku, následně si k němu přisedl jiný zaměstnanec, pročež 

plech neudržel váhu obou zaměstnanců, a oba propadli se z výšky cca deseti metrů.   

Žalovaný zaměstnavatel v dovolání mimo jiné namítal, že žalobce (zaměstnanec) jednal v rozporu s pokyny                         

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odvolací soud (rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové                  

ze dne 1. února 2011 sp. zn. 20 Co 432/2010) v tomto směru dospěl k závěru, že zvolání předáka (tak jak doslovně 

cituje Nejvyšší soud ČR „Kurva, nelezte tam na ty světlíky, můžete sletět.“) obsahující vulgární výraz není „dikcí 

předem poskytovaného poučení, nýbrž situační reakcí ve vypjaté chvíli, kdy již aktuálně hrozí nějaké nebezpečí.“ 

Podle odvolacího soudu maximálně lze z tohoto zvolání dovozovat, že docházelo k porušování bezpečnosti práce 

a nikterak toto zvolání (výkřik) není na místě vykládat tím způsobem, že jím došlo k realizaci pokynu (poučení) 

ze strany zaměstnavatele; dospěl proto k závěru, že žalovaný zaměstnavatel neseznámil řádně zaměstnance                        

s předpisy o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jejich znalost a dodržování soustavně 

nekontroloval,tudíž nemohlo dojít ani k plnému či toliko částečnému zproštění odpovědnosti za škodu; podle 

odvolacího soudu poškozený zaměstnanec žádný konkrétní předpis neporušil a řádné poučení                                                     

o bezpečnosti práce neobdržel.  

Podle Nejvyššího soudu ČR porušení určitého ustanovení právních či ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti                

a ochrany zdraví při práci (relevantní by byl toliko takový právní nebo ostatní předpis předepisující zaměstnancům 

určitý konkrétní způsob chování při práci na střeše haly porušený zaměstnancem v příčinné souvislosti se vznikem 

pracovního úrazu) nebylo prokázano, přichází však v úvahu v daném případě porušení pokynu k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; neztotožnil se závěrem odvolacího soudu, že zvolání předáka obsahující  

vulgární výraz není dikcí předem poskytovaného poučení. Podle Nejvyššího soudu ČR korektním pokynem                         

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci proto mohl být (pakliže byl učiněn) i výše citovaný velmi 

expresivní (resp. vulgární) výrok, protože tímto stanoví pro podřízené závazný způsob chování a vysvětluje důvod 

svého pokynu. 
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bude prakticky možné, byly vydávány pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v písemné formě, což může významně podpořit prevenci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

jakož i poskytnout zaměstnavateli důkaz o tom, že pokyn, k jehož porušení došlo ze strany 

postiženého zaměstnance, byl skutečně zaměstnavatelem, resp. nadřízeným vedoucím 

zaměstnancem vydán.  

 

8.2.3. Řádné seznámení zaměstnance s předpisy či pokyny a soustavné vyžadování                       

a kontrolování jejich znalosti a dodržování  

 

Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance při nástupu do práce s pracovním 

řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež 

musí při své práci dodržovat.760 

Zaměstnavatel je rovněž povinen zajistit zaměstnancům761 podle potřeb vykonávané 

práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle 

Zákoníku práce a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, 

výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik týkajících 

se jejich práce a pracoviště.762 

V případě, kdy zaměstnanec utrpí pracovní úraz nebo onemocní nemocí z povolání                      

a zaměstnavatel v řízení o náhradě škody prokáže, že škoda nebo nemajetková újma vznikla 

zaměstnanci tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní 

předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s tím, že musí být 

současně prokázáno, že byl s nimi řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně 

vyžadovány a kontrolovány, zprostí se zaměstnavatel povinnosti k náhradě škody nebo 

nemajetkové újmy (zcela či toliko zčásti). 

V souvislosti s požadavkem na zaviněné porušení právních nebo ostatních předpisů 

nebo pokynů k zajištění bezpečnosti či ochrany zdraví při práci podle ustálené judikatury musí 

být zkoumáno, zda postižený zaměstnanec vnímal náležitě předpis nebo pokyn k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zda mu především s ohledem na svoji duševní vyspělost 

porozuměl.763  

                                                 
760 Ustanovení § 37 odst. 5 Zákoníku práce.   
761 Zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně 

přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům. 
762 Ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) Zákoníku práce. 
763 Např. rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. ledna 1968, sp. zn. 4 Co 548/67, 

uveřejněné pod publikačním číslem 69/1968 či usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. března 2009,                                

sp. zn. 21 Cdo 576/2008; v případě prvně uvedeného rozhodnutí šlo skutkově o to, že došlo k pracovnímu úrazu 
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Přitom za řádné seznámení zaměstnance s předpisy či pokyny na ochranu bezpečnosti 

či ochranu zdraví při práci se nepovažuje postup zaměstnavatele, kdy toliko se omezí na to, že 

dá zaměstnanci k přečtení příslušné předpisy (pokyny); na tom nemění nic to, pakliže 

zaměstnanec by potvrdil, že s nimi byl seznámen.764 Samotná skutečnost, že postižený 

zaměstnanec svým podpisem stvrdil, že byl s nimi řádně seznámen, nemůže být nikdy 

dostatečným důkazem řádného seznámení ani toho, že postižený zaměstnanec byl „dostatečně 

při smyslech“ v průběhu seznamování, resp. že jim řádně porozuměl. Zaměstnavatel by tak 

vždycky měl zaměstnanci (v rámci důrazu kladeného na řádné seznámení) konkrétní předpisy 

či pokyny řádně vysvětlit. 

Specifickým případem je otázka nezbytnosti řádného seznámení zaměstnance 

s předpisy (pokyny) např. v situaci, kdy se jedná o zaměstnance, u něhož je řízení vozidla 

předmětem pracovního vztahu, resp. zda se zaměstnavatel zde může zprostit odpovědnosti                      

ve smyslu ustanovení § 270 Zákoníku práce s ohledem na to, že postižený zaměstnanec svým 

zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně 

vyžadovány a kontrolovány. 

Podle Nejvyššího soudu ČR „Při zkoumání, zda se zaměstnavatel podle ustanovení                         

§ 191 odst. 1 písm. a) zák. práce zprostil765 odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnance,                           

u něhož je řízení vozidla předmětem pracovního vztahu, osvědčuje seznámení zaměstnance                     

s dopravními předpisy již zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Vyžadování a kontrola znalostí a dodržování pravidel silničního provozu je svěřeno policii, 

kontrolu znalostí a dodržování těchto předpisů zaměstnavatelem není třeba zkoumat. Jestliže 

zaměstnanec - řidič před započetím jízdy spoléhá na to, že ji může bezpečně vykonávat, ačkoliv 

ví o okolnostech, které by mohly mít negativní vliv na jeho schopnost ovládat motorové vozidlo, 

těmto okolnostem nepřizpůsobí ani režim své jízdy, jde v případě pracovního úrazu - dopravní 

nehody způsobené ztrátou kontroly nad vozidlem v důsledku náhlé indispozice vyvolané výše 

                                                 
zaměstnance se sníženým intelektem, který náležitě nevnímal pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Podle Krajského soudu s ohledem na zaostalost postiženého zaměstnance ve srovnání s průměrnými 

pracovníky je zapotřebí zkoumat pomocí vhodných prostředků (resp. důkaz znalcem), zda byl postižený 

zaměstnanec schopen chápat dané pokyny a případnou nebezpečnou povahu svého jednání.  
764 Např. Závěry Nejvyššího soudu ČSR ze dne 6. března 1963, sp. zn. 1 Cp 42/62, uveřejněny pod publikačním 

číslem 32/1963. 
765 Platí i pro částečné zproštění odpovědnosti podle ustanovení § 192 odst. 2 písm. a) Zákoníku práce z roku 1965, 

resp. aktuálně ustanovení § 270 odst. 2 písm. a) Zákoníku práce; srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne                     

6. září 2007, sp. zn.  21 Cdo 1547/2006. 
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uvedenými okolnostmi - o zaviněné porušení právních předpisů k zajištění bezpečnosti                          

a ochrany zdraví při práci (dopravních předpisů).“ 766, 767 

Proto zde ve vztahu k otázce případné možnosti zproštění se odpovědnosti za škodu 

nebo nemajetkovou újmu ve smyslu ustanovení § 270 Zákoníku práce není třeba řešit jinak 

obecně stanovený požadavek kontroly znalostí a dodržování těchto předpisů zaměstnavatelem 

(včetně seznámení zaměstnance s nimi). 

 

 

                                                 
766 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 2001, sp. 21 Cdo 1239/2000, uveřejněný pod publikačním 

číslem 52/2002; v dané věci se pracovním úrazem postižený zaměstnanec domáhal náhrady za ztížení 

společenského uplatnění; k úrazovému ději došlo při pracovní cestě, tj. v souvislosti s plněním povinností 

vyplývajících z pracovního poměru, a to při silniční nehodě (na silnici I. v klesání před táhlou pravotočivou 

zatáčkou vyjel vlevo v přímém směru mimo vozovku, kde narazil do dvou stromů); zaměstnavatel mu vyplatil 

náhradu za ztrátu na výdělku za dobu pracovní neschopnosti a bolestné; nikoliv zaměstnancem požadovanou 

náhradu za ztížení společenského uplatnění, a to s ohledem  na základě dodatečného zjištění, že jedinou příčinou 

vzniku škody bylo porušení pravidel silničního provozu (tehdy vyhlášky č. 99/1989 Sb., resp. vyhlášky federálního 

ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích), za což byla zaměstnanci uložena pokuta 

ve správním řízení.  

Zaměstnanec se následně domáhal odškodnění pracovního úrazu ve smyslu uplatnění nároku na ztížení 

společenského uplatnění; žalovaný zaměstnavatel namítal, že dodatečně bylo zjištěno, že jedinou příčinou škody 

bylo porušení ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 99/1989 Sb. (podle níž řidič je povinen věnovat se plně 

řízení vozidla a sledovat situaci v silničním provozu), čím se došlo k úplnému zproštění se odpovědnosti. Okresní 

soud v Kroměříži nejprve žalobě vyhověl (rozsudek ze dne 2. října 1996 sp. zn. 11 C 114/95), přičemž dospěl 

k závěru, že dne 14. dubna 1993 zaměstanec byl vyslán na pracovní cestu a úraz, k němuž při nehodě utrpěl, lze 

považovat za pracovní.   

Podle Okresního soudu v Kroměříži, třebaže zaměstnanec jako řidič porušil ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) 

vyhlášky č. 99/1989 Sb., nejedná se u zaměstnance o tzv.  kvalifikovaném zavinění, neboť na zaměstnance, který 

nebyl u žalované zaměstnán jako řidič, nýbrž jako technik, nelze přenášet důsledky vyplývající z rizika jeho práce. 

Krajský soud v Brně (rozsudek ze dne 1. února 2000, sp. zn. 21 Co 218/97) následně žalobu zaměstnance zamítl 

(ohledně vzájemné žaloby žalovaného byla věc vrácena soudu prvnímu stupně k dalšímu řízení). Podle odvolacího 

soudu zaměstnanec byl u zaměstnavatele pracovně zařazen i jako řidič služebního vozidla a byl za tuto práci 

pravidelně měsíčně placen. Úraz, k němuž došlo, je sice úrazem pracovním, nicméně zaměstnanci byla                                 

ve správním řízení uložena pokuta, neboť jeho jednání bylo kvalifikováno jako přestupek proti bezpečnosti                            

a plynulosti silničního provozu v důsledku porušení ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky č. 99/1989 Sb. (podle něhož 

rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, povětrnostním 

podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat, s tím, že je oprávněn jet jen takovou rychlostí 

umožňující mu zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled) a tímto rozhodnutím orgánů policie je soud 

ve smyslu ustanovení § 135 odst. 1 OSŘ vázán. Podle soudu zaměstnanec byl řádně seznamován s dopravními 

předpisy; vyžadování a kontrolu znalostí a dodržování dopravních předpisů prováděla ze zákona PČR. Ze strany 

zaměstnance došlo formou vědomé nedbalosti k porušení dopravních předpisů. 
767 O zaviněné porušení právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dopravních předpisů) 

jde i v případě  dopravní nehody způsobené ztrátou kontroly nad vozidlem v důsledku náhlé indispozice,                                          

resp. mikrospánku řidiče, resp. jestliže zaměstnanec - řidič před započetím jízdy nebo v jejím průběhu spoléhá na 

to, že ji může bezpečně vykonávat, ačkoliv ví o okolnostech, které by mohly mít negativní vliv na jeho schopnost 

ovládat motorové vozidlo, a přesto těmto okolnostem nepřizpůsobí ani režim své jízdy, především v tom případě 

zařazováním častějších zastávek s přiměřenou dobou odpočinku; srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR; jako 

důvodnou nelze považovat úvahu, že mikrospánek by měl být považován za pracovní úraz; „…úvaha řidiče                          

o schopnosti k řízení vozidla musí být založena a musí vycházet z konkrétních okolností, které zná anebo které by 

znát měl, zejména okolností, které by mohly mít negativní vliv na jeho schopnost ovládat motorové vozidlo, jimž 

by měl přizpůsobit režim své jízdy, např. zařazováním častějších zastávek s přiměřenou dobou odpočinku, nemůže 

vést skutečnost, že se řidič takovým způsobem nezachoval a v důsledku tím vyvolaného „mikrospánku“ způsobil 

dopravní nehodu, k závěru, že se jedná o pracovní úraz, který má zaměstnavatel povinnost odškodnit.“; rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. září 2010, sp. zn. 21 Cdo 1513/2009. 
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8.2.4. Zavinění 

 

Zaměstnavatel je povinen prokázat, že ze strany postiženého zaměstnance došlo 

k zaviněnému, tj. úmyslnému či nedbalostnímu porušení právních nebo ostatních předpisů nebo 

pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zda je zaměstnanec porušil 

vědomě. V případě, jestliže byl zaměstnanec řádně seznámen s obsahem těchto předpisů či 

pokynů nebo s ohledem na to, že se jedná o předpis všeobecně známý, má se za to, že došlo             

ze strany zaměstnance k vědomému, tj. zaviněnému porušení těchto předpisů či pokynů. 

Může nastat i situace, kdy postižený zaměstnanec sice porušil právní, nebo ostatní 

předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nicméně konkrétní 

postup zaměstnanec, jímž došlo ke konkrétnímu porušení příslušného předpisu nebo pokynu, 

nemůže mít povahu zaviněného porušení povinností, a to navzdory obecné existenci de facto 

úmyslného či nedbalostního jednání ze strany zaměstnance, a to v situaci, kdy k postižení 

zaměstnance došlo v důsledku jednání, k němuž dal příkaz zaměstnavatel, resp. nadřízený 

pracovník. V takovém případě se zaměstnavatel nemůže zcela ani zčásti zprostit své 

odpovědnosti.  

Podle konstantní judikatury „O zaviněné porušení bezpečnostních předpisů nepůjde 

tehdy, jestliže pracovník vykonává určité práce (zpravidla údržbářské) v rozporu                                  

s bezpečnostními předpisy na příkaz svých nadřízených pracovníků, tedy na příkaz organizace. 

Zavinění je tu vyloučeno právě tím, že organizace k takovému postupu práce dala příkaz,                         

a z tohoto důvodu se nemůže úplně nebo částečně zprostit odpovědnosti.“768  

V případě, kdy postižený zaměstnanec nejedná na příkaz zaměstnavatele,                                 

resp. nadřízetného pracovníka, nicméně zaměstnavatel trpí porušování bezpečnostních 

předpisů, jedná se sice o zaviněné porušení povinností zaměstnancem, je avšak dán důvod 

alespoň k částečnému zproštění odpovědnosti zaměstnavatele, resp. povinnosti nahradit škodu 

nebo majetkovou újmu podle ustanovení § 270 odst. 2, písmena a) Zákoníku práce.769  

 

 

 

                                                 
768  Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR, Cpj 37/74. 
769 Rozhodnutí Okresního soudu v Liberci 7 C 708/72 in: stanovisko Nejvyššího soudu ČSR, Cpj 37/74; z hlediska 

skutkového stavu pracovník utrpěl vážný pracovní úraz při čištění kotle „zespoda“ s tím, že podle bezpečnostních 

předpisů v případě ucpání roštu kotle bylo před započetím čištění kotle nutno počkat na vyhasnutí kotle. 

Organizace však trpěla, aby „v zájmu nerušeného provozu“ byl kotel čištěn „za chodu.“ 
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8.2.5. Opilost a zneužití jiných návykových látek  

 

Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela či 

zčásti, prokáže-li, že vznikla v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku 

zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě 

zabránit. 

Pojem opilosti a zneužití návykových látek není pracovněprávními předpisy definován. 

Podle konstantní judikatury opilost nastane v případě, kdy dojde k požití alkoholických nápojů 

v takové míře, že dojde ke snížení duševních funkcí a celkové pohotovosti zaměstnance. 

Samotné požití alkoholických nápojů ze strany postiženého zaměstnance nemůže vést 

k možnosti úplného či částečného zproštění odpovědnosti zaměstnavatele.770  

Samotné požití alkoholu zaměstnancem tedy nestačí, aby mohlo dojít ke zproštění 

povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy; na tom nemění ani obecná 

povinnost zaměstnance nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na 

pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, jakož nevstupovat pod 

jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele.771 

Předpokladem úplného či částečného zproštění odpovědnosti zaměstnavatele je přitom 

skutečnost, že úraz je v příčinné souvislosti s opilostí zaměstnance, k jejímuž prokázání bude 

zapotřebí provést důkaz znalcem (lékařem); provedení důkazu výslechem svědků nemusí být 

vždy spolehlivý.772 Ve vztahu ke zneužití návykových látek lze analogicky dospět ke stejným 

závěrům. 

K možnému zproštění zaměstnavatele – vedle samotné existence a prokázání opilosti či 

zneužití návykových látek – musí ze strany zaměstnavatele dojít k prokázání, že zaměstnavatel 

nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit. Je zřejmé, že pakliže zaměstnavatel,                            

resp. nadřízený pracovník bude vědět o tom (a trpět), že zaměstnanec se nachází ve stavu 

opilosti, resp. zjevně požil (požívá) alkoholické nápoje či jiné návykové látky, jen stěží – 

v případě následného úrazového děje – bude moci tvrdit, že nemohl vzniklé škodě nebo 

nemajetkové újmě zabránit.  

Ostatně i pro účely prevence vzniku úrazového děje, resp. pracovního úrazu je 

zaměstnavatel nadán oprávněním podrobit zaměstnance, ať již z obecně preventivních důvodů 

                                                 
770 Srov. např. Hochman, J. Pracovní právo v soudní praxi. Praha C. H. Beck 1994, str.  157 až 158.  
771 Ustanovení § 106 odst. 4 písm. e) Zákoníku práce. 
772 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR, Cpj 37/74. 



226 

 

či s ohledem na konkrétní podezření na opilost či ovlivnění návykovou látkou, kontrole, zda 

není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.773 

 

8.2.6. Lehkomyslné jednání  

 

I zaměstnavatel, který neprokáže, že ze strany postiženého zaměstnance došlo 

k porušení právních nebo ostatních předpisů nebo pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, se může zcela či zčásti zprostit odpovědnosti, jestliže prokáže, že zaměstnanec 

si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že jednal lehkomyslně, 

přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit 

újmu na zdraví.  

Lehkomyslné jednání zaměstnance je samostatným důvodem pro zproštění povinnosti 

zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu nebo majetkovou újmu, nicméně vždy umožňuje 

toliko částečné zproštění, a to v situaci, kdy způsob, jimž si má počínat zaměstnanec při 

konkrétním úkonu, neupravuje žádný předpis nebo pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Liberační důvod spočívající v lehkomyslném jednání žalobce může být 

uvažován teprve tehdy, jestliže v příčinné souvislosti s pracovním úrazem (nemocí z povolání) 

není možné vytýkat žalobci jakékoli porušení předpisů ani pokynů k zajištění bezpečnosti            

a ochrany zdraví při práci.774 

                                                 
773 Ustanovení § 106 odst. 2 písm. i) Zákoníku práce. 
774 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. března 2017, sp. zn. 21 Cdo 1739/2016; v daném případě šlo skutkově 

o to, že na základě dohody o provedení práce zaměstnanec se zavázal vykonávat pro žalovaného zaměstnavatele 

„funkci vychovatele na škole v přírodě v rekreačním středisku…“, a to v období od 11. května do 18. května 2010. 

Dne 12. května 2010 (cca v 8:30) zjistila jedna z učitelek před zahájením výuky, že v její třídě chybí třináctiletá 

dívka, za kterou zaměstnanec (žalobce) do zahájení výuky odpovídal; dostal proto ústní pokyn od hlavní 

vychovatelky ve smyslu ať „se jde po dívce podívat“, avšak již neurčila, kam má jít a jakým způsobem ji má 

hledat. Žalobce prošel dolní část tábora a dále se vydal mimo areál rekreačního střediska do lesa k rybníku, kde 

cca v 9 hodin uklouzl na mokrém kořenu stromu, čímž si přivodil zlomeninu levé dolní končetiny (ztracenou dívku 

mezitím objevili na ošetřovně). Poškozený zaměstnanec uplatnil nárok na odškodnění pracovního úrazu 

spočívajícího v nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhradu za bolest a ztížení 

společenského uplatnění (včetně náhrady za pořízení posudku ohodnocujícího výši nemajetkové újmy na zdraví). 

Zaměstnavatel úraz jako pracovní neuznal, řádně jej nesepsal, přičemž popsal proběhlý děj jako úraz „nezpůsobený 

v pracovní době a mimo pracoviště“ a namítal, že jednání zaměstnance vedoucí k úrazovému ději představuje 

„jednoznačný exces“.  

Dle rozhodnutí odvolacího soudu v dané věci (resp. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. prosince 2015, 

sp. zn. 62 Co 402/2015) došlo v dané věci k pracovnímu úrazu a je dána příčinná souvislost mezi pracovním 

úrazem zaměstnance na straně jedné a vzniklou újmou na straně druhé. Sice poškozený zaměstnanec neporušil 

žádné konkrétní předpisy nebo konkrétní pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je však dán 

důvod pro částečné zproštění odpovědnosti zaměstnavatele s ohledem na to, že zaměstnanec se choval v rozporu 

s obvyklým způsobem chování a počínal si v podstatě neopatrně až riskantně; namísto toho, aby hledal ztracenou 

dívku v blízkém okolí místa, kde byla její ztráta zjištěna (dále např. mohl se dotázat ostatních zaměstnanců, 

vyhlásit „pátrání“ rozhlasem, podíval se na „marodku“), vydal se hledat dívku mimo areál školy v přírodě. Podle 

odvolacího soudu tak postižený zaměstnanec porušil ustanovení § 367 odst. 2 písm. b) Zákoníku práce (resp. dnes 

ustanovení § 270 odst. 2 písm. b) Zákoníku práce), tudíž na straně žalovaného zaměstnavatele je dán liberační 
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Bude-li v daném případě prokázáno, že zaměstnanec porušil konkrétní předpis 

(pravidlo) nebo pokyn k zajištění bezpečnosti nebo ochrany zdraví při práci, nemůže být takové 

pochybení zaměstnance současně posuzováno – pro účely možného zproštění – jako 

lehkomyslné jednání; zaměstnavatel se zde může zcela či částečně zprostit povinnosti nahradit 

zaměstnanci vzniklou škodu nebo nemajetkovou újmu toliko ve smyslu ustanovení § 270                  

odst. 1, písmena a) či odst. 2 odst. a) Zákoníku práce.775 

Lehkomyslnost jako předpoklad částečného zproštění odpovědnosti zaměstnavatele je 

chápana jako situace, kdy zaměstnanec při výkonu práce nebezpečně riskuje nebo hazarduje, 

tj. kdy postižený zaměstnanec s ohledem na konkrétní pracovní okolnosti (místní a časové) si 

počíná způsobem, při němž vědomě podstupuje riziko hrozícího nebezpečí újmy na zdraví.  

Nestačí ve smyslu ustanovení § 270 odst. 2 písm. b) Zákoníku práce běžná neopatrnost 

a jednání vyplývající z rizika práce, nicméně je zapotřebí existence tzv. kvalifikované 

lehkomyslnosti, kterou lze charakterizovat jako situaci, kdy zaměstnanec si byl vědom toho či 

musel si být (s ohledem na svoji získanou kvalifikaci a zkušenosti) vědom, že jeho jednání 

představuje riziko nebo hazardérství, kterým může dojít ke vzniku pracovního úrazu nebo 

onemocnění nemocí z povolání, přičemž současně způsob činnosti je v rozporu s obvyklým 

                                                 
důvod (rozsah odpovědnosti zaměstnavatele ohodnotil jednou polovinou, když vzal v potaz rovněž díl 

odpovědnosti poškozeného zaměstnance za ztrátu dívky). 

Podle Nejvyššího soudu ČR nejen, že poškozený zaměstnanec neporušil „žádné konkrétní předpisy nebo konkrétní 

pokyny“, ale ani nejednal „lehkomyslně“; zaměstnavatel se tak své odpovědnosti za pracovní úraz nemůže zprostit 

ani částečně. zaměstnavatel by se mohl částečně zprostit své odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnance toliko 

v případě, kdyby zaměstnanec jednal v rozporu s obvyklým způsobem chování a šel hledat ztracenou dívku mimo 

areál rekreačního střediska do lesa k rybníku, třebaže věděl, resp. s ohledem na svoji kvalifikaci a zkušenosti musel 

vědět, že jde o jednání ohrožující jeho zdraví.  

„…Je mimo pochybnost, že zaměstnanec je sice obecně povinen zachovávat při plnění pracovních úkolů nebo                              

v přímé souvislosti s ním vždy takový stupeň pozornosti, který lze po něm vzhledem ke konkrétní časové a místní 

situaci rozumně požadovat a který – objektivně vzato – je způsobilý zabránit či alespoň co nejvíce omezit riziko 

vzniku škod na zdraví; po zaměstnanci však nelze požadovat, aby předvídal každý v budoucnu možný vznik škody 

a tím vznik škody zcela vyloučil. Liberační důvod spočívající v tzv. kvalifikované lehkomyslnosti zaměstnance navíc 

předpokládá – jak uvedeno výše - stav, kdy zaměstnanec vědomě (úmyslně) jedná způsobem, který lze označit za 

životu a zdraví nebezpečný a riskantní. Za situace, kdy hlavní vychovatelka nestanovila žalobci určitý postup, kam 

a jak má jít žalobce chybějící dívku hledat (a ani vnitřní předpis žalované – „Informace – pokyny vychovatelům“ 

takovou situaci neřešil), závisela volba způsobu plnění tohoto pracovního úkolu v konkrétních podmínkách na 

úvaze samotného žalobce. Žalobce se rozhodl hledat chybějící dívku (také) mimo areál rekreačního střediska                     

v lese u rybníku a své rozhodnutí odůvodňoval tím, že „měl o dívku obavy, protože mu již ráno při snídani připadala 

smutná“. V prostředí, kde se žalobce rozhodl dívku hledat, se zajisté mohou vyskytovat (a obvykle se i skutečně 

vyskytují) místa, na nichž při běžné neopatrnosti může dojít k úrazu. Samozřejmě je také možné uvažovat o tom, 

zda uvedená volba byla vzhledem k okolnostem vhodná, či zda nebylo příhodnější a více v souladu s „obvyklým 

způsobem chování“, aby žalobce – jak v této souvislosti akcentoval odvolací soud – namísto toho hledal ztracenou 

dívku v bezprostředním okolí místa, kde byla její „ztráta“ zjištěna, dotázal se na dívku ostatních zaměstnanců, 

využil k jejímu nalezení rozhlas nebo se podíval například na „marodku“. Nelze však dovozovat, že by žalobce - 

podle obecné zkušenosti - zvoleným způsobem plnění pracovního úkolu (hledáním chybějící dívky za denního světla 

v lese u rybníku, „kam děti chodily s dozorem běžně“) vědomě podstoupil riziko hrozícího nebezpečí újmy na 

zdraví, tedy že jeho jednání bylo úmyslné, vědomé riskování a hazardérství…“ 
775 Např. rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. října 1989, sp. zn. 6 Co 1107/89. 
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způsobem jednání zaměstnanců, tj. současně nejde o činnost trpěnou (tolerovanou) 

zaměstnavatelem.776 

Vždy je tedy rozhodující posouzení konkrétních okolností případu, za nichž došlo 

k úrazovému ději či vzniku onemocnění na straně postiženého zaměstnance, tj. především 

jakým způsobem si v dané situaci zaměstnanec počínal, a to ve spojení s jím získanou 

kvalifikací a zkušenosti, jakož i to, zda či do jaké míry se na daném počínání zaměstnance 

vedoucího k pracovnímu úrazu nebo onemocnění nemocí z povolání podílel zaměstnavatel.  

V případě, kdy zaměstnavatel dá příkaz k jednání zaměstnance, jež lze považovat 

obecně jako lehkomyslné, či k takovému jednání dá souhlas, popř. jej toliko tiše trpí (toleruje), 

nemůže ze strany za pracovní úraz nebo nemoc z povolání odpovědného zaměstnavatele dojít 

ani k částečnému zproštění odpovědnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
776 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. července 2007, sp.zn. 21 Cdo 2372/2006; v tom případě –                    

z hlediska skutkového stavu – šlo o to, že pracovním úrazem postižená zaměstnankyně pracovala jako směnová 

mistrová na pracovišti s tím, že na žádost jiného mistra mu pomáhala při práci na horizontální tloušťkovací pile, 

kdy utrpěla úraz (dne 10. května 1999). Rozhodnutím příslušného Inspektorátu bezpečnosti práce ze dne 18. května 

1999 byl stroj, na němž mistrová úraz utrpěla, vyřazen z provozu, a to s ohledem na to, že byl provozován bez 

krytu podávacího válce a bez krytu hnací hřídele; dále např. rozsudek. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30.  května 

1969, sp. zn. 7 Cz 22/69, uveřejněný pod publikačním číslem 35/1970 či stanovisko Nejvyššího soudu ČSR,                    

sp. zn. Cpj 37/74. 
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Závěr  

 

Cílem předkládané disertační práce bylo analyzovat a zhodnotit aktuální právní úpravu 

pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňování a její uplatňování v praxi,                         

resp. prosazování právní úpravy garantovaných práv a nároků osob poškozených, a to 

v kontextu aktuální právní úpravy a související relevantní judikatury, a to především z hlediska 

jednotlivých dílčích nároků na náhradu škody či nemajetkové újmy, na které při škodní události 

mající podobu pracovního úrazu či nemoci z povolání vzniká nárok postiženým zaměstnancům 

či v případě smrtelné škodní události pozůstalým, jakož i z hlediska podmínek a rozsahu 

možného uplatňování nároku na odškodnění.  

Dalším souvisejícím záměrem práce bylo identifikovat diskutabilní či problematické 

body v systému odškodňování pracovních úrazů či nemocí z povolání a předložit de lege 

ferenda možné návrhy, které by mohly vést k úpravě či nápravě, popř. efektivnímu fungování 

stávajícího systému. 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu či nemajetkovou újmu při pracovních úrazech 

nebo nemocech z povolání je součástí pracovněprávní (popř. služební) odpovědnosti,                     

resp. institutu odpovědnost zaměstnavatele za škodu či nemajetkovou újmu způsobenou 

zaměstnanci. Výchozím právním předpisem upravujícím tuto problematiku je Zákoník práce,                             

resp. i zvláštní právní předpisy upravující služební poměry (tj. zákon o státní službě, zákon             

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a zákon o vojácích z povolání), a to 

s ohledem na to, že závislá práce může být rovněž (výjimečně) konána mimo rámec základního 

pracovněprávního vztahu, pakliže je upravena zvláštními právními předpisy, resp. s ohledem 

na to, že tyto zvláštní právní předpisy upravují služební poměry jakožto další formu výkonu 

závislé práce a v podstatě zvláštní druh pracovněprávních vztahů. 

Zatímco odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli 

je subjektivním odpovědnostním právním vztahem, kdy k naplnění skutkové podstaty 

jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je vždy 

zapotřebí prvek zavinění, tudíž odpovědnost zaměstnance za škodu je vždy odpovědností za 

zavinění, v kontrapozici odpovědnost zaměstnavatele za škodu či nemajetkovou újmu 

způsobenou zaměstnanci není odpovědností za zavinění, nýbrž odpovědností za riziko 

(výsledek) či odpovědností objektivní, kde k naplnění skutkové podstaty odpovědnostního 

vztahu není nikterak vyžadováno zaviněné porušení právních povinností, popř. někdy dokonce 

ani porušení právní povinnosti, a postačí existence protiprávního stavu (škodní události). 
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Zaměstnavatel tak odpovídá i v případě, kdy škodu či nemajetkovou újmu způsobí i některý 

z pomocníků (§ 2914 občanského zákoníku), tj. včetně zaměstnance, jakož i jakákoliv třetí 

osoba. To se týká i odpovědnosti za škodu či nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci 

v důsledku pracovního úrazu a nemoci z povolání. 

V současnosti institut odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu 

způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání je (a zřejmě již natrvalo) 

nedílnou součástí pracovního práva, tj. institutu pracovněprávní odpovědnosti, jakož i jedním 

z druhů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci. Jak bylo zmíněno, 

v rámci systematiky Zákoníku práce tento odpovědnostní druh byl původně, od nabytí účinnosti 

dne 1. ledna 2007 zařazen toliko na „přechodnou dobu“ v Přechodných ustanoveních Zákoníku 

práce, a to v kontextu očekávaného (a následně opakovaně odsouvaného) nabytí účinnosti 

zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, jenž měl zavést veřejnoprávní systém úrazového 

pojištění s vlastním systémem poskytovaných dávek a jenž měl zcela nahradit institut 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci při 

pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy oblast zabezpečení zaměstnanců při 

pracovních úrazech a nemocech z povolání již tak neměla být součástí odpovědnostních 

právních vztahů vznikajících v individuálních pracovněprávních vztazích, nýbrž jednou                 

z oblastí spadající do sociálního zabezpečení. 

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců měl vnést do oblasti odškodňování 

zaměstnanců a jim vzniklých škod či nemajetkových újem v důsledku pracovních úrazů nebo 

nemocí z povolání významnou systémovou, ne-li přímo revoluční změnu, a to tím, že tato oblast 

měla být vyjmuta z pracovněprávní oblasti odpovědnosti zaměstnavatele za škodu či 

nemajetkovou újmu. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců tak měl opustit dosavadní 

systém odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

včetně institutu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a oblast 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zařadil do veřejnoprávního systému 

sociálního úrazového pojištění jakožto integrální součásti sociálního zabezpečení, tj. spolu 

s důchodovým a nemocenským pojištěním, kdy odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání měl tudíž provádět stát, a to prostřednictvím orgánů sociálního zabezpečení.  

Lze do určité míry označit za škodu, že navzdory tomu, že zákon o úrazovém pojištění 

zaměstnanců byl již přijat, popř. byl i následně několikrát odkládán tak, aby i mohlo dojít 

k přípravě fungování tohoto systému a jeho organizačnímu uvedení v život, nakonec po 

několikerém odsouvání jeho účinnosti došlo k jeho zrušení a v podstatě rezignaci na 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání prostřednictvím veřejnoprávního systému 
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úrazového pojištění zaměstnanců jakožto součásti sociálního zabezpečení prováděného orgány 

sociálního zabezpečení. Nemohlo tak dojít ke zjištění, zda veřejnoprávní systém je výhodnějším 

či praktičtějším nástrojem pro odškodňování zaměstnanců a jejich škodních událostí,                             

popř. i pozůstalých. Na straně druhé nenastalo riziko možného přetržení kontinuity dlouho 

existující v podstatě totožné odškodňovací právní úpravy a k tomu vztahující se bohaté 

konstantní judikatury. 

Ve smyslu pracovněprávní odpovědnosti zaměstnavatel je povinen nahradit 

zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo 

nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,                     

jakož i pro plnění pracovních úkolů, resp. škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí                 

z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za 

podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Tudíž musí jít o pracovní 

úraz nebo nemoc z povolání, k nimž došlo v kontextu pracovněprávního vztahu. 

Pracovněprávním vztahem je v této souvislosti nejen některý ze základních pracovněprávních 

vztahů, ale rovněž právní vztah při tzv. faktickém pracovním poměru. Třebaže není prokázáno, 

že mezi účastníky vznikne řádný pracovněprávní vztah, resp.  platný pracovněprávní vztah, je 

dán nárok na odškodnění pracovního úrazu, jestliže k němu došlo při výkonu práce                            

z důvodu tzv. faktického pracovního poměru. Tím je zajištěna ochrana ve prospěch 

zaměstnanců, u nichž sice de facto dochází k výkonu závislé práce, ačkoliv nikoliv v rámci 

platného pracovněprávního vztahu. 

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví způsobené zaměstnanci při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nebo pro plnění pracovních úkolů nezávisle 

na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. O úrazový děj může 

jít i v případech náhlého poškození zdraví, které nastalo při náhlém napětí sil, velké námaze, 

nezvyklém úsilí, kdy pracovní výkon přesahuje hranice obvyklé, každodenně vykonávané práce 

nebo je sice konán v hranicích obvyklé těžké práce, ale za nepříznivých okolností, anebo 

pohybuje se sice v hranicích obvyklé namáhavé práce, pro kterou však organismus zaměstnance 

není přizpůsoben či na kterou svými schopnostmi nestačí. Nemoci z povolání jsou definovány 

jako nemoci, které vznikají nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických 

nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí 

z povolání, jakož i akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek a jsou 

uvedeny v seznamu nemocí z povolání.  

Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, 

má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolesti a ztížení společenského uplatnění, účelně 
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vynaložených nákladů spojených s léčením a věcné škody, resp. v případě smrtelné škodní 

události vzniká nárok ve prospěch pozůstalých, resp. oprávněných osob na náhradu účelně 

vynaložených nákladů spojených s léčením zaměstnance, náhradu přiměřených nákladů 

spojených s pohřbem, náhradu nákladů na výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění 

pozůstalých a náhradu věcné škody.  

Pokud je o náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, platí, že 

v případě, kdy zaměstnanec nepřijme nabídku práce, kterou mu zaměstnavatel zajistil, náhrada 

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti mu náleží pouze ve výši rozdílu mezi 

průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout 

na práci, která mu byla zajištěna. V této souvislosti platí, že zaměstnavatel zaměstnanci 

neuhradí škodu do výše částky, kterou si bez vážných důvodů opomenul vydělat. Pro závěr, zda 

se poškozený zaměstnanec bez vážných důvodů vzdal výhodnějšího zaměstnání a do jaké výše 

mu tedy zaměstnavatel neuhradí škodu, je stěžejní charakter věcných důvodů, které 

zaměstnance vedly k zanechání dosavadní činnosti, a do jaké míry lze tyto důvody vedoucí               

ke změně zaměstnání považovat za vážné. 

Odlišnou situací je taková, kdy pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postižený 

zaměstnanec v návaznosti na pracovní úraz nebo zjištění nemoci z povolání nepracuje nikoliv 

s ohledem na nevyužití možnosti získat příjem vlastní výdělečnou činností, nýbrž s ohledem na 

následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání není schopen vykonávat dosavadní práci           

a ani nastoupit jinou pro něj vhodnou práci; v tomto případě jde o situaci, kdy postižený 

zaměstnanec má zájem využít sníženou pracovní schopnost v jiném zaměstnání, avšak 

v kontextu situace na trhu práce nemůže najít pro něj vhodné zaměstnání.  

Podle konstantní judikatury skutečnost, že pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

postižený zaměstnanec s ohledem na utrpěný pracovní úraz nebo onemocnění nemocí 

z povolání nemůže konat dosavadní práci, ani pro něho na trhu práce s ohledem na nedostatek 

pracovních příležitostí nejsou k dispozici volná pracovní místa odpovídající jeho (omezené) 

pracovní způsobilosti, není způsobena následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.  

Zaměstnanci, který s ohledem na utrpěný pracovní úraz nebo onemocnění nemocí 

z povolání, není schopen vykonávat dosavadní zaměstnaní a současně s ohledem na situaci na 

trhu práce (pro nedostatek pracovních příležitostí) nemůže najít pro něj vhodné zaměstnání 

odpovídající jeho schopnostem, kvalifikaci, jakož i zdravotnímu stavu, resp. po pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání snížené (omezené) pracovní způsobilosti, náleží náhrada za 

ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity ve výši rozdílu 

mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a „výdělkem dosahovaným po pracovním 
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úrazu nebo zjištění nemoci z povolání“ (s připočtením případného invalidního důchodu 

pobíraného z téhož důvodu), přičemž při určování „výdělku po pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání“ se u pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženého a nezaměstnaného 

zaměstnance vychází z pravděpodobného výdělku, jehož by poškozený zaměstnanec dosáhl při 

práci odpovídající jeho schopnostem, kvalifikaci a zdravotnímu stavu, již by prokazatelně 

vykonával, kdyby tomu nebránil nedostatek pracovních příležitostí. 

Takovéto judikatorní řešení osobně považuji za nepříliš šťastné, resp. za ne zcela 

spravedlivé vůči pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženému zaměstnanci. Je sice 

zjevné, jak zdůrazňuje soudní praxe, že účelem institutu náhrady za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity je „odškodnění snížení (omezení) 

nebo ztráty pracovní způsobilosti poškozeného zaměstnance a jeho neschopnosti dosahovat pro 

následky pracovního úrazu stejný výdělek jako před poškozením“, a že situace na trhu práce                         

a z toho popř. vyplývající nedostatek pracovních příležitostí postihuje všechny zaměstnance 

bez ohledu na to, zda u nich došlo k pracovnímu úrazu nebo onemocnění nemocí z povolání           

a z toho popř. vyplynuvšího snížení (omezení) pracovní způsobilosti, jakož i argument, že 

hmotné zabezpečení osob, které se ocitnou bez práce, resp. uchazečů o zaměstnání je upraveno 

zvláštními právními předpisy. 

Na straně druhé je třeba mít na paměti, že pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

postižený zaměstnanec by se ve stejné situaci jako ostatní uchazeči o zaměstnání nenacházel, 

kdyby neutrpěl pracovní úraz či nemoc z povolání. Jestliže důsledkem nezaměstnaností 

postiženého zaměstnance je nedostatek pracovních příležitostí na trhu práce i s ohledem na 

omezenou (sníženou) pracovní způsobilost postiženého zaměstnance vyvolané pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání, tj. kdyby nedošlo k pracovnímu úrazu nebo nemocí 

z povolání, postižený zaměstnanec by se v této situaci neocitl (by se nestal nezaměstnaným, 

resp. popř. i kdyby přišel o dosavadní zaměstnání, s ohledem na srovnatelnou pracovní 

způsobilost by nemusel čelit problému – s ohledem na absentující omezenou či sníženou 

pracovní způsobilost – s nedostatkem pracovních příležitostí na trhu práce), pak je odůvodněné, 

aby postižený zaměstnanec i nadále mohl dosahovat průměrného výdělku jako před vznikem 

škody.  

Proto by bylo vhodné, aby i zde náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při uznání invalidity byla vyplácena ve výši rozdílu mezi průměrným 

výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění 

nemoci z povolání (s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného ze stejného 

důvodu), kdy výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání 
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by nebyl pravděpodobný výdělek; náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při uznání invalidity by pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

poškozenému zaměstnanci měla být poskytována v takové výši, aby spolu s jeho výdělkem po 

pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání, ať již je dosáhován či nikoliv                                     

(s připočtením invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu), se rovnala jeho 

průměrnému výdělku před vznikem škody.  

To by mělo platit i pro situaci (ledaže danému zaměstnanci je vyplácena podpora 

v nezaměstnanosti), kdy náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo 

při uznání invalidity přísluší zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání              

a kdy podle ustanovení § 271b odst. 3 Zákoníku práce za výdělek po pracovním úrazu nebo po 

zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního 

zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. 

Problematičtější či diskutabilní není však v současnosti problematika náhrady za ztrátu 

po skončení pracovní neschopnosti, nýbrž problematika odškodňování, nemateriální újmy, 

resp. především bolesti a ztížení společenského uplatnění. Přijetí občanského zákoníku                    

a zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., která určovala – k provedení občanského zákoníku z roku 

1964, jakož i zákoníku práce z roku 1965 (a následně Zákoníku práce) –  výše a způsob určování 

náhrad za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí 

z povolání, jakož i jiným poškozením zdraví, tj. společně pro poškození na zdraví způsobené či 

nikoliv pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, vedla k vytvoření různého způsobu 

určování náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění dle obecné civilněprávní úpravy 

občanského zákoníku a pracovněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí 

z povolání.  

V současnosti se problematika odškodňování nemajetkové újmy, resp. bolesti a ztížení 

společenského uplatnění v obecných občanskoprávních vztazích řídí ustanovením § 2956                       

a násl., resp. ustanovením § 2958 občanského zákoníku ve spojení s „nezávaznou“ Metodikou 

Nejvyššího soudu ČR, vypracovanou s ohledem na absenci konkrétního praktického návodu, 

jakým způsobem při újmě na přirozených právech člověka stanovit výši náhrady, a to                            

i v kontextu opuštění principu konkretizace náhrady nemajetkové újmy prostřednictvím 

pravidel navazujícího podzákonného právního předpisu, jakož i s ohledem na nově stanovený 

imperativ zajištění kompaktnosti judikatury dle ustanovení § 13 občanského zákoníku,  zatímco 

dojde-li k újmě na zdraví v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, má se 

postupovat dle ustanovení § 271c, popř. 271s Zákoníku práce ve spojení s nařízením vlády            

č. 276/2015 Sb. 
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Tento zavedený dvoukolejný systém určování výše náhrady za bolest a ztížení 

společenského uplatnění v oblasti občanskoprávní na straně jedné a pracovněprávní na straně 

druhé je z principiálního hlediska diskutabilní v tom směru, že zatímco obecná civilněprávní 

úprava dle občanského zákoníku odmítá stanovení náhrady za bolest a ztížení společenského 

uplatnění prostřednictvím zákona či podzákonného předpisu a de facto tuto problematiku 

delegovala na soudní moc, aby si to v podstatě sama vyřešila, pracovněprávní úprava náhrady 

za bolest a ztížení společenského uplatnění nadále vychází z určování náhrady za bolest                          

a ztížení společenského uplatnění dle sazebníku výše náhrad stanovených podzákonným 

předpisem, resp. nařízením vlády, tj. prostřednictvím moci výkonné dle zmocnění daného mocí 

zákonodárnou.  

Je poměrně zvláštní, že na straně jedné občanský zákoník ve smyslu důvodové zprávy 

zdůrazňuje nutnost přednosti moci soudní a její volnosti, a to na úkor moci zákonodárné, 

zejména pak moci výkonné, při určování náhrad a jejich výše s tím, že konkrétní parametry pro 

konkrétní určování náhrad byly následně stanoveny Metodikou (třebaže nikoliv pro soudy 

obligatorně), a na straně druhé pracovněprávní úprava určování bolesti a ztížení společenského 

uplatnění se řídí a má být určována zákonem a podzákonným právním předpisem. 

Nad rámec odlišného způsobu právního základu pro určování výše náhrad za bolest                     

a ztížení společenského uplatnění, problematičtější je především skutečnost, že oba systémy,         

tj. pravidla Metodiky Nejvyššího soudu ČR k odškodňování nemajetkové újmy na zdraví na 

straně jedné a nařízení vlády č. 276/2015 Sb. na straně druhé stanoví odlišný způsob pro 

určování bolesti a ztížení společenského uplatnění. V kontextu dvoukolejnosti občanskoprávní 

úpravy a pracovněprávní úpravy nelze tak vyloučit rozdílný výpočet náhrady za bolest a ztížení 

společenského uplatnění v závislosti na povaze újmy na zdraví spadající do právní úpravy              

ve smyslu občanského zákoníku či Zákoníku práce, tím spíše v kontextu jisté flexibility při 

stanovení náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění podle Metodiky, jež doporučuje 

brát v potaz vývoj mezd v národním hospodářství. 

V rámci pracovněprávní úpravy náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se 

stanoví podle povahy poškození zdraví tak, že bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení 

společenského uplatnění se násobí hodnotou jednoho bodu odpovídajícího vždy částce 250 Kč. 

V rámci obecné občanskoprávní úpravy však za účelem možného určení náhrady za 

bolest Metodika obsahuje obdobně rovněž v podstatě přehled jednotlivých položek bolestí, kdy 

jednotlivým položkám jsou přiřazeny bodové hodnoty, přičemž výsledný bodový součet má být 

vynásoben hodnotou jednoho bodu; Metodika přitom doporučuje hodnotu bodu odvozovat od 

jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním 
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hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž nárok na náhradu za bolest vznikl. 

Jak bylo výše uvedeno a konkretizováno, přehled jednotlivých poškození (bolestí) dle nařízení 

vlády č. 276/2015 Sb. na straně jedné a Metodiky na straně druhé není vždy totožný,                      

resp. včetně toho, že týmž bolestem jsou přiznávány rozdílné bodové hodnoty. 

Pokud jde o určení náhrady nemajetkové újmy, resp. náhrady za ztížení společenského 

uplatnění, Metodika vychází ze zcela nového systému založeného na určení míry omezení 

poškozeného vykonávat široké spektrum běžných životních činností, a to ve smyslu znaleckého 

hodnocení podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v souladu 

s úpravami, resp. specifikacemi dle Metodiky. V závislosti na zjištěném stupni omezení 

schopností vykonávat specifikované činnosti se určí výše odškodnění za ztížení společenského 

uplatnění; o kolik procent se sníží schopnost poškozeného vykonávat jednotlivé činnosti, 

takový procentní podíl z výchozí rámcové částky (ze 400násobku průměrné hrubé měsíční 

nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok 

předcházející roku, v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného) dostane; toto základní 

ohodnocení ztížení společenského uplatnění v kontextu specifických okolností může být 

navýšeno či sníženo.  

V této souvislosti mohou vznikat (významné) diskrepance při určování náhrady za 

bolest či ztížení společenského uplatnění, a to při stejném či srovnatelném poškození zdraví 

v závislosti na tom, zda k poškození zdraví dojde v kontextu pracovního (služebního) úrazu, 

resp. nemoci z povolání, či poškození na zdraví v důsledku úrazového děje či onemocnění 

nespadajících do režimu Zákoníku práce či zvláštních právních předpisů. 

Pakliže k těmto diskrepancím v praxi dojde, měla by to soudní praxe reflektovat            

(resp. minimálně prizmatem pracovního práva a potřeby zvýšené ochrany zaměstnance), a to  

především v situaci, kdy vypočtená výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění 

způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání bude v kontextu výpočtu podle nařízení 

vlády č. 276/2015 Sb. nižší, než kdyby se postupovalo podle obecné soukromoprávní úpravy 

odškodňování za bolest a ztížení společenského uplatnění dle ustanovení § 2958 občanského 

zákoníku a z toho vycházející Metodiky.  

V této souvislosti je třeba brát v potaz princip spravedlivosti založený občanským 

zákoníkem (ustanovení § 3 odst. 3 a § 10 odst. 2 občanského zákoníku), jakož i jednu                              

ze základních zásad pracovněprávních vztahů, a to zvláštní zákonnou ochranu postavení 

zaměstnance (ustanovení § 1a Zákoníku práce), jakož i ústavní princip rovnosti před zákonem 

ve smyslu ustanovení čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny či ústavní princip přiměřenosti; není racionální 

důvod, aby výše odškodnění újmy na zdraví, resp. nemajetkové újmy za bolest a ztížení 
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společenského uplatnění byla jiná v situaci, kdy k nemajetkové újmě dojde v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání či jiné škodní události, resp. škodní události spadající 

do režimu obecné civilněprávní úpravy dle občanského zákoníku. Lidský život a zdraví mají 

stejnou hodnotu, přičemž jen stěží může být relevantní, do režimu jakého právního předpisu 

újma spadá, resp. zda k újmě na zdraví došlo v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání na straně jedné nebo jiné škodní události na straně druhé. 

Dosud se však zdá (alespoň ve smyslu přístupu Nejvyššího soudu ČR, resp. rozsudku 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. září 2017, sp. zn. 21 Cdo 4556/2016), že není v tom směru 

využitelné řešení založené na subsidiárním použití ustanovení § 2958 občanského zákoníku        

a z něj vycházející Metodiky Nejvyššího soudu ČR na pracovněprávní vztahy. Z uvedeného 

rozhodnutí lze dovozovat, že i nadále je třeba striktně postupovat při odškodňování 

nemajetkové újmy, resp. bolesti a ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády                    

č. 276/2015 Sb., a tudíž, že subsidiární použití ustanovení § 2958 občanského zákoníku a z něj 

vycházející Metodiky Nejvyšší soudu ČR na pracovněprávní vztahy nepřipadá v úvahu. 

Není však zřejmé, jak se má prakticky poskytovat zvláštní zákonná ochrana postavení 

zaměstnance ve výše zmíněném kontextu, tj. situaci, kdy v důsledku pracovního úrazu a nemoci 

z povolání dojde ke vzniku nemateriální újmy na zdraví, tj. bolesti a ztížení společenského 

uplatnění, a kdy v kontextu povinného výpočtového postupu dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 

by vypočtená částka bolestného či ztížení společenského uplatnění vyšla méně než při postupu 

dle ustanovení § 2958 občanského zákoníku a z něj vycházející Metodiky. 

V takovém případě institut odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu 

způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ve smyslu zvláštní právní 

úpravy odškodňování nemateriální újmy na zdraví dle Zákoníku práce a ve smyslu nařízení 

vlády č. 276/2015 Sb. by nejen nezabezpečoval zvláštní zákonnou ochranu postavení 

zaměstnance, nýbrž i by zaměstnance – oproti těm poškozeným, kteří podléhají občanskému 

zákoníku – znevýhodňoval; tj. nastala by vskutku absurdní situace v kontextu smyslu zvláštní 

právní úpravy pracovněprávních vztahů a zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance. 

Pakliže tedy v praxi nastane odškodňovací případ v kontextu pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání, kdy postupem dle Zákoníku práce, resp. nařízení vlády č. 276/2015 Sb. se 

zjistí, že výše odškodnění poškozeného zaměstnance bude nižší než postupem dle ustanovení           

§ 2958 občanského zákoníku a z něj vycházející Metodiky Nejvyššího soudu ČR, mám za to, 

že je zapotřebí zvažovat pečlivě subsidiární použití občanskoprávní úpravy, popř. v souladu 

s ustanovením § 271s Zákoníku práce – dle okolností a možností konkrétního případu – 

odškodnění přiměřeně zvýšit.  
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Nižší odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění v kontextu pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání než v režimu občanskoprávním porušuje dle mého názoru zásadu 

zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance dle ustanovení § 1a, odst. 1 písm.  a) Zákoníku 

práce, zásadu spravedlnosti podle ustanovení § 3 odst. 3, popř. § 10 odst. 2 občanského 

zákoníku, jakož i ústavní princip rovnosti před zákonem ve smyslu ustanovení čl. 1 a čl. 3                 

odst. 1 Listiny v kontextu diskriminace zaměstnanců při odškodňování bolesti a ztížení 

společenského uplatnění ve vztahu k těm poškozeným, kteří podléhají občanskoprávní úpravě 

odškodňování podle ustanovení § 2958 občanského zákoníku, popř. i ústavní princip 

přiměřenosti. V tom smyslu v podstatě relativní samostatnost pracovního práva vůči právu 

občanskému by prakticky ztrácela smysl s ohledem na znevyhodnění poškozeného v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání ve vztahu k těm, kteří nemajetkovou újmu,                         

resp. bolest a ztížení společenského uplatnění utrpěli v režimu občanského zákoníku. 

Jistým náznakem ve vztahu k dalšímu vývoji judikatury lze hledat v nálezu Ústavního 

soudu ČR, sp. zn. IV. ÚS 3122/15, popř. i dřívějším nálezu pléna Ústavního soudu ČR,                           

sp. zn. Pl. ÚS 50/05. 

Navzdory ze strany Ústavního soudu ČR kritizovaným bodům a skutečnosti, že nařízení 

vlády č. 276/2015 Sb. je sice z principiálního, resp. ústavněprávního hlediska problematické, 

jak konstatoval Ústavní soud ČR, zákonodárce ve vztahu k odškodňování pracovních úrazů        

a nemocí z povolání dosud nezměnil přístup, resp. zachoval bodový systém odškodňování 

bolestí a ztížení společenského uplatnění tak, jak předvídáno nařízením vlády č. 276/2015 Sb. 

s tím, že Ústavním soudem ČR dosud nedošlo ke zrušení tohoto nařízení v návaznosti na 

případně podaný návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení 

pro tvrzený rozpor s ústavním pořádkem nebo zákonem, tudíž při stanovení výše odškodnění 

bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobených v důsledku utrpěného pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání je třeba vycházet a priori z ustanovení § 271c Zákoníku práce                         

ve spojení s nařízením vlády č. 276/2015 Sb.  

To však nebrání obecným soudům, aby v závislosti na okolnostech konkrétního případu 

– při rozhodování o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění podle ustanovení            

§ 271c Zákoníku práce ve spojení s nařízením vlády č. 276/2015 Sb. – výši vypočteného 

bolestného a ztížení společenského uplatnění ve smyslu ustanovení § 271s Zákoníku práce  

přiměřeně zvýšily tak, aby výsledná částka odškodnění co nejvíce odpovídala okolnostem 

konkrétní věci a skutečným následkům, které poškozený utrpěl v důsledku pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání. 
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V této souvislosti se naskýtá rovněž obecnému soudu možnost – ve smyslu ustanovení 

§ 95 odst. 1 Ústavy ČR – zhodnotit v kontextu projednávaného případu a jeho skutkových 

okolností soulad jiného právního předpisu, tj. zde nařízení vlády č. 276/2015 Sb. se zákonem, 

jakož i „mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu.“  

Takový postup se jeví jako nezbytný v situaci, kdy v kontextu skutkových okolností 

daného případu a rozsahu poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

poškozené osoby (resp. především při srovnání nároků na odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění pro daný případ, na který by mohl dosáhnout poškozený podle 

občanskoprávní úpravy, tj. ustanovení § 2958 občanského zákoníku a Metodiky Nejvyššího 

soudu ČR) nebude částka odškodnění vypočtená postupem dle bodového systému nařízení 

vlády 276/2015 Sb. dostatečná, resp. nebude moci případné negativní dopady realizace 

bodového systému moderovat (dorovnat) postupem dle ustanovení § 271s Zákoníku práce.  

Konkrétně ve vztahu k posuzované otázce výpočtu náhrady za bolest a ztížení 

společenského uplatnění se jeví i v kontextu judikatury Ústavního soudu ČR při rozhodování 

konkrétního případu odškodňování pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jako možné 

posuzování souladu nařízení vlády č. 276/2015 Sb., resp. jeho jednotlivých ustanovení 

s občanským zákoníkem, resp. ustanovením § 2958 občanského zákoníku, který je založen na 

tom, že rozhodovací činnost soudů při stanovení konkrétních částek odškodnění nemajetkové 

újmy na zdraví nemá být limitována mocí zákonodárnou, a především mocí výkonnou.  

Dále přichází v úvahu při rozhodování konkrétního případu posouzení souladu nařízení 

vlády č. 276/2015 Sb. s ústavním pořádkem, resp. principem přiměřenosti (proporcionality) 

jakožto moderním ústavním nepsaným pravidlem, resp. obecnou zásadou právní, v jehož světle 

je třeba interpretovat jak vlastní ústavní předpisy, tak i jednotlivé právní předpisy upravující 

výši odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění tak, aby byl dán vztah přiměřenosti 

(proporcionality) mezi způsobenou újmou na straně jedné a přiznanou výší odškodnění na 

straně druhé. 

Ke zvážení je i posouzení ústavněprávního souladu nařízení vlády č. 276/2015,                     

resp. jeho jednotlivých ustanovení s čl. 1 (popř. i čl. 3 odst. 1 Listiny) zakotvujícím rovnost lidí 

v důstojnosti a právech, a to a priori v kontextu projednávaného případu, kdy při srovnání 

výpočtu nároku na odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, na který má vzniknout 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poškozenému zaměstnanci „řádným“ 

(předepsaným) postupem dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. na straně jedné a výpočtu nároku 

na odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění postupem pro civilněprávní nároky na 

odškodnění nemateriální újmy na zdraví podle ustanovení § 2958 občanského zákoníku                         
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ve spojení s Metodikou Nejvyššího soudu ČR na straně druhé, vzniknou významné diskrepance 

k tíži pracovním úrazem nebo nemocí z povolání postiženého zaměstnance.  

Z téže perspektivy lze zhodnocovat soulad (či nesoulad) nařízení vlády č. 276/2015, 

resp. jeho jednotlivých ustanovení i s ustanoveními § 3 odst. 3 a § 10 odst. 2 občanského 

zákoníku, jakož i se zásadou zvláštní zákonné ochrany zaměstnance dle ustanovení                           

§ 1a Zákoníku práce. 

Problematickou či diskutabilní se jeví i dvoukolejnost ve vztahu k jinému dílčímu 

nároku na odškodnění nemateriální újmy, a to jednorázovému odškodnění pozůstalých. Jak již 

konstatováno, podle aktuální obecné civilněprávní úpravy nejsou – v komparaci s výše 

uvedenou pracovněprávní úpravou jednorázového odškodnění pozůstalých – stanoveny fixní 

(paušální) náhrady náležející pozůstalým, resp. osobám blízkým při zvlášť závažném ublížení 

na zdraví s tím, že se má postupovat dle ustanovení § 2959 občanského zákoníku. 

Zatímco v případě smrtelného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání bude vždycky 

náležet každému z oprávněných pozůstalých po zemřelém zaměstnanci toliko náhrada ve výši 

240 000 Kč, v případě usmrcení nemajícího původ v pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

bude možno vždycky vyjít z individuálních okolností případu a přiznat pozůstalým peněžitou 

náhradu v závislosti na konkrétních okolnostech případu ve výši umožňující „plnou 

kompenzaci“ jejich utrpení, popř. podle zásad slušnosti, přičemž v kontextu rozsudku 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. září 2018 (sp. zn. 25 Cdo 894/2018) obdobně k Metodice 

Nejvyššího soudu ČR pro zajištění automatické valorizace jednorázového odškodnění 

pozůstalých základní částkou náhrady má být v případě osob nejbližších (manžel, rodiče a děti) 

dvacetinásobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců 

v národním hospodářství za rok předcházející smrti poškozeného (kdy tato základní částka 

může být podle stanovených kritérií navýšena). 

V judikatorní praxi tak může docházet k (významným) výkyvům mezi výší náhrad 

poskytnutých v případě odškodňování pozůstalých po zemřelém, který zemřel v důsledku 

„běžného“ poškození na zdraví na straně jedné a po zaměstnanci zemřelém v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání na straně druhé. 

Dalším diskutabilním „místem“ je skutečnost, že pracovněprávní úprava dost 

neflexibilně „škatulkuje“ každé usmrcení zaměstnance do stejné výše jednorázového 

odškodnění stanoveného pozůstalým, a to bez ohledu, zda skutečně těmto pozůstalým tato fixně 

stanovená materiální újma vznikla, tj. zda skutečně vzniklá materiální újma není nižší na straně 

jedné, či bez ohledu na to, zda paušálně stanovená maximální částka naopak případně nestačí 

ke kompenzaci vzniklých duševních útrap. 
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Další diskutabilní diskrepance mezi obecnou civilněprávní a pracovněprávní úpravou 

spočívá v okruhu pozůstalých, jimž vzniká nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých. Ani 

zde není racionální důvod k odlišně stanovenému okruhu pozůstalých, tj. osob oprávněných, 

v závislosti na tom, zda odškodňovací režim se má řídit dle obecné civilněprávní úpravy 

občanského zákoníku či dle pracovněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů nebo 

nemocí z povolání dle Zákoníku práce. Obecná civilněprávní úprava obecně pokrývá širší 

okruh pozůstalých, jež se mohou stát osobami oprávněnými k odškodnění, a to především 

s ohledem na zařazení i osob blízkých do okruhu osob oprávněných dle ustanovení § 2959 

občanského zákoníku. Obou těmto úpravám, resp. především té pracovněprávní je třeba 

vytknout i způsob koncipování okruhu oprávněných osob; výchozím kritériem při posuzování 

oprávněných pozůstalých osob by měla být existence faktického emocionálního pouta mezi 

zemřelým a osobou pozůstalou, nikoliv vztah a priori rodinněprávní.  

Jistým – dle mého názoru – korektivem nespravedlivé a neodůvodněné diskrepance 

mezi obecnou civilněprávní úpravou a pracovněprávní úpravou – umožňující přiznání na 

jednorázovém odškodnění pozůstalých vyšší částky pozůstalým dle obecné civilněprávní 

úpravy než po zemřelém v důsledku utrpěného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,                    

jakož i umožňující přístup většímu okruhu oprávněným pozůstalým osobám v rámci 

pracovněprávní úpravy – by představovala možnost, aby ti pozůstalí po zemřelé zaměstnanci, 

jejichž prožité duševní útrapy nejsou v daném konkrétním případě s ohledem na maximální 

strop částky jednorázového odškodnění pozůstalých dle ustanovení § 271i odst. 1 Zákoníku 

práce dostatečně odškodňovány, jakož i ti pozůstalí, kteří nespadají do okruhu osob 

oprávněných dle tohoto ustanovení (např. druh nebo prarodič), se domáhali kompenzace 

prostřednictvím nároku na „náhradu nemajetkové újmy způsobené zásahem do přirozených 

práv“ dle ustanovení § 2956 a násl. občanského zákoníku, resp. ustanovení § 2959 občanského 

zákoníku. Judikatorní praxe je zatím však jiného názoru; a to v kontextu zmíněných rozsudků 

Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 1084/2009 a  sp. zn. 21 Cdo 1161/2014. 

Jistým korektivem ve vztahu k situaci, kdy osobě poškozené vznikne nárok na 

jednorázové odškodnění pozůstalých ve výši nižší než podle právní úpravy občanského 

zákoníku, a to obdobně jako v případě náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, 

může být zvýšení jednorázového odškodnění pozůstalých ve smyslu ustanovení § 271s 

Zákoníku práce. 

V kontextu výše uvedeného nálezu Ústavního soudu ČR (sp. zn. IV. ÚS 3122/15) je 

rovněž analogicky ke zvážení zhodnocení souladu stanovení fixních částek náhrad 

jednorázového odškodnění pozůstalých dle ustanovení § 271i Zákoníku práce s principem 
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rekodifikovaného soukromého práva, podle něhož rozhodovací činnost soudů při stanovení 

konkrétních částek odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění je třeba oprostit od 

vlivu moci výkonné limitující moc soudní v přiznávání spravedlivého odškodnění,                             

resp. s ustanovením § 2959 občanského zákoníku. 

Ve vztahu ke koncipování jednorázového odškodnění pozůstalých dle Zákoníku práce  

přichází rovněž a především v úvahu – obdobně jako v případě bolesti a ztížení společenského 

uplatnění – posouzení souladu ustanovení § 271i Zákoníku práce s ustanoveními § 3 odst. 3               

a  § 10 odst. 2 občanského zákoníku, dále se zásadou zvláštní zákonné ochrany zaměstnance 

dle ustanovení § 1a Zákoníku práce, jakož i s ústavním principem rovnosti před zákonem              

ve smyslu ustanovení čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny či ústavním principem přiměřenosti, a to 

především v situaci, kdy při srovnání výpočtu nároku na odškodnění podle obou 

odškodňovacích úprav by poškozený obdržel vyšší částku dle občanského zákoníku včetně 

toho, kdy v oblasti pracovněprávní nedosáhne na odškodnění ten z pozůstalých, jenž by na něj 

dosáhl podle ustanovení § 2959 občanského zákoníku.  

Nelze však a priori spoléhat na to, že si „to judikatura časem vyřeší,“ a osobně bych se 

proto klonil de lege ferenda k přijetí nové (pod)zákonné právní úpravy odškodňování 

nemajetkové újmy, tj. především náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění (popř. za 

„další nemajetkové újmy“), jakož i jednorázového odškodnění pozůstalých (resp. popř. i osob 

blízkých poškozených „zvlášť závažným ublížením na zdraví“ aktuálně ve smyslu ustanovení               

§ 2959 občanského zákoníku), a to jak ve vztahu ke zvláštní právní úpravě odškodňovaní 

pracovních úrazů a nemocí z povolání, tak i ve vztahu k „ostatním“ ublížením na zdraví 

spadajícím do obecné soukromoprávní úpravy ve smyslu občanského zákoníku, a to tak, aby 

opětovně byla přijata jednotná úprava vztahující se na odškodňování nemateriálních újem 

pracovněprávních, tak i těch „nepracovněprávních“. 

Jenom tak je možné efektivně minimalizovat možnosti vzniku diskrepancí při 

odškodňování ublížení na zdraví, jež mohou ve výše uvedených režimech vznikat, a docházet 

tak ke vzniku nespravedlností při odškodňování, resp. možnému potlačování ustanovení čl. 1  

a čl. 3 odst. 1 Listiny, ustanovení § 3 odst. 3 a § 10 odst. 2 občanského zákoníku, dále zásady 

zvláštní zákonné ochrany zaměstnance dle ustanovení § 1a Zákoníku práce či ústavního 

principu přiměřenosti, a to k tíži pracovním úrazem nebo nemocí z povolání poškozeného 

zaměstnance. 

Ke zvážení je v této souvislosti návrat k modelu, kdy podzákonný právní předpis (ať již 

vyhláška ministerstva či nařízení vlády) jednotně blíže upravuje určování, tj. výpočet náhrady 

za bolest a ztížení společenského uplatnění, a to bez ohledu na to, zda bolest a ztížení 



243 

 

společenského uplatnění jsou způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání na straně 

jedné či jiným poškozením zdraví na straně druhé, popř. rozšíření působnosti odškodňování 

bolesti a ztížení společenského uplatnění dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. i na nároky 

spadající pod režim odškodňování těchto druhů nemateriální újmy podle občanského zákoníku. 

Nový systém (ať už založený na hodnocení příčin či následků) by měl stanovit transparentní 

výpočtový mechanismus bolesti a ztížení společenského uplatnění tak, aby soudy mohly 

poškozeným vždy bez obtíží přiznávat spravedlivou a dostatečnou náhradu, a to bez ohledu na 

to, zda ke škodní události dojde při výkonu závislé práce, či nikoliv, resp. aby nevznikaly 

zbytečné pochybnosti ohledně spravedlivosti vypočtené výše odškodnění. 

 Obdobně pokud jde o jednorázové odškodňování pozůstalých (popř. nově při zahrnutí 

i osob blízkých poškozených „zvlášť závažným ublížení na zdraví“ ve smyslu ustanovení                   

§ 2959 občanského zákoníku) je ke zvážení návrat k modelu odškodňování prostřednictvím 

stanovení výchozích částek jednorázového odškodnění, ať již opětovně zákonem popř. 

podzákonným právním předpisem. 

V zájmu vyšší předvídatelnosti soudního rozhodování ve smyslu ustanovení § 13 

občanského zákoníku je záhodno, aby zákonodárná moc sama prostřednictvím zákona, popř. 

ve spojení s výkonnou mocí prostřednictvím navazujících podzákonných právních předpisů 

předvídala sazebník náhrad pro případy vzniku nemateriální újmy, resp. bolesti a ztížení 

společenského uplatnění (popř. či jiných nemateriálních újem včetně jednorázového 

odškodnění pozůstalých). Hmotněprávní a procesněprávní předpoklady pro rozhodování jsou 

obecně určovány prostřednictvím zákonodárné moci ve smyslu zákona (popř. ve spojení 

s výkonnou mocí v kontextu zákonných zmocnění ve smyslu navazujících  podzákonných 

právních předpisů). Neexistují racionální a dlouhodobě prověřené důvody, aby pro případ 

odškodňování nemateriální újmy tomu bylo jinak. 

Je nepochybné, že rozhodnutí jednotlivého právního případu vždy náleží jen soudci,                  

tj. moci soudní, ale ten by však neměl postupovat svévolně bez toho, aniž však musel vycházet 

z jakýchkoli předem stanovených kritérií, nýbrž a priori by měl vycházet z pravidel stanovených 

zákonem či popř. i podzákonným právním předpisem. Na tom nemění nic skutečnost, že                

ve smyslu koncepce, resp. důvodové zprávy k občanskému zákoníku soukromý život je 

„nekonečně variabilní“. Život je variabilní i v jiných oblastech, o nichž soudy běžně rozhodují 

a tam soudy zpravidla v kontextu zákonných pravidel přihlížejí k individuálním okolnostem 

konkrétního případu; mělo by tomu tak být i při odškodňování nemateriálních újem 

způsobených jakýmikoli ubliženími na zdraví.  
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Zákonodárná moc by však v této souvislosti měla vytvořit předpoklady, aby v kontextu 

individuálních okolností konkrétního případu nedocházelo k limitování soudů „v možnosti 

přiznat spravedlivou a dostatečnou náhradu“ ve prospěch v důsledku ublížení na zdraví osob 

poškozených či pozůstalých, a to především tam, kde jednotlivé dílčí nároky na odškodnění 

nemateriální újmy vypočtené dle sazebníku náhrad nepostačují k úhradě skutečně vzniklé újmy. 

V této souvislosti by však měla být stanovena jasná pravidla, za kterých soud může výši 

odškodnění stanovenou právním předpisem zvýšit. 

Významnou součástí institutu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu či nemajetkovou 

újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání je institut zákonného 

pojištění. Pakliže za odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání neodpovídá stát                

a nedochází k realizaci veřejnoprávního systému úrazového pojištění prostřednictvím 

dávkového systému, je zapotřebí, aby existovala dostečná ochrana zaměstnanců proti újmám 

jim způsobeným pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání, kdy jejich odškodnění nebude 

záviset na takovým okolnostech, jakými je například solventnost odpovědného zaměstnance či 

jeho přístup (platební morálka). Zaměstnavatel má proto právo, aby za něho příslušná 

pojišťovna nahradila škodu nebo nemajetkovou újmu, která vznikla zaměstnanci při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání, a to v rozsahu, v jakém za ně zaměstnavatel odpovídá podle 

Zákoníku práce, a to i tehdy, pakliže na majetek zaměstnavatele byl prohlášen konkurs                        

ve smyslu insolvenčního zákona.  

Zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance mají právo, aby za ně 

příslušná pojišťovna nahradila škodu nebo nemajetkovou újmu, která vznikla zaměstnanci při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to v rozsahu, v jakém za ně zaměstnavatel odpovídá 

podle zákoníku práce. 

Institut zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele však neprokrývá všechny 

možné nároky zaměstnanců vzniklé v souvislosti s pracovními úrazy nebo nemocí z povolání, 

resp. úrazovými ději či onemocněními, k nimž došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním. Jde např. o doplatky ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku                        

v případě převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu ohrožení nemocí z povolání či                 

dojde-li u zaměstnance v pracovněprávním kontextu k újmě na zdraví, která nesplňuje 

podmínky pracovního úrazu nebo pro uznání nemoci z povolání, resp. toliko naplňuje znaky 

obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. De lege ferenda je tak ke zvážení, zda institut 

zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele by neměl krýt i jiné nároky související 

s pracovními úrazy či nemocemi z povolání, resp. újmy na zdraví, k nimž sice došlo při plnění 
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pracovních úkolů či v přímé souvislosti s ním, které však nejsou uznány jako způsobené 

pracovními úrazy či nemocemi z povolání. 

Některá ustanovení vyhlášky č. 125/1993 Sb. jsou diskutabilní z hlediska ústavní 

konformity, a to s ohledem na absenci zákonného zmocnění, a to především ustanovení § 3 

vyhlášky, podle něhož pojišťovna nahradí náklady soudního i mimosoudního projednávání 

vedeného v souvislosti se škodní událostí jen tehdy, pokud se k jejich úhradě písemně zavázala, 

dále rovněž ustanovení § 8 písm. d) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 2 vyhlášky, podle níž je 

povinností zaměstavatele nepřistoupit bez souhlasu pojišťovny na uzavření soudního smíru, 

resp. z toho vyplývající možný sankční následek v tom směru, že pojišťovna není povinna plnit, 

pakliže zaměstnavatel bez souhlasu pojišťovny uzavře soudní smír; zde je na obecných 

soudech, aby případnou protiústavnost těchto ustanovení této vyhlášky řešily postupem dle čl. 

95 odst. 1 Ústavy ČR.  

Obecně je v praxi problematické koncipování institutu zákonného pojištění 

odpovědnosti v tom směru, že z nároku zaměstnavatele, aby za něj příslušná pojišťovna 

uhradila škodu či nemajetkovou újmu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, nelze dovozovat právo poškozeného svůj nárok na náhradu uplatňovat přímo vůči 

příslušné pojišťovně; to znamená, že poškozený zaměstnanec tak zpravidla přímý nárok vůči 

pojišťovně zaměstnavatele nemá, tudíž musí svůj nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy 

způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání uplatňovat toliko vůči odpovědnému 

zaměstnavateli. Poškozenému zaměstnanci (či pozůstalému) vzniká právo na plnění proti 

pojistiteli, tj. příslušné pojišťovně toliko v případě, že při zániku zaměstnavatele nepřejdou 

práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu na jiného zaměstnavatele; v takovém případě má 

poškozený (pozůstalý) právo přímo vůči pojišťovně, aby mu škodu nahradila v témže rozsahu, 

v jakém by mu ji byl povinen nahradit sám pojištěný zaměstnavatel. 

De lege ferenda by bylo vhodné tuto konstrukci modifikovat dle modelu předvídaného 

ustanovením § 9 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla                      

a umožňujícím poškozenému uplatnit nárok odškodnění přímo u pojistitele. 

Odpadly by tak diskuse ohledně toho, zda ve smyslu ustanovení § 365 odst. 1 Zákoníku 

práce ve spojení především s ustanoveními § 205d Zákoníku práce z roku 1965 a § 2 odst. 1                 

a § 5 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb. má docházet spíše k poskytnutí plnění poškozenému 

zaměstnanci přímo příslušnou pojišťovnou či samotným zaměstnavatelem s tím, že příslušná 

pojišťovna následně refunduje odpovědnému zaměstnavateli to, co zaměstnavatel z titulu své 

zákonné odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání zaměstnanci přímo uhradil, jakož i případné obavy zaměstnavatelů 
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z toho, že pakliže nejprve odškodnění poškozenému zaměstnanci uhradí, úrazová pojišťovna 

mu pro skončeném šetření odmítne refundovat zaměstnanci zaměstnavatelem vyplacené 

odškodnění, popř. že v případě čekání na vyřešení věci přímo pojišťovnou může dojít 

k uplatnění nároku ze strany zaměstnance vůči zaměstnavateli soudní cestou, a tudíž ke vzniku 

dalších možných nákladů. 

Významným problematickým bodem institutu zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele je v podstatě monopolní realizace tohoto pojistného systému u dvou úrazových 

pojišťoven, což je v kontextu koexistence České republiky a jejího právního řádu v širším 

právním prostoru práva EU a z toho vyplývajících pravidel fungování vnitřního trhu nesouladné 

s právem EU jakožto součásti právního řádu ČR.  

Mám za to, že monopolizace realizace zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání odporuje právu EU, resp. čl. 49 a násl. SFEU, jakož i čl. 106 a násl. 

SFEU, popř. podpůrně i čl. 18 SFEU, a to především tím, že vnitrostátní právní řád ČR 

zachovává pravidla, která znemožňují automaticky přístup ostatním soutěžitelům v oblasti 

pojišťovnictví k tomu druhu pojištění, tj. ani neumožňuje, aby se ostatní soutěžitelé,                          

resp. zájemci ucházeli v rámci vyhlášené soutěže o udělení tohoto privilegia jakožto zvláštního 

nebo výlučného práva ve smyslu ustanovení čl. 106 odst. 1 SFEU. K zachovávání současného 

systému vyhrazujícího realizaci zákonného pojištění toliko vybraným pojišťovnám není 

především v kontextu práva EU žádný funkčně praktický či právní důvod, a mělo by dojít k jeho 

otevření dalším pojišťovnám tak, aby i ostatní soutěžitelé se mohli realizace tohoto pojistného 

systému účastnit či alespoň se o udělení tohoto privilegia ucházet. 
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Seznam zkratek 

EU       Evropská unie 

Insolvenční zákon     zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech  

jeho řešení (insolvenční zákon) 

Listina      Listina základních práv a svobod 

(resp. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod, ve znění 

ústavního zákona č. 162/1998 Sb.) 

Metodika (Nejvyššího soudu ČR)  Metodika Nejvyššího soudu k odškodňování 

nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení 

společenského uplatnění podle § 2958 

občanského zákoníku) 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

nařízení vlády o minimální mzdě    nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,            

o vymezení ztíženého pracovního prostředí a            

o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí 

nařízení vlády č. 108/1994 Sb.               nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se 

provádí zákoník práce a některé další zákony 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb.     nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu 

evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu           

o  úrazu  

nařízení vlády č. 276/2015 Sb.               nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování 

bolesti a ztížení společenského uplatnění 

způsobené pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání    

občanský zákoník                zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

občanský zákoník z roku 1964                          zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

OSŘ       zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

SEU      Smlouva o Evropské unii 

SDEU      Soudní dvůr Evropské unie 

SFEU      Smlouva o fungování Evropské unie 

stanovisko Nejvyššího soudu ČSR,         Ze zhodnocení rozhodování soudů České  
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Cpj 37/74  socialistické republiky o odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání, 

projednaného a schváleného občanskoprávním 

kolegiem Nejvyššího soudu ČSR 27. 1. 1975, 

Cpj 37/74; uveřejněno pod publikačním číslem 

11/1976 

Ústava ČR  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění ústavních zákonů                   

č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb.,                           

č. 395/2001 Sb., č. 448/2001 Sb., ústavního 

zákona č. 515/2002 Sb., č. 319/2009 Sb.,             

č. 71/2012 Sb. a č. 98/2013 Sb.  

vyhláška č. 125/1993 Sb.     vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví 

podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

vyhláška č. 440/2001 Sb.  vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti 

a ztížení společenského uplatnění 

vyhláška o posuzování nemocí z povolání      vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších 

      požadavků na postup při posuzování  

      a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, 

      kterým se předává lékařský posudek o nemoci 

                                                                 z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze   

nadále uznat za nemoc z povolání a náležitosti 

lékařského posudku (vyhláška o posuzování 

nemocí z povolání) 

zákon o konkursu a vyrovnání   zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 

zákon o ochraně veřejného zdraví     zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů                          

zákoník práce z roku 1965            zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce 

Zákoník práce     zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

zákon o služebním poměru       zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů                   

zákon o specifických zdravotních službách  zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických 

zdravotních službách  

zákon o státní službě     zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě         
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zákon o Ústavním soudu    zákon č. 182/1993 Sb, o Ústavním soudu 

zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců      zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců 

zákon o vojácích z povolání     zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání 

zákon o zaměstnanosti   zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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v zákoníku práce. Rekodifikace & praxe, 10/2015. ISSN 1805-6822. 

 

2. Seznam použitých právních předpisů 

 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů 

sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství 
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vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

v podzemí, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí 

zákon o sociálním zabezpečení 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 

Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb., č. 448/2001 Sb., č. 515/2002 Sb., č. 319/2009 Sb.,                

č. 71/2012 Sb. a č. 98/2013 Sb.  

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona                 

č. 162/1998 Sb. 

Úmluva Mezinárodní organizace práce o odškodnění pracovních úrazů č. 17, uveřejněná 

sdělením Federálního ministerstva zahraničních věcí pod číslem 437/1990 Sb. 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů 

týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS 

a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění) 

vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění 

pozdějších předpisů 

zákon č. 182/1993 Sb, o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění 

pozdějších předpisů 

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

směrnice Komise 2002/77/ES ze dne 16. září 2002 o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb 

elektronických komunikací 
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nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky 

zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů  

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

Bílá kniha Komise o službách obecného zájmu, resp. sdělení Komise Evropskému Parlamentu, 

Radě EU a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů (12. května 

2004) 

zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,                      

o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů 

mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých 

podniků 

vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti                   

a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely 

invalidity (vyhláška o posuzování invalidity) 

Smlouva o Evropské unii 

Smlouva o fungování Evropské unie 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

ve znění pozdějších předpisů 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon                                

o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
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zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání 

nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, 

podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání a náležitosti lékařského 

posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) 

vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.,                                   

o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých 

druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,                       

a zrušují nebo mění některé další zákony 

nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 

způsobené pracovním úrazem, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení 

společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení 

společenského uplatnění vojáků, ve znění pozdějších předpisů 

nařízení vlády č. 321/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů 

na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). 

nařízení vlády č. 291/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení 

neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady 

nákladů na výživu pozůstalých. 

nařízení vlády č. 303/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při 

výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě 

náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé 

služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na 

výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým). 

nařízení vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických 

požadavků na výrobky. 
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zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony. 

 

3. Seznam použité judikatury 

 

rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 1959, sp. zn. 21 Co 737/59  

rozhodnutí Krajské soudu v Plzni z 30. června 1961, sp. zn. 4Co 172/61 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. dubna 1962, sp. zn. 4 Cz 86/61 

Závěry Nejvyššího soudu ČSR ze dne 6. března 1963, sp. zn. 1 Cp 42/62 

rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. září 1965, 8 Co 527/65 

rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. ledna 1968, sp. zn. 4 Co 548/67 

rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. července 1968, sp. zn. 5 Co 415/1968 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 24. září 1968, sp.zn. 3 Cz 36/68 

rozsudek. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30.  května 1969, sp. zn. 7 Cz 22/69 

rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 21. ledna 1973, sp. zn. 3 Cz 49/71 

rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. října 1974, 5 Cz 32/74 

stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. ledna 1975, Cpj 37/74  

stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 10. března 1978, sp. zn. Cpj 31/78 

rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. listopadu 1978 sp. zn. 5 Cz 54/1978 

rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 25. června 1979 sp. zn. 1 Cz 85/79 

rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 31. března 1981, sp. zn. 6 Cz 14/81 

rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. října 1989, sp. zn. 6 Co 

1107/89 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. listopadu 1990, sp. zn. 1 Cz 52/90 

rozsudek SDEU ve věci Francie v. Komise ze dne 19. března 1991, sp. zn. C-202/88 

rozsudek SDEU ve věci Klaus Höfner and Fritz Elser v Macrotron GmbH ze dne 23. dubna 

1991, sp. zn. Case C-41/90 

rozsudek SDEU ze dne 19. listopadu 1991 ve věci Andrea Francovich and Daniela Bonifaci               

a další vs. Itálie, sp. zn. C-6/90 a 9/90 

rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28.února 1995, sp. zn. 6 Cdo 81/94 

rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. září 1995, sp. zn. 6 Cdo 127/1994 

rozsudek SDEU ze dne 5. března 1996 ve věci Brasserie du Pêcheur SA vs. Německo a The 

Queen vs. A Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd a ostatní, sp. zn. C-46/93 

a 48/93 
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rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. prosince 1996, sp. zn. 2 Cdon 1265/96  

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. března 1997, sp. zn. 2 Cdon 475/96  

rozsudek SDEU ve věci Komise v. Nizozemsko ze dne 23. října 1997, sp. zn. C-157/94 

rozsudek SDEU ve věci Albany International BV a Stichting Bedrijfspensioenfonds 

Textielindustrie ze dne 21. září 1999, sp. zn. C-67/96 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. ledna 2000, sp. zn. 21 Cdo 2805/99 

rozsudek SDEU ve věci Komise v. Belgie ze dne 15. května 2000, sp. zn. C-206/98 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 2001, sp. 21 Cdo 1239/2000 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. srpna 2001, sp. zn. 21 Cdo 2014/2000 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. února 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. března 2002, sp. zn. 21 Cdo 1358/2002 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. dubna 2002, sp. zn. 21 Cdo 998/2001 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. května 2002, sp. zn. 21 Cdo 3263/2010 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. července 2002, sp. zn. 21 Cdo 1661/2001 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. září 2002, sp. zn. 21 Cdo 1995/2001  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. října 2002, sp.zn. 21 Cdo 347/2002  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. ledna 2003, sp. zn. 21 Cdo 454/2002 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. února 2003, sp. zn. 21 Cdo 1148/2002 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. března 2003, sp. zn. 21 Cdo 227/2002 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. března 2003, sp. zn. 21 Cdo 1491/2002 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. dubna 2003, sp. zn. 21 Cdo 1755/2002 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. května 2003, sp. zn. 21 Cdo 2169/2002  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. května 2003, sp. zn. 21 Cdo 131/2003 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 2003, sp. zn. 21 Cdo 2308/2002 

rozsudek SDEU ze dne 26. června 2003, sp. zn. C-422/01 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. července 2003, sp. zn. 21 Cdo 424/2003 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. února 2004, sp. zn. 21 Cdo 1059/2003 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. února 2004, sp. zn. 21 Cdo 1769/2003 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. března 2004, sp. zn. 21 Cdo 1478/2003 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. dubna 2004 sp. zn. 21 Cdo 2204/2003 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. listopadu 2004, sp. zn. 21 Cdo 1859/2004 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. května 2005, sp. zn. 21 Cdo 2168/2004 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. května 2005, sp. zn.  21 Cdo 2265/2004 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.června 2005, sp. zn. 21 Cdo 2023/2004 
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rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. července 2005, sp. zn. 21 Cdo 2697/2004 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. září 2005, sp. zn. 21 Cdo 688/2005 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. listopadu 2005, sp. zn. 21 Cdo 58/2005 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. ledna 2006, sp. zn. 21 Cdo 606/2005 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. června 2006, sp. zn. 21 Cdo 2023/2005;   

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. září 2006, sp. zn. 21 Cdo 2509/2005 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. února 2007, sp. zn. 21 Cdo 747/2006  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2007, sp. zn. 21 Cdo 3003/2005 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. března 2007, sp. zn. 21 Cdo 1008/2006 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. července 2007, sp. zn. 21 Cdo 2372/2006  

usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 29. srpna 2007, sp. zn. III.ÚS 604/99 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. září 2007, sp. zn.  21 Cdo 1547/2006 

rozsudek SDEU ze dne 11. října 2007, sp. zn. C-443/06 

nález Ústavního soudu ČR ze dne 16. října 2007, sp. zn. Pl. ÚS 50/05  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. listopadu 2007, sp. zn. 25 Cdo 3334/2006  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. února 2008, sp. zn. 21 Cdo 1508/2007 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. června 2008, sp. zn. 21 Cdo 2822/2007 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. srpna 2008, sp. zn. 21 Cdo 3014/2007 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. srpna 2008, sp. zn. 21 Cdo 3107/2007 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. února 2009, sp. zn. 21 Cdo 5060/2007 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. března 2009, sp. zn. 21 Cdo 576/2008  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. října 2009, sp. zn. 21 Cdo 3742/2008 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. února 2010, sp. zn. 21 Cdo 1924/2008 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. března 2010, sp.zn. 21 Cdo 4593/2008 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. dubna 2010, sp. zn. 21 Cdo 1084/2009  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. května 2010, sp. zn. 21 Cdo 1564/2009 
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usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. října 2010, sp. zn. 21 Cdo 4265/2009 

stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. ledna 

2011, sp. zn. Cpjn 203/2010 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. dubna 2011, sp. zn. 21 Cdo 4110/2010 
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rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 21 Cdo 4690/2009 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. července 2011, sp. zn. 21 Cdo 1355/2010 
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rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. února 2012, sp. zn. 4468/2010 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. července 2012, sp. zn. 21 Cdo 3574/2011 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. srpna 2012, sp. zn. 21 Cdo 2702/2011 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. září 2012, sp. zn. 21 Cdo 2141/2011 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. září 2012, sp. zn. 21 Cdo 4028/2011 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. září 2012, sp. zn. 21 Cdo 3191/2011 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. listopadu 2012, sp. zn. 21 Cdo 2259/2011 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. listopadu 2012, sp. zn. 21 Cdo 2573/2011 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. ledna 2013, sp. zn. 21 Cdo 492/2012 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2013, sp. zn. 21 Cdo 3299/2011 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. dubna 2013, sp. zn. 21 Cdo 2480/2012 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. června 2013, sp. zn. 25 Cdo 4434/2011 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. srpna 2013, sp. zn. 21 Cdo 1594/2012 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. srpna 2013. sp. zn. 23 Cdo 1003/1012 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. září 2013, sp. zn. 21 Cdo 547/2012 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. září 2013, sp. zn. 21 Cdo 3789/2012;  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. 21 Cdo 983/2013 

rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2014, sp. zn. 23 Co 547/2013/23 Co 

548/2013 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. dubna 2014, sp. zn. 25 Cdo 2826/2012 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. srpna 2014, sp. zn. 21 Cdo 3042/2013 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. září 2014, sp. zn. 21 Cdo 3320/2013 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. prosince 2014, sp. zn. 21 Cdo 448/2014  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. ledna 2015, sp. zn. 31 Cdo 1778/2014 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. ledna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1451/2013  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. května 2015, sp. zn. 21 Cdo 3280/2013 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. srpna 2015, sp. zn. 21 Cdo 2530/2015 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. listopadu 2015, sp. zn. 21 Cdo 1161/2014  

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. ledna 2016, sp. zn. 21 Cdo 2378/2014 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. ledna 2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015 
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nález Ústavního soudu ČR ze dne 16. února 2016, sp. zn. IV. ÚS 3122/15  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. března 2016, 21 Cdo 1276/2016 

rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.  května 2016 sp. zn. 16 Co 50/2016 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. června 2016, sp. zn. 21 Cdo 582/2015  

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. srpna 2016, sp. zn. 21 Cdo 3792/2015 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. září 2016, sp. zn. 32 Cdo 3790/2014 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. října 2016, sp. zn. 21 Cdo 5557/2015 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. listopadu 2016, sp. zn. 21 Cdo 3039/2015 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. ledna 2017, sp. zn. 21 Cd 2345/2015 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. února 2017, sp. zn. 21 Cdo 630/2016 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. března 2017, sp. zn. 21 Cdo 1739/2016; 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. května 2017, sp. zn. 21 Cdo 2685/2016 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. června 2017, sp. zn. 25 Cdo 731/2017  

nález Ústavního soudu ČR ze dne 10. srpna 2017, sp. zn. I. ÚS 615/17 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. září 2017, sp. zn. 21 Cdo 4556/2016 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. října 2017, sp. zn. 21 Cdo 2457/2017 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. listopadu 2017, sp. zn. 25 Cdo 2245/2017 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. 25 Cdo 4066/2016 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. prosince 2017, sp. zn. 21 Cdo 6014/2016 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. ledna 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. února 2018, sp. zn. 21 Cdo 232/2017 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. února 2018, sp. zn. 21 Cdo 4578/2017 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. ledna 2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. května 2018, sp. zn. 21 Cdo 2738/2017 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. května 2018, sp. zn. 21 Cdo 472/2018 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. září 2018, sp.zn. 25 Cdo 894/2018 

 

4. Seznam internetových a ostatních zdrojů  

 

důvodová zpráva k  občanskému zákoníku; trvale dostupná na: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf 
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sněmovní tisk č. 100; vládní návrh zákona č. 182/2014 Sb. (novela zákona o úrazovém pojištění 

zaměstnanců), trvale dostupný na: 

 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=100&CT1=0 

Metodika Nejvyššího soudu ČR k odškodňování nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení 

společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku) uveřejněná pod číslem 63                       

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014 (ve znění redakční opravy uveřejněné 

tamtéž v č. 1/2015) trvale dostupná na: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika 

sněmovní tisk č. 1156; vládní návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců (včetně 

důvodové zprávy), trvale dostupný na: 

http://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1156&CT1=0 

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví k postupu při 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povinností po nabytí účinnosti nového občanského 

zákoníku; trvale dostupné na: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17137/stanovisko_odskodnovani.pdf 

„V ČR se již desítky firem zabývají incentivní turistikou“; trvale dostupný na: 

https://www.novinky.cz/kariera/447833-v-cr-se-jiz-desitky-firem-zabyvaji-incentivni-

turistikou.html. 

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Pracovní úrazy a nemoci z povolání; trvale 

dostupné na: https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-

odpovednosti-zamestnavatele 
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Název disertační práce v českém jazyce 

 

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU 

ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNANCI PŘI PRACOVNÍCH 

ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ 

 

Abstrakt v českém jazyce  
 

Předkládaná disertační práce se zabývá velmi důležitou a trvalou součástí odvětví 

pracovního práva a pracovněprávních či jiných obdobných vztahů, a to problematikou 

pracovních úrazů a nemocí z povolání, a to především z perspektivy odpovědnostního vztahu 

z toho vyplývajícího a vznikajícího, resp. povinností zaměstnavatele k náhradě škody či 

nemajetkové újmy ve vztahu k zaměstnanci a jednotlivých dílčích nároků na náhrady škody či 

nemajetkové újmy, na něž vzniká nárok zaměstnanci, u něhož došlo k úrazovému ději, jenž má 

podobu pracovního úrazu nebo onemocnění nemoci uznané jako nemoc z povolání.    

K výběru a zpracování problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání,                                   

resp. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci při 

pracovních úrazech a nemocech z povolání jakožto disertační práce podnítila autora (disertanta) 

jednak trvale zásadní význam tématiky jak v intencích pracovněprávních vztahů, tak i obecně 

a principiálně vztahů celospolečenských, jakož i skutečnost, že navzdory akcentovaného, trvale 

zásadního významu problematiky odbornou literaturou vztahující se k vlastní problematice 

odškodňování pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nelze považovat za rozsáhlou. 

Cílem předkládané disertační práce je analyzovat a zhodnotit aktuální stav právní 

úpravy pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňování a její uplatňování v praxi, 

resp. prosazování právní úpravy garantovaných práv a nároků osob poškozených, a to 

v kontextu aktuální právní úpravy a související relevantní judikatury, a to především z hlediska 

jednotlivých dílčích nároků na náhradu škody či nemajetkové újmy, na které při škodní události 

mající podobu pracovního úrazu či nemoci z povolání vzniká nárok jím postiženým 

zaměstnancem či v případě smrtelné škodní události pozůstalým, jakož i z hlediska podmínek 

a rozsahu možného uplatňování nároku na odškodňování. Předkládaná disertační práce  se 

rovněž snaží identifikovat diskutabilní či problematické body v systému odškodňování 

pracovních úrazů či nemocí z povolání a předkládá de lege ferenda možné návrhy, které by 

mohly vést k úpravě či nápravě, popř. efektivnějšímu fungování stávajícího systému. 
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Předkládaná práce je členěna na osm kapitol, které autor považuje jako vysoce 

relevantní ve vztahu k tématice disertační práce. První kapitola se zabývá obecnější, avšak 

související problematikou odpovědnosti v pracovním právu, a v této souvislosti pojmem                     

a druhy právní odpovědnosti a pojmem, druhy a právní úpravou pracovněprávní odpovědnosti, 

včetně obecně problematiky odpovědnosti za škodu (popř. nemajetkovou újmu) způsobenou 

zaměstnancem zaměstnavateli a naopak. Druhá kapitola se věnuje již vlastní problematice 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu či nemajetkovou újmu při pracovních úrazech                            

a nemocech z povolání. Třetí a čtvrtá kapitola se věnují vlastním pojmům pracovních úrazů                

a nemocí z povolání a v této souvislosti akcentují vybrané související problematiky. Pátá 

kapitola se v kontextu aktuální právní úpravy a související judikatury věnuje povinnostem 

zaměstnavatelů při pracovních úrazech a nemocech z povolání, a to jak těch prevenčních,                    

tak i těch, jež navazující na proběhlou škodní událost. Šestá kapitola se věnuje již vlastnímu 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, a tedy jednotlivým druhům náhrad, resp. 

jednotlivým dílčím nárokům na náhradu škody či nemajetkové újmy náležejícím zaměstnanci 

vůči zaměstnavateli (popř. úrazové pojišťovně). Sedmá kapitola se zabývá problematikou 

možné „ingerence“ úrazové pojišťovny do odškodňování pracovních úrazů nebo nemocí                      

z povolání, resp. institutem zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu či 

nemajetkovou újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Osmá kapitola se věnuje 

možnému zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele a v této souvislosti jednotlivým 

relevantním pojmům (institutům). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova v českém jazyce 

 

 

odpovědnost zaměstnavatele, pracovní úrazy, nemoci z povolání 
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Název disertační práce v anglickém jazyce 

 

THE EMPLOYER´S RESPONSABILITY FOR THE DAMAGE 

CAUSED TO EMPLOYEE BY WORK ACCIDENTS AND 

OCCUPATIONAL DISEASES 

 

Abstrakt v anglickém jazyce 
 

The dissertation thesis deals with a very substantial and permanent part of the labour 

law´s field and labour law-related and the other connected relationships, i.e. the issue of the 

work accidents and occupational diseases, mainly from the perspective of that arised 

reponsability´s relationship, resp. the employer´s obligations to damages´ compensation in 

relation to employee and his individual rights (claims) to the damages´ compensation due to the 

incurred accidents in the form of a work accident or occupational disease. 

The author´s impetus to the choise of the working accidents and occupational diseases´ 

topic (resp. the employer´s responsability for damages caused to emploees due to working 

accidents and occupational diseases) for the purposes of the dissertation thesis is owed to 

(permanently) a very substantial importance of the issue in the terms of labour law-related 

relationships and generally and essentially society-wide relationships, even if in despite of a 

very substantial importance of the issue the expert´s litterature to the issue of the working 

accidents and occupational diseases is not to be considered as sufficient. 

The purpose of the dissertation thesis to analyse and evaluate the actual state of the legal 

regulation regarding the working accidents and occupational diseases and its compensation as 

well as its enforcement in the practice, resp. the exercice of the guaranteed laws and claims´ 

injured persons and that in the light of the actual legal regulation and connected case law, mainly 

from the perspective of individiual claims to the damages´ compensation pertaining to the 

injured employees or bereaved persons due to a working accident (occupational disease) 

suffered by injured employee and conditions and extent of possible exercice of the 

compensation´s claim. 

The dissertation thesis tries to identify arguable and problematic points within the  

system of  working accidents and occupational diseases´ compensationa and puts forth (de 
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ferenda possible) possible suggestions that are would render possible to ensure an adjustement 

or remedy, resp. more efficient functioning of the existing system. 

The dissertation thesis is divided into eight chapters considered by the author highly 

important in relation to the issue of the dissertation thesis. The first chapter deals with a more 

general, but connected topic of the reponsability within the labour law, resp. in this context with 

the notion and kinds of the legal responsability and the notion, kinds and legal regulation of the 

labour law-reland responsability including the general issue as for the responsability for the 

damages  caused by emploee to employer and vice versa. The second chapters is devoted to the 

issue itself of the employer´s responsability for the damages caused within working accidents 

and occupational diseases. The third and forth chapters concern the proper notions of the 

working accidents and occupational diseases and at this respect stresses related topics. The fifth 

chapter is devoted – within the actual legal regulation and related jurisprudence – to the 

obligations of the employer during the working accidents and occupational diseases, and that 

those preventive as well as those that followed the event leading to the damage itself. The sixth 

chapter deal with the compensation of the working accidents and occupational diseases itself, 

resp. individidual compensations´ claims pertaining to the injured emploees towards reponsible 

emploers (or insurance company). The seventh chapter focuses on possible impacts of the 

insurance companies within the working accidents or occupational diseases´ compensations, 

mainly on the system of the legal insurance of the employer for the damages caused during the 

working accidents and occupational injuries. The eight chapter deals with possible exemptions 

from the employer´s reponsability and in this context individual connected notions. 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova v anglickém jazyce  
 

the employer´s responsability, work accidents, occupational diseases 


