
Abstrakt: 

 

Tato rigorózní práce se zabývá problematikou pracovních úrazů a nemocí z povolání, 

ke kterým může dojít v rámci pracovněprávního vztahu, a s tím spojeným vznikem povinnosti 

zaměstnavatele k náhradě škody a nemajetkové újmy, a to včetně možností jeho liberace. Práce 

se skládá ze šesti kapitol. První kapitola se věnuje teoretickým aspektům odpovědnosti 

v pracovním právu a dále rozebírá povinnost pojištění odpovědnosti zaměstnavatele pro případ 

pracovních úrazů a nemocí z povolání. Druhá kapitola se věnuje povinnosti prevence 

v pracovněprávních vztazích. Ve třetí kapitole jsou rozebrány základní znaky pracovního úrazu 

a nemoci z povolání, včetně praktických postupů zaměstnavatele při jejich vzniku a 

statistických dat za rok 2018. Jsou zde popsány také specifické případy úrazových dějů, u 

kterých je provedena analýza, zda se jedná o pracovní úraz či nikoliv. 

 

 Čtvrtá kapitola se věnuje rozsahu náhrady škody a nemajetkové újmy a možnostem 

zproštění se povinnosti k náhradě. Ke třem základním předpokladům vzniku povinnosti 

zaměstnavatele k náhradě škody a nemajetkové újmy, kterými jsou pracovní úraz nebo vznik 

nemoci z povolání, vznik škody nebo nemajetkové újmy a příčinná souvislost mezi nimi, 

přidává autor této práce ještě další předpoklad, jímž je samotná existence pracovněprávního 

vztahu. V rámci kapitoly páté jsou rozebrány jednotlivé druhy náhrad, které mohou být 

přiznány poškozenému zaměstnanci nebo jeho příbuzným v případě, že dojde k úmrtí 

zaměstnance. Poslední, šestá kapitola se věnuje náhradě majetkové a nemajetkové újmy 

v občanském zákoníku a rozebírá Metodiku k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 

občanského zákoníku vydanou Nejvyšším soudem ČR. Autor práce provádí stručnou 

komparaci právní úpravy v občanském zákoníku s úpravou v zákoníku práce. 

 

Cílem této práce je analýza platné právní úpravy, která upravuje pracovní úrazy a nemoci 

z povolání, poskytnutí komplexního přehledu problematiky odškodnění, a to včetně komparace 

s úpravou majetkové a nemajetkové újmy v občanském právu, navržení právní úpravy de lege 

ferenda u některých problematických aspektů, a zodpovězení otázky, zda je úprava 

problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce řešena komplexně, a 

jestli není možné v některých případech postupovat podle občanského zákoníku. 


