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Úvod 

 

Škoda a nemajetková újma vzniklá pracovním úrazem nebo nemocí z povolání představuje 

podle mého názoru nejzávažnější zásah do života zaměstnance, který může na dlouhou dobu 

zásadním způsobem ovlivnit kvalitu jeho života a také vztahy v jeho rodině. Pro zaměstnavatele 

může na druhou stranu taková událost znamenat řadu komplikací a mezi stranami poté v řadě 

případů dochází k narušení jejich pracovněprávního vztahu.  Je tak velmi důležité, aby právní 

úprava upravující tuto oblast práva byla předvídatelná a dosahovala vysoké kvality, která 

dostatečně ochrání oprávněné zájmy dotčeného zaměstnance, ale zároveň zabrání neoprávněným 

požadavkům, jež mohou zatížit zaměstnavatele nad rámec jeho povinností stanovené mu zákonem.  

 

Téma této rigorózní práce jsem si zvolil z toho důvodu, že ačkoliv se jedná o situace, ke 

kterým dochází sporadicky, ve své praxi se s tímto fenoménem setkávám relativně často, kdy mezi 

mé klienty patří několik společností zabývající se hutním materiálem a výrobním postupem, což 

jsou oblasti práce, při kterých dochází k pracovním úrazům a nemocem z povolání přeci jen častěji 

než např. při běžné kancelářské činnosti. V mé praxi téměř vždy, když došlo k pracovnímu úrazu 

nebo ke vzniku nemoci z povolání, pak nastal spor mezi stranami. Zaměstnanec či jeho rodina se 

snažila o co nejvyšší rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy, a zaměstnavatel se naopak 

takovému rozsahu bránil, nebo dokonce rozporoval, že se o pracovní úraz či nemoc z povolání 

jednalo, a snažil se o částečné či úplné zproštění svých povinností. I proto je tato oblast práva 

podrobně zkoumána a interpretována judikaturou, jejíž význam je často zásadní, přesahující 

zákonnou právní úpravu a nezastupitelný, neboť občas dochází až k atypickým případům 

pracovních úrazů, které nejsou zákonnou úpravou předvídány. Judikatura tak bude jedním ze 

zdrojů informací této práce, kdy budu citovat a zkoumat zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ČR. 

 

Celá rigorózní práce je rozdělena do 6 kapitol, ve kterých analyzuji základní otázky této 

právní problematiky. V první kapitole se budu zabývat teoretickými aspekty odpovědnosti 

v pracovním právu, kdy vnímání odpovědnosti je velmi zásadním bodem vztahu mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. S tímto pojmem je spojena i změna terminologická a 

systematická, ke kterým došlo novelou zákoníku práce v roce 2015. Dále se v této kapitole budu 

zabývat historií povinnosti pojištění zaměstnavatele v případě pracovních úrazů a nemocí 
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z povolání. V roce 2006 byla přijata zcela nová právní úprava, jejímž přijetím by došlo ke změně 

celého systému v poskytování náhrady škody a nemajetkové újmy, nicméně nakonec byla tato 

právní úprava zákonodárci v roce 2015 zrušena.  

 

Druhá kapitola bude popisovat povinnost prevence a jejího významu v pracovněprávních 

vztazích, protože je společensky žádoucí, aby se pracovním úrazům a nemocem z povolání 

předcházelo a nedocházelo tak k nežádoucím následkům těchto skutečností. Pokusím se v této 

kapitole analyzovat dva novější trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to 

ergonomii pracoviště a prevenci proti stresu na pracovišti.  

 

 Ve třetí kapitole se budu věnovat základním znakům pracovního úrazu a nemoci 

z povolání, včetně praktického postupu zaměstnavatele v případě jejich vzniku. Pokusím se také 

zanalyzovat statistická data. Rovněž v této kapitole podrobím analýze specifické případy 

úrazových dějů a budu zkoumat, zda se v daném případě jedná o úraz pracovní či nikoliv.  

 

Čtvrtá kapitola bude upravovat rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy. Budu zkoumat 

základní předpoklady pro vznik povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové 

újmy, kterými jsou vedle samotné existence pracovněprávního vztahu, pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání také vznik škody nebo nemajetkové újmy a příčinná souvislost mezi pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání a vznikem škody či nemajetkové újmy. Dále se v této kapitole 

budu věnovat i liberaci zaměstnavatele, který se za určitých předpokladů může zprostit povinnosti 

k náhradě, a to buď zcela nebo zčásti. 

 

V další, páté kapitole pak budu popisovat jednotlivé druhy náhrad, na které má 

zaměstnanec, případně další osoby nárok, pokud jim jsou na základě zákona přiznány. Tyto 

náhrady zákoník práce člení na náhrady poškozeného zaměstnance, tj. na takové případy, kdy 

nedochází k úmrtí zaměstnance a na náhrady pozůstalých osob, tj. na takové případy, kdy dochází 

k úmrtí zaměstnance. 

 

Šestá kapitola pak bude zkoumat úpravu v občanském zákoníku, který také upravuje 

náhradu majetkové a nemajetkové újmy. Mým cílem je porovnat právní úpravy v obou předpisech 
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a jejich vzájemný vztah. Pokusím se zodpovědět otázku, zda je možné aplikovat subsidiárně 

úpravu v občanském zákoníku i na pracovní úrazy a nemoci z povolání vzniknuvší 

v pracovněprávních vztazích.  

 

Cílem této práce bude 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. 

 

Základní výzkumné postupy, které budu aplikovat při zpracování této práce, budou metoda 

sběru informací, metoda deskriptivní, metoda analýzy a metoda komparace. Nejprve bude použita 

metoda sběru informací, díky které dojde k získání potřebných poznatků. Následně použiji metodu 

deskriptivní, s jejíž pomocí budu popisovat stávající právní úpravu. Metodou analýzy, která bude 

stěžejní metodou při tvorbě této práce, pak budu zkoumat podstatu dané problematiky. Metoda 

komparace bude použita zejména v části šesté, která se bude věnovat náhradě majetkové a 

nemajetkové újmy v občanském zákoníku. 

 

Prameny práva, ze kterých budu při své práci čerpat, budou tvořit právní předpisy, zejména 

zákoník práce a občanský zákoník. Dále budu čerpat z dostupné judikatury, a to především z 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, z právnických učebnic, komentářů a monografií. 

 

Tato rigorózní práce je zpracována podle právní úpravy účinné ke dni 27. 2. 2020. 
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1. Obecný úvod k náhradě škody a nemajetkové újmy 

 

1.1. Odpovědnost v pracovním právu  

 

Základní zásadou ovlivňující problematiku odpovědnosti v pracovním právu je zvláštní 

zákonná ochrana postavení zaměstnance, která je vyjádřena v § 1a odst. 1 písm. a) zákoníku práce. 

Tato zásada je promítnuta i v definici závislé práce, která vymezuje vztah mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem, a ze které plyne, že závislá práce je zaměstnancem vykonávána mimo jiné na 

odpovědnost zaměstnavatele.1 

 

1.1.1. Pojem právní odpovědnost a její koncepce 

 

Právní odpovědnost je institut, který je možné zařadit mezi nejsložitější v teorii práva. I 

přesto, že se s tímto termínem často setkáváme v různých oblastech právního řádu, není snadné ho 

přesně definovat. Podle Viktora Knappa je nejobecnějším znakem odpovědnosti povinnost snést 

zákonem stanovenou újmu v případě, že nastane zákonem stanovená sankce. Ani tento znak však 

podle něj nestačí k definování právní odpovědnosti.2 Aleš Gerloch pak popisuje právní 

odpovědnost jako: „zvláštní druh právního vztahu, vznikajícího v důsledku porušení právní 

povinnosti a spočívajícího ve vzniku nové (sekundární) povinnosti sankční povahy.“3 Za zdařilé 

pak považuji vymezení Jaromíra Harvánka, podle kterého „právní odpovědnost je nejčastěji 

v základním slova smyslu definována jako uplatnění nepříznivých právních následků, stanovených 

v dispozici právní normy, vůči delikventovi – tomu, kdo porušil právní povinnost.“4  

 

Ještě složitějším problémem, než je přesné definování pojmu odpovědnost, je pro právní 

vědu teoretické vymezení pojmu odpovědnost. Je zde celá řada rozdílných koncepcí, které se 

v české právní vědě objevují již od 50. let minulého století. Zásadní otázkou je určení, zda 

 

1 § 2 odst. 2 zákoníku práce 
2 KNAPP. Viktor: Teorie práva, 1. vydání. Praha, C. H. Beck 1995, s. 200 
3 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 152, ISBN 978-80-7380-652-1 
4 HARVÁNEK, Jaromír et al. Právní teorie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 355 
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odpovědnost nastupuje již u primární právní povinnosti, nebo až v situaci, kdy dojde k porušení 

této primární právní povinnosti. Za nejzdařilejší a nejpropracovanější koncepce je možné 

považovat tzv. koncepci aktivní odpovědnosti a koncepci sankční.5  

 

 Nejvýznamnějším zastáncem aktivní (preventivní) odpovědnosti je Viktor Knapp, který 

celou diskusi na toto téma odstartoval ve své studii Některé úvahy o odpovědnosti v občanském 

právu.6 Právní odpovědnost podle Knappa vzniká latentně již se vznikem povinnosti, tzn. 

v okamžiku kdy sankce na základě nějakého právního titulu (smlouva, zákon) začíná hrozit. 

V okamžiku, kdy dojde k porušení primární povinnosti, pak dojde k následné aktivaci. Odpovědný 

subjekt je tak postižen sankcí právě z toho důvodu, že je odpovědný, a ne z toho důvodu, že byl 

takovou právní sankcí postižen. Obecně tak vymezuje odpovědnost jako hrozbu sankcí.7 

 

 Za zastánce sankčního (retrospektivního) pojetí lze považovat Josefa Macura, který ve 

svém vymezení právní odpovědnosti navázal na práce Štefana Lubyho8 a Marty Knappové.9 Podle 

Macura je základním znakem právní odpovědnosti skutečnost, že jsou zdůrazněny nepříznivé 

následky, které pro subjekt vzniknou poté, co dojde k porušení či ohrožení práva.10 Tvrdí, že pokud 

sankce znamená zatížení subjektu, na nějž sankce dopadá určitými nepříznivými následky, pak se 

tyto nepříznivé následky musí projevit v právní formě. Touto právní formou pak může být pouze 

subjektivní povinnost, totiž povinnost snášet takové nepříznivé následky. Je proto toho názoru, že 

právní sankce a uplatnění právní odpovědnosti spadá v jedno. Nelze však podle něj konstatovat, 

že sankce a odpovědnost jsou jedno a to samé. Sankce je podle něj určitým ustanovením 

objektivního práva, zatímco odpovědnost je právní postavení subjektu, jenž porušil právní 

povinnost, a je nucen snášet nepříznivé následky, které jsou sankční normou stanoveny.11 Obecně 

se tedy dá odpovědnost chápat jako sankce samotná. 

 

 

5 GERLOCH, Aleš, BERAN, Karel, a kol. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha: 

Leges, 2014, s. 26  
6 KNAPP, Viktor. Některé úvahy o odpovědnosti v občanském právu. Praha: Stát a právo, I. 1956, s. 66-85 
7 tamtéž 
8 LUBY, Štefan. Prevencia a zodpovědnosť v občianskom práve I. Bratislava: Vydavatelstvo SAV, 1958 
9 KNAPPOVÁ, Marta Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Praha: ČSAV, 1968 (nové vydání Praha: 

EUROLEX BOHEMIA, 2003) 
10 MACUR, Josef. Odpovědnost a zavinění v občanském právu. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1980. Spisy Právnické 

fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, s. 51 
11 tamtéž, s. 61-63 
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 Nutno konstatovat, že obě koncepce se i přes svou rozdílnost, podle mého názoru částečně 

prolínají, a nelze tvrdit, že jsou v přímém rozporu. Rozdílnost spatřuji v otázce, kdy ke vzniku 

odpovědnosti dojde. Perspektivní pojetí lze vnímat jako extenzivní vůči pojetí sankčnímu, a to 

díky přidání oné latentní fáze jako první části odpovědnosti, která podle perspektivního pojetí 

existuje před porušením povinnosti, zatímco podle retrospektivního pojetí tato fáze neexistuje. 

Ve druhé fázi (po porušení povinnosti) je pak provázanost obou pojetí již zřejmá. Perspektivní 

pojetí Knappa však v právní vědě nenašlo větší počet zastánců. Proto je nutné konstatovat, že 

většina právních teoretiků nepovažuje odpovědnost za hrozbu sankcí, ale za sankci samotnou, 

která následuje po porušení práva.12 V souvislosti s rekodifikací civilního práva otázka pojetí 

odpovědnosti opět nabrala na významu, o čemž částečně pojednává kapitola 1.1.3. této práce. 

 

1.1.2. Pracovněprávní odpovědnost a její funkce 

 

  Podle Miroslava Běliny je pracovněprávní odpovědnost „zvláštní kvalifikovaný druh 

pracovněprávní povinnosti, jejíž vznik jako sekundární povinnosti předpokládá porušení primární 

právní povinnosti.“13  

 

 Specifičnost pracovněprávní odpovědnosti tak spočívá zejména v tom, že k jejímu vzniku 

je zapotřebí existence pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Z tohoto 

pohledu je tak nutné na něj nahlížet jako na vztah odvozený. Naopak skončení pracovněprávního 

vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem neznamená automatický zánik pracovněprávní 

odpovědnosti. Z tohoto pohledu se naopak vyznačuje pracovněprávní odpovědnost určitou 

samostatností, kdy je v praxi zcela běžné, že následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

se řeší v situaci, když pracovněprávní vztah byl již ukončen. 

 

 Porušení pracovněprávních povinností může způsobit i jinou než pracovněprávní 

odpovědnost, a to zejména odpovědnost trestněprávní nebo občanskoprávní. Jediným porušením 

pracovněprávní povinnosti tak může dojít ke vzniku více odpovědnostních vztahů napříč různými 

právními odvětvími, které se vzájemně prolínají a doplňují. Typickým příkladem může být servisní 

 

12 BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan, BOGNÁROVÁ, Věra, DRÁPAL, Ljubomír, HŮRKA, Petr, KAHLE, Bohuslav, 

MORÁVEK, Jakub, ŠTANGOVÁ, Věra, ŠTEFKO, Martin, TRÖSTER, Petr, VYSOKAJOVÁ, Margarita. Pracovní 

právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 311. ISBN 978-80-7400-667-8 
13 tamtéž, s. 311 
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oprava automobilového auta, kdy nedbalostním jednáním zaměstnance autoservisu dojde ke škodě 

na automobilu. Takové jednání má za následek vznik pracovněprávní odpovědnosti zaměstnance 

vůči zaměstnavateli za vzniklou škodu a zároveň vznik občanskoprávní odpovědnosti za vzniklou 

škodu mezi zaměstnavatelem a majitelem automobilu. Rozdílem mezi občanskoprávní a 

pracovněprávní odpovědností se zabýval ve svém rozhodnutí i Nejvyšší soud, který judikoval: 

„Pro závěr, zda odpovědnost za škodu má povahu pracovněprávního nebo občanskoprávního 

nároku, není samo o sobě významné, zda zaměstnanec porušil povinnosti uložené mu zákoníkem 

práce nebo jinými právními předpisy.“14 V uvedeném případě Nejvyšší soud konstatoval, že tím, 

že si zaměstnanec přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena, jednoznačně vybočil z mezí plnění 

pracovních úkolů a skutečnost, že krom jiného touto činností porušil své pracovněprávní 

povinnosti, je tak nepodstatná. Soud dovodil, že pohledávka vůči zaměstnanci má tak povahu 

občanskoprávního nároku, a nikoliv nároku pracovněprávního, kdy rozhodujícím faktorem je 

skutečnost, že zaměstnanec nesledoval plnění pracovních úkolů, ale pouze své vlastní zájmy.15 

 

 Odpovědnost v pracovním právu je třeba rozlišit na subjektivní odpovědnost (za zavinění) 

a na objektivní odpovědnost (bez ohledu na zavinění). U zaměstnance se většinou zavinění 

vyžaduje, ačkoliv existují i výjimky, kdy je takové zavinění již v jednání zaměstnance 

předpokládáno a zaměstnanec má pouze možnost se své povinnosti zprostit.16 U zaměstnavatele 

je dána odpovědnost objektivní, zavinění se tedy v těchto případech ani nezjišťuje. Zaměstnavatel 

je povinován k náhradě škody nebo nemajetkové újmy i v okamžiku, kdy dodrží veškeré 

povinnosti, které pro něj plynou z právních či předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Má pouze možnost se své odpovědnosti zcela nebo zčásti zprostit.17 

  

 Pracovněprávní odpovědnost plní celou řadu funkcí, které se navzájem prolínají a doplňují. 

Milan Galvas rozděluje tyto funkce na obecné, mezi které řadí funkci preventivně výchovnou, 

ochrannou, represivní a reparační (satisfakční) a zvláštní, do které zařazuje funkci sociálně 

ochrannou.18 

 

 

14 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2935/2011 
15 tamtéž 
16 Srov. § 252 a § 255 zákoníku práce 
17 § 269 odst. 4 zákoníku práce 
18 GALVAS, Milan, GREGOROVÁ, Zdeňka, HRABCOVÁ, Dana, KOMENDOVÁ, Jana, STRÁNSKÝ, Jaroslav. 

Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 1. vydání 2012, s. 613, ISBN 978-80-210-5852-1. 
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 Preventivně výchovná funkce působí zejména vůči subjektu, který je takovou odpovědností 

postižen, neboť na něj působí její nepříznivé následky, což by ho mělo od podobného chování 

v budoucnu odradit a zároveň působí na ostatní členy společnosti jako příklad.19 Působením na 

ostatní členy společnosti je podle mého názoru myšlena především situace, kdy je určitým 

způsobem k plnění povinován zaměstnanec, neboť jeho postih motivuje ostatní zaměstnance 

zaměstnavatele k tomu, aby se podobného jednání zdrželi. Tato funkce je z hlediska předcházení 

pracovních úrazů a nemocí z povolání klíčová, a proto je velmi podrobně upravena v zákonných 

předpisech ve formě stanovení konkrétních povinností, a to jak pro zaměstnavatele, tak i pro 

zaměstnance. Podrobněji se této problematice věnuji v druhé kapitole této práce. 

 

 Ochranná funkce pracovněprávní odpovědnosti spočívá v ochraně pracovněprávních 

vztahů a v sankcionování jejich porušení.20 Souvisí se základní zásadou pracovního práva, kterou 

je zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance. Represivní funkce pracovněprávní 

odpovědnosti je obsažena v postihu subjektu, který se dopustil protiprávního jednání, a to tím, že 

je povinován snášet nepříznivé důsledky ve formě stanovené sankce. Reparační funkce pak 

spočívá v přenesení břemene škody z poškozeného na škůdce. Je vyjádřena povinností odčinit 

škodu uvedením v předešlý stav nebo náhradou v penězích. Podle Galvase je reparační funkce 

omezená, a to zejména při odpovědnosti zaměstnance za škodu, kterou způsobí zaměstnavateli, 

což je důsledek působení ochranné funkce pracovního práva a skutečností, že škoda je v řadě 

případů natolik vysoká, že není v silách zaměstnance ji nahradit.21 V případě, že zaměstnanec 

způsobí škodu z nedbalosti, výše požadované náhrady nesmí přesáhnout částku, která se rovná 

čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil 

škodu.22 

 

 Sociálně ochranná funkce vyplývá ze specifického postavení pracovního práva, které 

poskytuje silnější ochranu postavení zaměstnance v pracovněprávním vztahu, a to jako 

kompenzaci v ekonomické nerovnováze zaměstnavatele a zaměstnance. Ekonomicky slabší 

zaměstnanec tak má silnější právní postavení. To se projevuje např. v tom, že výše náhrady škody 

 

19 Tamtéž s. 613-614 
20 Tamtéž s. 614 
21 Tamtéž s. 614 
22 § 257 odst. 2 zákoníku práce 
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u zaměstnance je limitována, nebo že zaměstnanec odpovídá za zavinění, zatímco zaměstnavatel 

odpovídá bez ohledu na zavinění.23  

 

1.1.3. Terminologické změny po přijetí nového občanského zákoníku 

 

V souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „NOZ“) 

došlo k zásadním terminologickým změnám, které se týkají odpovědnosti. Zákonodárce se 

k tomuto vymezil v důvodové zprávě k § 24 NOZ24, kde konstatoval, že: „Osnova opouští pojetí 

odpovědnosti jako hrozby sankcí. Tato konstrukce opanovala od 70. let minulého století českou 

právní doktrínu po dlouhých diskusích v 50. a 60. letech a spojuje nástup odpovědnosti 

s porušením právní povinnosti. Osnova se naopak přiklání k pojetí odpovědnosti v duchu tradic 

antické a křesťanské civilizace, podle nichž člověk odpovídá za své jednání v plném rozsahu, 

a odpovídá tedy především za to, že se chová řádně, po právu a že splní své povinnosti. Vzhledem 

k tomu se v návrhu slovo „odpovědnost“ používá jen velmi zřídka, protože zákonný text vystačí ve 

většině případů s termínem povinnost. Odstraňuje se tak nedůslednost současných formulací 

platného občanského zákoníku, který termín „odpovědnost“ používá v různých významech a často 

i zbytečně.“25  

 

S touto koncepcí odborná veřejnost nesouhlasí. Podle Ireny Pelikánové: „je 

politováníhodné, jestliže návrh občanského zákoníku odmítá samotný pojem odpovědnosti 

v souvislosti s úpravou odpovědnostních závazků…rozdílnost doktrinálních názorů na pojem 

odpovědnosti v civilním právu ani přesahy přes striktní definici odpovědnosti nejsou dostatečným 

důvodem pro přerušení vazby mezi odpovědností a povinností k náhradě škody. Náhrada škody je 

centrální součástí odpovědnosti a příslušnost do odpovědnostního práva by měla být jasně 

patrná.“26 Stejně tak Pražák se zamýšlí nad tím, že nové pojetí odpovědnosti nemá jasnou 

koncepci, a že ačkoli zákonodárce deklaruje radikální koncepční změnu, tak není podle jeho 

 

23 GALVAS, Milan, GREGOROVÁ, Zdeňka, HRABCOVÁ, Dana, KOMENDOVÁ, Jana, STRÁNSKÝ, Jaroslav. 

Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 1. vydání 2012, s. 614-615, ISBN 978-80-210-5852-1. 
24 Každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout. Kdo se vlastní vinou přivede do stavu, 

v němž by jinak za své jednání odpovědný nebyl, odpovídá za jednání v tomto stavu učiněná. 
25 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dostupné např. z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
26 PELIKÁNOVÁ, Irena. Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy nového občanského 

zákoníku. Bulletin advokacie. 2011, č. 3, s. 15 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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názoru jasné, s jakou koncepcí vlastně nový zákon pracuje.27 Právní teorie se však i přes nejasnosti 

zákona i důvodové zprávy shoduje na tom, že nový občanský zákoník je postaven na 

perspektivním pojetí odpovědnosti, tedy že subjekt odpovídá za náležité plnění svých povinností.28  

 

 Po nabytí účinnosti občanského zákoníku nastala nekomfortní situace. Zatímco občanský 

zákoník již pojem odpovědnost téměř nepoužíval, v zákoníku práce se stále pracovalo s termínem 

odpovědnost zaměstnavatele za škodu.29 Novelou provedenou zákonem č. 205/2015 Sb., která 

nabyla účinnosti dne 1. 10. 2015, došlo ke sjednocení terminologie, kdy od té doby již i zákoník 

práce používá termín náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Byl změněn název části jedenácté 

zákoníku práce, z původního názvu „Náhrada škody“ na „Náhrada majetkové a nemajetkové 

újmy“ a dále byl změněn (mimo jiné) název hlavy II. části jedenácté z „Odpovědnost zaměstnance 

za škodu“ na „Povinnosti zaměstnance k náhradě škody“.  

 

 Do dnešního dne však v některých případech nedošlo ke sjednocení pojmů u podzákonných 

předpisů. Typickým příkladem je stále aktuální a používaná vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se 

stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Tato vyhláška je podrobněji rozebrána v další části této 

práce. 

 

1.2. Povinnost pojištění odpovědnosti zaměstnavatele v případě pracovních úrazů a 

nemocí z povolání a historie právní úpravy 

 

Právní úprava zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je řešena velmi 

nestandardním způsobem a již několik let se podle mého názoru jedná o problém v legislativě 

České republiky. 

 

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání platí ode dne 1. 1. 1993. Jedná se o pojištění povinné, které vyplývá přímo ex lege. Před 

 

27 PRAŽÁK, Pavel. Má institut právní odpovědnosti v návrhu nového občanského zákoníku jasnou koncepci? Právní 

rozhledy. 2012, č. 3, s. 101-105 
28 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1497, ISBN: 978-80-7400-287-8 
29 srov. zákoník práce v účinnosti do 30. 9. 2015 
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tímto datem odškodňování zaměstnanců zajišťovali sami zaměstnavatelé, a to prostřednictvím 

uzavíraných pojistných smluv, ke kterým ovšem nebyli zákonem povinováni. Zásadní myšlenkou 

povinného zákonného pojištění je bezesporu zajištění řádného odškodnění zaměstnance, a to i pro 

případ, kdy by zaměstnavatel z důvodu nepříznivých hospodářských výsledků nebyl schopen 

takové odškodnění poskytnout. 

 

Současná právní úprava stanovuje zákonný postup v § 365 zákoníku práce, podle kterého 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona30 do dne nabytí účinnosti jiné právní úpravy pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se zákonné pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání řídí podle § 205d 

zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, a dále vyhláškou č. 125/1993 Sb. I vzhledem k jeho zařazení 

do přechodných ustanovení zákoníku práce je zřejmé, že zákonodárce tento model právní úpravy 

považoval pouze za dočasný a krátkodobý, přičemž počítal s přijetím zcela nové právní úpravy, 

která by samostatně upravovala případy poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání. Tímto předpisem měl být zákon č. 266/2006 Sb., zákon o úrazovém pojištění 

zaměstnanců ze dne 25. 4. 2006, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 7. 6. 2006 

s předpokládaným nabytím účinnosti ke dni 1. 1. 2007. Cílem přijetí tohoto zákona mělo být 

uzákonění zcela nové koncepce zabezpečení zaměstnanců při vzniku pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání, a to prostřednictvím pojistných dávek úrazového pojištění, které by bylo 

hrazeno českou správou sociálního zabezpečení. Tento systém by nahradil obecnou odpovědnost 

zaměstnavatele podle zákoníku práce. 

 

 Z politických důvodů byla účinnost tohoto zákona opakovaně odkládána31, až byl nakonec 

v roce 2015 zrušen.32 Z důvodové zprávy vlády lze vyčíst, že opakované odkládání účinnosti 

tohoto zákona již není žádoucí, neboť sociální partneři na úrovni Rady hospodářské a sociální 

dohody České republiky přijali jednoznačné politické rozhodnutí, podle kterého právní úprava 

odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání má být obsažena v zákoníku práce. 33 Jedním 

z hlavních důvodů pak byla také neaktuálnost zákona o úrazovém pojištění, který by bez 

 

30 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce je účinný od 1. 1. 2007 
31 Naposledy byla účinnost odložena k 1. 1. 2017 
32 Zákonem 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, 

s účinností ode dne 1. 10. 2015 
33 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu 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, č. 205/2015 Dz 
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rozsáhlých změn stejně nebyl realizovatelný.34 Domnívám se, že zákonodárce tím myslel 

především terminologické změny, které nastaly v souvislosti s přijetím nového občanského 

zákoníku. 

 

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání je tak stále posuzováno podle přechodného ustanovení zákoníku práce, jež odkazuje na 

paragraf již zrušeného zákona, což je stav v právním prostředí zcela nežádoucí a de lege ferenda 

by bylo vhodné tento neadekvátní stav odstranit a právní úpravu zákonného pojištění nově vložit 

do zákoníku práce, ideálně do hlavy jedenácté a způsobem, který by tuto oblast práva komplexně 

upravil. 

 

Zákonné pojištění podle platné právní úpravy vzniká dnem, kdy dojde k uzavření prvního 

pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele.35 Výkladem 

slovního spojení „pracovněprávní vztah“ docházím k názoru, že povinnost pojištění vzniká jak u 

pracovního poměru, tak i u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.36 V okamžiku, kdy 

zaměstnavatel zaměstná alespoň jednoho zaměstnance, vzniká mu povinnost nahlásit tuto 

skutečnost pojišťovně. Pro určení, která pojišťovna je příslušná pro pojištění zaměstnavatele, je 

rozhodující skutkový stav k poslednímu dni roku 1992. Zaměstnavatelé, kteří měli sjednáno 

pojištění k 31. 12. 1992 u České pojišťovny, a.s., jsou nadále pojištěni u této pojišťovny, stejně tak 

jako ti zaměstnavatelé, na něž přejdou práva a povinnosti z titulu právního nástupnictví. Ostatní 

zaměstnavatelé, kteří neměli ke shora uvedenému datu sjednáno pojištění nebo vznikly až po tomto 

rozhodném dni, pojišťuje Kooperativa pojišťovna, a.s.37  

 

 I tuto skutečnost vnímám negativně, kdy podle mého názoru se jedná o porušení pravidel 

hospodářské soutěže, neboť ostatní pojišťovny nemají možnost zapojit se do volné soutěže na trhu 

a je jim upřeno právo bojovat o potencionální zákazníky v podobě zaměstnavatelů. 

Zaměstnavatelé naopak nemají žádnou možnost zvolit si subjekt, který by jim mohl nabídnout 

lepší podmínky pojištění (např. finanční, způsoby komunikace aj.). Důvodem je zřejmě právě ona 

koncepce pojištění, podle které pojištění vzniká přímo ze zákona ke dni vzniku prvního 

pracovněprávního vztahu a nelze ho vypovědět ani z jedné strany, přičemž ani nehrazení 

 

34 tamtéž 
35 § 1 odst. 3 vyhlášky 125/1993 Sb. 
36 Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, srov. § 74 a násl. zákoníku práce 
37 § 1 odst. 1 vyhlášky 125/1993 Sb. 
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pojistného není důvodem pro zánik pojištění. Shora uvedená koncepce má jednu výjimku, kterou 

jsou zaměstnanci organizačních složek státu. Tato úprava na tyto zaměstnance nedopadá, a to 

z toho důvodu, že stát je hospodářsky dostatečně vybaven k tomu, aby náklady na náhradu škody 

a nemajetkové újmy uhradil z vlastních zdrojů.38 

 

 De lege ferenda bych zvážil, zda by nešlo tuto koncepci alespoň částečně upravit, a to na 

bázi kombinace dobrovolného výběru pojišťovny a povinného pojištění v případě neuskutečnění 

volby ze strany zaměstnavatele. V praxi by taková koncepce mohla vypadat následovně. Každá 

z pojišťoven by mohla nabízet pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání a zaměstnavatel by měl právo volby uzavřít pojištění smluvní s některou 

z dalších pojišťoven na trhu. K takovému uzavření smlouvy by však muselo dojít nejpozději v den, 

který bude předcházet dni nástupu prvního zaměstnance do zaměstnání, neboť dnem vzniku 

prvního pracovněprávního vztahu vznikne v souladu se zákonem pojištění zákonné. V případě, že 

by zaměstnavatel takové smluvní pojištění neuzavřel, automaticky by byl pojištěn u Kooperativy 

pojišťovny, a.s., stejně tak v případě, kdy by mu ze strany jeho vybrané pojišťovny, byl smluvní 

vztah vypovězen (např. z důvodu nehrazení pojistného), automaticky by byl přeřazen k této 

pojišťovně. K tomu je třeba podotknout, že Kooperativa pojišťovna, a.s. je kryta pro případ ztráty 

zákonem, kdy „vznikne-li pojišťovnám provozováním zákonného pojištění majetková újma, mají 

právo na úhradu této újmy ze státního rozpočtu.39“  

 

 Reciproční povinností pojišťovny je právo zaměstnavatele, aby za něj pojišťovna uhradila 

škodu, jež vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to v rozsahu, 

v jakém za ni odpovídá zaměstnavatel podle zákoníku práce.40  Podle mého názoru ne zcela 

vhodným způsobem je upravena zásadní otázka, zda pojišťovna má hradit plnění přímo 

poškozenému zaměstnanci nebo má hradit takové plnění přímo zaměstnavatel s regresním 

nárokem vůči pojišťovně. V kontextu ustanovení § 269 odst. 1, 2 zákoníku práce je to jednoznačně 

zaměstnavatel, který je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, kdy zákon vytváří vztah mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem, z něhož vyplývá právo zaměstnance na uspokojení svých nároků ze strany 

zaměstnavatele. Naopak výkladem vyhlášky 125/1993 Sb. je patrné, že tato předpokládá 

 

38 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 429, ISBN 978-80-7380-540-1 
39 § 205d odst. 2 zákona č. 65/1965, zákoník práce 
40 § 2 odst. 1 vyhlášky 125/1993 Sb. 
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především variantu plnění ze strany pojišťovny přímo poškozenému zaměstnanci.41 Podle mého 

názoru však podzákonný právní předpis, jenž je v rozporu se zákonnou normou, nemůže tuto 

zákonnou normu nahrazovat. Odpověď na shora uvedenou otázku tudíž nemůže být jiná než, že je 

to zaměstnavatel, který je odpovědný za řádné uspokojení nároku zaměstnance z titulu odškodnění 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a že tuto svoji odpovědnost nemůže delegovat na 

pojišťovnu. S tímto názorem koresponduje i rozhodnutí Nejvyššího soudu, který konstatoval, že: 

„Z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání příslušná pojišťovna hradí škodu za zaměstnavatele; zaměstnanec nemá vůči 

pojišťovně přímý nárok. Úkony (opomenutí) učiněné pojišťovnou jsou ve vztahu k zaměstnanci 

přičítány zaměstnavateli; ocitne-li se např. pojišťovna v prodlení s uspokojením nároku 

zaměstnance na odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, odpovídá za prodlení ve 

vztahu k zaměstnanci samotný zaměstnavatel.“42 

 

Pojišťovna tak není vyjma jediného případu v žádném přímém vztahu k zaměstnanci. Tímto 

případem je okamžik zániku zaměstnavatele bez přímého nástupnictví, kde se takový přímý vztah 

mezi poškozeným zaměstnancem a úrazovou pojišťovnou předpokládá.43 Pokud taková situace 

nastane, vznikne zaměstnanci právo přímo vůči pojišťovně, která vstoupí namísto zaniklého 

zaměstnavatele do odpovědnostního vztahu se zaměstnancem.  

 

 Bylo by podle mého názoru vhodné de lege ferenda na úrovni zákonného předpisu lépe 

specifikovat postup při poskytování tohoto plnění. Ve své praxi se v podstatě v každém případě 

setkávám s tím, že se mě klient zaměstnavatel dotazuje, zda má poškozenému zaměstnanci hradit 

přímo nebo má počkat, až nárok poškozeného zaměstnance uhradí pojišťovna, naopak klient 

zaměstnanec se dotazuje, jestli mu jeho nároky uhradí zaměstnavatel nebo pojišťovna. 

Zaměstnavatel pak nemá žádnou jistotu, že pojišťovna veškeré kroky provede v termínech, které 

mezi stranami může určit např. soudní rozhodnutí a může se tak z viny pojišťovny dostat do 

prodlení s plněním vůči zaměstnanci.  

 

 V nesporných případech to v praxi vypadá tak, že zaměstnavatel spolupracuje se 

zaměstnancem, kdy ve vzájemné součinnosti na základě podkladů doložených zaměstnancem 

 

41 Srov. § 5 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb., podle kterého zaměstnavatel, který hradil zaměstnanci přímo, má nárok, 

aby mu pojišťovna vydala to, co by jinak plnila poškozenému. 
42 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 2. 2017, sp. zn. 21 Cdo 630/2016 
43 § 205d odst. 8 zákona č. 65/1965, zákoník práce 
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vyčíslí vzniklou škodu a nárok postoupí pojišťovně, aby plnila přímo poškozenému na základě 

pojistné události. Pojišťovna po přezkoumání všech náležitostí plnění poskytne přímo 

poškozenému zaměstnanci. Druhou variantou pak může být výplata nároku zaměstnanci ze strany 

zaměstnavatele, který posléze uplatňuje toto uhrazené plnění u úrazové pojišťovny. Tuto variantu 

však zaměstnavatelům nedoporučuji, neboť v takovém případě na sebe dobrovolně přebírají 

riziko, že jim pojišťovna neuhradí celou částku, kterou poškozenému zaměstnanci hradili.44 S tím 

souhlasí i Martin Mikyska, podle kterého je první způsob právně bezpečnější a pro zaměstnavatele 

finančně výhodnější, a dále uvádí, že v takovém případě: „zaměstnavatel neriskuje, že by 

zaměstnanci poskytl nějaké plnění, které by mu posléze pojišťovna odmítla refundovat.45“  

 

 Pojišťovna je povinna plnit pojistné plnění nejpozději do 15 dnů ode dne skončení šetření 

nutného ke zjištění rozsahu její povinnosti poskytnout plnění.46 V nesporných případech pak je to 

právě pojišťovna, která provádí šetření. V praxi se setkávám s tím, že pojišťovna s účastníky 

špatně komunikuje, dožaduje se celé řady dokumentů, které jsou nadbytečné, zpochybňuje 

vynaložené náklady ze strany zaměstnance na léčení, a celý proces tak často neúměrně prodlužuje, 

čímž dochází ke zhoršení vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, neboť zaměstnanec se 

stává netrpělivým (nutno podotknout, že v řadě případů oprávněně, protože může být na takovém 

plnění ekonomicky závislý) a dožaduje se svého nároku. To vše v situaci, kdy odpovědným 

z tohoto vztahu není pojišťovna, ale právě zaměstnavatel. V těchto případech doporučuji 

zaměstnavateli důsledně komunikovat se zaměstnancem a trpělivě mu vysvětlovat celou situaci. 

V okamžiku, kdy zaměstnanec začne uplatňovat kroky vedoucí k podání žaloby na 

zaměstnavatele, pak může být řešením poskytnutí zálohy ze strany zaměstnavatele v částečné výši. 

I z těchto nastíněných problémů v praxi je zřejmé, že by stálo za úvahu de lege ferenda tuto oblast 

práva lépe upravit a přesněji popsat jednotlivá práva a povinnosti zúčastněných subjektů. Se vším 

souvisí i úvaha uvedená výše, tedy že na trhu pojišťovnictví neexistuje volná soutěž, a dvě 

upřednostněné pojišťovny tak nejsou žádným způsobem motivovány k tomu, aby své služby 

poskytovaly kvalitním a dostatečně rychlým způsobem. 

 

 

44 Podle § 4 vyhlášky 125/1993 Sb. nehradí pojišťovna škodu, kterou se zaměstnavatel zavázal hradit nad rámec 

stanovený právními předpisy. 
45 MIKYSKA, Martin. Aktuální otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (II. část). Práce a mzda, 

2011, č. 8, s. 22 
46 § 6 vyhlášky 125/1993 Sb. 
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 V případě, že zaměstnavatel a zaměstnanec jsou ve sporném řízení, považuje se za 

ukončené šetření okamžik, kdy pojišťovna obdrží pravomocné rozhodnutí o výši náhrady škody.47 

Podle vyhlášky 125/1993 Sb. pak pojišťovna hradí i náklady spojené se soudním projednáváním 

škodné události, avšak jen v případě, že se k tomu písemně zavázala.48 Tento princip stanovený 

vyhláškou 125/1993 Sb. potvrdil ve svém rozhodnutí i Nejvyšší soud.49 Vůči tomu se však 

následně jednoznačně vymezil Ústavní soud, který konstatoval, že Nejvyšší soud ve svém 

rozhodnutí pochybil, protože dostatečně nepřezkoumal zákonné důsledky vyplývající pro zákonné 

pojištění. Podle Ústavního soudu „dodatečné omezení zákonného pojištění podzákonným právním 

předpisem přitom není bez zákonného zmocnění možné. Ústavně nepřijatelným aspektem 

rozhodnutí Nejvyššího soudu je restriktivní interpretace zákonného pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, k níž Nejvyšší soud došel 

nikoliv na základě zákona, ale v důsledku údajného mlčení zákona teprve interpretací vyhlášky č. 

125/1993 Sb. Zde Nejvyšší soud opomenul ústavní direktivu čl. 79 odst. 3 Úst, podle níž sice 

ministerstva mohou na základě zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem výslovně 

zmocněna, mohou to však činit jen v mezích zákona.“50 V důsledku tohoto názoru Ústavního soudu 

je tak podle mého názoru nutné považovat tuto právní normu za neúčinnou. 

 

 V případě sporného řízení vznikají zaměstnavateli další povinnosti vůči pojišťovně, které 

je povinen splnit, aby následně, pokud by soudní spor prohrál, nemusel plnění zaměstnanci 

poskytovat částečně či úplně ze svých zdrojů. Jedná se o součinnost zaměstnavatele stanovenou 

v ustanovení § 8 - § 11 vyhlášky 125/1993 Sb. Zaměstnavatel má zejména dbát na to, aby nenastala 

škodná událost, tzn. neporušovat své povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí a 

netrpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob. Je povinen bez zbytečného odkladu 

především oznámit pojišťovně skutečnost, že nastala škodná událost a vyjádřit se k požadované 

náhradě a k její výši, a dále, že poškozený uplatňuje právo na náhradu škody u soudu. Dále je 

povinen respektovat pokyny pojišťovny a zejména nepřistupovat bez souhlasu pojišťovny na 

uzavření soudního smíru.51 Při porušení těchto ustanovení, které vedou ke ztížení zjištění právního 

důvodu plnění, rozsahu či výše škody, je zaměstnavatel sankcionován, a to tím, že pojišťovna je 

 

47 § 6 vyhlášky 125/1993 Sb. 
48 § 3 vyhlášky 125/1993 Sb. 
49 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1859/2004 
50 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 101/05 
51 srov. § 8 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
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oprávněna po něm požadovat přiměřenou náhradu, a to až do poloviny vyplacených částek. 

V případě uzavření soudního smíru pak dokonce pojišťovna není povinna plnit vůbec.52 

 

 Zaměstnavateli tak v případě soudního sporu je vhodné vždy doporučit, aby pojišťovna 

měla možnost aktivně se podílet na soudním řízení, a to nejlépe ve formě vedlejšího účastníka 

řízení.53  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

52 § 9 vyhlášky č. 125/1993 Sb. 
53 srov. § 93 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád 
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2. Prevence v pracovněprávních vztazích 

2.1. Úprava prevence v zákoníku práce 

 

Prevenci v pracovněprávních vztazích osobně vnímám jako jednu ze základních zásad 

pracovního práva, která ovlivňuje množství pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zákonná 

prevenční ustanovení nutí zaměstnavatele i zaměstnance splnit celou řadu povinností, a tím se ve 

svém důsledku snižují rizika vzniku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. Podle Galvase 

„věda pracovního práva definuje prevenci jako souhrn práv, povinností a právních institutů, 

směřujících k tomu, aby bylo odvráceno ohrožení, respekt. porušení pracovněprávních vztahů.“54 

Galvas dále rozděluje prevenci na speciální a generální, a to podle jejího účelu. Generální prevence 

má obecně zabránit ohrožení a porušování práv a povinností účastníků pracovněprávních vztahů 

(např. § 250 zákoníku práce), zatímco speciální prevence má odstranit příčiny hrozící škody 

v konkrétním případě (např. § 249 zákoníku práce).55  

 

Důležitost prevence v pracovněprávních vztazích je vyjádřena i tím, že je nutné jí vnímat 

jako zásadu ústavního práva. Obecná povinnost prevence v pracovněprávních vztazích je 

vyjádřena v Listině základních práv a svobod, podle které mají zaměstnanci právo na uspokojivé 

pracovní podmínky.56 Na ní pak navazuje zákoník práce, jenž mezi základní zásadu zařazuje 

uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce.57 K této formulaci je ve svém komentáři 

kritický Bělina, který se zamýšlí nad smysluplností takto formulované zásady. Podle jeho názoru 

je zásadu bezpečných pracovních podmínek stejně tak jako zásadu uspokojivých pracovních 

podmínek možné subsumovat pod zásadu zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance.58     

 

Povinnost prevence pak zákoník práce konkretizuje v části jedenácté, hlavě I., kde 

stanovuje povinnosti jak zaměstnavateli, tak i zaměstnanci. Základní prevenční povinností 

zaměstnavatele je zajistit pro své zaměstnance takové pracovní podmínky, při nichž mohou 

 

54GALVAS, Milan, GREGOROVÁ, Zdeňka, HORECKÝ, Jan, KOMENDOVÁ, Jana, STRÁNSKÝ, 

Jaroslav. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Učebnice 

Právnické fakulty MU, s. 675, ISBN 978-80-210-8021-8. 
55 tamtéž, s. 675 
56 Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky, Čl. 28 
57 § 1a odst. 1 písm. b) ZPr 
58 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, Jiří, 

NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PUTNA, Mojmír, ROTHOVÁ, Eva, STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. 

Zákoník práce. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 19. ISBN 978-80-7400-290-8. 
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zaměstnanci řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku, a v případě zjištění 

závady učinit opatření k jejich odstranění.59 Takových pracovních podmínek, který zákon ukládá 

zaměstnavateli, je celá řada, a to zejména v části páté zákoníku práce upravující bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. Namátkou lze jmenovat např. povinnost zaměstnavatele nepřipustit, aby 

zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho 

schopnostem a zdravotní způsobilosti60, povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům 

poskytnutí první pomoci61, či povinnost zaměstnavatele zajistit dodržování zákazu kouření na 

pracovišti.62 Mimo část pátou zákoníku práce lze uvést např. povinnost zaměstnavatele zajistit 

bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání.63 

 

 Zaměstnanec je naopak povinen počínat si takovým způsobem, aby nedošlo k majetkové 

a nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení. V případě hrozby majetkové či nemajetkové 

újmy pak je zaměstnanec povinen upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.64 Pokud je 

k odvrácení škody neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit, vyjma situace, kdy 

mu v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil sebe, ostatní zaměstnance či osoby 

blízké vážnému ohrožení.65 Tuto zvláštní prevenční povinnost zakročit má zaměstnanec pouze 

tehdy, kdy již nelze čekat a je třeba jednat okamžitě, protože škoda hrozí bezprostředně a nelze jí 

účinně odvrátit splněním své oznamovací povinnosti nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Na 

rozdíl od oznamovací povinnosti, která se týká jakékoli hrozící škody, povinnost aktivně jednat a 

škodu zákrokem odvrátit, se týká pouze takové škody, která hrozí zaměstnavateli, u něhož je 

zaměstnanec v pracovním poměru.66 V případě nesplnění prevenčních povinností ze strany 

zaměstnance, je následně zaměstnanec povinován k náhradě škody podle § 251 zákoníku práce. 

 

Ve vztahu k obecné prevenční povinnosti je zajímavý názor Nejvyššího soudu ČR, který 

judikoval, že „závisí-li způsob plnění obecné prevenční povinnosti zcela na úvaze zaměstnance, 

 

59 § 248 odst. 1 ZPr 
60 § 103 odst. 1 písm. a) ZPr 
61 § 103 odst. 1 písm. j) ZPr 
62 § 103 odst. 1 písm. l) ZPr, dále pak srov. zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek a srov. § 106 odst. 4 písm. e) ZPr, který ukládá reciproční povinnost zaměstnanci nekouřit na pracovištích, kde 

jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.      
63 § 226 ZPr 
64 § 249 odst. 1 ZPr 
65 § 249 odst. 2 ZPr 
66 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, Jiří, 

NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PUTNA, Mojmír, ROTHOVÁ, Eva, STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. 

Zákoník práce. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 1019. ISBN 978-80-7400-290-8. 
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lze mu vytýkat porušení této povinnosti, jestliže je jeho počínání ve zjevném rozporu s obecnou 

zkušeností.“67 Je tedy podle mého názoru v zájmu obou subjektů pracovněprávního vztahu co 

možná nejpřesnější nastavení pravidel při běžných pracovních činnostech (např. ve vnitřním či 

pracovním řádu), který eliminuje, aby při provádění stejné pracovní činnosti docházelo k situacím, 

kdy zaměstnanci budou postupovat rozdílným způsobem. 

 

 

2.2. Preventivní prohlídky 

 

Další povinnosti, jež souvisejí s dohledem nad zdravím zaměstnanců, a které vznikají 

v okamžiku započetí pracovního poměru, upravuje zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických 

zdravotních službách ve spojení s vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a 

některých druzích posudkové péče. 

 

 Jedná se o systém pracovnělékařských preventivních prohlídek, na které je v určitých 

situacích zaměstnavatel povinen zaměstnance odeslat68, a zaměstnanec je naopak povinen se 

takovým preventivním prohlídkám podrobit.69 

 

 Pracovnělékařskými prohlídkami jsou: 

a) vstupní prohlídka,  

b) prohlídka periodická, 

c) prohlídka mimořádná, 

d) výstupní prohlídka, 

e) lékařská prohlídka po skončení rizikové práce označovaná jako následná prohlídka.70  

 

Vstupní prohlídka se provádí při započetí pracovního poměru a dále v okamžiku, kdy je 

zaměstnanec v rámci stejného zaměstnavatele převeden na jinou práci, která je vykonávána za 

odlišných podmínek, čímž se rozumí navýšení rizikových faktorů.71 Podle Peclové má vstupní 

prohlídka: „zajistit, aby na pracoviště nebyl přijat nový pracovník, pro kterého je navrhovaná 

 

67 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1924/2013 
68 Srov. § 55 zákona č. 373/2011 Sb. 
69 Srov. § 56 zákona č. 373/2011 Sb. 
70 § 9 vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
71 § 10 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
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práce nevhodná, nebo u něhož by v důsledku zařazení na uvedenou práci s velkou 

pravděpodobností došlo k poškození zdraví nebo ke zhoršení již přítomného onemocnění obecného 

charakteru.“72 Z hlediska zaměstnavatele je tak podle mého názoru tato vstupní prohlídka zcela 

klíčová, neboť v této fázi může zjistit rizikové faktory zdraví zaměstnance a může se rozhodnout, 

zda by nebylo vhodnější zaměstnanci přiřadit druh práce s menším rizikovým faktorem, či zda 

vůbec s takovým zaměstnancem uzavřít či pokračovat v pracovním poměru. 

 

Účelem periodické prohlídky je zjistit zavčasu změnu zdravotního stavu, která může 

vzniknout v souvislosti s vykonávanou prací nebo v souvislosti se stárnutím organismu, kdy 

takováto změna by následně mohla poškodit zaměstnancovo zdraví, případně i zdraví jiných osob. 

Vyhláška č. 79/2013 Sb. stanovuje, v jakých intervalech je zaměstnavatel u jednotlivých druhů 

prací povinen zaměstnance k takové prohlídce odeslat.73 

 

Mimořádnou prohlídkou se zjišťuje zdravotní stav zaměstnance tehdy, pokud je důvodný 

předpoklad, že u něj došlo ke ztrátě nebo ke změně zdravotní způsobilosti k práci, případně 

v situaci, kdy dojde ke zvýšení rizikového faktoru pracovních podmínek.74 Stejně tak může k této 

prohlídce dojít na základě vlastní žádosti zaměstnance nebo zaměstnavatele.75 

 

Výstupní prohlídka přichází na řadu v okamžiku ukončení pracovního poměru. Účelem 

této prohlídky je zjistit zdravotní stav zaměstnance k tomuto okamžiku a vyloučit tak možné 

zdravotní problémy, které by mohly být v příčinné souvislosti s vykonávanou prací.76 

 

Následná prohlídka se provádí především u pracovníků, kteří pracovali v takových 

pracovních podmínkách, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce. Typicky si lze 

představit např. práci horníků, kteří jsou ohroženi plicními chorobami i po ukončení pracovního 

poměru. Cílem této prohlídky je tedy včasné zjištění potřebné zdravotní péče, popřípadě 

odškodnění.77 Následné prohlídky již nevykonává lékař, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou 

 

72 PELCLOVÁ, Daniela a kolektiv. Nemoci z povolání a intoxikace. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 2014, 

s. 37, ISBN 978-80-246-2597-3 
73 Srov. § 11 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
74 Srov. § 12 odst. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
75 Srov. § 12 odst. 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
76 Srov. § 13 vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
77 Srov. § 14 vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
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smlouvu o pracovnělékařské péči, ale zpravidla spádová oddělení nemocí z povolání. Tyto 

prohlídky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.78 

 

2.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

V případě vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se vždy důsledně zkoumá, zda 

byly dodrženy veškeré zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen jako „BOZP“) ze 

strany zaměstnavatele, a zda se nedalo pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání předejít v rámci 

preventivního opatření.  Považuji proto za nutné alespoň ve stručnosti vymezit základní smysl 

BOZP a nastínit její právní úpravu. Místo popisování jednotlivých povinností stanovených 

právními normami, které přesahují rámec této práce, se po krátké exkurzi do tohoto institutu 

pokusím zanalyzovat dva novější trendy v této oblasti, a to ergonomii pracoviště a prevenci proti 

stresu na pracovišti. 

 

Teorie práva vymezuje BOZP jako „soubor právních povinností, subjektivních práv a 

právních vztahů, jejichž prostřednictvím působí všechny zúčastněné subjekty k vytváření podmínek 

ochrany zdraví zaměstnanců a k odstraňování škodlivých vlivů pro jejich zdraví při účasti na 

práci. V praxi se tak jedná o celý komplex právních norem zahrnujících jak oblast práva 

pracovního, tak navazující právní předpisy z oblasti hygieny práce, z oblasti technického dozoru 

nad bezpečností strojů, přístrojů, nářadí apod.“79 Podle Neugebauera je BOZP „mezivědní obor 

zabývající se nalézáním a uplatňováním metod a prostředků, jejichž cílem je zajistit, aby člověk 

v pracovním procesu nebyl ohrožován fyzicky ani mentálně.“ 80 

 

 Podle Běliny pak lze tento pojem vnímat nejméně ve dvojím smyslu. „V užším smyslu lze 

daný pojem charakterizovat jako soubor technických, technologických, organizačních a jiných 

opatření, která zajišťují zaměstnancům, případně dalším osobám nacházejícím se s vědomím 

 

78 PELCLOVÁ, Daniela a kolektiv. Nemoci z povolání a intoxikace. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 2014, 

s. 37, ISBN 978-80-246-2597-3 
79 DANDOVÁ, Eva. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: [v otázkách a odpovědích]. Praha: ASPI 

Publishing, 2004. Otázky a odpovědi z praxe., s. 5 ISBN 80-7357-029-7 
80 NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli o čem je současná BOZP. 2. 

aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016., s. 13, ISBN 978-80-7552-106-4 
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zaměstnavatele na jeho pracovištích, přímou ochranu zdraví a života (pracovní tempo, 

pracovnělékařské služby, technické parametry pracoviště – osvětlení, hluk, teplota, vlhkost, zákaz 

výkonu některých prací těhotným a ženám do 9 měsíce po porodu, mladistvým – ražba štol a tunelů 

atp.) V širším smyslu lze…podřadit ještě pravidla a normy v oblasti organizace a rozvržení práce 

(pracovní doba, doba odpočinku, dovolená…) a dále pravidla regulující práci osob, u nichž důvod 

k určitým omezením plyne z jejich nedostatečné fyzické zralosti (limit 15 let pro vznik 

pracovněprávní způsobilosti, zákaz přesčasové práce mladistvých…) či je takový důvod dán i 

v důsledku jiné sociální události mající zdravotní aspekt na straně zaměstnance či jiné osoby 

(přestávka na kojení, zpřísněná pravidla ve vztahu k přesčasové práci u těhotných…).“81  

 

Je zřejmé, že vzhledem k rozsáhlosti tohoto institutu, je možné na něj nahlížet z různých 

pohledů. Najít jednotnou definici tak není snadné. Podle mého názoru by se BOZP mohlo stručně 

definovat jako soubor pravidel a opatření, jejichž hlavním cílem je prevence vzniku ohrožení 

lidského zdraví v pracovním vztahu.  

 

V mezinárodním právu je BOZP řešena v celé řadě dokumentů. Mezi nejvýznamnější je 

třeba zařadit Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech82, který zakotvil 

právo na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a stanovil, že pracovní podmínky mají být 

bezpečné a zdravotně nezávadné.83 Vzhledem k charakteru tohoto dokumentu, na který je nutné 

nahlížet jako na mezinárodní smlouvu, by v případě, že by zákon stanovil něco jiného, měl tento 

pakt před zákonem přednost.84 Dalším zásadním dokumentem je poté Úmluva Mezinárodní 

organizace práce č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí.85 Zde jsou 

zakotveny primární zásady v oblasti BOZP (např. předcházení úrazům a újmám na zdraví, které 

vznikají v důsledku nebo v souvislosti s prací nebo během ní nebo odborná výchova, kvalifikace 

a motivace osob, které se jakkoli podílejí na tom, aby se dosáhlo přiměřené úrovně bezpečnosti a 

 

81 BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan, BOGNÁROVÁ, Věra, DRÁPAL, Ljubomír, HŮRKA, Petr, KAHLE, Bohuslav, 
MORÁVEK, Jakub, ŠTANGOVÁ, Věra, ŠTEFKO, Martin, TRÖSTER, Petr, VYSOKAJOVÁ, Margarita. Pracovní 

právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 282. ISBN 978-80-7400-667-8. 
82 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech byl vydán Organizací spojených národů v roce 

1966, jménem Československé socialistické republiky byl podepsán dne 7. října 1968, v platnost pak vstoupil dne 23. 

března 1976 vyhláškou č. 120/1976, o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním 

paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
83 Čl. 7 písm. b) Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
84 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Čl. 10 
85 Úmluva byla přijata dne 23. června 1981, vyhlášena pak dne 16. února 1989 vyhláškou č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o 

bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí 
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ochrany zdraví) i další požadavky zajišťující ochranu zaměstnanců (např. zajištění dohledu nad 

prováděním právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků vhodnou a přiměřenou 

soustavou inspekce nebo požadavek na zaměstnavatele učinit opatření umožňující čelit nenadálým 

případům a nehodám, včetně prostředků dostačujících ke zvládnutí první pomoci).86 

 

Základním předpisem upravující BOZP na úrovni Evropské unie je pak Směrnice Rady ES 

89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci.87 Účelem této směrnice je zavádět opatření, které povedou ke zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci a snížení výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání. Pro naplnění 

tohoto cíle jsou zde stanoveny povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců a obsaženy obecné 

zásady, jež se týkají prevence pracovních rizik, bezpečnosti a ochrany zdraví, odstranění 

rizikových a úrazových faktorů, a dále zásady týkající se školení zaměstnanců.88 Za zmínku stojí 

povinnost zaměstnavatele zavést komplexní systém prevence rizik a povinnost jmenování 

odpovědného zaměstnance za prevenci rizik na pracovišti. Zaměstnanec je naopak povinen podle 

svých možností dbát na svou vlastní bezpečnost a ochranu zdraví i na bezpečnost a ochranu zdraví 

svých spolupracovníků. Tato směrnice je v českém právním řádu provedena zejména zákoníkem 

práce a dalšími právními předpisy.89 Na úrovni zákonů se řeší především organizační, principiální 

a koncepční otázky, zatímco na úrovni podzákonných předpisů se specifikují především jednotlivé 

technické normy BOZP.90 

 

Pokud se jedná o úpravu v zákoníku práce, je třeba zmínit především část pátou, která 

upravuje celou řadu povinností pro zaměstnavatele i zaměstnance, a dále § 349 zákoníku práce, 

kdy podle jeho prvního odstavce jsou za právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP předpisy na 

ochranu života a zdraví považovány mimo jiné předpisy hygienické a protiepidemické, technické 

předpisy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně aj. Ve druhém odstavci 

 

86 srov. čl. 4, 5, 9, 18 Úmluvy; dostupné online na: https://www.osn.cz/knihovna/dokumenty/ilo-mezinarodni-

organizace-prace/ 
87 Směrnice Rady ES 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci byla přijata dne 12. června 1989 
88 dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0391&from=CS 
89 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
90 BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan, BOGNÁROVÁ, Věra, DRÁPAL, Ljubomír, HŮRKA, Petr, KAHLE, Bohuslav, 

MORÁVEK, Jakub, ŠTANGOVÁ, Věra, ŠTEFKO, Martin, TRÖSTER, Petr, VYSOKAJOVÁ, Margarita. Pracovní 

právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 287. ISBN 978-80-7400-667-8. 

https://www.osn.cz/knihovna/dokumenty/ilo-mezinarodni-organizace-prace/
https://www.osn.cz/knihovna/dokumenty/ilo-mezinarodni-organizace-prace/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0391&from=CS
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§ 349 zákoník práce vymezuje pokyny k zajištění BOZP. Těmi jsou konkrétní pokyny dané 

zaměstnanci vedoucími zaměstnanci91, kteří jsou v nadřízeném postavení. Pod těmito pokyny si 

představuji zejména jednotlivé vnitřní předpisy na pracovištích. Zákonné a podzákonné předpisy 

vymezují povinnosti jen obecně a rámcovým způsobem, zatímco vnitřní řády mohou 

v jednotlivých společnostech lépe reagovat na specifika jejich činnosti. Tento názor zcela jasně 

potvrdil i Nejvyšší soud ČR, který vyjádřil zásadní roli zaměstnavatele (a nikoli zákonodárce), 

který má povinnost předcházet ohrožení života a zdraví při práci, kdy judikoval: „Jakým způsobem 

a v jakém rozsahu tak má činit (zaměstnavatel), ponechává právní úprava na něm a jen rámcově 

naznačuje, která opatření by v tomto směru mohl zaměstnavatel učinit.“92 Tyto pokyny je podle 

mého názoru nutno chápat jako konkrétní příkazy určitých činností při pracovním postupu (např. 

použití vestavěného žebříku při opouštění korby nákladního automobilu) nebo naopak konkrétní 

zákazy určitých činností při pracovním postupu (např. zákaz seskakování z korby nákladního 

automobilu). Zákon nestanovuje kogentně písemnou formu k udělení pokynu, výkladem je tedy 

nutné dovodit, že takový pokyn může být dán i ústní formou. Je to podle mého názoru logické a 

správné řešení, protože může dojít k situaci, kdy vedoucí zaměstnanec potřebuje pokyn vydat 

okamžitě, neboť může hrozit podřízenému zaměstnanci vznik pracovního úrazu.  

 

Jak jsem předestřel shora, těžiště právní úpravy BOZP je v části páté zákoníku práce, a to 

v § 101 - § 108. Základní myšlenkou je povinnost zabezpečit BOZP s ohledem na rizika možného 

ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Důležitost BOZP vyjadřuje skutečnost, že 

péče o BOZP je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců. 

Z mého pohledu je v praxi zásadní myšlenkou, že náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci hradí vždy zaměstnavatel a nemohou být v žádném případě přenášeny 

přímo ani nepřímo na zaměstnance.93  

 

Podle § 102 odst. 2 zákoníku práce se pojmem prevencí rizik rozumí všechna opatření, 

která vyplývají z právních či ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, 

jejichž cílem je předcházet rizikům, rizika odstraňovat nebo minimalizovat působení rizik, které 

 

91 srov. § 11 ZPr, podle kterého se vedoucími zaměstnanci rozumí 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. 
92 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 232/2017 
93 § 101 odst. 6 ZPr 
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odstranit nejdou. Je to zaměstnavatel, kdo je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, 

vyhodnocovat rizika a na základě takových vyhodnocení následně přijímat opatření k jejich 

odvrácení. Pokud není možné rizikům předejít, tak je zaměstnavatel povinen vyhodnotit a přijmout 

taková opatření, aby byla rizika minimalizována a případně odstraněna.94 Zaměstnavatel je 

povinen přijmout opatření i pro případ mimořádných událostí (havárie, požáry, povodně aj.).95 

 

V§ 103 - § 106 zákoníku práce jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele a práva a 

povinnosti zaměstnance. Především se jedná o povinnost zaměstnavatele nepřipustit výkon 

zakázaných prací a prací, jejichž náročnost by neodpovídala schopnostem zaměstnance či jeho 

zdravotní způsobilosti. Zákon rozlišuje práce, které se zakazují všem zaměstnancům (např. práce 

s azbestem96) a práce, které se zakazují určité skupině zaměstnanců – typicky mladiství 

zaměstnanci (např. práce v noci)97. Pro tuto práci je nejdůležitější § 105 zákoníku práce, který se 

týká povinností zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy tato zákonná 

úprava bude popsána a zanalyzována v části třetí této práce. 

 

Závěrem této kapitoly si dovolím poznámku, že k dodržování předpisů upravující BOZP 

je zaměstnavatel motivován mimo jiné i sankčním mechanismem, jenž je upraven v zákoně č. 

251/2005 Sb., o inspekci práce, podle něhož se právnická osoba, která poruší ustanovení upravující 

BOZP, dopustí správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 2.000.000 Kč.98 Výše 

pokuty odráží důležitost těchto ustanovení a společenský zájem na tom, aby tyto předpisy byly 

dodržovány. Z vlastní praxe mohu potvrdit, že řada zaměstnavatelů stále vnímá BOZP spíše jako 

nutné zlo, které je zatěžuje a ubírá jim čas, jenž by podle svého přesvědčení měli věnovat jiným 

pracovním činnostem. Právě proto je sankční systém na místě, neboť pokud zaměstnavatele 

nemotivuje snaha o co nejbezpečnější pracovní prostředí a zdraví svých zaměstnanců, zákonem 

předestřená hrozba v podobě sankce, je zvýšenou motivací k dodržování předpisů BOZP.  

 

 

 

94 § 102 odst. 3,4 ZPr 
95 § 102 odst. 6 ZPr 
96 srov. § 8 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
97 Srov. § 244 - § 246 ZPr 
98 § 30 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
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2.3.1. Ergonomie pracoviště 

 

Ergonomie pracoviště souvisí velmi úzce s BOZP, kdy by se dalo konstatovat, že tam, kde 

BOZP končí, ergonomie pracoviště začíná. Jaromír Radkovský zastává názor, že: „Ergonomie 

jako multidisciplinární obor (psychologie, biomechanika, fyziologii práce, antropologie, atd.) 

vnímá právě člověka jako součást systému „pracoviště – člověk – stroj“ a jejím cílem je 

optimalizovat vazby mezi těmito prvky za účelem dosažení co nejvhodnějších pracovních podmínek 

pro zaměstnance, následnému zlepšení jeho výkonu a tím snížení počtu pracovních úrazů.“99  S tím 

souhlasí i Pelclová, podle které cílem ergonomie je: „ideální zapojení člověka v pracovních 

podmínkách, a to ve smyslu udržení zdraví, psychické i fyzické pohody, bezpečnosti práce a 

optimální výkonnosti.“100 Pelclová dále konstatuje, že: „snahou ergonomů je, aby používané 

předměty a nástroje svým tvarem co nejlépe odpovídaly pohybovým možnostem a fyziologickým 

rozměrům lidského těla.“101 

 

 K ergonomii na pracovišti se také vyjádřil Nejvyšší soud, jenž ve svém rozhodnutí 

konstatoval, že „Ergonomie je (obvykle považována) za vědní obor, který komplexně a systémově 

řeší systém člověk – technika – prostředí s cílem optimalizovat psychicko – fyzickou zátěž člověka 

a zajistit rozvoj jeho osobnosti při maximální efektivitě jeho činnosti. Ergonomie…zlepšuje lidské 

zdraví, pohodu i výkonnost…“102 

 

 Základním cílem každého zaměstnavatele v oblasti BOZP by mělo být dlouhodobé 

snižování počtu pracovních úrazů na základě prostředků BOZP a zabránění navyšování takových 

pracovních úrazů. Po určité době, kdy jsou zavedeny veškeré možné realizovatelné technické a 

organizační opatření, se počet pracovních úrazů přiblíží k úrovni, ve které již další snižování nelze 

prokázat a přiblíží se limitu daného prostředí. V takovém okamžiku je na místě, aby se 

zaměstnavatel pokusil nalézt další způsoby, jak docílit snížení úrazovosti na pracovišti. Jednou 

z těchto cest může být právě implementace ergonomických pravidel do praxe, kdy využitím 

 

99 RADKOVSKÝ, Jaromír, KOUTNÝ, Petr. Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti 

zaměstnance.  Bezpečnost a hygiena práce 11/2016, s. 22 
100 PELCLOVÁ, Daniela a kolektiv. Nemoci z povolání a intoxikace. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 2014, 

s. 35, ISBN 978-80-246-2597-3 
101 tamtéž 
102 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 21 Cdo 13/2014 



 

33 

 

 

pozitivní motivace zaměstnanců a jejich zapojením do oblasti BOZP může dojít ke snížení riziku 

pracovních úrazů na pracovišti.103 

 

 Osobně bych se ergonomii pracoviště pokusil definovat jako soubor postupů a prostředků, 

jejichž cílem je vytvoření souladu mezi pracovištěm a fyzickými a psychickými potřebami 

zaměstnance pracujícího na tomto pracovišti. Základní rozdíl mezi ergonomií pracoviště a BOZP 

spatřuji v postavení člověka a v jeho vnímání, kdy BOZP řeší pouze technické, technologické nebo 

organizační opatření, zatímco ergonomie pracoviště pracuje s člověkem jako se součástí 

bezpečnosti práce. Jako příklad ergonomie pracoviště si dovolím uvést běžnou kancelářskou 

činnost a práci s počítačem. Zatímco v rámci BOZP se např. řeší protipožární opatření v kanceláři, 

v rámci ergonomie pracoviště to bude především vybavení kanceláře. Typicky se bude jednat např. 

o židli vyrobenou na míru pro konkrétního zaměstnance (sníží riziko např. vyhřezlé ploténky či 

skoliózy), rozměry pracovního stolu nastavené tak, aby pro konkrétního zaměstnance nebyl příliš 

vysoko od země (sníží riziko zablokování krční páteře) či kvalitní počítač ve správné vzdálenosti 

od těla a s kvalitní obrazovkou, na které se nebudou vyskytovat žádné závady obrazu jako je např. 

střídání jasu (sníží riziko poškození zraku). 

 

2.3.2. Prevence proti stresu na pracovišti 

 

Stres na pracovišti může ve svém důsledku vést ke vzniku pracovního úrazu, neboť 

zaměstnanec, jenž je ve stresu, je více náchylný k chybovosti a k možnému odklonu od pravidel 

BOZP, které ho před vznikem pracovního úrazu mají chránit. V poslední době se jedná v České 

republice o aktuální téma, neboť je předmětem legislativní diskuse. 

 

Na úrovni Evropské unie existuje dobrovolná Rámcová dohoda o stresu spojeném s 

prací104, která definuje stres jako: „stav, který je doprovázen fyzickými, psychickými či sociálními 

potížemi nebo dysfunkcemi, a který je výsledkem toho, že se člověk necítí schopen vyrovnat se 

 

103 RADKOVSKÝ, Jaromír, KOUTNÝ, Petr. Pozitivní motivace jako nástroj pro snižování pracovní úrazovosti 

zaměstnance.  Bezpečnost a hygiena práce 11/2016, s. 22 
104 přijata v Bruselu 8. října 2004 
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s požadavky či očekáváními do něj vkládanými“.105 Dále zdůrazňuje, že podmínkou vzniku stresu 

je jeho dlouhodobost, kdy podle dohody je člověk dobře přizpůsoben k tomu, aby se vyrovnal 

s krátkodobým vystavením tlaku. V bodě 3 dohody je konstatováno, že stres není nemoc, ale 

dlouhodobé vystavení stresu může snížit efektivnost práce a může nemoc způsobit. Dohoda ukládá 

členským státům, aby jí implementovali do svých právních předpisů. Tento požadavek však ke dni 

zpracování této práce není podle mého názoru splněn. 

 

 Chystaná novela zákoníku práce z roku 2016 (Sněmovní tisk č. 903/0) tuto právní úpravu 

Evropské Unie zapracovávala. V důvodové zprávě k vládnímu návrhu, kterým by došlo 

k novelizaci zákoníku práce, bylo uvedeno: „Z důvodu implementace rámcových dohod sociálních 

partnerů je do § 224 odst. 1 navrhováno rozšíření povinnosti zaměstnavatele vytvářet 

zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce o povinnost předcházet 

riziku stresu spojeného s prací a riziku násilí a obtěžování na pracovišti.“106 Mělo tak dojít 

k implementaci této dohody a k novele ustanovení § 224 odst. 1 zákoníku práce, který by prevenci 

před stresem postavil na roveň povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky umožňující 

bezpečný výkon práce. Po zveřejnění tohoto vládního návrhu (únor 2016) došlo k rozsáhlé 

celospolečenské debatě. Nutno připomenout, že tento návrh vyvolal zejména u pravicových stran 

značnou nelibost, naopak odborové organizace s tímto návrhem vyslovili souhlas.107 Rada 

hospodářské a sociální dohody108 zahájila diskusi k novele zákoníku práce, kdy konstatovala, že 

některé pracovní úrazy byly zapříčiněny stresem při práci, a proto je třeba i toto riziko explicitně 

zahrnout mezi ostatní rizika a uložit zaměstnavateli povinnost, aby vyhledával a předcházel vzniku 

těchto rizik. Dále bylo řečeno, že se při eliminaci těchto rizik předpokládá součinnost 

zaměstnavatele se zaměstnanci.109 Tento vládní návrh však neprošel ani do druhého čtení a 

zákonodárci ho tak do konce svého volebního období nebyli schopni projednat a přijmout.  

 

 

105 Dostupné z: https://osha.europa.eu/cs/legislation/guidelines/framework-agreement-on-work-related-stress 
106 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu novely zákoníku práce, Sněmovní tisk 903/0, Zvláštní část, s. 67; dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=903&CT1=0 
107Bezpečnost práce.info, Stres v práci? Ministerstvo chystá zaměstnavatelům zákon pro jeho prevenci. (online článek 

ze dne 10. 3. 2016.), dostupné na: https://www.bezpecnostprace.info/pracovni-urazy/stres-v-praci-ministerstvo-

chysta-zamestnavatelum-zakon-pro-jeho-prevenci/ 
108 Rada hospodářské a sociální dohody ČR působí jako společný, dobrovolný, dohodovací a iniciativní orgán vlády, 

odborů a zaměstnavatelů pro tripartitní vyjednávání na Úřadu vlády s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách 

hospodářského a sociálního rozvoje. 
109 REDAKCE. RHSD zahájila diskusi k novelizaci zákoníku práce. Právní rozhledy. 2016, č. 10, s. I. 

https://osha.europa.eu/cs/legislation/guidelines/framework-agreement-on-work-related-stress
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=903&CT1=0
https://www.bezpecnostprace.info/pracovni-urazy/stres-v-praci-ministerstvo-chysta-zamestnavatelum-zakon-pro-jeho-prevenci/
https://www.bezpecnostprace.info/pracovni-urazy/stres-v-praci-ministerstvo-chysta-zamestnavatelum-zakon-pro-jeho-prevenci/
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Po volbách do Poslanecké sněmovny a novém přeskupení politických sil (říjen 2017) došlo 

u prevence proti stresu na pracovišti k zásadní změně, kdy ke dni vyhotovení této práce je 

v Poslanecké sněmovně nový návrh novely zákoníku práce, který vychází z vládního návrhu 

z roku 2016, avšak se shora nastíněnou právní úpravou upravující prevenci stresu již nepočítá a 

mezi povinnosti zaměstnavatele tuto prevenční povinnost nezařazuje. Podle mého názoru se jedná 

o chybné rozhodnutí zákonodárců. Jsem přesvědčen, že prevence proti stresu na pracovišti by měla 

být uzákoněna a postavena mezi další povinnosti zaměstnavatele v rámci BOZP. Jedná se o 

fenomén poslední doby, kdy řada pracovních postupů vyžaduje větší rychlost a na zaměstnance 

jsou kladeny často až nereálné časové požadavky. Navíc je nutno zdůraznit, že je zásadní 

rozlišovat stres krátkodobý (typicky nezvládnutí vykonané práce ve stanoveném termínu), se 

kterým se setkává většina zaměstnanců, a kterému se na většině pracovištích nelze vyhnout, od 

stresu dlouhodobého (typicky: strach z práce, fyzické nevolnosti, strach z opakovaného, 

šikanózního postupu zaměstnavatele), jenž je hoden zvláštní ochrany. Tento typ stresu představuje 

zásadní zátěž pro organismus, je vyčerpávající a může vést ke vzniku závažných onemocnění. V 

těchto případech jsem přesvědčen, že by bylo na místě se pokusit tento typ stresu legislativně 

zpracovat, aby následně mohlo dojít k potlačení tohoto nežádoucího jevu. V neposlední řadě pak 

je nutné připomenout, že nepřijetím novely zákoníku práce v původně navrhovaném znění, 

nedojde k implementaci Rámcové dohody o stresu spojeném s prací do českého právní řádu, což 

lze vnímat jako postup v rozporu s principy Evropské unie. 

 

Je otázkou, jak by se v případě přijetí takové právní úpravy, prokazovalo porušení 

prevenční povinnosti, neboť jsem přesvědčen, že v okamžiku uzákonění protistresových opatření, 

by byla vznesena celá řada žalob ze strany zaměstnanců. V první řadě je třeba připomenout, že 

smyslem takové právní úpravy by měla být na prvním místě funkce preventivní a cílem ochrana 

lidského zdraví. Funkce reparační by měla hrát pouze okrajovou roli. Mělo by dojít k vytvoření 

vnitřních pravidel na jednotlivých pracovištích, které by popisovaly každodenní prevenční situace. 

Tato pravidla by tak sloužila oběma stranám pracovněprávního vztahu. Břemeno tvrzení a 

břemeno důkazní by v těchto případech (na rozdíl od situace zproštění se povinnosti k náhradě 

škody nebo nemajetkové újmy) měl podle mého názoru jednoznačně unést zaměstnanec. 

V případném soudním sporu by přišly na řadu výpovědi svědků (ostatních zaměstnanců) a 

klíčovým důkazem by pak musel být znalecký posudek z oboru zdravotnictví, specializace 

pracovní úrazy a nemoci z povolání, který by určil, zda zaměstnanec byl v dlouhodobém stresu a 

zda tento mohl mít zásadní vliv na jeho zdraví.  
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V současné době tak zaměstnanci, který by chtěl zaměstnavatele vést k odpovědnosti za 

vznik stresu na pracovišti, nezbývá než se pokusit postupovat podle obecných ustanovení BOZP 

zákoníku práce.110 De lege ferenda by ovšem bylo vhodné, aby i prevence proti stresu na pracovišti 

měla svou vlastní právní úpravu ve formě zákonné normy a zaměstnavatelé s ní ve svých interních 

předpisech museli počítat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 § 101 odst. 1 ZPr, § 224 odst. 1 ZPr 
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3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

 

V této kapitole se budu zabývat základním předpokladem, který vede ke vzniku povinnosti 

zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy, a to je samotná existence pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání. Pokud by se nejednalo o pracovní úraz či o nemoc z povolání, 

nebude naplněn jeden ze zákonných předpokladů pro vznik povinnosti zaměstnavatele nahradit 

zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu. 

 

3.1. Definice a znaky pracovního úrazu 

 

Pracovní úraz je definován přímo v § 271k zákoníku práce, a to dvojím způsobem. 

Pozitivně je definován jako „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.“ Stejně tak je jako pracovní úraz posuzuje úraz, který zaměstnanec 

utrpěl pro plnění pracovních úkolů.111 Zde je třeba upozornit na nelogičnost ve vztahu 

k základnímu ustanovení týkající se rozsahu náhrady škody a nemajetkové újmy, kdy § 269 

zákoníku práce neupravuje povinnost zaměstnavatele nahradit škodu v případě úrazu pro plnění 

pracovních úkolů. Ačkoliv se bude jednat o situace méně časté, de lege ferenda by bylo vhodné, 

aby zákonodárce tuto nepřesnost v zákoně napravil. Negativně je pak definován tak, že podle 

zákoníku práce pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání 

a zpět.112 

 

Definice pracovního úrazu je obsažena v zákoníku práce ode dne 1. 10. 2015. K tomuto 

datu nastala účinnost zákona 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. V předchozí právní úpravě definice 

pracovního úrazu chyběla, nicméně byla dotvořena rozhodnutími soudu. Jako nejzdařilejší lze 

podle mého názoru hodnotit definici Krajského soudu v Plzni, který ve svém rozhodnutí definoval 

 

111 § 271k odst. 2 ZPr 
112 § 271 k odst. 3 ZPr 
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pracovní úraz jako: „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.“113 Ačkoliv je tento judikát starý více 

jak půl století, je evidentní, že jak zákonodárce, tak odborná literatura, z tohoto judikátu vycházejí. 

Např. podle Mikysky je za pracovní úraz nutné požadovat nejenom tělesné zranění způsobené 

nenadálým zevním násilím, ale i takové porušení zdraví, ke kterému došlo nezávisle na vůli 

poškozeného subjektu za předpokladu, že toto porušení zdraví bylo způsobeno zevními 

krátkodobými vlivy, jenž jsou nepřiměřené tělesným možnostem zaměstnance, který je nucen 

okamžitě a usilovným vzepětím sil překonat vnější odpor, čímž zvýší (náhle, neobvykle a 

nadměrně) svou námahu, kdy tato námaha musí být v příčinné souvislosti s následkem, o jehož 

odškodnění se jedná. Nemusí se však jednat o jedinou příčinu úrazového děje, nicméně tato příčina 

musí být důležitá, podstatná a značná.114 Porušením zdraví se rozumí nejen poškození tělesné, ale 

i psychické.115 

 

 Z definice pracovního úrazu lze dovodit, že se skládá ze dvou složek: a) z úrazového děje, 

b) z plnění pracovních úkolů nebo z plnění, které je v přímé souvislosti s plněním pracovního 

úkolu. Mezi znaky samotného úrazového děje je tedy nutné zařadit a) poškození zdraví 

zaměstnance nebo smrt zaměstnance, b) nezávislost na vůli zaměstnance, c) krátkodobost 

působení zevních vlivů, d) náhlost působení zevních vlivů, e) násilnost působení zevních vlivů. 

Aby se mohlo jednat o úrazový děj, musí být splněny všechny tyto podmínky kumulativním 

způsobem.   

 

 

113 Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni z 30. 6. 1961, 4 Co 172/61 
114 MIKYSKA, Martin, Odškodňování pracovní úrazů a nemocí z povolání, 3. aktualizované a rozšířené vydání. 

Nakladatelství ANAG, 2005, s. 15, ISBN 80-7263-273-6 
115 HOCHMAN, Josef. Náhrada škody podle zákoníku práce: komentář, judikatura. Praha: Linde, 2005, s. 52, ISBN 

80-86131-60-2. 
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 Poškození zdraví nebo smrt zaměstnance je základním předpokladem pracovního úrazu, 

bez kterého by nevznikl žádný důvod pro povinnost k náhradě škody a nemajetkové újmy ze strany 

zaměstnavatele. Nezávislost na vůli zaměstnance je třeba podle mého názoru spatřovat především 

ve složce zavinění. Pokud by si zaměstnanec záměrně např. nechal přejet nohu autem, nemůže se 

jednat o pracovní úraz. Stejně tak se nebude jednat o pracovní úraz v případě, kdy se zaměstnanec 

vlastním přičiněním uvede do stavu opilosti a v takovém stavu dojde k úrazovému ději. Náhlost a 

krátkodobost působení zevních vlivů odlišuje pracovní úraz od nemoci z povolání, která je 

většinou způsobena dlouhodobým působením zevních vlivů. Typickým znakem působení zevních 

vlivů je pak násilnost, kdy jiným, než násilným působením by k úrazovému ději nemohlo ani dojít. 

 

 Druhou složkou pracovního úrazu je plnění pracovních úkolů nebo plnění v přímé 

souvislosti s pracovním úrazem. Plnění pracovních úkolů definuje zákoník práce tak, že se jedná 

„o 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.“116 Dále se za plnění 

pracovních úkolů považuje: „činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, 

rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či 

zástupce zaměstnanců  v Evropské radě zaměstnanců nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě 

činnost konaná z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo 

ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná 

zaměstnavatelem.“117 

 

 Z uvedených definic je zřejmé, že za plnění pracovních úkolů je možné považovat i 

činnosti, které zaměstnanec nemá uvedeny v pracovní smlouvě či v jiném dokumentu upravující 

náplň jeho činnosti. Podle Pavly Hlouškové se může jednat např. o pomoc spolupracovnici při 

odnášení těžkého materiálu z jedné místnosti do druhé. Pokud při takové činnosti utrpí 

zaměstnanec úraz (př. zakopne, spadne ze schodů a zlomí si nohu), nebude se jednat o pracovní 

úraz v případě, že k takové činnosti (k pomoci spolupracovnici) potřeboval zvláštní oprávnění 

 

116 § 273 odst. 1 ZPr 
117 § 273 odst. 2 ZPr 
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nebo pokud mu takovou činnost zaměstnavatel výslovně zakázal. Pokud k těmto omezením 

nedošlo, je i takové jednání nutno posoudit jako pracovní úraz.118 

 

Zákoník práce považuje za činnosti, které jsou v přímé souvislosti s plněním pracovních 

úkolů: „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 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.“119 Dále se za tyto činnosti také považují školení zaměstnanců, které organizuje 

zaměstnavatel, případně odborová organizace nebo orgán nadřízený zaměstnavateli, jejichž cílem 

je zvýšit zaměstnanci odbornou způsobilost.120 Negativně pak zákoník práce vymezuje, které 

činnosti nepovažuje za činnosti v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Jedná se a) cestu 

do zaměstnání a zpět, b) stravování, c) vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb 

ani cesta k němu a zpět, pokud takové vyšetření nebo ošetření není konáno v objektu 

zaměstnavatele.121 

 

3.2. Postup zaměstnavatele při pracovním úrazu  

 

V okamžiku, kdy dojde k pracovnímu úrazu, vznikne zaměstnanci, kterému se pracovní 

úraz stal, povinnost bezodkladně oznámit takový úraz svému nadřízenému vedoucímu 

zaměstnanci, a to za předpokladu, že mu to jeho zdravotní stav dovolí. Takováto povinnost vzniká 

i všem svědkům, kteří tomuto úrazu byli přítomni.122 K tomu je však zároveň třeba dodat, že 

zaměstnanec není nijak sankcionován v případě, že tuto svou povinnost poruší. Nejvyšší soud 

naopak judikoval, že: „Nárok na odškodnění pracovního úrazu není závislý na tom, zda pracovník 

 

118 HLOUŠKOVÁ, Pavla, HOFMANNOVÁ, Eva, KNEBL, Pavel, ROUČKOVÁ, Dana, SCHMIED, Zdeněk, 

SCHWEINER, Petr, TOMANDLOVÁ, Ludmila, Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy 

s komentářem k 1. 1. 2019 12. aktualizované vydání. Nakladatelství ANAG, 2019, s. 448. ISBN 978-7554-190-1 
119 § 274 odst. 1 ZPr 
120 § 274 odst. 2 ZPr 
121 § 274 odst. 1 ZPr 
122 Srov. § 106 odst. 4 písm. h) ZPr 
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úraz ohlásí či nikoliv, ani na tom, zda je nebo není sepsán záznam o úrazu.“123 Ve světle tohoto 

názoru Nejvyššího soudu ČR se tak shora uvedená právní norma jeví jako obsoletní.  

 

 Na druhou stranu zaměstnavateli vznikne v okamžiku úrazu zaměstnance celá řada 

povinností. Zejména je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku takového úrazu, a to za účasti 

zaměstnance (pokud to jeho zdravotní stav dovoluje), za účasti svědků, odborové organizace a 

zástupce pro oblast BOZP. Je povinen neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a 

vzniku pracovního úrazu. Dále je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech (tuto 

evidenci může zaměstnavatel vést buď v listinné nebo v elektronické podobě), vyhotovit záznam 

a vést dokumentaci o těch úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní 

neschopností delší než 3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance. Dále je povinen ohlásit 

pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu příslušným orgánům a institucím. Následně je povinen 

přijmout taková opatření, aby bylo sníženo riziko opakování stejného pracovního úrazu.124 

 

 Podrobnější pravidla při vzniku pracovního úrazu a následného postupu zaměstnavatele 

upravuje nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu. Toto nařízení bylo novelizováno nařízením č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Tato novela 

zapracovala nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného 

zdraví a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů. Zásadní 

novinkou je jednoznačně povinnost zaměstnavatele vést v evidenci úrazů údaj o druhu zranění a 

zraněné části těla podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kdy každý druh zranění je 

označen číselným kódem, což má za cíl zlepšit statistické údaje sledování evidence pracovních 

úrazů.  

 

 Zaměstnavatel je povinen podle § 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. bez zbytečného odkladu 

ohlásit pracovní úraz: 

 

123 Rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněné ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. NS 6 Cz 5/65, R 

24/1965 ze dne 9. 2. 1965 
124 Srov. § 105 odst. 1 – odst. 5 ZPr 
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a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti 

tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, 

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické 

osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti125, a trvá-li 

hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem 

k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat, 

d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické 

zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu126, jde-li o závažný pracovní úraz 

podle jiného právního předpisu127, 

e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil. 

 

Dále je zaměstnavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl o 

pracovním úrazu, vyhotovit záznam o úrazu, jehož vzor je přílohou č. 1 Nařízení vlády č. 201/2010 

Sb., 128 a zaslat ho nejpozději do pátého dne následujícího měsíce: 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti 

tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, 

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické 

osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, 

c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, 

d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.129 

 

Stejně tak je zaměstnavatel povinen postupovat v případě smrtelného pracovního úrazu.130  

Z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu pak zaměstnavatel 

 

125 Srov. § 6 zákona č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce 
126 Srov. § 39 zákona č. 61/1988 Sb., zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě 
127 Srov. § 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb. 
128 § 5 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 
129 § 6 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 
130 § 7 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 
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zašle za účelem likvidace pojistné události záznam o úrazu také organizační jednotce pojišťovny, 

u které je pro tento účel pojištěn.131 

 

3.3. Specifické případy úrazových dějů 

 

V určitých případech není zcela zřejmé, zda úrazový děj, jenž nastal, lze považovat za úraz 

pracovní či nikoliv. V následujících podkapitolách se budu věnovat některým z nich, které osobně 

považuji za nejzajímavější. Jedná se o situace při cestách do zaměstnání a zpět, situace při cestách 

ke stravování a zpět, pracovní cestu, teambuilding, situace označované jako pracovní přetížení a 

situaci, kdy úrazový děj nastal při výkonu práce z domova (home office). 

 

3.3.1. Cesta do zaměstnání a zpět 

 

Pokud dojde k úrazovému ději na cestě do zaměstnání nebo na cestě ze zaměstnání, nelze 

takový úraz hodnotit jako úraz pracovní. Je proto zásadní vymezit, kde taková cesta do zaměstnání 

začíná a kde naopak cesta ze zaměstnání končí. Zákoník práce rozumí cestou do zaměstnání a zpět 

„cestu z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo 

na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět; u zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a 

stavebnictví také cestu na určené shromaždiště a zpět.“132  

 

I přes zdánlivou jednoznačnost tohoto zákonného ustanovení je výklad celkem složitý. 

V řadě případů totiž nelze jednoznačně specifikovat přesné místo vstupu do objektu 

zaměstnavatele. Podle Zdeňka Šenka je třeba posuzovat jako místo vstupu do objektu 

zaměstnavatele dveře, vrata, závory apod., které oddělují prostor vyhrazený zaměstnavateli od 

ostatních prostorů, které již ve sféře zaměstnavatele nejsou.133 Nejvyšší soud konstatoval, že: 

„Otázku přímé souvislosti utrpěného úrazu s plněním pracovních úkolů je třeba posuzovat z 

hlediska místního, časového a věcného, tedy zda lze k takové souvislosti dospět vzhledem ke vztahu 

činnosti, při níž k úrazu došlo, k plnění povinností, které pro zaměstnance vyplývají z pracovního 

 

131 § 7a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 
132 § 274a odst. 1 ZPr 
133 ŠENK Zdeněk, Pracovní úrazy ve vybrané judikatuře. 1. vydání. Olomouc: Anag, 2013, s. 41, ISBN: 978-80-7263-

837-6 
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poměru.“134 V přezkoumávaném případě šlo o případ zaměstnankyně, která utrpěla úraz 

spočívající v podvrtnutí nohy a upadnutí na zem na levou ruku, v důsledku čehož utrpěla tříštivou 

zlomeninu ruky, a to u stojanu s koly poté, co opustila objekt zaměstnavatele, kde se nacházelo 

její pracoviště. Zaměstnavatel konstatoval, že nedošlo k úrazu ve vchodových dveřích ze 

zaměstnání, a proto nemůže být úraz považován za pracovní. Zaměstnankyně se bránila tím, že 

své pracoviště opustila v úmyslu přejít do hlavní budovy, jež byla v nedaleké vzdálenosti a kde 

byla umístěna Kniha příchodů a odchodů a v souladu s interními předpisy tam vyznačila svůj 

odchod ze zaměstnání. Nejvyšší soud k tomu konstatoval: „Časová a místní souvislost činnosti, 

při níž žalobkyně utrpěla úraz, je v projednávané věci nepochybná, neboť podle zjištění soudů 

došlo k úrazu poté, co žalobkyně ukončila výkon práce, a v místě, jež bylo na cestě, kterou bylo 

potřebné vykonat k tomu, aby mohla vyznačit svůj odchod z práce v Knize příchodů a odchodů. 

Při posouzení, zda je dána také souvislost věcná, bylo třeba zkoumat vnitřní účelový vztah činnosti 

žalobkyně, při níž došlo k úrazu, ke splnění její pracovní povinnosti, spočívající ve vyznačení 

odchodu z práce v Knize příchodů a odchodů.“135 

 

Podle Šenka přetrvávají v této otázce v praxi zažité nepřesnosti, kdy zaměstnavatelé se 

domnívají, že si mohou sami určit vstup do zaměstnání, a že od tohoto jejich vymezení se pak 

odvíjí začátek a konec cesty zaměstnance do zaměstnání a ze zaměstnání. 136  Tuto nepřesnost dále 

Šenk vyvrací, když tvrdí, že: „Správný přístup k této otázce je nutné spatřovat v pojmu dispozice 

zaměstnavatele k místu úrazu, tzn. zda jde o prostory (budovy, prostranství) ve sféře dispozice 

zaměstnavatele, kde je zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele k zajištění 

BOZP.“137  

 

V praxi se pak často můžeme setkat se situací, kdy v jednom areálu působí více firem, a je 

otázkou, podle čeho posuzovat místo vstupu do objektu zaměstnavatele. K této otázce se taktéž 

vyjádřil Nejvyšší soud, který mimo jiné konstatoval, že: „… je namístě uzavřít, že je-li v jednom 

areálu umístěno několik fyzických či právnických osob - zaměstnavatelů, je pro posouzení, kdy 

končí cesta zaměstnance do zaměstnání ve smyslu ustanovení § 190 odst. 2 zák. práce138, 

rozhodující závěr, od kterého okamžiku po vstupu do areálu začal být zaměstnanec povinen 

 

134 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2011, sp. zn. Cdo 2507/2000 
135 tamtéž 
136 ŠENK Zdeněk, Pracovní úrazy ve vybrané judikatuře. 1. vydání. Olomouc: Anag, 2013, ISBN: 978-80-7263-837-

6, s. 40 
137 tamtéž 
138 Zákoník práce účinný ve znění do 31. 12. 2006, srov. § 271k odst. 3 ZPr 
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podrobit se pokynům zaměstnavatele usměrňujícím jeho jednání; z tohoto hlediska není významné, 

zda se jedná o pokyny udělované přímo zaměstnavatelem, anebo zprostředkovaně subjektem, který 

v rámci areálu zajišťuje ostrahu společnou pro všechny umístěné podnikatelské subjekty.“139 

Z uvedeného rozhodnutí je zřejmé, že stal-li se úraz za vrátnicí, přes kterou se vstupuje do areálu, 

kde se nachází pracoviště zaměstnance, je takový úraz nutno považovat za úraz pracovní, a to bez 

ohledu na skutečnost, že se zaměstnanec nedostal k místu, kde se označuje jeho příchod do 

zaměstnání nebo jeho odchod ze zaměstnání (často v praxi stále označováno jak tzv. „píchačky“). 

 

 

3.3.2. Cesta ke stravování a zpět 

 

Zákoník práce výslovně vylučuje stravování z úkonů, které jsou v přímé souvislosti 

s plněním pracovních úkolů.140 Pokud by tedy zaměstnanec utrpěl úraz během stravování (např. 

by spolkl kost z ryby, která by mu poranila jícen), nemůže se jednat v žádném případě o úraz 

pracovní, a nezáleží na tom, zda se zaměstnanec stravuje v závodní jídelně nebo ve své kanceláři. 

 

Složitější je otázka, zda lze jako pracovní úraz posoudit situaci, která se stane na cestě ke 

stravování nebo zpět. Zákoník práce tuto možnost připouští, a to tehdy, pokud by se úraz stal na 

cestě ke stravování v objektu zaměstnavatele.141 Jinými slovy stejně jako u cesty do zaměstnání a 

zpět bude podle mého názoru rozhodující, zda se jedná o prostory zaměstnavatele, které jsou ve 

sféře zaměstnavatele, a kde je zaměstnanec povinen řídit se pokyny zaměstnavatele k zajištění 

BOZP. S tím souhlasí i Nejvyšší soud, který judikoval, že: „Z hlediska posouzení, zda cesta ke 

stravování, na které zaměstnanec utrpěl pracovní úraz, byla konána v objektu zaměstnavatele, 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 tohoto hlediska 

významné, že cesta po veřejném prostranství byla k místu stravování jediným možným 

přístupem.“142 

 

139 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2005, sp. zn. 21 Cdo 688/2005 
140 § 274 odst. 1 ZPr 
141 tamtéž 
142 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1824/2005 
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3.3.3. Pracovní cesta 

 

Pracovní cesta je definována v zákoníku práce jako „časově omezené vyslání zaměstnance 

zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.“143 Pokud zaměstnanec 

vyrazí v rámci své pracovní cesty ze svého bydliště na pracoviště nebo do místa ubytování, které 

se nachází v jiné obci, je nutné posuzovat takovou cestu jako úkon, jenž je nutný před počátkem 

práce, a paralelně pokud vyrazí z takového místa zpět do svého bydliště, jedná se úkon, který je 

nutný po skončení práce.144 Takovouto cestu je tak nutné odlišit od cesty do zaměstnání a zpět, a 

v takovém případě je nutné považovat případný úraz během této doby jako úraz pracovní.  

 

Podle mého názoru se k této situaci velmi precizně vyjádřil ve svém rozhodnutí Nejvyšší 

soud, který přesně popsal celý průběh pracovní cesty, a jasně konstatoval, kdy lze úraz považovat 

za úraz pracovní a kdy nikoliv. Nejvyšší soud konstatoval, že: „je-li zaměstnanec vyslán na 

pracovní cestu, nelze považovat veškerou činnost zaměstnance po dobu pracovní cesty za plnění 

pracovních úkolů nebo za úkony, jež souvisí s plněním pracovních úkolů. Ustálená soudní praxe v 

této souvislosti vychází z názoru, že průběh pracovní cesty, ať jde o tuzemskou nebo zahraniční 

pracovní cestu konanou mimo území České republiky, se od svého počátku až do návratu z ní štěpí 

na více úseků, které z hlediska vztahu k plnění pracovních úkolů či přímé souvislosti s ním nemohou 

být posuzovány totožně.“145 

 

 Prvním úsekem je cesta z bydliště zaměstnance k dopravnímu prostředku, kterým je 

pracovní cesta vykonávána. Takovýto úsek se považuje za cestu do zaměstnání a nejedná se 

v případě vzniku úrazového děje o pracovní úraz. Pokud zaměstnanec vykonává pracovní cestu 

vlastním automobilem, bude cesta do zaměstnání končit nasednutím do automobilu a fakticky tak 

může trvat jen pár metrů, které zaměstnanec ujde od svého bydliště k automobilu. Pokud 

zaměstnanec vykonává pracovní cestu např. letadlem, bude cesta do zaměstnání končit vstupem 

do letištní haly. Pokud se zaměstnanec dopravuje na letiště např. vlastním automobilem, cesta do 

zaměstnání se mu tak fakticky prodlouží (a pracovní cesta naopak úměrně zkrátí) o dobu, než se 

 

143 § 42 odst. 1 ZPr 
144 § 274a odst. 2 ZPr 
145 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4834/2010 
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dostane do letištní haly. Pokud by se úraz stal během této doby, nebude se ve světle rozhodnutí 

Nejvyššího soudu jednat o pracovní úraz. 

 

 Dalším úsekem je samotná cesta určeným dopravním prostředkem do místa, jenž je cílem 

pracovní cesty a zpět. Ta je považována za úkon, který je nutný před počátkem práce nebo po jejím 

skončení a jedná se tedy o úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkonů. Jakýkoliv úraz 

během této doby je nutno považovat za úraz pracovní. Stejně tak úsek z dopravního prostředku, 

tedy např. z letištní haly do místa ubytování na pracovní cestě, je nutné považovat za úkon v přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkonů. Pokud zaměstnanec z dopravního prostředku pokračuje 

rovnou na pracoviště, kde začne vykonávat pracovní činnost, nedojde k přerušení pracovní cesty, 

a po celou dobu by se jakýkoliv úrazový děj považoval za úraz pracovní. Pokud se však 

zaměstnanec nejdříve ubytuje, končí cesta zaměstnance z dopravního prostředku vstupem do místa 

ubytování. Cestu z ubytování do místa pracoviště a cestu zpět do místa ubytování pak je podle 

názoru Nejvyššího soudu nutné považovat za cestu do zaměstnání a zpět. V případě, že dojde 

k úrazovému ději během cesty z místa ubytování na pracoviště do budovy, která je určena k plnění 

pracovních úkolů, nebo během cesty zpět do místa ubytování, nelze takový úraz považovat za úraz 

pracovní.146    

 

Za pracovní úraz při pracovní cestě lze považovat i situaci, kdy zaměstnanec postupuje bez 

souhlasu svého zaměstnavatele a nad rámec stanovených povinností použije služební vozidlo 

k odvezení spoluzaměstnance do jeho bydliště. Alespoň tak k tomu dospěl Nejvyšší soud, který ve 

svém rozhodnutí konstatoval, že: „Plní-li totiž zaměstnanec pracovní úkoly (třeba i na pracovní 

cestě) ve spolupráci s jinými zaměstnanci, jejichž činnost je k úspěšnému provedení jeho 

pracovního úkolu nezbytná, může z konkrétních okolností případu (např. nutnost pracovat i po 

skončení pracovní doby, obtížnost spojení veřejnou dopravou, zdravotní stav, dostatečný 

odpočinek před dalším nástupem do práce, apod.) vyplynout vhodnost takového spolupracovníka 

také odvézt (přiděleným služebním vozidlem) do jeho bydliště. Takový úkon by bylo možno 

posoudit jako úkon během práce obvyklý. Při tomto posuzování bude…rozhodující, zda z hlediska 

věcného, místního i časového jde objektivně o činnost konanou pro zaměstnavatele. Okolnost, zda 

k takovému úkonu zaměstnanec měl či neměl výslovné oprávnění zaměstnavatele, nebo, že 

 

146 tamtéž 
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odvážený zaměstnanec již neplnil pracovní úkoly, rozhodující význam nemá.“147 Tento závěr 

Nejvyššího soudu osobně považuji za sporný, kdy se domnívám, že každý zaměstnanec by měl 

mít v případě pracovní cesty nastavená vlastní pravidla a vlastní způsob dopravního prostředku. 

Pokud zaměstnavatel neurčil, že služební vozidlo (dopravní prostředek určený k pracovní cestě) 

je společné pro oba zaměstnance, pak se podle mého názoru jedná o svévolné vybočení 

z pracovněprávních povinností, jež by nemělo být zhojeno žádným ze způsobů, které Nejvyšší 

soud ve svém rozhodnutí nastiňuje, a v případě úrazového děje by se tak nemělo jednat o pracovní 

úraz. 

 

3.3.4. Teambulding 

 

Teambulding je anglický termín, který se do českého jazyka obvykle nepřekládá a v praxi 

se používá nejčastěji v tomto znění. Jedná se o spojení dvou anglický slov: a) team (českým 

ekvivalentem je slovo tým), b) building (českým ekvivalentem je slovo budování). Tento pojem 

bych stručně definoval jako pracovní aktivity mimo pracoviště, jejichž cílem je rozvoj týmové 

spolupráce a mezilidských vztahů mezi zaměstnanci. Je nutné ho odlišit od běžného školení či 

výcviku, kde je cílem zejména zlepšení zdatnosti a vědomostí. Na druhé straně je pak třeba 

teambuilding také odlišovat od různých benefitů, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům 

(např. poukázky do plaveckého areálu či na jiné sportovní aktivity), kdy využívání těchto benefitů 

je dobrovolné a zaměstnanec je může (ale také nemusí) využívat ve svém volném čase. Naopak 

teambuilding je téměř vždy akcí, u které se od zaměstnance předpokládá, že se takové akce 

zúčastní, a to i v případě, že je zaměstnavatelem označen jako teambuilding dobrovolný. 

 

Zákoník práce ani jiný právní předpis tento termín nedefinuje. Ačkoliv shora popisuji 

rozdíl mezi školením a teambuildingem, je podle mého názoru možné teambuilding podřadit pod 

§ 274 odst. 2 zákoníku práce, tedy pod činnost, která je vykonávána v přímé souvislosti s plněním 

pracovních úkolů ve formě školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem. Vzhledem 

k vývoji teambuildingu v posledních desetiletích by podle mého názoru bylo vhodné de lege 

ferenda tento pojem definovat i v právních předpisech. Takto je nutné si zatím vystačit s definicí, 

kterou poskytl Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí, kde teambuilding definoval jako: „intenzivní a 

 

147 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1148/2002 
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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 týmové kreativity apod.“148 Pod pojem teambuilding 

je možné zařadit jakékoliv výjezdní zasedání, během kterého budou probíhat různé vzdělávací 

přednášky nebo cvičení komunikačních dovedností či týmové sportovní hry.149 Nejvyšší soud se 

však vymezil proti tomu, že by každý společný pobyt zaměstnanců mimo pracoviště bylo nutné 

považovat za teambuilding, když konstatoval, že: „…nepochybně by se nejednalo o činnost 

v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, kdyby po skutkové stránce bylo kupříkladu 

zjištěno, že šlo pouze o společný pobyt zaměstnanců bez cíleného průběhu, který měl jen povahu 

„zaplacené dovolené“.150 

 

Z hlediska problematiky pracovních úrazů je pak zásadní určit, zda při všech aktivitách 

teambuildingu se jedná o úraz pracovní či existují úrazy, které během teambuildingu nejsou 

hodnoceny jako úrazy pracovní.  Ve shora citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu šlo o případ, 

kdy se zaměstnanec zúčastnil výročního zimního výjezdního zasedání v lyžařském středisku, jehož 

hlavním smyslem bylo budování manažerského týmu, a během tohoto výjezdu utrpěl úraz při 

lyžování. Podle odvolacího soudu bylo lyžování sice organizovaným programem v rámci pracovní 

cesty, ale bylo programem zcela dobrovolným a nesouvisejícím s plněním pracovních povinností. 

S tímto závěrem se Nejvyšší soud neztotožnil, a prohlásil, že i takovýto úraz je nutné považovat 

za úraz pracovní. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že vlastní průběh tohoto „oficiálního a povinného 

výročního zimního výjezdního zasedání“ byl určen na základě předem stanoveného denního 

programu „společných aktivit“ účastníků pracovní cesty, jehož obsah byl naplánován 

s přihlédnutím k místu konání pracovní cesty.151 

 

V jiném případě se soudy zabývaly situací, kdy zaměstnanec utrpěl úraz při nohejbalovém 

turnaji, který se konal v rámci sportovních her pořádaných zaměstnavatelem. Soud prvního stupně 

žalobu zaměstnance zamítl s odůvodněním, že sportovní činnost byla pouhou zábavou 

nesouvisející s pracovní činností, a to i přesto, že byla uskutečněna v rámci her pořádaných 

zaměstnavatelem. Z toho důvodu se nemohlo v daném případě jednat o pracovní úraz. Odvolací 

 

148 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. 21 Cdo 5060/2007 
149 BOROVEC, David, RANDLOVÁ, Nataša, Pracovní úraz na teambuildingu, Práce a mzda, 3/2013, s. 21 
150 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. 21 Cdo 5060/2007 
151 tamtéž 



 

50 

 

 

soud toto rozhodnutí změnil, když konstatoval, že soud prvního stupně zcela pominul, že za plnění 

pracovních úkolů se považuje také jiná činnost konaná na příkaz zaměstnavatele. Nejvyšší soud 

tuto tezi odvolacího soudu dále doplnil, když zdůraznil, že jakákoli jiná činnost, která je konaná 

na příkaz zaměstnavatele, je plněním pracovních úkolů, a to bez ohledu na skutečnost, zda lze 

takovou činnost podřadit do druhu a místa výkonu práce. Zaměstnavatel není oprávněn vydávat 

platně pokyny, které jsou v rozporu s pracovní smlouvou. Pokud takový pokyn vydá, zaměstnanec 

není povinen ho uposlechnout. Pokud však zaměstnanec takový pokyn (ačkoli nemusí) uposlechne 

a během této dojde k úrazu, nemůže být jeho postavení méně příznivé, než kdyby vykonával práci 

podle pracovní smlouvy. Z toho důvodu i tento úraz je nutné pokládat za úraz pracovní.152 

 

Z uvedené judikatury lze vyvodit že, pokud se jedná o teambuilding, kdy zaměstnavatel 

připraví časový harmonogram teambuildingu, program aktivit a např. určí členy družstev, je každý 

úraz, k němuž při takové aktivitě dojde, nutné označit jako úraz pracovní, neboť se jedná o činnost, 

která je konána na příkaz zaměstnavatele. Pokud by v rámci teambuildingu měli zaměstnanci 

pouze možnost jít si zasportovat mimo oficiální a společný program, tedy bude se jednat o činnost 

čistě dobrovolnou a neorganizovanou, je nutné za použití metody argumentum a contrario dospět 

k závěru, že se v případě úrazového děje nebude jednat o úraz pracovní.  

 

V této souvislosti upozorním ještě na nedávné a podle mého názoru zásadní rozhodnutí 

Nejvyššího soudu, který rozšířil ochranu zaměstnanců i na další situaci. Shora uvedená rozhodnutí 

bylo třeba vždy chápat jako vztahy na pracovišti (ačkoli se tyto vztahy uskutečňovaly mimo 

pracoviště), kdy jejich účelem bylo tmelení pracovního kolektivu. V tomto rozhodnutí Nejvyššího 

soudu je pak popsána situace, která se týká vztahů zaměstnance a klienta zaměstnavatele. 

Zaměstnanec byl vyslán na pracovní cestu s několika klienty, kdy jeho úkolem podle pokynu 

zaměstnavatele bylo „plně se věnovat vybraným klientům, utužovat a zkvalitňovat jak obchodní, 

tak technickou a společenskou spolupráci a dále též bylo v náplni pobytu lyžování s klienty“. 

Během lyžování utrpěl zaměstnanec úraz, který následně vymáhal po zaměstnavateli. Soud 

prvního stupně žalobu zamítl. Odvolací soud rozsudek prvního stupně potvrdil, což odůvodnil tím, 

že předmětná akce nebyla akcí, jejímž účelem by bylo budování a rozvíjení pracovního týmu, ale 

jednalo se o akci, která byla pořádána pro zákazníky zaměstnavatele, a že účast zaměstnanců na 

 

152 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2259/2011 
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této akci byla dobrovolná. Dalším důvodem k odmítnutí žaloby pak byla podle názoru odvolacího 

soudu skutečnost, že lyžování nebylo povinnou aktivitou, kterou by zaměstnavatel stanovil 

v programu akce. Nejvyšší soud se však s těmito závěry neztotožnil. Konstatoval, že cílem akce 

bylo upevnění a posílení vzájemných obchodních vztahů a předmětem pracovní cesty měla být 

jakákoli činnost, která by přispěla k dosažení stanoveného cíle. Ačkoli zaměstnavatel neurčil 

přesný program akce a ponechal volbu způsobu plnění pracovního úkolu pouze na úvaze 

zaměstnanců, zrušil Nejvyšší soud dosavadní rozhodnutí ve věci a věc vrátil soudu prvního stupně 

k dalšímu řízení. K tomuto rozhodnutí přispěla skutečnost, že zaměstnavatel poskytl všem svým 

zaměstnancům, kteří se zúčastnili pracovní cesty, několikadenní skipasy, tedy dalo se podle názoru 

Nejvyššího soudu očekávat, že k dosažení stanoveného cíle budou zaměstnanci spolu se zákazníky 

trávit čas na sjezdovce a lyžovat. Nejvyšší soud konstatoval, že „Okolnost, že žalobce neměl 

povinnost lyžovat a že „sankce za odmítnutí lyžování mu nehrozila“, přitom není podstatná. 

Rozhodující je, že s ohledem na uvedené okolnosti a za uvedených podmínek žalobce, který se 

věnoval zákazníkům i na sjezdovce, konal z objektivního hlediska činnost ve prospěch žalované, 

a tedy se jednalo o plnění pracovních úkolů pro žalovanou.“153 

 

Z uvedeného rozhodnutí je tak zřejmé, že Nejvyšší soud rozšířil myšlenku teambuildingu 

i na vztahy, které zaměstnanec vykonává směrem k zákazníkovi. Podle mého názoru se však jedná 

o zcela novou situaci, kterou pod termín teambuilding nelze zařadit pro její rozpor se shora 

uvedenou definicí Nejvyššího soudu a pro tento případ by se hodil spíše nový termín 

„customerbuilding“. 

 

3.3.5. Pracovní přetížení 

 

Pracovní přetížení nebo také přepracování může často vést k různým chronickým 

onemocněním a v ojedinělých případech i ke smrti. Judikatura se v této souvislosti zabývala 

zejména otázkou infarktu myokardu, který společně s dalšími cévními příhodami může být 

následkem takového přepracování. Ačkoliv je infarkt myokardu obecně považován za 

onemocnění, může být v případě, že je prokázána příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a 

vznikem škody či nemajetkové újmy, považován za pracovní úraz. Podmínkami úrazového děje 

 

153 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2685/2016 
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infarktu myokardu jsou: a) náhlé vypětí sil, velká námaha a nezvyklé úsilí, kdy pracovní úkon 

přesahuje hranici obvyklé, každodenní vykonávané práce, b) obvykle těžká práce, konaná však za 

nepříznivých okolností nebo c) práce, na níž organismus zaměstnance není uzpůsoben, nebo na 

kterou zaměstnanec svými fyzickými schopnostmi nestačí. Bezprostřední příčinou infarktu 

myokardu je psychické nebo fyzické trauma, které vzniklo na základě těchto podmínek úrazového 

děje.154  

 

 Shora popsané podmínky úrazového děje aplikuje Šenk na práci revizora dopravního 

prostředku, kdy podle mého názoru velmi dobře popisuje rozdíl mezi běžnou činností revizora a 

činností, která již přesahuje hranici běžné činnosti. V případě, že by se revizor dohadoval s černým 

pasažérem, který odmítal uhradit pokutu za nezaplacenou jízdu v tramvaji, a po pár minutách 

dostal revizor infarkt, nebude se jednat o pracovní úraz, neboť k poškození zdraví nedošlo na 

základě náhlého vypětí sil, velké námahy nebo na základě nezvyklého úsilí. Naproti tomu, pokud 

by se revizor dohadoval s černým pasažérem, který následně z tramvaje utekl, revizor ho 

pronásledoval, a přitom či bezprostředně poté utrpěl infarkt myokardu, bude se jednat o pracovní 

úraz, protože k úrazu zaměstnance došlo na základě krátkého, náhlého a násilného působení 

zevních vlivů.155 

 

 Nejvyšší soud se v této záležitosti zabýval otázkou, zda může být úrazovým dějem 

subjektivní emocionální prožitek zaměstnance na základě špatného hodnocení ze strany 

zaměstnavatele. V uvedeném případě se zaměstnanec domáhal po zaměstnavateli náhrady za 

ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Podle jeho názoru byl postižen cévní mozkovou 

příhodou, která byla v příčinné souvislosti s rozrušením, jenž utrpěl při jednání se 

zaměstnavatelem. Soud prvního stupně žalobu zamítl, když konstatoval, že nemůže být pracovním 

úrazem náhlá cévní mozková příhoda vyvolaná tím, že nadřízený nepříznivě hodnotí pracovníka, 

že po něm vyžaduje jisté vysvětlení, nebo že mu sdělil, že ztratil jeho důvěru.  Odvolací soud 

rozsudek potvrdil a stejně tak Nejvyšší soud, který dovodil, že: „pouhý subjektivní emocionální 

prožitek nemůže být úrazovým dějem, a že samotná skutečnost, že k poškození zdraví zaměstnance 

došlo při činnosti, v níž by bylo možné spatřovat plnění pracovních úkolů, neumožňuje závěr, že 

 

154 JOUZA, Ladislav, Pracovní úrazy ve zvláštních případech, Bulletin advokacie, 2018, (online článek ze dne 12. 12. 

2018), dostupné na: http://www.bulletin-advokacie.cz/pracovni-urazy-ve-zvlastnich-pripadech?browser=full 
155 ŠENK Zdeněk, Pracovní úrazy ve vybrané judikatuře. 1. vydání. Olomouc: Anag, 2013, ISBN: 978-80-7263-837-

6, s. 173,174 

http://www.bulletin-advokacie.cz/pracovni-urazy-ve-zvlastnich-pripadech?browser=full
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k poškození zdraví došlo pracovním úrazem.“156 S tímto názorem se ztotožňuji. Hodnocení 

zaměstnavatelem (nebo např. dání výpovědi z pracovněprávního vztahu) může sice zaměstnanci 

způsobit značné duševní vypětí, ale nemůže být kladeno k tíži zaměstnavatele v tom smyslu, že by 

takové jednání mohlo způsobit pracovní úraz. Navíc je patrné, že se nemůže jednat o nadměrné 

pracovní vytížení, což je jeden z nutných aspektů, které judikatura vyžaduje proto, aby infarkt 

myokardu mohl být považován za pracovní úraz. 

 

3.3.6. Home office 

 

Home office je anglický termín, který se v České republice běžně používá v praxi v tomto 

znění. Jedná se o spojení dvou anglických slov: a) home (českým ekvivalentem je slovo domov), 

b) office (českým ekvivalentem je slovo kancelář). Pokud bychom hledali český výraz, nejčastěji 

se používá termín „práce z domova“. Termín home office není zákoníkem práce definován. 

Pokusím se tedy o vlastní stručnou definici, kdy podle mého názoru lze home office definovat jako 

flexibilní formu práce, kterou zaměstnanec vykonává mimo pracoviště zaměstnavatele. Velmi 

častým jevem v praxi pak je také kombinace klasického pracovního poměru a home office. V této 

variantě zaměstnanec vykonává home office pouze částečně v některé pracovní dny a ostatní 

pracovní dny tráví na pracovišti u zaměstnavatele. 

 

 V zákoníku práce je tato forma práce upravena jen velmi okrajově, a to v § 317, ze kterého 

je zřejmé, že si zaměstnavatel a zaměstnanec mohou v pracovní smlouvě (případně v dohodách 

konaných mimo pracovní poměr) sjednat, že zaměstnanec nebude vykonávat práci na pracovišti 

zaměstnavatele, a že si sám může rozvrhnout pracovní dobu, případně si v pracovní smlouvě 

ujednají jiné časové vymezení pracovního poměru. Tato možnost je upravena také v § 2 odst. 2 

zákoníku práce, podle kterého může být závislá práce vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, 

popřípadě na jiném dohodnutém místě. Zákoník práce dále stanoví, že se na tyto pracovní poměry 

vztahuje zákoník práce vyjma několika ustanovení, které se v těchto případech nepoužijí (např. 

úprava rozvržení pracovní doby, zaměstnanec nemá nárok na náhradu mzdy nebo platu při jiných 

důležitých překážkách v práci, zaměstnanci nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za 

práci přesčas aj.). Podrobnější úprava však v zákoníku práce chybí.  V září roku 2016 byl do 

 

156 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 1. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1792/2004 
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Poslanecké sněmovny předložen vládní návrh zákona157, který přinášel podrobnější úpravu práce 

z domova, nicméně tento návrh zákona nebyl ke dni ukončení této práce přijat.158 Podle vládního 

návrhu je úprava v zákoníku práce nedostačující, protože podrobně neupravuje veškeré aspekty 

práce z domova a není v souladu s tím, k čemu vyzývá Rámcová dohoda o práci na dálku159, kterou 

uzavřeli sociální partneři na evropské úrovni 16. července 2002 v Bruselu. Důvodem pro přijetí 

novely pak podle vládního návrhu je především obava zaměstnavatelů z nemožnosti zajistit 

dodržování pravidel bezpečnosti týkající se výkonu práce.160 S tímto názorem souhlasím a je podle 

mého názoru velmi neuspokojivé, že do dnešního dne nebyla podrobnější úprava home office 

přijata, neboť tato forma práce může být v některých případech výhodná jak pro zaměstnance, tak 

i pro zaměstnavatele a je evidentní, že nedostatečná právní úprava brání většímu rozšíření této 

formy práce. 

 

Ze shora uvedeného je však zřejmé, že pokud dojde k úrazovému ději během výkonu práce 

z domova, bude se jednat o pracovní úraz. Zákoník práce nijak nevylučuje uplatnění předpisů 

BOZP během výkonu domácí práce, kdy tyto se pak budou uplatňovat stejným způsobem jako 

v případě výkonu práce na pracovišti. V případě vzniku pracovního úrazu však je zřejmé, že tato 

situace s sebou přináší řadu úskalí, a to jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. 

Zaměstnanec může být často v důkazní nouzi při prokazování, že se mu úrazový děj stal 

v souvislosti s výkonem práce. Na druhou stranu může zaměstnanec mimopracovní úraz označit 

jako úraz pracovní a dovolávat se z tohoto titulu náhrady škody po zaměstnavateli. Ten má pak 

ztíženou pozici se proti takovému tvrzení bránit, neboť zde má pouze omezenou možnost kontroly 

zaměstnance jako při klasickém pracovním poměru. V daném případě pak budou ve většině 

případů chybět svědci úrazového děje, což prokazování skutečností ještě více komplikuje. Podle 

Ladislava Jouzy nelze v těchto případech použít předpoklad aplikovaný judikaturou o tom, že 

jednou z podmínek pro vznik odpovědnosti zaměstnavatele je vstup zaměstnance do objektu 

zaměstnavatele. Konstatuje, že lze analogicky použít jako prostor zaměstnavatele např. bydliště, 

ale v praxi se vyskytují problémy v případě posuzování rozhodného okamžiku úrazového děje, 

zejména v souvislosti s tím, zda se tento stal právě v době plnění pracovních úkolů nebo 

 

157 Sněmovní tisk 903/0 ze dne 9. 9. 2016 
158 Byl projednán ve 2. čtení a na 57. schůzi bylo dne 7. 6. 2017 jeho projednání přerušeno 
159 Dostupná na https://docplayer.cz/1993082-Ramcova-dohoda-o-praci-na-dalku.html 
160 Sněmovní tisk 903/0 ze dne 9. 9. 2016, s. 37 

https://docplayer.cz/1993082-Ramcova-dohoda-o-praci-na-dalku.html
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v souvislosti s ním.161 Zaměstnanci bych v této situaci jednoznačně doporučil, aby, pokud mu to 

jeho zdravotní stav dovolí, bezodkladně oznámil svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj 

pracovní úraz, a umožnil zaměstnavateli přístup k místu úrazového děje, tak aby tento mohl 

provést kontrolu a sepsat na místě úrazového děje záznam o úrazu. Také by se zaměstnanec měl 

na požádání podrobit dechové zkoušce na alkohol, aby vyloučil, že si úraz přivodil ve stavu 

opilosti, což by zakládalo možnost zaměstnavatele zcela se zprostit povinnosti nahradit škodu či 

nemajetkovou újmu. Je patrné, že v případě pracovního úrazu vzniknuvšího během home office se 

může jednat o velmi komplikovanou situaci, a bylo by podle mého názoru de lege ferenda vhodné, 

aby zákonodárce určil kritéria, podle kterých bude v takovém případě postupováno a jaké jsou 

práva a povinnosti jednotlivých stran. . 

 

3.4. Definice a znaky nemoci z povolání 

 

Nemoc z povolání není na rozdíl od pracovního úrazu definována přímo v zákoníku práce, 

kdy § 271k odst. 4 zákoníku práce pouze stanoví, že nemocemi z povolání jsou takové nemoci, 

které jsou uvedené ve zvláštním právním předpisu. Tímto předpisem je nařízení vlády č. 290/1995 

Sb., jímž se stanoví seznam nemocí z povolání. Toto nařízení vlády definuje nemoci z povolání ve 

svém § 1 odst. 1 jako: „nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, 

biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu 

nemocí z povolání.“ Dále se nemocí z povolání podle tohoto ustanovení rozumí též: „akutní otrava 

vznikající nepříznivým působením chemických látek.“ Jednotlivé nemoci jsou uvedeny v příloze 

tohoto nařízení vlády a jsou rozděleny do šesti kapitol.162 Tento seznam nemocí z povolání je 

taxativní. Pokud konkrétní nemoc v seznamu nemocí z povolání není uvedena, nelze ji za nemoc 

z povolání považovat.163 

 

 

161 JOUZA, Ladislav, Home office: Jak je upraven v zákoníku práce? (online článek na ebschool.cz, 3. 9. 2018), 

dostupné na https://ebschool.cz/home-office-jak-je-upraven-v-v-zakoniku-prace 
162 Kapitola I - Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami, Kapitola II – Nemoci z povolání způsobené 

fyzikálními faktory, Kapitola III. – Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic , pohrudnice a pobřišnice, 

Kapitola IV. – Nemoci z povolání kožní, Kapitola V. – Nemoci z povolání přenosné a parazitární, Kapitola VI. – 

Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli. 
163 KOCOUREK, Jiří, DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Pracovní právo pro praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 

283 
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Seznam nemocí z povolání je průběžně měněn, a to jednak z důvodu rozvoje v různých 

pracovních odvětvích a jednak z důvodu lékařské vědy. V průběhu času tak dochází k obměně 

těchto nemocí, kdy některé jsou přidávány a jiné naopak odebírány.164 Tuto skutečnost reflektuje 

i zákoník práce, který ve svém § 269 odst. 3 garantuje, že dojde-li k rozšíření seznamu a k zařazení 

další nemoci do tohoto seznamu, která byla uznána jako nemoc z povolání, má zaměstnanec nárok 

na odškodnění i za dobu před zařazením této nemoci do seznamu nemocí z povolání, avšak nejvýše 

za dobu tří let před jejím zařazením. 

 

Pro uznání nemoci z povolání tak musí být kumulativně splněno několik podmínek. Jednak 

se musí jednat o nemoc, jež je uvedena v seznamu nemocí z povolání, jednak musí dojít ke splnění 

podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká.  Zároveň musí být prokázáno, že zaměstnanec 

tímto onemocněním trpí, a že zde existuje příčinná souvislost mezi nemocí a druhem práce nebo 

prostředím, ve kterém je práce vykonávána. Potom je možné takovou nemoc uznat jako nemoc 

z povolání. 

  

3.5. Postup při uznávání nemocí z povolání 

 

Postup při uznávání nemoci z povolání upravuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách ve spojení s prováděcí vyhláškou 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 nemoci z povolání).  

 

O tom, zda konkrétní zaměstnanec trpí nemocí z povolání musí rozhodnout specifický 

orgán. Tím je podle § 61 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách poskytovatel 

pracovnělékařských služeb. Tento zákon tak zavedl zcela nový právní pojem – pracovnělékařská 

služba. Podle Jouzy je součástí tohoto pojmu hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního 

prostředí a pracovních podmínek a zejména hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování 

zdravotní způsobilosti k práci.165 Poskytovatel pracovnělékařských služeb v oboru pracovního 

 

164 Srov. poslední změnu na základě nařízení vlády č. 168/2014 Sb. 
165 JOUZA, Ladislav. Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů, Bulletin advokacie, 2014, č. 9, s. 46 
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lékařství musí získat k výkonu své činnosti povolení ministerstva k uznávání nemocí z povolání, 

které uděluje na dobu 10 let.166 Posuzující lékař daného poskytovatele je lékař se specializovanou 

způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovního lékařství.167 Pouze 

takovéto pracoviště je oprávněno posuzovat a uznávat nemoci z povolání, provádět vyšetření a 

kontrolovat zdravotní stav zaměstnanec, u kterého byla nemoc z povolání uznána.  

 

V praxi to tedy vypadá tak, že zaměstnanec v případě zjištění obtíží navštíví svého 

praktického lékaře. Ten sice může zaměstnanci potvrdit jeho domněnku o vzniknuvší nemoci 

z povolání, nemůže mu však vystavit patřičné potvrzení. V případě, že na základě vyšetření 

daného zaměstnance vzniklo u praktického lékaře důvodné podezření na nemoc z povolání, je 

tento lékař povinen ho odeslat k poskytovateli pracovnělékařských služeb. Stejnou povinnost má 

i samotný zaměstnavatel, pokud má důvodné podezření na vznik nemoci z povolání.168  Posuzující 

lékař následně zaměstnanci provede odborná vyšetření. Za tím účelem má tento lékař 

poskytovatele pracovnělékařských služeb právo nahlédnout do zdravotnické dokumentace 

zaměstnance, kterou mu je povinen praktický lékař zaměstnance poskytnout. Pro kompletní 

posouzení zdravotního stavu je pověřený zaměstnanec poskytovatele pracovnělékařských služeb 

oprávněn vstoupit na pracoviště zaměstnavatele za účelem zjištění dalších skutečností nebo 

provedení klinického testu, popřípadě odebrání vzorku, materiálu nebo pořízení audiovizuálního 

záznamu potřebného k posouzení nemoci z povolání.169 Z mého pohledu je právě takové 

posouzení podmínek na pracovišti základním předpokladem pro možné rozhodnutí o uznání 

nemoci z povolání. V případě, že by takovým zkoumáním nebyl zjištěn vliv pracovního prostředí 

na vznik nemoci z povolání, nemohlo by se v daném případě jednat o nemoc z povolání. 

 

Po zjištění všech relevantních skutečností a po provedení veškerých odborných vyšetřeních 

nutných ke zjištění přesného zdravotního stavu zaměstnance vypracuje ošetřující lékař lékařský 

posudek, z jehož závěru musí být zřejmé, zda se nemoc posuzované osoby uznává nebo neuznává 

jako nemoc z povolání, a v případě uznání takové nemoci musí být přesně specifikováno, o jakou 

nemoc ze seznamu nemocí z povolání se jedná. Dále musí být mimo jiné v lékařském posudku 

uvedeno datum zjištění nemoci, jímž je den vyšetření, při kterém bylo poprvé prokázáno 

 

166 § 66 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. 
167 Srov. § 61 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb. 
168 Srov. § 63 odst. 1,2 zákona č. 373/2011 Sb. 
169 Srov. § 64 zákona č. 373/2011 Sb. 
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onemocnění uznané později za nemoc z povolání, a to ve stupni závažnosti poruchy, pokud je 

stanoven nařízením vlády.170   

 

Poskytovatel pracovnělékařských služeb je pak povinen prokazatelně předat lékařský 

posudek posuzované osobě a zaměstnavateli, u něhož posuzovaná osoba pracovala naposledy před 

zjištěním nemoci z povolání za podmínek, za kterých nemoc z povolání vzniká, a dalším 

subjektům, které jsou stanoveny ve vyhlášce o posuzování nemoci z povolání.171 Proti závěrům 

lékařského posudku je možné se bránit prostřednictvím návrhu na přezkoumání lékařského 

posudku. Zatímco u posuzované osoby, tj. u zaměstnance, bude takovéto podání návrhu na 

přezkum podle mého názoru zcela výjimečné, u zaměstnavatele k této obraně dochází poměrně 

často. Návrh na přezkoumání lékařského posudku je nutné podat ve lhůtě 10 pracovních dnů ode 

dne jeho prokazatelného převzetí přímo k poskytovateli pracovnělékařských služeb, který lékařský 

posudek vydal. V praxi se takový návrh podává nejvyššímu orgánu daného poskytovatele, tj. např. 

k rukám ředitele nemocnice apod. Tento návrh na přezkoumání však nemá odkladný účinek. 

Vyhoví-li poskytovatel návrhu na přezkoumání v plném rozsahu, napadený lékařský posudek 

bezodkladně zruší a vydá posudek nový. Pokud návrhu v plném rozsahu nevyhoví, postoupí věc 

příslušnému správnímu orgánu, a to ve lhůtě 45 pracovních dnů ode dne doručení návrhu na 

přezkoumání.172 Takovým správním orgánem je územní samosprávný celek – zřizovatel 

zdravotnického zařízení (např. městský úřad, krajský úřad), který je povinen ve věci rozhodnout.173  

 

V případě odeznění příznaků nemoci pak může dojít k ukončení nemoci z povolání, a to na 

základě stejného procesu jako v případě uznání nemoci z povolání.  Posuzovaná osoba podstoupí 

odborné vyšetření a v případě, že již nadále podmínky pro uznání nemoci z povolání nesplňuje, je 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb vydán nový lékařský posudek, jehož závěrem je, že 

posuzovaná osoba již nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání. Jestliže se posuzovaná 

osoba odmítne podrobit odbornému vyšetření, je na ní nahlíženo jako na osobu, která nemocí 

 

170 JUDr. ŠUBRT, Bořivoj, doc. MUDr. TUČEK, Milan, CSc., Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů, 

1. vydání, Nakladatelství ANAG, 2013, ISBN 978-80-7263-820-8, s. 191 
171 Srov. § 3 vyhlášky č. 104/2012 Sb.  
172 Srov. § 46 zákona č. 373/2011 Sb. 
173 JOUZA, Ladislav. Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů, Bulletin advokacie, 2014, č. 9, s. 46 
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z povolání netrpí.174 V případě ukončení nemoci z povolání se může posuzovaná osoba vrátit 

k výkonu své pracovní činnosti, na své původní pracoviště.  

 

3.6. Ohrožení nemocí z povolání 

 

Právní předpisy pracují kromě termínu nemoci z povolání ještě s termínem ohrožení 

nemocí z povolání. Tento termín (poměrně nesystematicky a nelogicky na rozdíl od termínu 

„nemoci z povolání“) definuje samotný zákoník práce, a to v ustanovení § 347 odst. 1, podle 

kterého se ohrožením nemocí z povolání rozumí: „takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při 

výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak 

nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc 

z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání.“ 

Ohrožení nemocí z povolání tedy vzniká působením vlivů nepříznivých podmínek na pracovišti 

stejně jako u nemoci z povolání, ale intenzita samotné nemoci ještě není v takovém rozsahu, aby 

mohla být jako prohlášena za nemoc z povolání. I ohrožení nemocí z povolání se prokazuje 

lékařským posudkem, který vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb, a to podle stejných 

pravidel jako u nemoci z povolání.  

 

S ohrožením nemocí z povolání zákon nespojuje vznik nároku, který plyne z náhrady 

škody a nemajetkové újmy ve smyslu § 269 zákoníku práce. Toto zákonné ustanovení hovoří 

pouze o nárocích plynoucích z pracovního úrazu a nemocí z povolání. Nejzásadnějším důsledkem, 

který tak zákon spojuje s touto situací je možnost zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď 

v okamžiku, kdy zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím správního orgánu, který lékařský posudek 

přezkoumává, dál konat dosavadní práci pro ohrožení nemocí z povolání.175 Tento důsledek je 

stejný jako v případě nemoci z povolání a v případě, že zaměstnavatel tohoto svého vzniknuvšího 

práva využije a vypoví zaměstnanci pracovní poměr (případně s ním uzavře dohodu o rozvázání 

 

174 § 63 odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb. 
175 § 52 písm. d) ZPr 
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pracovního poměru z týchž důvodů), vzniká zaměstnanci nárok na vyplacení odstupného ve výši 

nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.176 

 

3.7. Statistická data pracovních úrazů a nemocí z povolání 

 

Pro lepší představu o četnosti pracovních úrazů a nemocí z povolání si v následujících 

podkapitolách dovolím uvést několik statistických údajů. 

 

3.7.1. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2018 

Podle statistických ukazatelů Českého statistického úřadu došlo v roce 2018 k mírnému 

poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností oproti roku 2017. Konkrétně bylo 

nahlášeno 46 223 pracovních úrazů s pracovní neschopností (z toho 14 883 pracovních úrazů 

utrpěly ženy), což při počtu 4,733 miliónu nemocensky pojištěných osob činí 0,98% na 100 

pojištěnců.177 Jinými slovy se dá říci, že jeden zaměstnanec ze sta utrpěl v roce 2018 pracovní úraz 

s následnou pracovní neschopností.  

 

Naproti tomu došlo v roce 2018 k 123 smrtelným pracovním úrazům oproti 95 případům 

z roku 2017. Obecně se ale dá říci, že trend v posledních letech směřuje ke snižování počtu 

smrtelných pracovních úrazů, kdy od roku 2002 (kdy bylo evidováno 206 smrtelných pracovních 

úrazů) se jejich počet snižoval až na 152 smrtelných pracovních úrazů v roce 2006. Poté sice 

v důsledku hospodářské konjunktury tento počet opět vzrostl (až na 188 případů v roce 2007), 

avšak v roce 2009 došlo k výraznému poklesu na 105 případů. Od té doby se počet smrtelných 

pracovních úrazů pohyboval mezi 110-120 případy a nejnižšího počtu tak dosáhl již ve 

zmiňovaném roce 2017.178 Pro lepší přehlednost přikládám tabulku, ze které je patrný vývoj 

snižování počtu smrtelných pracovních úrazů v poslední dekádě. 

 

176 § 67 odst. 2 ZPr 
177 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2018, dostupné na: 

https://www.bozpinfo.cz/pracovni-urazovost-v-ceske-republice-v-roce-2018 
178 Tisková zpráva Státního úřadu Inspekce práce ze dne 30. 5. 2019: V loňském roce výrazně stoupl počet smrtelných 

pracovních úrazů, dostupné na: http://www.suip.cz/pro-media/tiskove-zpravy/v-lonskem-roce-vyrazne-stoupl-pocet-

smrtelnych-pracovnich-urazu/ 

https://www.bozpinfo.cz/pracovni-urazovost-v-ceske-republice-v-roce-2018
http://www.suip.cz/pro-media/tiskove-zpravy/v-lonskem-roce-vyrazne-stoupl-pocet-smrtelnych-pracovnich-urazu/
http://www.suip.cz/pro-media/tiskove-zpravy/v-lonskem-roce-vyrazne-stoupl-pocet-smrtelnych-pracovnich-urazu/
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 Pokud se zaměřím na příčiny pracovních úrazů, tak v roce 2018 bylo nejčastější příčinou 

„špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“, přičemž tato příčina dlouhodobě převládá i v letech 

minulých. V roce 2018 u pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny byla uvedena v 79% 

případů, u pracovních úrazů závažných činila 64% a u pracovních úrazů smrtelných činila 55%. 

Druhou nejčastější příčinou pak byly označeny „nedostatky osobních předpokladů k řádnému 

pracovnímu výkonu (chybějící tělesné předpoklady, smyslové nedostatky, nepříznivé osobní 

vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a riziko práce“ (10,5 %). Nejčastějším zdrojem 

pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny byla v roce 2018 skupina „materiály, 

břemena, výrobky, strojní součásti“ (33%), u závažných pracovních úrazů to byla skupina 

„budovy, konstrukce, povrchy (35%) a u smrtelných pracovních úrazů“ skupina „pozemní 

vozidla“ (29 %). 179  

 

 Z hlediska druhu zaměstnání ze statistických údajů ČSÚ vyplývá, že nejvíce pracovních 

úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny bylo v roce 2018 u „kvalifikovaných kovodělníků 

a strojírenských dělníků“, a to cca 6,7 tisíc případů, z čehož největší část tvořili „kováři, nástrojáři, 

 

179 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Pracovní úrazovost v České republice v roce 2018, dostupné na: 

https://www.bozpinfo.cz/pracovni-urazovost-v-ceske-republice-v-roce-2018 

https://www.bozpinfo.cz/pracovni-urazovost-v-ceske-republice-v-roce-2018
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zámečníci a pracovníci v příbuzných oborech“ (cca 3,4 tisíce případů). Za zmínku stojí také 

početná skupina „řidiči motorových vozidel“, která v roce 2018 zahrnovala cca 2,5 tisíc případů. 

 

 Co se týče činnosti, tak nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny 

bylo v roce 2018 vykázáno při činnosti „zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, 

živých rostlin a živočichů“ (cca 18 tisíc případů). Nejvíce případů bylo evidováno ve 

zpracovatelském průmyslu, na druhém místě pak v odvětví velkoobchod, maloobchod, opravy 

motorových vozidel a na třetím místě v odvětví doprava a skladování. Statistika zaměřující se na 

místo pracovního úrazu pak říká, že nejvíce případů se v roce 2018 událo v místě úrazu 

„průmyslový/výrobní prostor“ (cca 12,5 tisíce případů), a dále v místě úrazu „výrobní hala, 

továrna a dílna“ (cca 7 tisíc případů). Z tohoto počtu pracovních úrazů bylo cca 79 % vykázáno 

v odvětví zpracovatelský průmysl. Dalším nejčastějším místem úrazu pak v roce 2018 byl „prostor 

pro skladování, nakládku a vykládku“ (cca 3.8 tisíce případů).180 

 

Velmi zajímavým ukazatelem ve statistických číslech je pak proměnná věku ve vztahu 

k pracovnímu úrazu. V přiloženém grafu je znázorněno, jak stoupá procentuální podíl závažných 

případů se stoupajícím věkem. Od 52. roku věku zraněného zaměstnance jsou následky úrazu větší, 

kdy závažných případů bylo cca 4% a jejich podíl se s rostoucím věkem stále zvětšoval (od 64. 

roku věku již 8%). 181 Podle mého názoru se jedná o dlouhodobý trend, který není v rámci 

preventivních opatření nijak řešen. V praxi zaměstnavatelů převládá názor, že čím je zaměstnanec 

starší, tím je zkušenější, riziko pracovního úrazu je nižší a takový zaměstnanec proto nepotřebuje 

mít nad sebou žádný dohled. Jak je vidět z přiloženého grafu, u závažných pracovních úrazů je 

tomu právě naopak. 

 

 Ačkoliv řada těchto pracovních úrazů jistě souvisí i s opotřebením lidského těla, bylo by 

vhodné se podle mého názoru nad tímto zjištěním zamyslet a přijmout další preventivní opatření 

pro zaměstnance vyššího věku, a to i s ohledem na skutečnost, že věk odchodu do důchodu se 

neustále prodlužuje. Některá opatření jsou již ve společnosti nastavena, např. povinnost řidičů 

seniorů podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám při dovršení určitého věku. Další taková 

 

180 tamtéž 
181 tamtéž 
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opatření by mohla např. spočívat v častějším přezkoušení, zda dotyčný zaměstnanec je schopen 

vykonávat patřičný druh práce po stránce fyzické, a v případě, že by zaměstnanec zkouškou 

neprošel, musel by zaměstnavatel zaměstnanci přiřadit jiný druh práce, případně s ním z těchto 

důvodů rozvázat pracovní poměr.  

 

  

 

 

3.7.2. Statistika nemocí z povolání v České republice v roce 2018 

 

Statistické údaje, které zahrnují nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání, mají své 

zásadní místo v systému prevence, kdy na základě těchto statistických dat je možné některým 

opakujícím se jevům předcházet. Proto je tato statistika dlouhodobě sledována Národním registrem 

nemocí z povolání, jenž je veden od roku 1991 na Centru pracovního lékařství Státního 

zdravotního ústavu. Národní registr nemocí z povolání byl v roce 2004 zařazen mezi 13 

zdravotních registrů, které tvoří Národní zdravotnický informační systém (NZIS), a je ve správě 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR).182 Dále byl tento Národní registr nemocí 

z povolání napojen po vstupu České republiky do Evropské Unie na statistický systém 

EUROSTATU o nemocech z povolání, který se nazývá EODS (European Occupational Diseases 

Statistics). 

 

182 Zákonem č. 156/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
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K zásadní změně ve způsobu sledování nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání 

pak došlo v letech 2014-2015 v souvislosti s elektronizací českého zdravotnictví a s realizací 

projektu eReg.183 Národní registr nemocí z povolání byl spolu s ostatními zdravotními registry a 

informačními systémy v České republice konsolidován pod jednotnou technologickou platformu 

(JTP). Nově vytvořená elektronická aplikace standardizuje celý proces od zahájení posuzování 

nemoci z povolání střediskem nemocí z povolání až po jeho ukončení, kdy veškerá hlášení a 

odhlášení se provádějí pouze elektronicky. 184 

 

 Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví185 je každý poskytovatel zdravotních 

služeb, který uzná nemoc jako nemoc z povolání, povinen předat údaje do Národního zdravotního 

informačního systému. Stejně tak je povinen nahlásit situaci, kdy takové onemocnění již nesplňuje 

podmínky pro uznání nemoci jako nemoci z povolání.   

 

 Každoročně tak Státní zdravotní ústav vydává zprávu o nemocech z povolání. Z poslední 

dostupné zprávy je možné dohledat, že v roce 2018 bylo v České republice diagnostikováno 1282 

profesionálních onemocnění, z toho bylo 1222 nemocí z povolání a 60 ohrožení nemocí 

z povolání, a to u celkem 1034 pracovníků. Poměr mužů a žen činil 531 mužů ku 503 ženám. 

Rozborem dat bylo zjištěno, že u 204 osob byla v průběhu roku 2018 hlášena více než jedna nemoc 

z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo jejich kombinace. Nejčastějším jevem byla 

kombinace syndromu karpálního tunelu na pravé a levé ruce vzniklého při práci s přetěžováním 

končetin nebo při práci s vibrujícími nástroji. V porovnání s rokem 2017 došlo k mírnému poklesu 

hlášených profesionálních onemocnění, a to o 6,4%. Nejvýraznější pokles (o 12%) byl 

zaznamenán u nemocí způsobených fyzikálními faktory, naopak nárůst o 77 % případů proti roku 

2017 byl zaznamenán u nádorových onemocnění způsobených ionizujícím zářením, azbestem 

nebo volným krystalickým oxidem křemičitým. Ze zprávy lze dále vyčíst, že stejně jako v roce 

2017 i v roce 2018 byli nejvíce ohroženými pracovníci při výrobě motorových vozidel. 186  

 

183 Projekt „Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy“ 
184 Zpráva Státního zdravotního ústavu – Nemoci z povolání v České republice v roce 2018, s. 6., dostupné na: 

http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-a-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice 
185 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického 

informačního systému 
186 Tamtéž, s. 9,14 

http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-a-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice


 

65 

 

 

4. Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti 

k náhradě 

 

4.1. Předpoklady vzniku povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody a nemajetkové 

újmy 

 

K tomu, aby zaměstnavateli vznikla povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy je 

nutné splnit několik předpokladů. Zákoník práce tyto předpoklady upravuje v § 269 odst. 1 a 2, 

kdy odst. 1 stanoví, 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.“ Jak jsem již naznačil v kapitole 3.1 této práce, 

zákonodárce se zde podle mého názoru dopustil nepřesnosti, kdy toto ustanovení zákoníku práce 

neupravuje povinnost zaměstnavatele nahradit škodu v případě úrazu pro plnění pracovních úkolů. 

De lege ferenda by tak bylo vhodné, aby zákonodárce tuto nepřesnou interpretaci v zákoně 

napravil.  

 

Druhý odstavec pak stanoví, že: „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.“ Z tohoto zákonného ustanovení podle mého názoru jednoznačně vyplývá, že může 

nastat situace, kdy v okamžiku zjištění nemoci z povolání je zaměstnanec zaměstnán u 

zaměstnavatele, jenž však nebude za nemoc z povolání odpovědný, a to z toho důvodu, že u něho 

nejsou dány podmínky, za kterých příslušná nemoc z povolání vzniká. V takovém případě tedy 

bude nezbytné dohledat posledního zaměstnavatele, u něhož byly dány podmínky pro vznik 

nemoci z povolání, kterou byl zaměstnanec postižen. Tento zaměstnavatel bude nucen nahradit 

zaměstnanci škodu či nemajetkovou újmu vzniknuvší z nemoci z povolání. S tímto názorem je 

zcela v souladu i ustálená judikatura. Podle rozhodnutí Krajského soudu v Praze „…proti svému 

poslednímu zaměstnavateli neuplatní pracovník nárok jen v takovém případě, kdy podmínky pro 

vznik nemoci z povolání, kterou onemocněl na tomto posledním pracovišti, vůbec neexistovaly.“187 

 

187 Rozsudek Krajského soud v Praze ze dne 20. 9. 1962, sp. zn. 5 Co 229/62 
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V této souvislosti je třeba dodat, že pro označení zaměstnavatele, který bude zaměstnanci 

nahrazovat škodu, není rozhodující délka trvání pracovního poměru. I v případě, že by takový 

pracovní poměr trval jen velmi krátkou dobu, bude tento zaměstnavatel odpovědný vůči 

zaměstnanci v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že nemoc z povolání je na rozdíl od vzniku 

pracovního úrazu často dlouhodobým procesem, bylo by nespravedlivé, aby byl odpovědný pouze 

poslední zaměstnavatel, u něhož byly dány podmínky, za nichž vzniká nemoc z povolání. A to 

navíc v situaci, kdy se může jednat pouze o krátkodobou epizodu pracovního poměru. Na tuto 

skutečnost pamatuje zákoník práce, který dává možnost zaměstnavateli, jenž nahradil zaměstnanci 

škodu nebo nemajetkovou újmu, obrátit se s regresním nárokem vůči všem předchozím 

zaměstnavatelům odškodněného zaměstnance. Poté, co zaměstnavatel uhradí škodu nebo 

nemajetkovou újmu, vznikne mu právo, aby se předchozí zaměstnavatelé, u nichž zaměstnanec 

pracoval v minulosti, a u nichž byly podmínky, za kterých vznikla nemoc z povolání, jíž byl 

zaměstnanec postižen, na úhradě škody či nemajetkové újmy podíleli, a to v závislosti na délce 

trvání pracovního poměru.188 

 

Ze shora citovaných zákonných ustanovení je zřejmé, že zaměstnavatel odpovídá za škodu 

zaměstnanci při splnění těchto předpokladů: 

- škoda na straně zaměstnance, případně pozůstalých, pokud následkem pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání dojde ke smrti zaměstnance, 

- pracovní úraz nebo nemoc z povolání, 

- příčinná souvislost mezi pracovním úrazem (nemocí z povolání) a vznikem škody.189 

 

K těmto základním předpokladům vzniku povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody a 

nemajetkové újmy je podle mého názoru nutné přidat ještě jeden zásadní předpoklad, a tím je 

samotná existence pracovního vztahu. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že tento 

předpoklad je samozřejmostí, pokusím se v dalších podkapitolách upozornit na jeho některá 

možná úskalí. 

 

 

188 Srov. § 271n odst. 1 ZPr 
189 BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan, BOGNÁROVÁ, Věra, DRÁPAL, Ljubomír, HŮRKA, Petr, KAHLE, 

Bohuslav, MORÁVEK, Jakub, ŠTANGOVÁ, Věra, ŠTEFKO, Martin, TRÖSTER, Petr, VYSOKAJOVÁ, Margarita. 

Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 323. ISBN 978-80-7400-667-8 
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Na druhou stranu pak na rozdíl od úpravy v občanském právu chybí další předpoklad, 

kterým je zavinění, neboť odpovědnost zaměstnavatele je objektivní. Zaměstnavatel odpovídá za 

škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a 

je povinován k jejich náhradě, i v případech, kdy dodržel veškeré povinnosti, které pro něj 

vyplývají z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP.190 

 

4.1.1. Existence pracovněprávního vztahu 

 

Existence pracovněprávního vztahu je podle mého názoru základní podmínkou sine qua 

non pro možný vznik povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody či nemajetkové újmy. Bez 

splnění této podmínky by tak vůbec nebylo možné uvažovat o odpovědnostním vztahu, který by 

se posuzoval podle principů pracovního práva. Bělina pracovněprávní vztahy definuje jako: 

„právní (právem upravené) vztahy mezi subjekty – osobami účastnícími se pracovního procesu 

v extenzivním slova smyslu, jejichž obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti těchto osob.“191  

 

Zákoník práce označuje jako pracovněprávní vztahy takové právní vztahy, které vznikají 

při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli192, a dále právní vztahy kolektivní 

povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce.193 Co se rozumí závislou prací je konstatováno 

v § 2 odst. 1 zákoníku práce, podle něhož se jedná: „o práci, která je vykonávána ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.“ Další podmínky závislé 

práce jsou stanoveny v § 2 odst. 2 zákoníku práce, kde je řečeno, že: „musí být vykonávána za 

mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na 

pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“ Zaměstnance definuje zákoník 

práce jako fyzickou osobu, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním 

 

190 § 269 odst. 4 ZPr 
191 BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan, BOGNÁROVÁ, Věra, DRÁPAL, Ljubomír, HŮRKA, Petr, KAHLE, 

Bohuslav, MORÁVEK, Jakub, ŠTANGOVÁ, Věra, ŠTEFKO, Martin, TRÖSTER, Petr, VYSOKAJOVÁ, Margarita. 

Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 55. ISBN 978-80-7400-667-8 
192 § 1 písm. a) ZPr 
193 § 1 písm. b) ZPr 
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vztahu, a zaměstnavatele jako osobu, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce 

v tomto vztahu.194 

 

Mezi základní pracovněprávní vztahy řadí zákoník práce pracovní poměr a právní vztahy 

založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.195 V těchto případech tedy není 

pochyb o tom, že pokud v době trvání základního pracovněprávního vztahu dojde ke vzniku úrazu, 

bude se za splnění dalších podmínek jednat o úraz pracovní. Existují však další životní situace a 

vztahy mezi subjekty, jejichž předmětem je výkon práce, u kterých není tak jasné, zda je možné z 

nich vyvodit závazkový vztah vedoucí k povinnosti nahradit škodu či nemajetkovou újmu.  

 

Pokusím se analyzovat tři životní situace, které nespadají pod termín základní 

pracovněprávní vztah, přesto však v běžném životě existují. Jedná se o a) faktický pracovní poměr, 

b) protiprávní zastírání faktického pracovněprávního vztahu jinou smlouvou, c) vztah dvou 

subjektů na základě smlouvy o výkonu funkce. 

 

4.1.1.1. Faktický pracovní poměr 

 

Zákoník práce zcela jasně říká, že pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, že 

pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, a že den, od kterého je možné, aby se zaměstnanec 

domáhal svých práv, je den, jenž je v pracovní smlouvě označen jako den nástupu do práce.196  

  

 Judikatura však shora uvedené zákonné zásady překonává, když dovodila, že pracovní 

poměr může za určitých skutečností vzniknout i na základě ústního či konkludentního právního 

jednání. Podle názoru Nejvyššího soudu: „…nejde-li o výslovné projevy vůle, je třeba vždy 

zkoumat, zda mezi účastníky nebyl navázán pracovní poměr; …za sjednaný den nástupu do práce 

lze pokládat den, kdy zaměstnanec takovou práci začal skutečně vykonávat. Pro zjištění, jaký 

právní vztah se mezi účastníky vytvořil, nejsou rozhodující subjektivní představy účastníků o jejich 

 

194 § 6 ZPr a § 7 ZPr 
195 § 3 ZPr 
196 Srov. § 33 odst. 1 ZPr a § 34 odst. 1 písm. c), odst. 2 ZPr 
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vztazích, nýbrž významné je - bez ohledu na to, jak účastníci následně hodnotí své právní postavení 

- posouzení obsahu projevů vůle, tedy zjištění, co bylo skutečně (výslovně nebo jen konkludentně) 

projeveno. Pracovněprávnímu vztahu mezi účastníky nemůže být na překážku nedostatek písemné 

formy dohody o jeho založení, neboť pracovní smlouva i dohoda o provedení práce mohly být 

uzavřeny též ústně nebo jen konkludentně.“197 Z tohoto názoru Nejvyššího soudu je zřejmé, že není 

možné v některých případech napadnout platnost pracovního poměru neexistencí pracovní 

smlouvy uzavřené v písemné formě, tak jak je to vyžadováno zákonem. Podle ustálené judikatury 

soudů lze za definici faktického pracovního poměru považovat: „právní vztah, který vzniká tím, že 

fyzická osoba koná pro zaměstnavatele (s jeho vědomím a podle jeho pokynů) práci …, ačkoliv 

mezi nimi nebyla sjednána platná pracovní smlouva, popřípadě platná dohoda o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. Právní vztah při tzv. faktickém pracovním poměru je vztahem 

pracovněprávním.“198  

 

Na základě shora uvedeného se tedy domnívám, že v případě faktického pracovního vztahu 

vzniká zaměstnanci nárok, aby se při splnění dalších předpokladů mohl po zaměstnavateli domáhat 

nároků z titulu pracovního úrazu či nemoci z povolání, a to i přes zcela zřetelnou vadu tohoto 

vztahu spočívající v neuzavření pracovní smlouvy v písemné formě. Tato vada však nemůže být 

podle mého názoru přičtena v neprospěch fyzické osoby vykonávající práci. 

 

4.1.1.2. Protiprávní zastírání faktického pracovněprávního vztahu jinou 

smlouvou 

 

V tomto případě se jedná o situace, kdy je uzavřena smlouva (typicky např. smlouva o dílo, 

smlouva o zprostředkování či smlouva mandátní) mezi dvěma podnikateli, jejichž smyslem je 

právní zastření pracovněprávního vztahu. Fyzická osoba, která naplňuje veškeré znaky 

zaměstnance si v tomto případě zařídí živnostenské oprávnění a uzavře se zaměstnavatelem 

podnikatelskou smlouvu. Smyslem takového jednání je jednak motivace zaměstnavatele vyhnout 

se jedné ze základních zásad pracovního práva – zvláštní zákonné ochraně postavení 

zaměstnance199 a jednak snížení jeho nákladů, kdy v takovém případě není povinen za 

 

197 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 905/2014 
198 Srov. Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3042/2013 
199 Srov. § 1a odst. 1 písm. a) ZPr 
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zaměstnance hradit sociální a zdravotní pojištění. Často jsou tyto vztahy označovány také jako 

„práce na černo“ či „švarc systém“200.  

 

Podle Gruse lze „švarc systém“ definovat jako: „smluvní systém (systém „zaměstnávání 

podnikatelů“), kdy podnikatelé vykonávají svou podnikatelskou činnost, a to za pomoci jiných 

podnikatelů, ačkoliv by stejnou činnost (plnění běžných úkolů) mohly fyzické osoby (občané) u 

podnikatelů vykonávat v pracovním poměru dle zákoníku práce“.201 Tento systém vznikl 

v porevolučním období na počátku 90. let, pro svou výhodnost se stal velmi populárním a nebyl 

v rozporu se zákony. Po roce 1993 však byl tento postup zakázán, kdy zákonodárce uzákonil, že 

plnění úkolů, které plynou z předmětu činnosti zaměstnavatele musí být plněny prostřednictvím 

pracovněprávních vztahů.202 Podle Státního úřadu inspekce práce, pokud výkon práce fyzickou 

osobou splňuje všechny pojmové znaky závislé práce tak jak jsou uvedeny v § 2 zákoníku práce, 

musí být vykonáván výlučně v pracovněprávních vztazích.203  

 

Na základě shora uvedeného se domnívám, že v případě, kdy vztah mezi pracující fyzickou 

osobou a osobou zadávající výkon práce bude naplňovat všechny pojmové znaky závislé práce, 

vzniká fyzické osobě nárok, aby se při splnění dalších předpokladů mohla po druhém subjektu 

domáhat nároků z titulu pracovního úrazu či nemoci z povolání, a to i přesto, že mezi nimi není 

uzavřen pracovněprávní vztah. Je však zřejmé, že břemeno tvrzení a důkazní břemeno v případném 

sporu bude v takové situaci ležet na této fyzické osobě vykonávající práci, a že prokázat takové 

skutečnosti nebude jednoduché. Navíc se tato osoba sama vystaví riziku pokuty ze strany inspekce 

práce, a to až do výše 100.000 Kč.204 

 

 Na druhou stranu lze předpokládat, že podnikající subjekt, který práci zadával, se bude 

v takovém případě tvrdě bránit, kdy jednak mu při případném prokázání obcházení zákona hrozí 

 

200 Toto označení vzniklo podle podnikatele Miroslava Švarce, který jako jeden z prvních používal daňově výhodný 

způsob zaměstnávání lidí na jejich živnostenské listy. 
201 GRUS, Zdeněk. Švarcsystém v rozhodovací praxi a nový zákon o zaměstnanosti. Právní rozhledy. 2005, č. 1, s. 18-

22 
202 Srov. § 13 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, resp. § 1 odst. 6 zrušeného zákona č. 1/1991 Sb., o 

zaměstnanosti 
203 Státní úřad inspekce práce. Kompetence orgánu inspekce práce. Dostupné na: http://www.suip.cz/pracovnepravni-

vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/ 
204 Srov. § 139 zákona č. 435/2004 Sb. 

http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/
http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/
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pokuty v řádech miliónů korun českých, jednak pro účely náhrady škody či nemajetkové újmy 

není v takovém případě pojištěn a nemůže tak počítat s tím, že případné nároky budou uhrazeny 

ze strany pojišťovny. 

 

4.1.1.3.  Vztah na základě smlouvy o výkonu funkce 

 

Ve své advokátní praxi se často setkávám s tím, že klient zaměstnavatel obsazuje vedoucí 

pracovní pozice ve své firemní struktuře členy statutárních orgánů, se kterými je uzavřena smlouva 

o výkonu funkce na základě § 59 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jedná se tedy o vztah učiněný v režimu obchodního 

práva, jenž však naplňuje řadu znaků práva pracovního, a to včetně odměny za výkon takové 

funkce. Na druhou stranu není podřízen zákoníku práce a člen statutárního orgánu tak nepožívá 

zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance. S tím je spojená i otázka tzv. souběhů, kdy 

členové statutárního orgánu uzavírají zároveň i pracovní smlouvy, aby se tak dostali pod ochranu 

zákoníku práce. Tento fenomén, který by jistě vydal na vlastní práci, dlouhou dobu rozděluje 

odbornou veřejnost na dva tábory v otázce, zda je takové ujednání platné či nikoliv. V současné 

době se již zdá, že judikatura zaujala konečné rozhodnutí, když velký senát občanskoprávního a 

obchodního kolegia Nejvyššího soudu konstatoval, že: „Člen statutárního orgánu obchodní 

korporace a tato obchodní korporace se mohou odchýlit od pravidla vyjádřeného v § 66 odst. 2 

větě první obch. zák. (podle kterého se jejich vztah řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní 

smlouvě) i tak, že si pro svůj vztah ujednají režim zákoníku práce. Takové ujednání (jde-li o výkon 

činností spadajících do působnosti statutárního orgánu) nečiní jejich vztah pracovněprávním; i 

nadále půjde o vztah obchodněprávní, který se řídí obchodním zákoníkem a dále – v důsledku 

smluvního ujednání – těmi (v úvahu přicházejícími) ustanoveními zákoníku práce, jejichž použití 

nebrání kogentní právní normy upravující (především) postavení člena statutárního orgánu 

obchodní korporace a jeho vztah s obchodní korporací.“205 Tento rozsudek Nejvyššího soudu tedy 

připustil možnost souběhů jako takových, zároveň však trvá na tom, že vztah na základě smlouvy 

o výkonu funkce je i nadále vztahem obchodněprávním bez ohledu na režim práva, který si 

smluvní strany mezi sebou sjednají. 

 

205 Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 

Cdo 4831/2017 
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Domnívám se, že na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce není možné, aby se člen 

statutárního orgánu mohl po právnické osobě, pro kterou vykonává tuto funkci, domáhat nároků 

z titulu pracovního úrazu či nemoci z povolání, a to z toho důvodu, že taková osoba nemůže spadat 

do režimu zákonného pojištění, jehož striktnost je popsána v kapitole 1.2 této práce. 

 

4.1.2. Pracovní úraz nebo nemoc z povolání 

 

Pracovní úraz nebo nemoc z povolání jsou dalším z nezbytných předpokladů pro vznik 

povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy. Oba pojmy jsou podrobně 

rozebrány v kapitole třetí této práce, zde je uvádím pouze z hlediska formálnosti.  

 

4.1.3. Škoda nebo nemajetková újma 

 

Vznik škody nebo nemajetkové újmy je dalším základním předpokladem pro vznik 

povinnosti zaměstnavatele k jejich náhradě. 

 

Pojem škoda není a nebyl zákonem definován. Teoretické vymezení tohoto pojmu 

stanovila až judikatura, podle které se v právní teorii i praxi chápe škoda jako: „újma, která nastala 

(se projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným 

ekvivalentem, tj. penězi (a je tedy - nedochází-li k naturální restituci - napravitelná poskytnutím 

majetkového plnění, především poskytnutím peněz).“ 206 

 

Občanský zákoník pak škodu stanoví na roveň majetkové újmy, když konstatuje, že: 

„povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).“207 

Pod termín škoda tak nelze podřadit termín nemajetkové újmy, který je tak nutné vnímat v českém 

právním prostředí odlišně. Zákoník práce pak koncepci občanského zákoníku přejímá, když 

 

206 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18. 11. 1970, sp. zn. Cpj 87/70 
207 § 2894 OZ 
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konstatuje, že: „zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové újmě (dále 

jen „škoda“), nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení.“208  

 

V této souvislosti je třeba připomenout, že v západních zemích takové rozlišení neexistuje 

a používá se pojem škoda jako jednotný termín, který je pak dělen na majetkovou a nemajetkovou 

škodu (např. pecuniary a non - pecuniary damage nebo Schaden a immaterieler Schaden).209 Pokud 

se podíváme do rakouského Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (dále jen jako „ABGB“), 210 z 

něhož historicky naše právní prostředí pochází, pak i zde je škoda chápána jako jakákoli újma, 

která byla někomu způsobena na majetku, právech nebo jeho osobě.211 Z mého pohledu 

terminologická koncepce, jež je zvolena v českém právním prostředí není vhodná a může činit 

interpretační problémy. De lege ferenda bych se osobně přikláněl k termínu škoda jako pojmu 

nadřazenému termínům majetková a nemajetková újma, což by z mého pohledu bylo z hlediska 

systematičnosti přehlednější a srozumitelnější. 

 

 Podle Běliny lze škodu v intencích pracovního práva chápat jako: „majetkovou újmu 

vyčíslitelnou v penězích a u újmy na zdraví též jako odčinění fyzické bolesti, popřípadě zhoršení 

společenského uplatnění pracovníka, tj. jako satisfakci.“212 Škodu je možné dále rozdělit na škodu 

skutečnou, spočívající ve zmenšení existující hodnoty majetku, kterou vlastní poškozený, a jinou 

škodu (ušlý zisk), jejíž podstatou je skutečnost, že poškozený nemohl svůj majetek rozmnožit, 

k čemuž by za normálního běhu věcí došlo, ale v důsledku škodní události takové rozmnožení 

nenastalo. Za skutečnou škodu je u zaměstnance považován též ušlý výdělek, a to z toho důvodu, 

že slouží k zajištění jeho existence, případně jeho rodinných příslušníků.213 

 

 

208 § 249 ZPr 
209 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s., 2014, s. 863, ISBN 978-80-7478-630-3 
210 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – jedná se o Obecný občanský zákoník, který platil v českých zemích až do 

roku 1950 (a v některých částech až do roku 1965, kdy byl přijat zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce), v Rakousku 

platí dodnes. Byl vydán s platností pro všechny země habsburské monarchie, s výjimkou Uher, jako císařský patent 

č. 946/1811 Sb. z.s. 
211 § 1293 ABGB 
212 BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan, BOGNÁROVÁ, Věra, DRÁPAL, Ljubomír, HŮRKA, Petr, KAHLE, 

Bohuslav, MORÁVEK, Jakub, ŠTANGOVÁ, Věra, ŠTEFKO, Martin, TRÖSTER, Petr, VYSOKAJOVÁ, Margarita. 

Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 317 ISBN 978-80-7400-667-8 
213 tamtéž 
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Nemajetková újma není stejně jako škoda definována zákonem. Podle Karla Nedbálka se 

de facto jedná o abstraktní pojem, který dále definuje jako: „jakoukoli újmu, která pro poškozeného 

neznamená přímou ztrátu na majetku.“214 Podle Milana Hulmáka lze hovořit o nemajetkové újmě 

tehdy, pokud nastalá újma spočívá v narušení osobního zájmu poškozeného, který nemá hodnotu 

měřitelnou v penězích, a proto nevede ani k žádnému snížení jeho majetku. Z toho důvodu není 

nemajetková újma způsobilá objektivní finanční kvantifikace s odkazem na trh.215 Jako typické 

příklady nemajetkové újmy uvádí především zásahy do osobnostních práv, zejména právo na život, 

zdraví, svobodu aj.216 Jako příklad v občanském právu lze uvést právo na bolestné vyjádřené v § 

2958 občanského zákoníku, podle kterého: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu 

poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy…“ 

nebo nahrazení nemajetkové újmy v případě, že postižená osoba pociťuje takovou újmu jako 

osobní neštěstí.217 V kontextu této práce lze pak o nemajetkové újmě hovořit u náhrady za bolest 

a ztížení společenského uplatnění, které upravuje § 271c zákoníku práce. O těchto náhradách bude 

blíže pojednáno v kapitole páté této práce. 

 

V případě pracovních úrazů a nemocí z povolání pak okamžik vzniku škody nebo 

nemajetkové újmy nelze ztotožnit s okamžikem samotného úrazového děje u pracovního úrazu 

nebo s okamžikem vzniku nemoci z povolání. Škoda nebo nemajetková újma vzniká totiž až 

následně v jiný okamžik, který se liší v závislosti na druhu náhrady. Např. v případě náhrady za 

ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti vznikne škoda skončením pracovní 

neschopnosti, v případě účelně vynaložených nákladů spojených s léčením vznikne škoda 

uhrazením těchto nákladů ze strany poškozeného. U nemajetkové újmy u náhrady za bolest a za 

ztížení společenského uplatnění se pak o náhradě za nemajetkovou újmu hovoří až v okamžiku, 

kdy dojde k ustálení zdravotního stavu poškozeného zaměstnance. Z mých zkušeností během 

výkonu advokacie se za takovou dobu ve většině případů považuje minimálně jeden rok ode dne 

úrazového děje. S tím koresponduje i Nařízení vlády č. 276/ 2015 Sb., o odškodňování bolesti a 

ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, podle 

kterého se bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění provádí zpravidla až rok poté, co 

došlo k poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a kdy je již zřejmé, že jde o 

 

214 NEDBÁLEK, Karel. Výpočet nemajetkové újmy. Bulletin advokacie, 2015, č. 11, s. 35 
215 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1496, ISBN: 978-80-7400-287-8 
216 tamtéž 
217 § 2971 OZ 
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trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalším léčením, popřípadě léčebně 

rehabilitační péčí, nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu.218 Nejvyšší soud 

k tomuto konstatoval, že: „Ke vzniku škody…při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

nedochází již tím, že se zhorší zdravotní stav poškozeného zaměstnance (sníží jeho pracovní 

způsobilost), ale teprve tehdy, jestliže důsledky zhoršení zdravotního stavu, které se projevily u 

poškozeného, lze vyjádřit v penězích. Pro naplnění předpokladů odpovědnosti za škodu … proto 

nemá význam skutečnost, jakým způsobem nemoc z povolání ovlivnila celkový zdravotní stav 

poškozeného zaměstnance; rozhodné je, zda následky nemoci z povolání byly příčinou vzniku 

škody.“219 V případném soudním sporu pak je to poškozený zaměstnanec, který musí unést 

břemeno tvrzení a břemeno důkazní k otázce vzniku škody nebo nemajetkové újmy, a to včetně 

přesné specifikace požadovaných nároků. 

 

4.1.4. Příčinná souvislost 

 

Posledním z předpokladů vzniku povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo 

nemajetkové újmy je příčinná souvislost, často označována též jako tzv. kauzální nexus. Tato 

souvislost musí být prokázána mezi pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a vzniklou škodou 

nebo nemajetkovou újmou. V podstatě se jedná o propojení těchto ostatních předpokladů, kdy 

neprokázání příčinné souvislosti má za následek neunesení důkazního břemene ve věci. Příčinnou 

souvislost není možné zaměňovat se zaviněním. Zatímco kauzální nexus je objektivním 

předpokladem, zavinění je subjektivním předpokladem, které je zkoumáno, až ve chvíli, kdy je 

zjištěn předpoklad objektivní.220 Povinnost tvrdit a prokazovat příčinnou souvislost má poškozený 

zaměstnanec, což v praxi vede k tomu, že buď poškozený získá plnou náhradu v případě unesení 

břemene tvrzení nebo nezíská vůbec nic, neboť české soudy ve většině případů vyžadují 

praktickou jistotu, tj., aby existence příčinné souvislosti byla postavena najisto.221 

 

Také tento termín zákoník práce žádným způsobem nedefinuje, dokonce ho ani nepoužívá. 

Vymezení tohoto termínu tak nechává na judikatuře a odborné veřejnosti. V rámci ustálené 

 

218 § 7 Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 
219 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 1999, sp. zn. 21 Cdo 376/98 
220 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1550, ISBN: 978-80-7400-287-8 
221 tamtéž 
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judikatury pak Nejvyšší soud opakovaně konstatoval, že příčinná souvislost mezi úrazovým dějem 

a poškozením na zdraví zaměstnance je základní podmínkou odpovědnosti zaměstnavatele, avšak 

zdůraznil, že nemusí jít o jedinou příčinu úrazu, ale postačí, když jde pouze o jednu z příčin. Tato 

však musí být důležitá, podstatná a značná.222 Dále se pak Nejvyšší soud podle mého názoru velmi 

precizně vyjádřil k postupu při prokazování příčinné souvislosti, když mimo jiné konstatoval: „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. Při 

řešení otázky příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem a vznikem škody nejde o otázku právní, 

nýbrž o otázku skutkovou, jež nemůže být řešena obecně, ale pouze v konkrétních souvislostech. 

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 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.“223  

 

Podle Hlouškové není příčinná souvislost vyloučena ani tehdy, pokud u zaměstnance 

existuje určitá predispozice ke vzniku poškození zdraví ještě před vznikem pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání.224 Lze si představit situaci, ve které zaměstnanec v minulosti prodělal operaci 

kolene a v zaměstnání si přivodil úraz skokem z rampy nákladního vozidla, kdy si tímto skokem 

přivodil poranění menisku. Je tak otázkou, zda by si toto poranění přivodil i tehdy, pokud by 

v minulosti operaci kolene neprodělal. Toto posouzení v případném soudním sporu je zcela na 

znalci a jeho znaleckém posudku, podle jehož závěrů se pak soud rozhodne. Stejně tak lze situaci 

obrátit. Zaměstnanec si přivodí úraz skokem z rampy nákladního vozidla a tímto skokem si poraní 

koleno. Následně se zúčastní několika sportovních událostí. Při jedné z nich mu v koleni praskne 

 

222 Srov. např. Ze zhodnocení rozhodování soudů České socialistické republiky o odškodňování pracovních úrazů a 

nemocí z povolání, projednaného a schváleného občanskoprávním kolegiem Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. 1. 

1975, sp. zn. Cpj 37/74 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2861/2008 
223 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2861/2008 
224 HLOUŠKOVÁ, Pavla, HOFMANNOVÁ, Eva, KNEBL, Pavel, ROUČKOVÁ, Dana, SCHMIED, Zdeněk, 

SCHWEINER, Petr, TOMANDLOVÁ, Ludmila, Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy 

s komentářem k 1. 1. 2019 12. aktualizované vydání. Nakladatelství ANAG, 2019, s. 427-428. ISBN 978-7554-190-

1 
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a jeho stav se rapidně zhorší, je nucen navštívit lékaře a následně podstoupit operaci. Je na 

posouzení znalce, zda pracovní úraz (způsobený seskokem z rampy nákladního vozidla) byl 

příčinou vzniku škody (poškození menisku), a že tato příčina byla příčinou důležitou, podstatnou 

a značnou. Zaměstnanci po proběhnuvším úrazovém ději lze doporučit okamžitou návštěvu lékaře 

a klid na lůžku, aby zaměstnavatel nemohl zpochybnit existenci pracovního úrazu tím, že bude 

tvrdit, že si zaměstnanec vznik škody mohl přivodit až následně při provozování sportovní aktivity.  

   

4.2. Zproštění k povinnosti náhrady škody nebo nemajetkové újmy 

 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniknuvší v důsledku 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je koncipována jako odpovědnost objektivní, tzn., že 

zaměstnavatel je odpovědný k jejich náhradě bez ohledu na vlastní zavinění, tedy i v takovém 

případě, kdy dodržel veškeré povinnosti, které pro něj plynou z právních a ostatních předpisů 

k zajištění BOZP. Ačkoliv zákoník práce a pracovní právo jako takové stojí na zásadě zvláštní 

zákonné ochrany postavení zaměstnance, bylo by v tomto kontextu pro zaměstnavatele až 

nespravedlivé, kdyby neměl možnost se v určitých případech své odpovědnosti buď zcela nebo 

alespoň částečně zbavit. Pro zaměstnance by naopak nemožnost zproštění zaměstnavatele 

znamenala až přílišnou benevolenci při plnění pracovních úkolů a z mého pohledu i možnou ztrátu 

motivace k dodržování svých povinností a bezpečnostních předpisů. 

 

Z toho důvodu upravuje zákoník práce v § 270 možnosti zaměstnavatele vedoucí ke 

zproštění se povinnosti k náhradě škody či nemajetkové újmy, kdy toto zproštění může být buď 

úplné nebo částečné. Pro každou z těchto variant stanovuje zákoník práce rozdílné podmínky. 

 

 V § 271 zákoníku práce je vyjádřena nemožnost zaměstnavatele zprostit se povinnosti 

k náhradě škody nebo nemajetkové újmy, a to ani zcela ani zčásti v případě, kdy k pracovnímu 

úrazu zaměstnance dojde při odvracení škody, která hrozí zaměstnavateli nebo při odvracení 

nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví. To vše za předpokladu, pokud takový stav nebyl 

vyvolán úmyslným jednáním zaměstnance. Toto ustanovení chrání zaměstnance, a to i v případě, 

pokud výše škody je ve značném nepoměru se škodou, ke které by došlo, kdyby zaměstnanec 
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ničeho nečinil. Nejvyšší soud v této věci konstatoval, že: „nelze vycházet jen z rozsahu hrozící 

škody (např. z hodnoty zachraňované věci).“225 

 

4.2.1. Úplné zproštění 

 

Zaměstnavatel se může úplně zprostit odpovědnosti za škodu či za nemajetkovou újmu 

pouze ve dvou taxativně stanovených případech, které reflektují porušení povinností zaměstnance, 

a to zároveň za předpokladu, že takové porušení je jedinou příčinou vzniku škody či nemajetkové 

újmy. Břemeno tvrzení a břemeno důkazní v případném soudním sporu leží v těchto případech 

vždy na zaměstnavateli, který musí prokazovat porušení zaměstnancových povinností. 

 

Prvním případem je skutečnost popsaná v § 270 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, podle 

kterého se zaměstnavatel zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, 

prokáže-li, že škoda či nemajetková újma vznikla tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním 

porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci,226 ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně 

vyžadovány a kontrolovány.  

 

O takové porušení bezpečnostního právního předpisu půjde pouze v případě, kdy se bude 

jednat o porušení konkrétního ustanovení takového právního předpisu. Zaměstnavatel tak neunese 

v případném sporu své břemeno důkazní, pokud se bude dovolávat nesplnění pouze všeobecných 

ustanovení, podle nichž si má každý počínat takovým způsobem, aby neohrožoval zdraví své a 

zdraví jiných.227  Zaměstnanec pak takové porušení musí učinit úmyslným zaviněním, a to buď ve 

formě přímého či nepřímého úmyslu. Zaviněním ve formě nedbalé nevědomosti nelze odůvodnit 

zproštění odpovědnosti zaměstnavatele. V rámci hodnocení tohoto porušení musí být zhodnocena 

 

225 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 1978, sp. zn. 5 Cz 11/78 
226 Za ty se podle ustanovení § 349 odst. 1 ZPr považují předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a 

protiepidemické, technické předpisy, technické 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. 
227 § 279 odst. 4 ZPr 
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také skutečnost, zda zaměstnanec, který utrpěl škodu či nemajetkovou újmu náležitým způsobem 

vnímal pokyn zaměstnavatele, a zda mu se zřetelem ke své duševní vyspělosti rozuměl.228 

 

  S tím souvisí i další podmínka pro přiznání úplného zproštění, tj., že zaměstnavatel musí 

prokázat „skutečné“ seznámení zaměstnance s bezpečnostními předpisy. V praxi se setkávám 

s tím, že zaměstnavatel připraví pro nové zaměstnance při jejich nástupu do zaměstnání školení, 

na kterém vyjmenuje předpisy, které musí zaměstnanec dodržet, jejich seznam poté zaměstnanec 

podepíše, ačkoliv ve skutečnosti vlastně k řádnému seznámení s bezpečnostními předpisy nedojde. 

Při soudním sporu pak zaměstnavatel argumentuje podpisem na školícím archu, který je však pro 

potřeby soudního rozhodnutí nedostačující. Soud v rámci zjišťování důkazů zkoumá, zda 

poškozený zaměstnanec byl opravdu s těmito předpisy řádně seznámen a zda jim rozuměl. Podle 

Jiřího Kocourka je možné dovodit, že o řádné seznámení půjde tehdy, pokud zaměstnavatel podá 

podrobné informace o těchto předpisech, a to včetně jejich vysvětlení, vysvětlení důvodů, pro které 

byly vydány a upozorní zaměstnance na možné důsledky takového porušení.229  

 

Podle Jouzy je pak nutné ještě prokázat, že mezi vznikem škody a porušením 

bezpečnostního předpisu je příčinná souvislost. V tomto kontextu uvádí příklad porušení 

povinnosti nosit ochranné brýle a vznikem zranění na ruce, kdy v takovém případě by se 

zaměstnavatel nemohl odpovědnosti zprostit, protože zaměstnanec sice porušil bezpečnostní 

předpis, ale pracovní úraz není v příčinné souvislosti se vzniklým úrazem.230 

 

Stejným způsobem musí zaměstnavatel unést břemeno tvrzení a důkazní břemeno i v druhé 

části zákonného ustanovení, kdy musí prokázat také skutečnost, že soustavným způsobem 

vyžadoval a kontroloval znalost bezpečnostních předpisů a jejich dodržování. Toto unesení 

důkazního břemene v praxi je podle mého názoru pro zaměstnavatele ještě složitější než unesení 

důkazního břemene co do části seznámení se s bezpečnostními předpisy. Z mých praktických 

zkušeností pak lze zaměstnavateli doporučit vést o těchto kontrolách písemnou evidenci (v listinné 

 

228 JOUZA, Ladislav, Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz? (online článek na epravo.cz, 15. 3. 2019), 

dostupné na https://www.epravo.cz/top/clanky/kdy-zamestnavatel-nehradi-skodu-za-pracovni-uraz-108991.html 
229 KOCOUREK, Jiří, DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš, Pracovní právo pro praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 

285, 286 
230 JOUZA, Ladislav, Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz? (online článek na epravo.cz, 15. 3. 2019), 

dostupné na https://www.epravo.cz/top/clanky/kdy-zamestnavatel-nehradi-skodu-za-pracovni-uraz-108991.html 

https://www.epravo.cz/top/clanky/kdy-zamestnavatel-nehradi-skodu-za-pracovni-uraz-108991.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/kdy-zamestnavatel-nehradi-skodu-za-pracovni-uraz-108991.html
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či elektronické podobě), která je v případném soudním sporu nezbytným předpokladem pro 

případný zaměstnavatelův úspěch ve věci. Co se týče soustavnosti, není tato zákonem definována, 

a to vzhledem k tomu, že ji z důvodu rozdílnosti jednotlivých profesí nelze zobecnit. Mám však 

za to, že minimálně jednou za měsíc by k takové kontrole mělo ze strany zaměstnavatele docházet 

v každé profesi. Jsem toho názoru, že pokud zaměstnavatel prokáže všechny shora uvedené 

předpoklady, odpovědnosti se zprostí. Podle Jouzy však ke zproštění nedojde ani pokud 

zaměstnavatel prokáže všechny shora uvedené skutečnosti. Přidává další podmínku, když 

konstatuje, že kontrola by nepřinesla žádné výsledky, pokud by se z ní nevyvodily závěry ze 

zjištěných nedostatků. Jako prostředek k nápravě by měl zaměstnavatel použít např. napomenutí 

zaměstnance nebo projednání jejich jednání.231 S tímto názorem se zcela neztotožňuji. Ačkoliv 

připouštím, že takové následné kroky jsou nutné v rámci další prevence BOZP, jejich absence by 

neměla mít vliv na případné rozhodování soudu ve prospěch zaměstnavatele. 

 

Ke shora uvedené problematice se vyjádřil i Nejvyšší soud, který judikoval, že: „V řízení 

o náhradu škody z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání má žalovaný zaměstnavatel povinnost 

tvrdit a prokázat, že škoda byla způsobena tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil 

právní nebo ostatní předpisy 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 že 

porušení těchto předpisů bylo jedinou příčinou škody. Tato povinnost nemůže v průběhu řízení 

přejít na žalobce.“232   

 

 Zaměstnavatel se může povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zprostit také 

v případě, když prokáže, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil pokyny k zajištění 

BOZP. Takovými pokyny jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří 

jsou mu nadřízeni.233 Aby se zaměstnavatel mohl takového pokynu dovolávat, musí být podle 

Josefa Hochmana daný pokyn jednoznačný, konkrétní a srozumitelný. 234  

 

 

231 tamtéž 
232 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 1996, sp. zn. (Rc) 2 Cdon 1265/96 
233 § 349 odst. ZPr 
234 HOCHMAN, Josef. Náhrada škody podle zákoníku práce: komentář, judikatura. Praha: Linde, 2005, s. 57, ISBN 

80-86131-60-2. 
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K této problematice se vyjádřil také Nejvyšší soud, který ve své právní větě konstatoval, 

že: „Pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci … je jakýkoli výslovný pokyn 

učiněný písemně nebo ústně, bez ohledu na svoji expresívnost anebo na to, do jaké míry jeho obsah 

odpovídá pravidlům společenských konvencí, jestliže je jím stanoven pro podřízené zaměstnance 

závazný způsob chování. Takovýto pokyn nelze chápat jen jako nějaké formalizované abstraktní 

poučování o pravidlech chování v situacích, které teoreticky mohou (ale nemusí) v budoucnu 

nastat, nýbrž také jako praktickou reakci, jejímž smyslem je usměrnit jednání podřízených tak, aby 

se vyhnuli možnému nebezpečí, které by v průběhu výkonu práce při jiném způsobu chování mohlo 

jinak reálně hrozit.“235 V daném konkrétním případě se jednalo o spor, kdy zaměstnanec – stavební 

dělník si sedl na trapézový plech, kterým byl zakryt otvor v budovaném světlíku, a zde si zapálil 

cigaretu. V okamžiku, kdy si k němu přisedl kolega, neunesl plech jejich váhu a oba se propadli 

do hloubky cca 10 metrů na podlahu budovy.  V odůvodnění svého rozhodnutí Nejvyšší soud 

mimo jiné konstatoval: „Kromě toho, že je akcentována konkrétnost pokynu, nejsou předepsány 

žádné další náležitosti jak co do formy, tak co do obsahu…Korektním pokynem k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci proto mohl být (byl-li učiněn) i pokyn předáka P. (doslovně 

- "kurva, nelezte tam na ty světlíky, můžete sletět"), neboť tím stanoví pro podřízené závazný způsob 

chování a vysvětluje důvod svého pokynu. Je samozřejmé, že pokyn má být vydán předem, nikoliv 

až ve chvíli, kdy již nějaký úrazový děj probíhá; není však na závadu, je-li vydán ve chvíli, kdy 

nebezpečí může hrozit, a smyslem pokynu je tomuto nebezpečí předejít. Pokyny k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci proto nelze chápat jen jako nějaké formalizované abstraktní 

poučování o pravidlech chování v situacích, které teoreticky mohou (ale nemusí) v budoucnu 

nastat, nýbrž také jako praktickou reakci, jejímž smyslem je usměrnit jednání podřízených tak, aby 

se vyhnuli možnému nebezpečí, které by v průběhu výkonu práce při jiném způsobu chování mohlo 

jinak reálně hrozit.“236 

 

 V této souvislosti je vhodné upozornit ještě na situaci, která může v praxi nastat. 

Zaměstnanci je dán ze strany zaměstnavatele (případně ze strany nadřízeného zaměstnance) pokyn 

k práci, jenž je v rozporu s předpisy k zajištění BOZP. V takovém případě se zaměstnavatel 

nemůže zprostit své povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, a to z toho důvodu, že 

takové jednání zaměstnance nelze označit jako jednání, které by zaměstnanec zavinil. Nejvyšší 

 

235 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2012, sp. zn. 2141/2011 
236 tamtéž 
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soud v této věci konstatoval: „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. Ani v případě, že pracovník splní pokyn, který je v rozporu s 

právními předpisy, a že tedy konal práce, které byl oprávněn odmítnout, nemůže se organizace 

zprostit odpovědnosti.“237  S tímto názorem zcela souhlasím a považuji ho za velmi důležitý, kdy 

zabraňuje zaměstnavateli tvrdit, že zaměstnanec pochybil a dovolávat se přitom řádného 

proškolení zaměstnance a jeho povědomosti o tom, že jedná v rozporu s předpisy k zajištění 

BOZP. Stanovisko Nejvyššího soudu naopak přenáší na zaměstnavatele odpovědnost za jeho 

pochybení či za pochybení jeho zaměstnanců ve vedoucím postavení. 

  

  Druhým důvodem úplného zproštění zaměstnavatele z povinnosti nahradit škodu nebo 

nemajetkovou újmu je unesení důkazního břemene o tom, že si zaměstnanec škodu způsobil v 

důsledku své opilosti nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek, přičemž tyto skutečnosti 

musí být jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy. Nad rámec této povinnosti musí navíc 

zaměstnavatel prokázat, že nemohl takové škodě nebo nemajetkové újmě zabránit.238 Zde je nutné 

zdůraznit rozdíl mezi opilostí a požitím alkoholických nápojů. Ačkoliv o opilosti lze mluvit pouze 

v souvislosti s požitím alkoholických nápojů, tak tyto termíny nelze ztotožnit. Co je alkoholickým 

nápojem definuje zákon č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, který říká, že alkoholickým nápojem je nápoj obsahující více než 0,5 % 

objemových ethanolu.239 Zákoník práce ukládá zaměstnanci obecnou povinnost nepožívat 

alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky240 na pracovištích zaměstnavatele a 

v pracovní době i mimo tato pracoviště a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště 

zaměstnavatele.241 

 

 

237 Ze zhodnocení rozhodování soudů České socialistické republiky o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z 

povolání, projednaného a schváleného občanskoprávním kolegiem Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. 1. 1975, sp. zn. 

Cpj 37/74 
238 § 270 odst. 1 písm. b) ZPr 
239 § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
240 Zákoník práce odkazuje na zákon č. 167/1998 Sb., zákon o návykových látkách a o změně některých dalších 

předpisů, který ve svém ustanovení § 2 písm. a) říká, že návykovými látkami se rozumí omamné látky a psychotropní 

látky uvedené v přílohách nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. 
241 § 106 odst. 4. písm. e) ZPr 
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 Porušení této povinnosti může být důvodem pro ukončení pracovního poměru a může mít 

vliv na zvýšení rizika pracovního úrazu, samo o sobě však porušení této povinnosti není důvodem 

pro zproštění se zaměstnavatele z povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu. 

Zaměstnavatel tak může unést důkazní břemeno a břemeno tvrzení co do prokázání, že 

zaměstnanec požil alkoholické nápoje, to však pro potřeby náhrady škody či nemajetkové újmy 

není dostačující. Musí zároveň prokázat, že zaměstnanec byl ve stavu opilosti (a že právě tato 

opilost byla jedinou příčinou vzniku škody nebo nemajetkové újmy). Opilost není zákonem 

definována a vždy bude předmětem znaleckého zkoumání, kdy je evidentní, že každý jedinec na 

stejné množství alkoholických nápojů reaguje jiným způsobem. Judikatura udržuje konstantní 

názor, že stav opilosti lze předpokládat v takovém případě, kdy stupeň alkoholického opojení 

způsobí snížení duševních funkcí a celkové pohotovosti zaměstnance.242  

 

Zaměstnavatel krom prokázání opilosti u zaměstnance musí prokázat příčinnou souvislost 

mezi opilostí a pracovním úrazem, a dále musí unést břemeno tvrzení o tom, že vzniku škody či 

nemajetkové újmy nemohl zabránit. Pokud by se tedy sice zaměstnanec nacházel ve stavu opilosti, 

ale tato by nebyla v příčinné souvislosti s pracovním úrazem, nemohl by se zaměstnavatel zprostit 

své odpovědnosti. Podle Jouzy v případě, že zaměstnavatel zjistí u zaměstnance opilost nebo 

zneužití jiných návykových látek, má povinnost v prvé řadě takovému zaměstnanci další výkon 

práce zakázat. Je toho názoru, že pokud by vedoucí zaměstnanec o opilosti zaměstnance věděl či 

takovou opilost zjistil při prováděné kontrole, a další výkon práce by mu nezakázal, nebude moci 

v případném sporu zaměstnavatel prokázat, že učinil vše potřebné, aby škodě zabránil.243 S tímto 

názorem souhlasím pouze částečně. Domnívám se, že každý případ je nutné posuzovat 

individuálním způsobem, kdy si umím představit situaci, ve které se sice zaměstnanec nachází ve 

stavu opilosti, ale tato opilost není dostatečným způsobem zjevná a zaměstnavatel i při řádné 

kontrole takovou opilost nerozpozná. V takovém případě nelze podle mého názoru po 

zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby se nezprostil povinnosti náhrady škody nebo 

nemajetkové újmy pouze z toho důvodu, že zaměstnanci nezakázal další výkon práce. 

  

 

 

242 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 9. 1968, sp. zn. 6 Cz 32/68 
243 JOUZA, Ladislav, Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz? (online článek na epravo.cz, 15. 3. 2019), 

dostupné na https://www.epravo.cz/top/clanky/kdy-zamestnavatel-nehradi-skodu-za-pracovni-uraz-108991.html 

https://www.epravo.cz/top/clanky/kdy-zamestnavatel-nehradi-skodu-za-pracovni-uraz-108991.html
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4.2.2. Částečné zproštění 

 

Částečné zproštění odpovědnosti zaměstnavatele nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu 

předpokládá zákoník práce ve třech případech.  

 

 Prvním z nich je situace, při níž zaměstnavatel prokáže, že jednou z příčin vzniku škody 

či nemajetkové újmy je zaviněné jednání postiženého zaměstnance, který tímto jednáním porušil 

právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen 

a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány.244 V takovém případě 

nebude možné, aby se zaměstnavatel zcela zprostil své odpovědnosti, neboť zde existuje ještě další 

skutečnost, kterou nelze přičíst v neprospěch zaměstnance. 

 

Druhým případem je situace, kdy jednou z příčin vzniku škody nebo nemajetkové újmy 

byla opilost nebo zneužití jiných návykových látek ze strany postiženého zaměstnance.245 I 

v tomto případě platí, že se zaměstnavatel nemůže zcela zprostit své odpovědnosti z důvodu další 

skutečnosti, kterou nelze přičíst v neprospěch zaměstnance. 

 

Podle Kocourka jde o situace, kdy tato příčina vyvolala škodní událost ve spojení s dalšími 

příčinami. Bez souhrnu těchto příčin by ke vzniku škody nedošlo. Dále se podle jeho názoru jedná 

o případy, kdy by sice ke škodě došlo i bez příčiny na straně zaměstnance, ale škoda by byla menší, 

protože stav zaměstnance a jeho jednání ovlivnilo výši škody nebo takový stav a jednání ke vzniku 

škodní události a jejímu rozsahu částečně přispěly.246 V těchto případech, při kterých se 

zaměstnavatel zprostí částečně povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, je 

zaměstnavatel povinen určit procentuálním vyjádřením (případně zlomkem) část, kterou nese 

zaměstnanec podle míry jeho zavinění.247 Zaměstnavatel tak na základě svého subjektivního 

zhodnocení stanoví podíl zaměstnance na vzniklé škodě či nemajetkové újmě. Podle mých 

praktických zkušeností je vhodné daný poměr již na začátku konzultovat s pojišťovnou, čímž 

 

244 Srov. § 270 odst. 2 písm. a) ZPr 
245 tamtéž 
246 KOCOUREK, Jiří, DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš, Pracovní právo pro praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 

287 
247 § 270 odst. 3 ZPr 
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zaměstnavatel zabrání situaci, kdy se dohodne se zaměstnancem na poměru, který je přičten 

zaměstnanci, a následně mu pojišťovna sdělí, že tento poměr je neadekvátní dané konkrétní situaci. 

Následkem takového zjištění je pak povinnost zaměstnavatele doplatit zaměstnanci veškeré 

náhrady ze svých vlastních prostředků, a to v rozdílu poměrů, ke kterým došla na základě svého 

vlastního šetření pojišťovna, a ve kterém uzavřel zaměstnavatel dohodu se zaměstnancem.  

 

V případě, že s výší podílu stanoveného zaměstnavatelem nesouhlasí zaměstnanec, má 

bezesporu právo obrátit se se svým nárokem na soud. Pokud souhlasí, uzavře se zaměstnavatelem 

dohodu, a v tomto poměru jsou pak zaměstnanci vypláceny přiznané druhy náhrad. 

 

Třetím případem částečného zproštění zaměstnavatele je pak situace popsaná v § 270 odst. 

2 písm. b) zákoníku práce, podle kterého se zaměstnavatel zprostí povinnosti nahradit škodu nebo 

nemajetkovou újmu zčásti, prokáže-li, že tato škoda či nemajetková újma vznikla: „proto, že 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.“ I v tomto případě leží břemeno tvrzení a důkazní břemeno na 

zaměstnavateli, který musí veškeré shora uvedené podmínky prokázat. Co je možné považovat za 

lehkomyslné jednání a jak posuzovat jeho kvalifikaci a zkušenosti, bude v případě sporu vždy 

nutné posuzovat individuálně a v závislosti na okolnostech daného případu a bude tak předmětem 

hodnocení ze strany soudu.  

 

Zákoník práce jako doprovodné výkladové vodítko stanoví, že za lehkomyslné jednání není 

možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.248 Tato právní úprava 

tedy postihuje takové jednání zaměstnance, které sice není zakázáno žádným bezpečnostním 

předpisem či pokynem, ale je nebezpečné či riskantní a můžeme ho zařadit mezi běžná pravidla 

lidského chování nebo zcela zřejmé postupy práce, jenž jsou na příslušném pracovišti vnímány 

jako samozřejmé a jejich úprava interním předpisem je z pohledu zaměstnavatele nadbytečná. 

 

248 § 270 odst. 2 písm. b) ZPr 
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Takovým jednáním může být např. způsob chůze zaměstnanců, klouzání se po podlaze, pokus o 

zastavení tělem jedoucí hornický vozík aj.249 

 

Nejvyšší soud judikoval, že se jedná o případy, kdy: „…způsob jednání zaměstnance při 

určitém pracovním úkonu neupravuje žádný bezpečnostní předpis, pravidlo nebo pokyn, kdy se 

však zaměstnavatel může zprostit částečně odpovědnosti, prokáže-li, že jednání zaměstnance lze 

charakterizovat jako nebezpečné riskování nebo hazardérství, kdy si zaměstnanec vzhledem ke 

konkrétní časové i místní situaci na pracovišti počíná způsobem, při němž vědomě podstupuje 

riziko hrozícího nebezpečí újmy na zdraví.“250 Nejvyšší soud tak konstatoval, že je nutno vždy 

prokazovat pouze tzv. „kvalifikovanou lehkomyslnost“, tedy stav, ve kterém zaměstnanec věděl 

anebo vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem musel vědět, že si svým jednáním může přivodit 

úraz. Dále Nejvyšší soud zdůraznil, že další podmínkou (nad rámec prokázání riskantního nebo 

hazardního jednání zaměstnance), která musí být současně splněna, je skutečnost, že musí jít o: 

„způsob činnosti, který je v rozporu s obvyklým způsobem chování zaměstnanců, kdy tedy nejde o 

činnost, kterou zaměstnavatel trpí nebo toleruje.“251 Pokud by tedy např. zaměstnanci přecházeli 

z jednoho pracoviště na druhé přes koleje na vlakovém nádraží, a zaměstnavatel by o takovém 

jednání věděl, žádným způsobem na něj nereagoval a takové jednání svých zaměstnanců strpěl, 

nebude se moci následně v případě pracovního úrazu tohoto liberačního důvodu dovolávat. 

 

V tomto posledním případě pak v okamžiku, kdy zaměstnavatel určuje část, kterou nese 

zaměstnanec, je tento limitován ustanovením zákoníku práce, podle kterého je zaměstnavatel vždy 

povinen uhradit alespoň jednu třetinu škody nebo nemajetkové újmy.252 

 

 

 

 

 

249 JOUZA, Ladislav, Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz? (online článek na epravo.cz, 15. 3. 2019), 

dostupné na https://www.epravo.cz/top/clanky/kdy-zamestnavatel-nehradi-skodu-za-pracovni-uraz-108991.html 
250 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 4. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1739/2016 
251 tamtéž 
252 § 270 odst. 3 ZPr 

https://www.epravo.cz/top/clanky/kdy-zamestnavatel-nehradi-skodu-za-pracovni-uraz-108991.html
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5. Druhy náhrad 

 

Druhy náhrad jsou vyjmenovány v zákoníku práce v § 271a – 271j. Podle mého názoru se 

jedná o taxativní výčet, což znamená, že jiné než tyto specifikované náhrady nelze v pracovním 

právu poskytnout. Obecně je lze rozdělit do dvou skupin. První skupina náhrad se bude týkat 

situací, kdy zaměstnanec byl poškozen, ale v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 

nezemřel. Druhá skupina náhrad se naopak týká situací, při kterých dojde v důsledku pracovního 

úrazu nebo nemoci z povolání k úmrtí zaměstnance. 

 

V rámci první skupiny náhrad může být zaměstnanci poskytnuta některá z následujících 

náhrad: 

a) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, 

b) náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, 

c) náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, 

d) účelně vynaložené náklady spojené s léčením, 

e) náhrada věcné škody. 

 

V rámci druhé skupiny náhrad pak zákoník práce přiznává pozůstalým zaměstnance 

následující náhrady: 

f) náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, 

g) náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem, 

h) náhrada nákladů na výživu pozůstalých, 

i) jednorázové odškodnění pozůstalých, 

j) náhrada věcné škody. 

 

Pro obě skupiny náhrad platí, že každá jednotlivá náhrada je uplatněna jako samostatný 

dílčí nárok vyplývající z odpovědnostního vztahu, kdy každá z těchto náhrad odráží jinou životní 

situaci, která v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání může nastat. Jednotlivé 

náhrady mají tedy jiný účel v podobě odčinění různých následků, které jsou předpokládány 

zákonem. Jednotlivé náhrady mohou vzniknout nezávisle na sobě, a to z toho důvodu, že 

předpoklady pro vznik jejich nároku mohou být rozdílné a mohou vzniknout v různých časových 
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obdobích. Může tak dojít k různým kombinacím v poskytovaných náhradách. Některé náhrady lze 

poskytnout zároveň ve stejný časový okamžik, a naopak některé se vzájemně vylučují (např. 

nebude možné zároveň poskytovat náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a 

náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti). Některé z náhrad se poskytují 

jednorázově (např. náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, náhrada přiměřených 

nákladů spojených s pohřbem nebo jednorázové odškodnění pozůstalých), jiné z nich se poskytují 

v pravidelných a opakujících se dávkách (např. náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti nebo náhrada nákladů na výživu pozůstalých).  

 

 Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu 

v penězích, pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav.253 Možnost volby připadá 

zaměstnavateli. K tomu, aby zaměstnavatel mohl zvolit reparaci škody uvedením v předešlý stav, 

musí nastalá škoda takový způsob náhrady vůbec umožnit. Lze si představit tuto možnost např. u 

věcné škody, kdy zaměstnavatel koupí zaměstnanci stejné oblečení, které bylo v důsledku 

pracovního úrazu zničeno. V případě škody na zdraví a odčinění nemajetkové újmy však podle 

mého názoru taková konstrukce možná nebude a zaměstnavatel bude muset hradit škodu nebo 

nemajetkovou újmu vždy v penězích. Zákoník práce dále povinuje zaměstnavatele k tomu, aby 

způsob a výši náhrady škody nebo nemajetkové újmy bez zbytečného odkladu projednal se 

zaměstnancem a s odborovou organizací.254 

 

 Vzhledem k okolnosti, že některé druhy náhrad mají dlouhodobý charakter, dává zákoník 

práce možnost jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci domáhat se změny v úpravě svých práv nebo 

povinností, a to tehdy, pokud se podstatným způsobem změní poměry poškozeného 

zaměstnance.255 Tyto poměry zaměstnance totiž nemusí být stále stejné, mohou se v průběhu let 

vyvíjet, např. tím, že dojde ke zlepšení či naopak ke zhoršení jeho zdravotního stavu, nebo může 

dojít ke zvýšení nebo ke snížení výdělku zaměstnance. V krajním případě může nastat i situace, 

kdy dojde k zániku nároku jako takového, protože zdravotní stav zaměstnance se natolik zlepšil, 

že je schopný dosahovat stejného výdělku jako před pracovním úrazem. Ze znění textu zákona je 

 

253 § 275 ZPr 
254 § 271r ZPr 
255 § 271u ZPr 
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zřejmé, že rozhodujícím faktorem jsou pouze podstatné změny na straně zaměstnance. Pokud 

dojde k zásadním změnám na straně zaměstnavatele, nemá to na výši těchto náhrad žádný vliv. 

 

 Podle Mikysky si zaměstnavatelé a především pojišťovny pravidelně zjišťují, zda u 

odškodňovaného zaměstnance nenastalo v průběhu doby nějaké nové vážnější obecné 

onemocnění, nebo zda u něj nevznikl nějaký nový mimopracovní úraz, což by znamenalo změnu 

poměrů v tom smyslu, že by takový zaměstnanec stejně ztratil zdravotní způsobilost vykonávat 

profesi, ve které utrpěl pracovní úraz, nebo ve které onemocněl nemocí z povolání, případně se 

jeho zdravotní způsobilost v důsledku těchto tzv. obecných zdravotních příčin dále nově snížila. 

Pokud k tomu dojde, dochází v praxi často k tomu, že pojišťovny zaměstnance neseznámí s 

lékařským posudkem, který si pro tyto účely nechají zpracovat, a pouze zaměstnanci sdělí, že na 

základě takového lékařského posouzení přijaly určitý právní závěr. Na jeho základě poté sníží či 

zastaví poskytování výplaty předmětné náhrady.256 S tím je v souladu i judikatura, kdy Nejvyšší 

soud konstatuje, že: „Jestliže je pracovní způsobilost poškozeného zaměstnance 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).“257 

 

 Podle Evy Dandové je pak nutné řádným způsobem rozlišovat okamžik škodní události od 

okamžiku škody. Za okamžik škodní události se považuje den pracovního úrazu a za okamžik 

škody den, v němž lékař stanoví náhradu za bolestné a ztížení společenského uplatnění jako jeden 

z druhů náhrady škody. K okamžiku škody dojde až se značným odstupem času, a to v době, ve 

které se zdravotní stav poškozeného zaměstnance ustálí. Okamžik škody je pak pro poškozeného 

rozhodujícím dnem pro uplatnění nároku z této škody, kdy v tento den začne běžet promlčecí lhůta 

pro uplatnění tohoto nároku. Za okamžik vzniku škody je tak nutné podle jejího názoru považovat 

okamžik, kdy skutečně došlo ke zmenšení majetku zaměstnance, a nikoliv okamžik, ve kterém se 

poškozený o škodě dozví nebo dokonce okamžik, kdy je mu rozhodnutím soudu přiznáno právo 

vymáhat na škůdci škodu.258  

 

256 MIKYSKA, Martin. Aktuální otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (III. část). Práce a mzda, 

2011, č. 9, s. 21 
257 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne14. 7. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1355/2010 
258 DANDOVÁ, Eva. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání: [v otázkách a odpovědích]. Praha: ASPI 

Publishing, 2004. Otázky a odpovědi z praxe., s. 8 ISBN 80-7357-029-7 
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Zákoník práce neupravuje promlčecí lhůty, pouze konstatuje, že práva zaměstnance na 

náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a práva na 

náhradu nákladů na výživu pozůstalých se nepromlčují.259 U těchto práv tedy žádné promlčecí 

lhůty neběží. Promlčují se však práva na jednotlivá plnění, které z těchto nároků vyplývají.260 Pro 

běh promlčecích lhůt je nutné použít subsidiárně občanský zákoník.261 Při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání se proto použije standardní tříletá promlčecí doba, která běží ode dne, kdy právo 

mohlo být vykonáno poprvé. 

 

5.1. Druhy náhrad poškozeného zaměstnance 

 

5.1.1. Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

 

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je upravena v § 271a 

zákoníku práce, který ve svém prvním odstavci konstatuje, že tato náhrada: „přísluší zaměstnanci 

ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192 nebo odměny z dohody podle 

§ 194 a plnou výší nemocenského.“ Jedná se o náhradu, která patří mezi nároky s opakujícím se 

plněním. Na každou jednotlivou složku tohoto nároku, která bude zpravidla vyplácena 

zaměstnavatelem (příslušnou pojišťovnou) formou měsíčního plnění, je tak nutné nahlížet 

samostatně, což může mít případně vliv na promlčení. Ačkoliv se nepromlčí nárok jako takový, 

jednotlivé složky tohoto nároku se v obecné tříleté lhůtě promlčet mohou. Opakující se plnění je 

v tomto případě zcela důvodné, neboť postižený zaměstnanec přichází o pravidelný příjem, což 

v mnoha případech může způsobit existenční problémy a náhrada tak plní v prvé řadě funkci 

kompenzační. Podle mého názoru však nebrání nic tomu, aby se strany dohodly na jiném způsobu 

vyplácení náhrady, a to za předpokladu, že to pro ně bude výhodnější. 

 

Konkrétní podmínky, které musí být splněny pro vznik nároku na náhradu za ztrátu na 

výdělku po dobu pracovní neschopnosti, jsou následující: a) pracovní úraz nebo vznik nemoci 

 

259 § 271t ZPr 
260 tamtéž 
261 Srov. § 609 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
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z povolání, b) ztráta na výdělku v době, kdy trvá pracovní neschopnost, c) příčinná souvislost mezi 

těmito dvěma podmínkami. 

 

Jak je zřejmé z citovaného ustanovení zákona, náhrada za ztrátu na výdělku po dobu 

pracovní neschopnosti se vypočítá z průměrného výdělku262, jenž postižený zaměstnanec pobíral 

před vznikem škodní události, a ze skutečného příjmu zaměstnance, který tvoří náhrada mzdy nebo 

platu poskytovaná zaměstnavatelem podle § 192 zákoníku práce a nemocenské dávky, jenž byly 

postiženému zaměstnanci vyplaceny. Poté, co se skutečný příjem odečte od průměrného výdělku, 

dostáváme výslednou částku, která za příslušné období představuje konečnou náhradu za ztrátu na 

výdělku po dobu pracovní neschopnosti. 

 

Jak bylo již uvedeno v kapitole 1. 2 této práce, samotné plnění je poskytováno ze strany 

dvou pojišťoven (Česká pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s.). Podle názoru Mikysky si 

obě pojišťovny v poslední době hlídají, aby nedocházelo ke zneužití systému zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatelů díky neodůvodněnému „marodění“ zaměstnance, jemuž příslušná 

pojišťovna doplácí doplatek do průměrného výdělku. Pojišťovny proto vyžadují po ošetřujících 

lékařích, kteří uznali postiženému zaměstnanci pracovní neschopnost, aby se na tiskopisech 

pojišťovny vyjádřili k tomu, zda pracovní neschopnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání, a zda stále trvá. Konstatuje dále, že někteří lékaři se vystavení takového 

potvrzení brání s odůvodněním, že jim to žádný právní předpis neukládá. Případně se potvrzení 

požadované zprávy o zdravotním stavu vyhýbají, protože mají pochybnosti, zda je mezi pracovní 

neschopností a škodní událostí příčinná souvislost a nechtějí vstupovat do rizika odpovědnosti za 

věcnou správnost takového potvrzení.263  Tyto názory lékařů jsou však zcela liché, protože mají 

zákonem danou povinnost oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění (na předepsaném 

tiskopisu) zásadní změnu diagnózy nemoci, která odůvodňuje dočasnou pracovní neschopnost.264  

 

Pracovní úraz a nemoc z povolání mohou v mnoha případech vyvolat opakovanou pracovní 

neschopnost, kdy postižený zaměstnanec může např. absolvovat operaci, po které je v pracovní 

neschopnosti, poté nastoupí do práce a následně prodělá další operaci a rekonvalescenci, a to vše 

 

262 Srov. § 351 a násl. ZPr 
263 MIKYSKA, Martin, Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, Práce a mzda 2018, č. 6, s. 43-49  
264 § 61 písm. n) zákona č. 187/2006, Sb., zákon o nemocenském pojištění 



 

92 

 

 

z důvodu stejného pracovního úrazu. Na tyto situace pamatuje § 271a odst. 2 zákoníku práce, podle 

kterého se za průměrný výdělek, jenž se použije pro výpočet náhrady, považuje průměrný výdělek 

před vznikem této další škody. Pokud se jedná o situaci, kdy před vznikem této další škody již 

zaměstnanci náležela náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, pak se 

náhrada poskytuje do výše částky, do které by mu příslušela náhrada za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti, kdyby nebyl neschopen práce. 

 

5.1.2. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 

 

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je upravena v § 271b 

zákoníku práce, který ve svém prvním odstavci konstatuje, že tato náhrada: „přísluší zaměstnanci 

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 z téhož důvodu.“ I tato náhrada patří mezi nároky s opakujícím se plněním a 

bude zpravidla vyplácena zaměstnavatelem (příslušnou pojišťovnou) formou měsíčního plnění. 

Předně je podle mého názoru důležité vymezit vztah této náhrady a náhrady za ztrátu na výdělku 

po dobu pracovní neschopnosti, kdy i v případě, že příčinnou k těmto náhradám je stejný důvod 

(totožný pracovní úraz či nemoc z povolání), jedná se o zcela samostatné nároky, které nemohou 

být poskytnuty současně vedle sebe.265 Na to nemá vliv ani skutečnost, že se jedná o nároky, jenž 

na sebe časově navazují, což judikoval i Nejvyšší soud, když dovodil, že: „Skutečnost, že invalidita 

pracovníka navazuje bezprostředně na dobu pracovní neschopnosti pracovníka, nemá vliv na 

samostatnou povahu těchto nároků.“266 Samostatnost těchto náhrad se projevuje především ve 

výpočtu průměrného výdělku před jejich vznikem, ale také ve vztahu k jejich vzniku a počátku 

běhu promlčecích lhůt. 

 

Konkrétní podmínky, které musí být splněny pro vznik nároku na náhradu za ztrátu na 

výdělku po skončení pracovní neschopnosti, jsou následující: a) pracovní úraz nebo vznik nemoci 

z povolání, b) škoda ve formě ztráty na výdělku, c) příčinná souvislost mezi těmito dvěma 

podmínkami. Účelem této náhrady je vyrovnání výdělků, kterých postižený zaměstnanec 

 

265 § 271l ZPr 
266 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 10. 1974, sp. zn. 5 Cz 32/74 



 

93 

 

 

dosahoval před vznikem škodní události, a poskytnutí spravedlivého odškodnění ve prospěch 

zaměstnance, kdy v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání u tohoto zaměstnance mohou 

nastat dlouhodobé (a často i doživotní) následky v podobě nemožnosti dosáhnutí na průměrný 

výdělek před vznikem škody. Škoda v tomto případě představuje majetkovou újmu spočívající ve 

snížení mzdy a určí se tak, že se vypočítá rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem škody267 

a výdělkem, který postižený zaměstnanec dosahuje po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

s tím, že se k této částce připočte případný invalidní důchod (nebo částečný invalidní důchod), 

jenž postižený zaměstnanec pobírá z téhož důvodu. U dávky invalidního důchodu se však 

nepřihlíží ke skutečnosti, kdy dojde k jeho snížení z důvodu souběhu s jiným důchodem.268 Po 

odečtu těchto částek od průměrného výdělku před vznikem škody dostaneme výslednou částku, 

která za příslušné období představuje konečnou náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti. Zatímco u pracovního úrazu je otázka vzniku nároku vcelku jednoznačná, u nemoci 

z povolání může být nejasné, od jakého data náleží poškozenému zaměstnanci náhrada za ztrátu 

na výdělku. V této otázce existuje ustálená judikatura, která přiznává postiženému zaměstnanci 

nárok nejen ode dne zjištění takové nemoci z povolání, ale již ode dne, kdy taková škoda z nemoci 

z povolání prokazatelně vznikla.269  

 

Podle Novotného zaměstnancova neschopnost realizovat svou pracovní sílu na trhu práce 

za stejných podmínek jako před pracovním úrazem (nemocí z povolání) také současné znamená, 

že snížení mzdy, kterým je vyjádřeno nevratné, případně obtížně nahraditelné poškození zdraví, 

představuje skutečnou škodu.270 Dále konstatuje, že je nutné považovat za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti nejen ztrátu na mzdě nebo na jiném příjmu ze závislé činnosti, ale 

i ztrátu na příjmu z výdělečné činnosti konané vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 

zaměstnance, což dovozuje z odpovědnosti zaměstnavatele, který ve smyslu § 269 zákoníku práce 

odpovídá za veškerou vzniklou škodu.271 S tímto názorem se zcela ztotožňuji a považuji ho za 

velmi důležitý, kdy v praxi se setkávám s tím, že takovou náhradu škody odmítají zaměstnavatelé 

a potažmo pojišťovny hradit. Je však zcela na místě, aby zaměstnavatel odpovídal za veškerou 

 

267 Srov. § 351 a násl. ZPr 
268 Srov. § 271b odst. 1 ZPr 
269 Rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 27. 6. 1974, sp. zn. 4 Cz 15/74 
270 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, Jiří, 

MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, ROTHOVÁ, Eva, 

STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1039. 

ISBN: 978-80-7400-759-0  
271 tamtéž 
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škodu, která v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání postiženému zaměstnanci 

vznikla, a není rozhodné, zda taková škoda nastala na základě jiných skutečností, než je existence 

pracovního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

 

 Vzhledem k okolnosti, že se jedná o značný a dlouhodobý zásah do práv a povinností nejen 

zaměstnance, ale také zaměstnavatele, upravuje zákoník práce určité mechanismy, kterými 

zabraňuje možnostem zneužití této náhrady ze strany zaměstnance. Prvním z nich je laxní přístup 

zaměstnance k výkonu práce, což v důsledku znamená, že dosahuje menších výdělků než ostatní 

zaměstnanci zaměstnavatele vykonávající stejnou práci nebo práci téhož druhu.  V takové situaci 

se bude za výdělek po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání považovat nikoliv výdělek 

postiženého zaměstnance, ale průměrný výdělek dosažený těmito ostatní zaměstnanci.272  

 

Druhým případem je situace, kdy zaměstnavatel zajistí postiženému zaměstnanci práci, 

jenž může vykonávat i po pracovním úrazu, a tento bez vážných důvodů k takové práci odmítne 

nastoupit. Za těchto podmínek zaměstnavatel neuhradí škodu do výše částky, kterou si bez vážných 

důvodů zaměstnanec opomenul vydělat. Náhrada škody se bude vypočítávat jako rozdíl mezi 

průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl zaměstnanec 

dosáhnout za práci, jež mu zaměstnavatel zajistil.273 Co je vážným důvodem opravňujícím 

zaměstnance k odmítnutí nabízené práce, zákon nespecifikuje. Nejvyšší soud k tomu konstatoval: 

„Úvahu … o důvodnosti odmítnutí zajištěné práce lze založit nejen na úsudku o tom, zda se tak 

stalo z důvodů souvisejících s pracovním úrazem (nemocí z povolání), nýbrž i na okolnostech, zda 

je zajištěná práce pro zaměstnance vhodná také vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a pokud možno 

i k jeho kvalifikaci. Z hlediska místa výkonu nabízené práce je třeba při posuzování důvodnosti 

odmítnutí nabízeného zaměstnání přihlížet k tomu, zda ve srovnání s dosavadním stavem lze po 

zaměstnanci spravedlivě požadovat, aby vzhledem ke svým osobním a rodinným poměrům 

přistoupil na nabídku nového zaměstnání v jiném místě, než bylo místo výkonu dosavadní 

práce.“274 Nelze podle mého názoru např. spravedlivě požadovat po zaměstnanci, který ve 

skladové výrobní hale přišel o ruku, aby v této hale dále pracoval na jiné pozici, již je sice schopen 

 

272 § 271b odst. 4 ZPr 
273 § 271b odst. 5 ZPr 
274 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 906/2000 
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vykonávat i s tímto handicapem, ale prostředí haly mu bude neustále připomínat jeho pracovní 

úraz, který ho poznamenal do konce života.  

 

Obě tyto fikce a omezení náhrady škody nicméně i přes shora uvedené považuji za věcně 

správné a vhodné, kdy v případě jejich absence, by zaměstnanec nebyl žádným způsobem 

motivován k řádnému výkonu práce.  

 

Častým jevem u následků pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je jejich trvalost, která 

u zaměstnanců postižených pracovním úrazem nebo nemocí z povolání trvá do konce jejich života. 

Z toho důvodu omezuje zákon povinnost zaměstnavatele k náhradě za ztrátu na výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti také věkem zaměstnanců, kdy tato náhrada přísluší pouze do 

konce kalendářního měsíce, v němž zaměstnanec dovršil věk 65 let nebo do data přiznání 

starobního důchodu.275   

 

5.1.3. Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 

 

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění je upravena v § 271c zákoníku práce, 

jenž stanoví, že tyto náhrady se poskytují jednorázově, a to nejméně ve výši podle právního 

předpisu, který vydá vláda ve formě nařízení. Takovým předpisem je Nařízení vlády č. 276/2015 

Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání. Zákon tedy nedefinuje, co rozumí bolestí, ale ponechává to na prováděcím 

předpisu, který bolest definuje jako: „tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle 

doprovázejících poškození zdraví, nebo léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, 

včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z 

povolání.“276 Bolest je tak pro účely pracovního práva vnímána širším způsobem než v lékařském 

prostředí, kde všeobecně akceptovanou definicí bolesti je definice IASP – International 

Association for the Study of Pain (Světová organizace pro studium bolesti), podle které je bolest 

„nepříjemný smyslový a emocionální zážitek spojený s aktuálním anebo potenciálním poškozením 

 

275 § 271b odst. 6 ZPr 
276 § 1 odst. 1 Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 
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anebo se jako takový popisuje. Bolest je vždy subjektivní.“277 Náhrada za bolest tak v pracovním 

právu bude představovat nejenom vytrpěné bolesti, které má zaměstnanec v důsledku škodní 

události, ale také léčebné procesy a odstraňování následků poškozeného zdraví. 

 

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. definuje také ztížení společenského uplatnění, a to 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.“278 

 

Ze shora uvedeného je tedy patrné, že tento druh náhrad se neposkytuje jako opakující se 

dávka, ani ho nelze poskytnout do budoucna. V případě náhrady za bolest se bude vztahovat k již 

vytrpěným bolestem v minulosti, v případě náhrady za ztížení společenského uplatnění se bude 

vztahovat k nevratnému poškození zaměstnance, a to jak v osobním, tak v pracovním životě, s tím, 

že se zohlední i předpokládaný vývoj zdravotního stavu zaměstnance. Pokud by se tedy jednalo 

pouze o přechodné následky, které by nebyly trvalého charakteru, nevznikl by na tuto náhradu 

nárok. 

 

Výpočet těchto náhrad je určen na základě bodového ohodnocení, který stanoví lékařský 

posudek, přičemž hodnota jednoho bodu činí v současné době 250 Kč.279 Jejich výplata bývá 

zpravidla možná až v okamžiku, kdy dojde k ustálení zdravotního stavu poškozeného 

zaměstnance, což bývá zpravidla nejdříve rok ode dne poškození zdraví pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání. V tento čas již je zřejmé, zda se jedná o trvalé poškození zdraví, a že dalším 

léčením nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu poškozeného zaměstnance. 

 

Důležité je zdůraznit, že se jedná o náhradu v minimální výši, kdy zákon jasně dává najevo 

(slovem „nejméně“) možnost odchýlit se od této právní úpravy a poskytnout zaměstnanci vyšší 

 

277 PRAŽSKÝ, Bohumil, Etika bolesti a utrpení (online článek ze dne 1. 8. 2011), dostupné na: 

https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/etika-bolesti-a-utrpeni-460967 
278 § 1 odst. 2 Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 
279 § 3 odst. 1 Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. 

https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/etika-bolesti-a-utrpeni-460967
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odškodnění. S tím koresponduje i § 271s zákoníku práce, jenž konstatuje, že soud může 

přiměřeným způsobem zvýšit výši odškodnění, kterou stanoví právní předpis. 

 

5.1.4. Účelně vynaložené náklady spojené s léčením 

 

Náhrada v podobě účelně vynaložených nákladů spojených s léčením je upravena v § 271d 

zákoníku práce, který jen stručně konstatuje, že tyto náklady přísluší tomu, kdo je vynaložil. Na 

rozdíl od všech ostatních druhů náhrad tak je možné, aby aktivní věcná legitimace sloužila i třetímu 

subjektu mimo poškozeného zaměstnance. Jako příklad lze uvést povinnost uhradit cestovní 

náklady manželky, která navštívila manžela – zaměstnance postiženého pracovním úrazem 

v nemocnici. Za předpokladu, že taková návštěva pozitivně ovlivní psychický stav manžela, a tím 

dojde k urychlení léčebného procesu, je nutné takový náklad považovat jako účelně vynaložený. 

 

Tato náhrada patří mezi náhrady s jednorázovým plněním, jež mohou být uplatněny až po 

jejich vynaložení. Není tak možné tento druh náhrad přiznat jako částku, která se bude hradit 

v budoucnu. 

 

Zákon neuvádí žádným způsobem, co se takovými náklady rozumí, což podle mého názoru 

není vhodné. De lege ferenda bych doporučil, aby zákonodárce alespoň ve formě demonstrativního 

výčtu stanovil, o jaké náklady spojené s léčením se může jednat. Současná právní úprava může 

vyvolat určité neshody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem postiženým pracovním úrazem, 

kdy zaměstnavatel má ekonomický zájem na tom, aby výše vynaložených nákladů byla minimální 

nebo standardní, zatímco zaměstnanec často vyhledává nejlepší a často také nejdražší a 

nadstandardní lékařskou péči. Přesnější právní úprava by tak podle mého názoru zamezila 

spekulacím ze strany obou zúčastněných subjektů.  

 

 Co je účelně vynaloženým nákladem, je tak nutné dovozovat především z judikatury. Je 

patrné, že se může jednat o jakékoli náklady, které zaměstnanec či třetí osoba vynaloží za účelem 

zlepšení následků pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nad rámec veřejného zdravotního 

pojištění. Bude se tak jednat např. o náklady na speciální léky, lékařské úkony či rehabilitace 

nehrazené ze systému zdravotního pojištění, které však budou mít přínos pro léčení zaměstnance. 



 

98 

 

 

Nejvyšší soud např. konstatoval účelnost nákladů ve spojení se svobodným výběrem lékaře, když 

judikoval, že: „zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z 

povolání, přísluší právo svobodné volby lékaře zásadně ve stejném rozsahu jako ostatním 

občanům; náklady jízdného a cestovného spojené s léčením následků pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání nelze považovat za neúčelně vynaložené jen z toho důvodu, že při poskytnutí 

zdravotní péče srovnatelné úrovně u jiného lékaře mohly být výlohy poškozeného zaměstnance 

nižší.“280 

 

 V jiném svém rozhodnutí naopak Nejvyšší soud došel k závěru, že: „náklady spojené s 

poskytnutím potřebné zdravotní (lázeňské) péče, které poškozený zaměstnanec uhradil ze svého, 

přestože mu vzniklo právo na jejich úhradu ze zdravotního pojištění, nelze považovat za účelně 

vynaložené náklady spojené s léčením …“281 V tomto rozhodnutí se tedy postavil Nejvyšší soud za 

zaměstnavatele, kdy zamezil až přílišné benevolenci ze strany zaměstnance. 

 

5.1.5. Náhrada věcné škody 

 

Tento druh náhrady škody je upraven v § 271e zákoníku práce, kde je konstatováno, že 

zaměstnanci, který byl postižen pracovním úrazem nebo nemocí z povolání je zaměstnavatel 

povinen poskytnout náhradu za věcnou škodu. Za tu je třeba považovat jakoukoli majetkovou 

újmu, jež bude spočívat ve zmenšení majetku zaměstnance. Stejně jako u náhrady účelně 

vynaložených nákladů spojených s léčením nelze tento druh náhrady přiznat do budoucna, kdy 

škoda vznikne v okamžiku zmenšení majetku zaměstnance nebo v okamžiku vynaložení určitých 

nákladů. Podle mého názoru má tento druh náhrady podpůrnou funkci vůči ostatním náhradám, 

přičemž sem lze zařadit ty nároky, které nejdou zařadit pod ostatní druhy náhrad. S tím souhlasí i 

Novotný, podle kterého: „Jednotlivé dílčí nároky práva na odškodnění majetkové újmy kryjí 

veškerou škodu zaměstnance… Vzhledem k tomu podle ustálené praxe platí, že pod pojem věcné 

škody je třeba zahrnout veškerou škodu, kterou nelze podřadit pod některý z ostatních dílčích 

nároků upravujících náhradu škody.“282 

 

280 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 7. 2003, sp. zn. 21 Cdo 424/2003 
281 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 7. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2697/2004 
282 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, Jiří, 

MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, ROTHOVÁ, Eva, 
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Bude sem patřit především škoda vzniknuvší při samotném pracovním úrazu. Do této 

kategorie bych zařadil např. škodu na poničeném oblečení či obuvi, případně zničení dalších 

osobních věcí (typicky mobilní telefon). Lze sem zařadit i škodu na vlastním dopravním 

prostředku, ovšem pouze v situaci, kdy tento byl použit se souhlasem zaměstnavatele. Zákonné 

ustanovení upravující náhradu věcné škody odkazuje na ustanovení zákona, 283 podle kterého 

zaměstnavatel není povinen nahradit škodu na dopravním prostředku, pokud byl tento dopravní 

prostředek použit bez jeho souhlasu. 

 

Do druhé kategorie pak budou patřit náklady, které vzniknou až po úrazovém ději 

v průběhu času. Sem lze zařadit především zvýšení nákladů zaměstnance na obstarání své 

domácnosti, což v důsledku znamená snížení jeho hodnoty majetku. K této skutečnosti existuje 

ustálená judikatura, kdy Nejvyšší soud dovodil, že: „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.“284  

  

5.2. Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance 

 

5.2.1. Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada 

přiměřených nákladů spojených s pohřbem 

 

Náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhradu přiměřených 

nákladů spojených s pohřbem upravuje zákoník práce v § 271g, kde pouze stručnou formou 

konstatuje, že tyto náhrady přísluší tomu, kdo je skutečně vynaložil. Jedná se o jednorázové 

samostatné nároky vznikající v okamžiku jejich vynaložení, které nelze poskytnout do budoucna. 

 

 

STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1062. 

ISBN: 978-80-7400-759-0 
283 Srov. § 265 odst. 3 ZPr 
284 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 1. 1972, sp. zn. 3 Cz 49/71 
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  Pro náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením platí stejná pravidla 

popsaná v podkapitole 5.1.4 této práce. Nad rámec shora uvedeného je vhodné poukázat na 

skutečnost, kdy tyto náklady vynaloží sám zaměstnanec, který je postižený pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání, a tento následně zemře. V takovém případě okamžikem jeho smrti 

přechází nárok na jeho dědice. 

 

Co lze zařadit pod náklady spojené s pohřbem je zřejmé, protože zákoník práce taxativním 

způsobem jednotlivé náklady vyjmenovává. Jedná se o 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 

osobám blízkým.285 V již samotném názvu zákonodárce uvádí, že by takové náklady měly být 

přiměřené. Příjemcem této náhrady je ten, kdo pohřeb vypravil bez ohledu na jeho příbuzenský 

vztah k zemřelému. V některých případech se od této náhrady odečítá dávka pohřebného po 

splnění podmínek, jenž stanovuje § 47 a § 48 zákona č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální 

podpoře, která činí v současné době 5.000 Kč, a která se poskytuje určeným osobám.286  

 

Dovolím si ke znění zákona jednu poznámku, kdy výkladovým hodnocením slovního 

spojení „do výše nejméně 20.000 Kč“ docházím k závěru, že se jedná o nejednoznačné vyjádření 

(a z mého pohledu velmi nevhodné), ze kterého není zřejmé, zda zákonodárce měl snahu výši 

náhrady limitovat maximální částkou 20.000 Kč (což lze vyložit na základě slovního spojení „do 

výše“) nebo naopak limitovat minimální částkou 20.000 Kč (což lze vyložit na základě slova 

„nejméně“) a žádným způsobem nelimitovat horní hranici takové náhrady. Takový výklad by však 

šel zcela proti duchu tohoto ustanovení, který hovoří pouze o náhradě přiměřených nákladů. Podle 

mého názoru by se tak mělo jednat o stanovení maximální hranice výše náhrady, čemuž odpovídá 

i znění § 271g odst. 3 zákoníku práce, podle kterého může vláda vzhledem ke změnám v cenách 

pomníků takovou částku zvýšit ve formě nařízení. De lege ferenda bych jednoznačně doporučil, 

aby (z mého pohledu) tato legislativní chyba byla ze zákona odstraněna, a to například jednou ze 

dvou následujících variant.  

 

 

285 § 271g odst. 2 ZPr 
286 dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného 

dítěte, jestliže dítě nebo tato osoba uvedená v písmenu měly trvalý pobyt na území České republiky. 
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V první variantě by mohlo dojít k odstranění slova „nejméně“ z textu zákona a případně 

přidání slova „maximálně“ ke slovnímu spojení „do výše“, z čehož by bylo zřejmé, že náhradu by 

mimo jiné tvořily výdaje na zřízení pomníku nebo desky do výše maximálně 20.000 Kč. V druhé 

variantě, ke které bych se osobně přikláněl, by pak došlo k odstranění limitace a text zákona by 

zněl pouze v tom duchu, že jedním z výdajů tvořící přiměřenou náhradu spojenou s pohřbem je 

výdaj na zřízení pomníku nebo desky. Případné spory o přiměřenosti konkrétních částek by pak 

byly ponechány na rozhodnutí soudů. 

 

5.2.2. Náhrada nákladů na výživu pozůstalých 

 

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých je upravena v § 271 h zákoníku práce, jenž ve 

svém prvním odstavci konstatuje, že tato náhrada přísluší a) pozůstalým, kterým zaměstnanec 

výživu poskytoval, b) pozůstalým, kterým zaměstnanec výživu měl poskytovat, a to do té doby, 

do které by tuto povinnost měl, případně do doby, než by dosáhl věku 65 let. Tato náhrada se řadí 

mezi náhrady s opakujícím se plněním a má charakter dlouhodobého nároku. Jejím účelem pak je 

především zhojit finanční ztráty osobám, které vyživoval (nebo měl vyživovat) zemřelý 

zaměstnanec a poskytnout jim tak finanční plnění na jejich životní potřeby. Mezi pozůstalé, kterým 

měl zaměstnanec povinnost poskytovat výživné, řadíme především děti a manželku, přičemž není 

rozhodující, zda jim výživné zaměstnanec opravdu poskytoval. Mezi pozůstalé, jimž výživné 

poskytoval, pak krom shora uvedených oprávněných subjektů můžeme zařadit i družku zemřelého, 

a to včetně jejích dětí, pokud je zaopatřoval. Novotný však připomíná, že: „uvedený nárok má 

kompenzovat náklady na výživu, a že by tedy podmínky pro jeho poskytování nebyly dány, kdyby 

zemřelý zaměstnanec kupříkladu finančně podporoval zletilé dítě, které je schopno se samo živit, 

protože by toto plnění nebylo možné považovat za poskytování výživy jako takové.“287  

 

Zákoník práce dále stanoví způsob výpočtu náhrady těchto nákladů, když konstatuje, že 

v případě, kdy se bude jednat pouze o jednu osobu, které bude náhrada poskytnuta, bude výši 

náhrady tvořit 50 % průměrného výdělku zaměstnance zjištěného před jeho smrtí. Pro případ, že 

 

287 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, BĚLINA, Tomáš, BOGNÁROVÁ, Věra, DOLEŽÍLEK, Jiří, 

MORÁVEK, Jakub, NOVOTNÝ, Zdeněk, PICHRT, Jan, PTÁČEK, Lubomír, PUTNA, Mojmír, ROTHOVÁ, Eva, 

STÁDNÍK, Jaroslav, ŠTEFKO, Martin. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 1066. 

ISBN: 978-80-7400-759-0 



 

102 

 

 

těchto osob bude více, pak výše náhrady tvoří 80 % průměrného výdělku zemřelého 

zaměstnance.288 Zákoník práce však již nestanoví, podle jakého klíče má být mezi vyživované 

osoby tato náhrada rozdělena. Zde je tak podle mého názoru prostor pro subsidiární použití 

občanského zákoníku, který upravuje zásady rodinného práva, potažmo stanovuje pravidla k 

vyživovacím povinnostem.  

 

Zákoník práce dále konstatuje, že od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé je třeba 

odečíst důchod, pokud byl pozůstalým přiznán z důvodu smrti zaměstnance. Naopak konstatuje, 

že se nepřihlíží k výdělkům, kterých pozůstalí dosáhnou.289 

 

5.2.3. Jednorázové odškodnění pozůstalých 

 

Jednorázové odškodnění pozůstalých upravuje § 271i zákoníku práce, jenž jednak 

vymezuje výši odškodnění a jednak vymezuje okruh oprávněných osob, kterým tento druh náhrady 

náleží.  

 

Výši vymezuje zákoník práce slovním spojením „nejméně 240 000 Kč“, což znamená, že 

zaměstnavatel nemůže poskytnout náhradu v nižší hodnotě, nicméně může poskytnout náhradu 

vyšší. Toto znění zákona však v praxi může vyvolávat určité interpretační problémy. Aplikační 

problémy nenastanou v případě sporu o výši náhrady, kdy následně rozhodne soud podle svého 

uvážení a stanoví přesnou výši odškodnění. Mohou však nastat v případě, že se zaměstnavatel 

dobrovolně rozhodne poskytnout odškodnění ve výši přesahující onu minimální částku. Otázkou 

může být, zda takové odškodnění bude hrazeno v plné výši ze strany pojišťovny nebo 

zaměstnavatel bude muset přeplatek uhradit ze svého. Pojišťovna nehradí škodu, kterou se 

zaměstnavatel zavázal hradit nad rámec stanovený právními předpisy.290 Podle mého názoru se 

však o takový případ nejedná, neboť rámec stanovený právním předpisem je limitován částkou 

240 000 Kč na dolní hranici a není limitován na horní hranici. Pojišťovna by tak podle mého 

názoru měla vyplatit i vyšší odškodnění, pokud bude ze strany zaměstnavatele dobrovolně 

 

288 § 271h odst. 2 ZPr 
289 tamtéž 
290 §4 odst. 1 vyhlášky 125/1993 Sb. 



 

103 

 

 

poskytnuto. V případě podezření na zneužití takového postupu, by se mohla pojišťovna obrátit na 

soud, který by v dané věci definitivně rozhodl.  

 

Pro tento druh náhrady dále platí, že vláda z důvodu změn, které nastanou ve vývoji 

mzdové úrovně a životních nákladů, zvýší jednorázové odškodnění pozůstalých, a to formou 

nařízení.291 Na rozdíl od možnosti vlády zvýšit částku na zřízení pomníku nebo desky (viz 

podkapitolu 5.2.1. této práce) nestanovuje zákon v tomto případě dané zvýšení jako možnost, ale 

jako povinnost vlády.  

 

Do okruhu oprávněných osob, kterým se tento druh náhrady poskytuje, patří vždy 

pozůstalý manžel, partner a nezaopatřené dítě. Dále sem patří rodiče zemřelého zaměstnance za 

předpokladu, že s ním žili v domácnosti. Částka v minimální výši 240 000 Kč přísluší každé 

z těchto osob, vyjma případu, kdy s ním v domácnosti žili oba rodiče. Pro tento případ stanovuje 

zákon shora uvedenou částku jako úhrnnou. Jedná se o striktní výčet osob, který nelze rozšiřovat. 

Tento výčet je užší než např. v případě náhrady nákladů na výživu pozůstalých, kam řadíme i 

družku či druha zemřelého zaměstnance.   

 

Jednorázové odškodnění náleží pozůstalým i v případě, že se jedná o tzv. faktický pracovní 

poměr (viz. Kapitolu 4.1.1.1. této práce), což judikoval ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud, když 

konstatoval, že: „Závěr o tom, zda fyzická osoba konala pro zaměstnavatele práci s jeho vědomím, 

se bude v každém jednotlivém případě odvíjet od skutkových zjištění o konkrétních okolnostech, za 

nichž k výkonu práce došlo (jakým způsobem byl této fyzické osobě umožněn vstup na pracoviště, 

zda a kdo jí přidělil práci, udělil pracovní pokyny a poskytl pracovní prostředky nezbytné k výkonu 

práce, zda a jakým způsobem se zapojila do spolupráce s ostatními zaměstnanci nebo jinými 

fyzickými osobami pracujícími na pracovišti, apod.)…“292 Pozůstalí tedy v takovém případě 

mohou mít stejné právo na náhradu škody jako v případě platného pracovního poměru, nicméně 

Nejvyšší soud ve svém odůvodnění zdůraznil, že: „Naplnění předpokladu vzniku tzv. faktického 

pracovního poměru spočívajícího ve výkonu práce „s vědomím zaměstnavatele“ nelze spojovat 

jen se samotnou vědomostí zaměstnavatele, která představuje objektivní stav, jenž odráží, že se 

 

291 § 271i odst. 2 ZPr 
292 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. 21 Cdo 6014/2016 
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zaměstnavateli dostalo informace o určité skutečnosti (o tom, že fyzická osoba, se kterou neuzavřel 

platnou pracovní smlouvu, popřípadě dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, pro něj 

vykonává práci); vyžaduje též, aby zaměstnavatel byl s touto informací (vědomostí) srozuměn, tedy 

aby s ní souhlasil. Projevem tohoto souhlasu zpravidla bude, že zaměstnavatel umožní fyzické 

osobě vstup na pracoviště, kde mu přidělí práci, k jejímuž výkonu mu poskytne pracovní prostředky 

a uděluje pokyny. Není přitom nezbytné, aby práce byla konána přímo s vědomím zaměstnavatele, 

který je fyzickou osobou, nebo s vědomím statutárního orgánu zaměstnavatele, který je právnickou 

osobou. Stačí, je-li práce konána i jen s vědomím vedoucího zaměstnance, který je na daném 

pracovišti oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, 

řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.“293 

 

Zákonná úprava jednorázového odškodnění pozůstalých je k datu uzavření této práce 

v legislativním procesu, kdy vláda na svém jednání dne 16. 12. 2019 schválila návrh novely 

zákoníku práce, který předložilo Ministerstvo vnitra sociálních věcí, jehož součástí je mimo jiné 

nová úprava výpočtu jednorázového odškodnění pozůstalých.294  Vláda předložila návrh zákona 

jako sněmovní tisk 689/0 k projednání Poslanecké sněmovně dne 2. 1. 2020 a 24. 1. 2020 proběhlo 

1. čtení návrhu zákona. Návrh zákon byl následně přikázán k projednání výborům.295  

 

Podle navrhované novely by tak text § 271i zákoníku práce nově zněl: 

 „§ 271i 

 

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých  

 

(1) Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých přísluší  

a) manželovi nebo partnerovi51a) zemřelého zaměstnance,  

b) dítěti zemřelého zaměstnance a 

c) rodiči zemřelého zaměstnance. 

 

 

293 tamtéž 
294 Tisková zpráva MSPV ze dne 16. 12. 2019 (online článek ze dne 16. 12. 2019), dostupné na: https://www.mpsv.cz/-

/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-nove-bude-upravovat-sdilene-pracovni-misto-a-narok-na-dovolenou 
295 Sněmovní tisk 689/0, dostupné online ke dni 20. 2. 2020 na: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=689 

https://www.mpsv.cz/-/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-nove-bude-upravovat-sdilene-pracovni-misto-a-narok-na-dovolenou
https://www.mpsv.cz/-/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-nove-bude-upravovat-sdilene-pracovni-misto-a-narok-na-dovolenou
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=689
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(2) Jednorázová náhrada nemajetkové újmy přísluší každému pozůstalému podle odstavce 1 

nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí 

čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém právo na tuto náhradu 

vzniklo; je-li náhrada vyplácena oběma rodičům, vyplatí se každému z nich polovina této částky. 

Výše jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých se zaokrouhluje na celé stokoruny 

nahoru. 

 

(3) Jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové újmy přísluší i dalším osobám v poměru 

rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu. 

 

(4) Výši průměrné mzdy zjištěné podle odstavce 2 vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí 

na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.“.296 

 

Ze shora navrhovaného textu je zřejmé, že v případě přijetí novely zákoníku práce v tomto 

znění by došlo k zásadnímu navýšení jednorázového odškodnění, neboť nově by odškodnění činilo 

minimálně dvacetinásobek dané průměrné mzdy. Ze zprávy Českého statistického úřadu vyplývá, 

že průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí roku 2019 činila 33 429 Kč,297 což znamená že 

jednorázové odškodnění v roce 2020 by činilo nejméně 668 600 Kč. To je skoro třikrát větší částka 

než v současné době. Bude tak zajímavé sledovat, zda tento návrh bude zákonodárci schválen, a 

zda opravdu dojde k tomuto zásadnímu navýšení odškodnění. Další podstatnou změnou, kterou 

osobně považuji za velmi důležitou, je rozšíření oprávněných osob, kdy podle navrhovaného textu 

by odškodnění patřilo i dalším osobám v poměru rodinném či obdobném, a to v případě, že by 

újmu zaměstnance pociťovali jako újmu vlastní. 

 

5.2.4. Náhrada věcné škody 

 

Tento druh náhrady škody je upraven v § 271j zákoníku práce, kde je pouze konstatováno, 

že tato náhrada přísluší dědicům zaměstnance. Jinak lze odkázat na podkapitolu 5.1.5 této práce, 

kdy shora uvedené lze aplikovat i na tento druh náhrady, a to právě s výjimkou, že příjemcem této 

náhrady není zaměstnanec, ale jeho dědicové.  

 

296 tamtéž 
297 Stanovisko Českého statistického úřadu Průměrné mzdy – 3. čtvrtletí 2019, dostupné na: 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2019 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2019
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6. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v občanském zákoníku 

 

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy je v občanském zákoníku upravena v části čtvrté, 

hlava III (závazky z deliktů), díl 1, v § 2894 - § 2971. Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.1.3. této 

práce staví občanský zákoník škodu na roveň majetkové újmy, když konstatuje, že: „povinnost 

nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).“298 Pod termín 

škoda tak nelze podřadit termín nemajetkové újmy, který je tak nutné vnímat v českém právním 

prostředí odlišně.  

 

Pojem nemajetkové újmy občanský zákoník nedefinuje, pouze stanoví, že „nebyla-li 

povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li 

to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím 

zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu.“299 Definice 

nemajetkové újmy je tak ponechána odborné veřejnosti, kdy odkazuji na podle mého zdařilou 

definici Nedbálka, podle něhož je nemajetková újma jakákoli újma, která pro poškozeného 

neznamená přímou ztrátu na majetku.300 Jedná se tedy o duševní a morální újmu poškozeného. 

Petr Machálek zastává názor, že: „funkce peněžitého zadostiučinění nespočívá ve vyrovnání 

vzniklých majetkových ztrát, ale v kompenzaci negativních prožitků prostřednictvím poskytnutí 

peněžních prostředků, které může poškozený podle svého uvážení vynaložit, aby tak alespoň zčásti 

zapomenul na prožité strasti“.301 Podle Běliny se občanskoprávní odpovědnost za majetkovou a 

nemajetkovou újmu výrazně liší od odpovědnosti pracovněprávní, kde zaměstnanec odpovídá 

výlučně za zavinění a nenese riziko, které pro něj plyne z provozu zaměstnavatele. Dále je rozsah 

jeho odpovědnosti za škodu v řadě případů omezen, což je zřejmé zejména u škod způsobených 

z nedbalosti. Kromě toho, že se zásadně liší předpoklady odpovědnosti, je odlišný i způsob 

náhrady škody, a navíc v pracovním právu není připuštěna solidární odpovědnost.302 

 

 

298 § 2894 odst. 1 OZ 
299 § 2894 odst. 2 OZ 
300 viz kapitolu 4.1.3. této práce 
301 MACHÁLEK, Petr, KADLUBIEC, Vojtěch. Náhrada nemajetkové újmy pozůstalých v pracovněprávních vztazích. 

Právní rozhledy. 2018, č. 4, s. 115-124 
302 BĚLINA, Miroslav. Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu. Právní rozhledy. 2018, č. 18, s. 635-639 
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Vzhledem k rozsáhlosti právní úpravy náhrady majetkové a nemajetkové újmy 

v občanském zákoníku bude předmětem rozboru a komparace s pracovním právem pouze náhrada 

při ublížení na zdraví a při usmrcení. 

 

6.1. Náhrada při ublížení na zdraví a při usmrcení 

 

Náhrada při ublížení na zdraví je upravena v § 2958 občanského zákoníku, který stanoví, 

že: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce 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.“ Výkladem tohoto ustanovení je nutné dojít 

k závěru, že občanský zákoník v rámci náhrad při ublížení na zdraví zavedl novou kategorii, která 

by se vedle bolesti a ztížení společenského uplatnění měla poškozenému kompenzovat – tzv. „další 

nemajetkové újmy“. Vzhledem k absenci jasného zakotvení v důvodové zprávě se podle Daniela 

Mališe tento pojem stal zdrojem výkladových obtíží, jakož i snah o marginalizaci tohoto pojmu.303 

Podle mého názoru se jedná o dodatečnou kategorii, jež pokrývá další újmy, které mohou být 

spojené se zásahem buď do citové sféry poškozeného nebo do tělesné sféry poškozeného, které 

však nelze zařadit ani pod pojem bolest ani pod pojem ztížení společenského uplatnění. Mališ se 

ve svém článku zamýšlí nad možnými druhy tzv. dalších nemajetkových újem. Podle jeho názoru 

je možné za tyto další nemajetkové újmy považovat např. dočasné následky. Ty sice nemají trvalý 

charakter, ale mohou být natolik intenzivní, že si zaslouží, aby byly odškodněny. Za další 

nemajetkové újmy považuje také duševní strádání, které ve svém pojetí označuje jako negativní 

emoční stavy a rozděluje je na negativní emoční stavy spojené s vnímáním ublížení na zdraví jako 

takového a negativní emoční stavy spojené s vnímáním dočasných následků.304 

  

Náhrada při usmrcení nebo při zvlášť závažném ublížení na zdraví je upravena v § 2959 

občanského zákoníku, podle kterého: „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.“ Okruh oprávněných osob je tedy v tomto případě poměrně 

 

303 MALIŠ, Daniel. Co patří do tzv. dalších nemajetkových újem při ublížení na zdraví?, Bulletin advokacie. 2019, č. 

3, s. 19-23  
304 tamtéž 
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široký. Vedle manžela, rodičů a dětí náleží aktivní legitimace všem blízkým osobám.305 Podle 

toho, zda se duševní utrpení rozvine v onemocnění či nikoliv, lze rozlišit psychický (nervový) šok 

a citovou újmu. Konstrukce zákonného textu tak vyvolává otázku, zda podle tohoto ustanovení 

mají být odčiněny i duševní útrapy, které se projeví jako psychické onemocnění (např. 

posttraumatická stresová porucha) nebo má být odčiněna pouze čistá citová újma v podobě smutku 

a žalu, jež následuje bezprostředně po usmrcení. Hulmák zastává názor, že toto ustanovení by mělo 

reflektovat pouze čistou citovou újmu. Konstatuje, že v případě duševních útrap, které se rozvinou 

do psychického onemocnění, půjde již o újmu na zdraví, a tu je nutné řešit samostatně.306 S tímto 

názorem souhlasím, protože posttraumatická stresová porucha může vzniknout i v řádu několika 

let po dni, v němž došlo k úmrtí blízké osoby. Užší pojetí tohoto odškodnění tak je známkou určité 

právní jistoty pro všechny zúčastněné strany, že po vypořádání čisté citové újmy již nedojde 

k žádným dalším nárokům ve smyslu tohoto ustanovení.     

 

 S přijetím nového občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 došlo v této úpravě 

k zásadním změnám. Dříve se postupovalo podle § 444 zákona č. 40/1964 Sb., který konstatoval, 

že se při škodě na zdraví jednorázově odškodňují bolesti poškozeného a ztížení jeho společenského 

uplatnění, a to na základě podzákonného předpisu, vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti 

a ztížení společenského uplatnění, kdy odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se 

určilo podle bodového ohodnocení, které bylo uvedené v přílohách této vyhlášky. Dále občanský 

zákoník stanovil přesnou výši jednorázového odškodnění v případě škody usmrcením, která 

náležela pozůstalým.307 

 

Tato koncepce však byla v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku opuštěna, 

když důvodová zpráva konstatovala, že: „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 

 

305 Podle § 22 občanského zákoníku se za osobu blízkou považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo 

partner a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, 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. 
306 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1718, ISBN: 978-80-7400-287-8 
307 § 444 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
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tak zjednodušilo rozhodování soudů.“308 Tvůrci zákona dále konstatovali, že: „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.“309 NOZ tak přestal soudce svazovat podzákonným předpisem, který 

s účinností ke dni 1. 1. 2014 zrušil, a umožnil jim rozhodovat podle svého uvážení, kdy již žádné 

tabulky neobsahuje a neomezuje soudce v tom, aby určili spravedlivou náhradu po zohlednění 

veškerých okolností případu. Těmi okolnostmi může být např. skutečnost, zda k amputaci 

končetiny došlo u vědce nebo profesionálního sportovce, či zda pozůstalí měli se zemřelým blízký 

citový vztah nebo byli příbuzní „pouze na papíře.“  

 

 Teoretická koncepce tvůrců zákona však v praxi narazila na rozpor se zněním § 13 

občanského zákoníku, podle kterého: „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…“ Z důvodu právní 

jistoty tak Nejvyšší soud vypracoval ve spolupráci se Společností medicínského práva, zástupci 

pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí Metodiku k odškodňování nemajetkových 

újem podle § 2958 občanského zákoníku. Ačkoliv tato Metodika nemá závazný charakter, je 

pomůckou k naplnění zásady slušnosti a Nejvyšší soud doporučil soudům, aby ji při rozhodování 

ve sporech o náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění využívaly. 310 

 

6.2. Metodika k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 občanského zákoníku 

 

Tvůrci Metodiky jsou toho názoru, že spravedlivý a rozumný výklad úpravy obsažené 

v občanském zákoníku, který postrádá bližší kritéria pro stanovení výše náhrady, vyžaduje 

podrobnější konkretizaci a nastavení základních východisek, a to z toho důvodu, aby soudní praxe 

mohla dospět k vzájemně měřitelným a zároveň předvídatelným hodnotám.311 Metodika je 

 

308 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. § 2951 až 2971, dostupné na: http://obcanskyzakonik.justice.cz 
309 tamtéž 
310Nejvyšší soud k Metodice k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2598 občanského zákoníku, dostupné na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/Edit/Rozhodovacicinnost~Metodikak%3F2958o.z.?Open&area=Rozho

dovac%C3%AD%20%C4%8Dinnost&grp=Metodika%20k%20%C2%A7%202958%20o.z.&lng= 
311 tamtéž 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/
http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/Edit/Rozhodovacicinnost~Metodikak%3F2958o.z.?Open&area=Rozhodovac%C3%AD%20%C4%8Dinnost&grp=Metodika%20k%20%C2%A7%202958%20o.z.&lng=
http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/Edit/Rozhodovacicinnost~Metodikak%3F2958o.z.?Open&area=Rozhodovac%C3%AD%20%C4%8Dinnost&grp=Metodika%20k%20%C2%A7%202958%20o.z.&lng=
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rozdělena na 4 části: A – Preambule, B – Přehled bolesti, C - Aktivity a participace, D - Technická 

část.  

 

Část B obsahuje sazby bodového ohodnocení, ze kterých se vychází při výpočtu náhrady 

bolesti. V podstatě se jedná o velmi podobný systém, jaký obsahovala kritizovaná a zrušená 

vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, kdy Metodika 

vyjmenovává jednotlivá poškození zdraví a pro každé poškození přiděluje určitý počet bodů (např. 

pro poranění vnitřního menisku 70 bodů nebo pro popáleniny II. stupně na více než 70 % povrchu 

těla 800 bodů). Počet bodů se pak vynásobí částkou odpovídající hodnotě jednoho bodu. Ta se 

odvozuje od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v 

národním hospodářství za kalendářní rok, který předchází roku, v němž vznikla bolest. Došlo-li 

tedy ke zranění z důvodu postřelení např. 10. 10. 2019, bude se hodnota jednoho bodu vypočítávat 

podle průměrné mzdy za rok 2018. Ta byla ve výši 31.885 Kč312, takže hodnota jednoho bodu 

bude vyčíslena částkou ve výši 318,85 Kč. Vzhledem ke změnám ve výši průměrné mzdy tak 

dochází k tomu, že se hodnota bodu každoročně mění v závislosti na stavu české ekonomiky. 

 

Část C pak upravuje postup v případě odškodnění ztížení společenského uplatnění, a to na 

základě dvou pojmů: a) aktivity, b) participace. Aktivita je provádění úkolu (úkonu) nebo činu 

člověkem a její limity spočívají v obtížích, jež může člověk mít při jejich provádění. Participace 

je zapojení člověka do životní situace a její omezení spočívají v problémech, které člověk může 

prožívat při zapojení do těchto životních situací. Metodika vymezuje 9 různých oblastí v rámci 

životních situací, které mohu být z důvodu škodní události narušeny. Jedná se např. o pohyblivost, 

péče o sebe nebo život v domácnosti. K bližšímu určení jednotlivých komponent aktivity a 

participace používá Metodika dva kvalifikátory. Kvalifikátor pro výkon popisuje, co a jak člověk 

dělá ve svém běžném prostředí. Kvalifikátor kapacity popisuje schopnost, jak může člověk 

provádět úkol nebo aktivitu. Oba kvalifikátory se pak použijí v souladu se stupnicí, která popisuje 

rozsah zasažení ze strany škůdce a rozsah omezení ve výkonu těchto činností. To by měl u každé 

z 9 oblastí posoudit znalec z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví, 

jenž zapíše své výsledky do přehledu domén. Ze všech 9 oblastí se zprůměrují jednotlivá procentní 

ohodnocení a vyjde konečné jedno číslo, které představuje ztížení společenského uplatnění jako 

 

312 Stanovisko Českého statistického úřadu Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2018 (online článek ze dne 8. 3. 2019), 

dostupné na: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2018 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2018
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celku. Konkrétní výše náhrady se pak vypočítá z tzv. rámcové částky, jež se stanoví jako 

čtyřsetnásobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v 

národním hospodářství za kalendářní rok, který předchází roku, v němž došlo k ustálení 

zdravotního stavu poškozené osoby. Pokud by tedy došlo k ustálení zdravotního stavu v roce 2019, 

použila by se podle Metodiky jako rámcová částka 12 754 000 Kč. V případě, že by znalci vyšlo 

ztížení společenského uplatnění např. ve výši 8 %, pak by poškozená osoba měla nárok na náhradu 

za ztížení společenského uplatnění ve výši 1 020 320 Kč. 

 

Individuální přístup a zohlednění zvláštností každého jednotlivého případu předpokládá, 

že takto zjištěná částka základního ohodnocení může být modifikována výjimečnými okolnostmi 

na straně poškozeného – a) věkem, b) ztrátou lepší budoucnosti (kariéry), i na straně škůdce - c) 

důvody podle § 2957 občanského zákoníku.313 Metodika tedy ponechává jednotlivé faktory, které 

mohou vést ke zvýšení odškodnění, zcela na úvaze soudu, nicméně doporučuje, aby po celkovém 

výsledném zvýšení nepřesahovala náhrada dvojnásobek základní částky.314 

 

6.3. Komparace s úpravou v zákoníku práce 

 

Ze shora uvedeného je zřejmé, že právní úprava v občanském zákoníku není zcela totožná 

s právní úpravou v zákoníku práce. V této kapitole se budu zabývat nejzásadnějšími rozdíly a 

pokusím se zodpovědět otázku, zda je možné i v pracovněprávních sporech použít ustanovení 

občanského zákoníku. 

 

Jako nejzásadnější rozdíl vnímám odlišný postup výpočtu náhrady za bolest a ztížení 

společenského uplatnění. Zatímco zákoník práce obsahuje zmocnění pro prováděcí předpis, 

kterým je Nařízení vlády č. 276/2015 Sb.  Toto nařízení stanoví výši náhrady za bolest a ztížení 

společenského uplatnění na základě bodového ohodnocení, které přiřazuje k jednotlivým 

položkám uvedeným v jeho přílohách, občanský zákoník žádné zmocnění pro prováděcí předpis 

 

313 úmyslné způsobení újmy, zvláště pak 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. 
314 Metodika k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 občanského zákoníku, část A – Preambule, bod X. 
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neobsahuje a výše odškodnění by tak měla být poskytnuta na základě volného uvážení soudů. 

Soudy však ve většině případů postupují podle Metodiky k odškodňování nemajetkových újem 

podle § 2958 občanského zákoníku.  

 

V části odškodnění bolesti je Metodika vystavěna na stejném principu jako úprava v 

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., nicméně obě úpravy používají jiné výpočty. Ačkoliv v obou 

případech se použije bodové ohodnocení bolesti, tak zatímco v pracovním právu je hodnota 

jednoho bodu stanovena pevně částkou ve výši 250 Kč, podle Metodiky se hodnota bodu odvozuje 

od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním 

hospodářství za kalendářní rok, který předchází roku, v němž vznikla bolest. Zákoník práce tuto 

nerovnost podle mého názoru reguluje možností soudů náhradu za bolest v pracovním právu 

přiměřeně zvýšit, kdy konstatuje, že náhrada za bolest se poskytuje nejméně ve výši podle 

prováděcího předpisu.315  

 

V části odškodnění za ztížení společenského uplatnění je pak rozdíl mezi oběma úpravami 

ještě znatelnější. V pracovním právu je postup stejný jako u odškodnění bolesti. K výpočtu dojde 

na základě bodového ohodnocení s tím, že hodnota jednoho bodu je stanovena ve výši 250 Kč. 

Naopak v občanském právu je postup odlišný, kdy podle Metodiky se výše náhrady vypočítá z tzv. 

rámcové částky. Tato se stanoví jako čtyřsetnásobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na 

přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok, který předchází roku, 

v němž došlo k ustálení zdravotního stavu poškozené osoby. I u této náhrady tak dojdeme při 

výpočtu k jiným výsledkům, což může vyvolat otázku, zda je rozdílná úprava spravedlivá, kdy 

může zaměstnanec dostat menší náhradu jen z toho titulu, že byl v pozici zaměstnance. I zde 

zákoník práce tuto nerovnost reguluje stejným způsobem, kdy dává možnost soudům náhradu za 

ztížení společenského uplatnění v pracovním právu přiměřeně zvýšit, kdy § 271c zákoníku práce 

stanovuje, že náhrada za ztížení společenského uplatnění se poskytuje nejméně ve výši podle 

prováděcího předpisu.  

 

Druhým zásadním rozdílem je pak úprava náhrady nemajetkové újmy pozůstalých. Podle 

zákoníku práce náleží tato náhrada pouze pozůstalému manželovi, partnerovi, nezaopatřeným 

 

315 § 271c ZPr 
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dětem a rodičům zemřelého zaměstnance za předpokladu, že s ním žili v domácnosti, a to ve výši 

nejméně 240 000 Kč.316 Podle občanského zákoníku náleží tato náhrada pozůstalému manželovi, 

rodiči, dítěti a jiné osobě blízké. Výše náhrady není určena fixní částkou. Občanský zákoník k 

tomu dovozuje, že peněžitá náhrada musí plně vyvážit jejich utrpení. I zde se tedy nabízí otázka, 

zda je taková rozdílná úprava spravedlivá. Nejenom, že je možné dojít k jiným částkám 

odškodnění, ale v tomto případě navíc dochází k tomu, že v občanském právu může být 

odškodněno více osob než v právu pracovním.  

 

Občanský zákoník má k zákoníku práce subsidiární postavení, což vyplývá i z § 4 zákoníku 

práce, podle kterého: „Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, 

řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních 

vztahů.“  

 

Co se týče oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy, tak tuto oblast upravuje zákoník 

práce komplexně a v podstatě zde není místo pro uplatnění občanského zákoníku. Výjimku lze 

podle mého názoru spatřovat především v institutu promlčení, kde se subsidiárně použije úprava 

v občanském zákoníku, neboť zákoník práce běh promlčecích lhůt neupravuje. Podle Běliny je 

právní úprava odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání v zákoníku 

práce komplexní úpravou, a to včetně druhů náhrad, které v případě této odpovědnosti zaměstnanci 

náleží, a také včetně uceleného výčtu nároků, jež náleží pozůstalým v důsledku smrtelného 

pracovního úrazu zaměstnance.317 Stejně tak jako u náhrady za bolest a ztížení společenského 

uplatnění je možné, aby jednorázové odškodnění pozůstalých bylo soudem přiměřeně zvýšeno. 

Bělina tak nepřipouští s ohledem na zásadu lex specialis derogat lex generali, aby bylo možné 

v oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání uplatňovat dva duplicitní nároky podle dvou právních předpisů.318 S tím souhlasí i 

judikatura, kdy Nejvyšší soud zakázal možnost volby právního předpisu ze strany pozůstalých, 

když konstatoval: „Jestliže při plnění pracovních úkolů dojde k úmrtí zaměstnance v důsledku 

poškození zdraví nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů 

(tj. pracovním úrazem…), nepřichází v úvahu, aby poškozený pozůstalý měl při uplatnění 

 

316 Srov. kapitolu 5.2.3. této práce 
317 BĚLINA, Miroslav. Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu. Právní rozhledy. 2018, č. 18, s. 635-639 
318 tamtéž 
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akcesorického nároku na výběr, podle kterého právního předpisu bude tento nárok posuzován, 

neboť právní posouzení skutkového stavu je věcí soudu.“319 

 

Opačný názor zastává např. Petr Bezouška, který vnímá novelu zákoníku práce provedenou 

zákonem č. 205/2015 Sb. jako první část cesty postupného sbližování obou právních předpisů 

v oblasti nahrazování újmy. Je toho názoru, že by mělo dojít k dalším revizím pracovního práva, 

na základě kterých by byly odbourány nedůvodné duplicity a odlišnosti v obou právních 

předpisech a zůstala by pouze ospravedlnitelná speciální pravidla, jež by vycházela ze zvláštní 

povahy výkonu závislé práce v pracovním poměru a příbuzných závazcích.320 Ještě ostřejší je ve 

svém tvrzení Machálek, podle kterého musí pracovněprávní úprava týkající se náhrady 

nemajetkové újmy pozůstalých projít zásadní revizí, jejímž výsledkem bude odstranění vzniklých 

nerovností, které podle jeho názoru často vedou k diskriminaci zaměstnanců nebo pozůstalých, 

případně v některých situacích také k jejich bezdůvodnému zvýhodnění. Cílem by podle jeho 

názoru mělo být připuštění prolomení komplexnosti regulace náhrady škody a nemajetkové újmy 

v zákoníku práce a možnost domáhat se náhrady újmy i v souladu s § 2959 občanského 

zákoníku.321 

 

S těmito názory souhlasím pouze částečně. Jsem toho názoru, že de lege ferenda by bylo 

vhodné sjednotit okruh oprávněných osob, přičemž bych upřednostňoval úpravu obsaženou 

v občanském zákoníku. Dále bych de lege ferenda doporučoval zohlednit vztah mezi zemřelým 

zaměstnancem a jeho blízkými, kdy každá blízká osoba by dostala odškodnění ve výši, které by 

bylo závislé na jeho citovém vztahu k zemřelému. Podle mého názoru zákoník práce dostatečně 

nereflektuje citová pouta mezi zemřelým zaměstnancem a osobou blízkou, která v případě, že není 

ve vymezeném okruhu § 271i zákoníku práce, nemá nárok na žádné odškodnění. Je zřejmé, že 

např. druh či sourozenec může být často smrtí svého blízkého zasažen více než např. manželka 

v rozvodovém řízení. V této části souhlasím s Machálkem, podle kterého se úprava v zákoníku 

práce chová spíše jako alimentační funkce mzdy než jako náhrada nemajetkové újmy, kdy přiznání 

 

319 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 11. 2015, sp. zn. 1161/2014 
320 BEZOUŠKA, Petr. Je náhrada škody v zákoníku práce opravdu upravena komplexně? Právní rozhledy. 2018, č. 

12, s. 439-444 
321 MACHÁLEK, Petr, KADLUBIEC, Vojtěch. Náhrada nemajetkové újmy pozůstalých v pracovněprávních vztazích. 

Právní rozhledy. 2018, č. 4, s. 115-124 
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jednorázového odškodnění závisí pouze na faktické existenci manželského či partnerského svazku 

v době úmrtí zaměstnance, a nikoliv na intenzitě citových vazeb zemřelého s pozůstalým.322 

 

 Jak jsem již uvedl v kapitole 5.2.3. této práce je ke dni ukončení této práce v legislativním 

procesu návrh novely zákoníku práce, který tento problém upravuje. Podle navrženého znění by 

odškodnění náleželo i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu 

způsobenou zaměstnanci pociťovali jako újmu vlastní. Tento návrh osobně velmi vítám a doufám, 

že bude v tomto znění přijat, protože bude podle mého názoru lépe reflektovat citové vazby mezi 

dalšími osobami, které nejsou vyjmenovány v prvním odstavci § 271i zákoníku práce. Je však 

otázkou, zda bude tento návrh zákonodárci přijat, a zda bude přijat právě v tomto znění.   

 

Obecně však zastávám názor, že není v současné době nutné zásadním způsobem revidovat 

zákoník práce, který komplexně danou problematiku upravuje, a už vůbec není nutné prolamovat 

komplexnost regulace náhrady škody a nemajetkové újmy v pracovním právu a umožnit postup 

podle principů práva občanského, neboť pracovněprávní úprava je ustálená a z mého pohledu jasná 

a přehledná. Je nutné zdůraznit onu základní zásadou pracovního práva, kterou je zvláštní zákonná 

ochrana zaměstnance. Na rozdíl od občanského práva, jež je ovládáno zásadou autonomie vůle, je 

zaměstnanec zákoníkem práce chráněn a v řadě případech zvýhodněn oproti zaměstnavateli, a to 

na základě kogentních ustanovení zákona, od nichž se nelze odchýlit. Tento princip je správný a 

pochopitelný. Vychází ze snahy zákonodárce zmírnit ekonomickou nerovnost mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, která je v daném vztahu objektivně dána. Obě právní úpravy 

jsou tak vystavěny na jiných principech, a z toho důvodu není podle mého názoru vhodné vydat 

se cestou, jež by vedla ke sjednocení postupu při náhradě škody nebo nemajetkové újmy.  

 

 

    

 

 

 

322 tamtéž 
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Závěr 

 

Rigorózní práce se zabývala pracovními úrazy a nemoci z povolání, vznikem povinnosti 

zaměstnavatele k náhradě škody a nemajetkové újmy a možnostmi jeho zproštění k této 

povinnosti. Cílem této práce byla 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. 

 

Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a 

nemocech z povolání jsou upraveny v části jedenácté zákoníku práce nazvané Náhrada majetkové 

a nemajetkové újmy. Jedná se podle mého názoru o úpravu relativně komplexní, která je 

dostačující a přehledná. Zatímco občanské právo je vystavěné na zásadě autonomie vůle, tak 

pracovní právo ovládá zásada zvláštní zákonné ochrany zaměstnance, díky níž je zaměstnanec 

zákoníkem práce chráněn a v řadě případech zvýhodněn oproti zaměstnavateli, a to na základě 

kogentních ustanovení zákona, od nichž se nelze odchýlit. Pracovní právo tedy stojí na jiných 

principech, což v důsledku podle mého názoru znamená, že nelze na pracovní úrazy a nemoci 

z povolání aplikovat subsidiárně občanský zákoník. Jedinou výjimkou je právní úprava institutu 

promlčení, jež zákoník práce ve vztahu k pracovním úrazům a nemocem z povolání neupravuje. 

V tomto případě je subsidiární použití občanského zákoníku nutností. 

 

V první kapitole jsem analyzoval zákonné pojištění pro případ pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání, kdy jsem se stavěl kriticky k jeho současnému modelu. Zejména jsem 

navrhoval odstranit monopol dvou komerčních pojišťoven. Tato skutečnost je v jasném rozporu 

s pravidly hospodářské soutěže, protože ostatní pojišťovny nemají možnost se zapojit do volné 

soutěže na trhu. De lege ferenda bych doporučoval upravit poskytování pojištění na bázi 

kombinace dobrovolného výběru pojišťovny a povinného pojištění v případě neuskutečnění volby 

ze strany zaměstnavatele. Je nabíledni, že dříve či později musí dojít ke koncepčním změnám v této 

oblasti, a to včetně právní úpravy, protože v současné době je zákonné pojištění upraveno 

v přechodném ustanovení § 365 zákoníku práce, který odkazuje na paragraf již zrušeného zákona 



 

117 

 

 

č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Samotné zákonné pojištění je pak upraveno v podzákonném 

předpisu, jenž navíc vůbec nereflektuje přijaté terminologické změny, ke kterým došlo 

v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku v roce 2014. Bylo by vhodné, aby zákonné 

pojištění bylo upraveno buď přímo v hlavě jedenácté zákoníku práce nebo ve své vlastní zákonné 

úpravě. K tomu však bude nutné najít politickou shodu, což nemusí být jednoduché.    

 

Druhá kapitola se věnovala povinnosti prevence a jejímu významu v pracovněprávních 

vztazích. Považuji tuto oblast za zcela klíčovou, protože by mělo být pro všechny subjekty 

v pracovním prostředí zásadní, aby ke vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání docházelo 

v co možná nejmenší míře. Podle mého názoru je úprava prevence v zákoníku práce a 

souvisejících předpisech dostačují. K naplnění cílů prevence to však nestačí, zcela zásadní je 

dodržování těchto předpisů ze strany zaměstnavatelů a zaměstnanců. K tomu je potřeba znát 

jednotlivá práva a povinnosti a snažit se je dodržovat. Analyzoval jsem v této kapitole také 

prevenci proti stresu na pracovišti, kdy jsem toho názoru, že by stres na pracovišti měl mít svou 

vlastní právní úpravu, k čemuž bohužel zatím nedošlo. A to i přesto, že již byla v roce 2016 

připravena v Poslanecké sněmovně novela zákoníku práce, která tento institut právně upravovala. 

 

Ve třetí kapitole jsem se zabýval základními znaky pracovního úrazu a nemoci z povolání, 

včetně praktického postupu zaměstnavatelů při jejich vzniku a statistických dat za rok 2018. 

Analyzoval jsem také specifické případy úrazových dějů, a to především za pomocí judikatury, 

která významným způsobem zasahuje u pracovních úrazů do tvorby práva, kdy svými 

rozhodnutími upřesňuje, co lze za pracovní úraz považovat a co již pracovním úrazem není. De 

lege ferenda bych doporučoval definovat zákonem pojem teambuilding a home office a stanovit 

práva a povinnosti subjektů pracovněprávního vztahu při těchto činnostech, neboť se jedná o nové 

trendy v pracovním právu, na které však do dnešního dne zákon žádným způsobem nereflektuje. 

 

 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, je podle 

mého názoru nutné přidat ještě další předpoklad, jímž je samotná existence pracovněprávního 

vztahu. Aby byl zaměstnavatel odpovědný za pracovní úraz zaměstnance, nemusí být příčinná 
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souvislost jedinou příčinou úrazu. Nejvyšší soud dovodil, že postačí, pokud se bude jednat pouze 

o jednu z příčin, avšak důležitou, podstatnou a značnou. Odpovědnost zaměstnavatele je 

objektivní.  Zaměstnavatel tedy odpovídá za pracovní úraz i tehdy, pokud ho nezavinil a dodržel 

veškeré své povinnosti dané mu zákonem. Může se však své povinnosti k náhradě škody či 

nemajetkové újmy v taxativně vymezených případech zprostit, a to buď úplně nebo částečně. Tuto 

koncepci vnímám jako vyváženou, kdy na jedné straně vychází ze specifické ochrany 

zaměstnance, avšak na druhé straně chrání zaměstnavatele před přílišnou benevolencí 

zaměstnanců při plnění pracovních úkolů. 

 

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. Každá 

z náhrad má jiný účel v podobě odčinění různých následků a má stanoveny odlišné podmínky pro 

její přiznání. Je možné je poskytovat jednorázově (např. náhrada za bolest a ztížení společenského 

uplatnění nebo jednorázové odškodnění pozůstalých) nebo v pravidelných a opakujících se 

dávkách (např. náhrada za ztrátu na výdělku po dobu skončení pracovní neschopnosti nebo 

náhrada nákladů na výživu pozůstalých).  

 

Poslední, šestá kapitola se věnuje náhradě majetkové a nemajetkové újmy v občanském 

zákoníku, rozebírá Metodiku k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 občanského 

zákoníku vydanou Nejvyšším soudem ČR a porovnává úpravu práva občanského s úpravou 

v pracovním právu. Zásadním rozdílem je především odlišný postup výpočtu náhrady za bolest a 

ztížení společenského uplatnění. Zatímco v pracovním právu je postup upraven v Nařízení vlády 

č. 276/2015 Sb., které  stanovuje výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění na 

základě bodového ohodnocení, v občanském právu by měla být výše odškodnění poskytnuta na 

základě volného uvážení soudů. Soudy však ve většině případů postupují podle Metodiky.  

 

Dále se obě právní úpravy rozcházejí u náhrady nemajetkové újmy pozůstalých. Podle 

zákoníku práce náleží tato náhrada pouze pozůstalému manželovi, partnerovi, nezaopatřeným 

dětem a rodičům, zemřelého zaměstnance za předpokladu, že s ním žili v domácnosti, a to ve výši 

nejméně 240 000 Kč. Podle občanského zákoníku náleží tato náhrada pozůstalému manželovi, 

rodiči, dítěti a jiné osobě blízké a výše náhrady není určena fixní částkou. Zastávám názor, že de 

lege ferenda by bylo vhodné sjednotit okruh oprávněných osob, přičemž bych upřednostňoval 
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úpravu obsaženou v občanském zákoníku. Ačkoliv jsou obě právní úpravy postaveny na jiných 

principech, v této části nevidím jediný důvod, proč by okruh pozůstalých měl být odlišný. Navíc 

úprava v zákoníku práce dostatečně nezohledňuje citový vztah mezi zemřelým zaměstnancem a 

jeho blízkými, což podle mého názoru není správné. Bylo by vhodné v každém jednotlivém 

případě zkoumat citové vazby pozůstalých k zemřelému zaměstnanci a na základě toho určit výši 

jednotlivých odškodnění. Připravovaná novela zákoníku práce tuto skutečnost upravuje, kdy je 

navrženo, že odškodnit je možné i další osoby v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu 

způsobenou zaměstnanci pociťují jako újmu vlastní. Pokud bude novela v tomto znění přijata, 

bude se jednat o přiblížení úpravy v pracovním právu s úpravou v právu občanském, což je podle 

mého názoru u vymezení okruhu pozůstalých krok správným směrem. 
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Seznam zkratek 

Listina základních práv a svobod Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní 

rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku České republiky. 

Zákoník práce, ZPr    Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Občanský zákoník, NOZ, OZ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Zákon č. 205/2015 Sb. 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, s účinností ode dne 1. 10. 2015. 

Ústavní soud     Ústavní soud České republiky. 

Nejvyšší soud, Nejvyšší soud ČR  Nejvyšší soud České republiky. 

BOZP      Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

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. 79/2013 Sb.  Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských 

službách a některých druzích posudkové péče. 

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. 

Metodika Metodika k odškodňování nemajetkových újem podle 

§ 2958 občanského zákoníku. 
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https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=903&CT1=0
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https://www.bezpecnostprace.info/pracovni-urazy/stres-v-praci-ministerstvo-chysta-

zamestnavatelum-zakon-pro-jeho-prevenci/ 

 

JOUZA, Ladislav, Pracovní úrazy ve zvláštních případech, Bulletin advokacie, 2018, 

(online článek ze dne 12. 12. 2018), dostupné na: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/pracovni-urazy-ve-zvlastnich-pripadech?browser=full 

Rámcová dohoda o práci na dálku, dostupné online ke dni 20.2. 2020 na: 

https://docplayer.cz/1993082-Ramcova-dohoda-o-praci-na-dalku.html 

 

JOUZA, Ladislav, Home office: Jak je upraven v zákoníku práce? (online článek ze dne 3. 

9. 2018), dostupné na: 

https://ebschool.cz/home-office-jak-je-upraven-v-v-zakoniku-prace 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Pracovní úrazovost v České republice v roce 

2018 (online článek ze dne 17. 6. 2019), dostupné na: 

https://www.bozpinfo.cz/pracovni-urazovost-v-ceske-republice-v-roce-2018 

Tisková zpráva Státního úřadu Inspekce práce ze dne 30. 5. 2019: V loňském roce výrazně 

stoupl počet smrtelných pracovních úrazů (online článek ze dne 30. 5. 2019), dostupné na: 

http://www.suip.cz/pro-media/tiskove-zpravy/v-lonskem-roce-vyrazne-stoupl-pocet-

smrtelnych-pracovnich-urazu/ 

Zpráva Státního zdravotního ústavu – Nemoci z povolání v České republice v roce 2018, 

s. 6., dostupné online ke dni 20. 2. 2020 na: 

http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolani-a-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-

ceske-republice 

Státní úřad inspekce práce. Kompetence orgánu inspekce práce, dostupné online ke dni 

20.2. 2020 na:  

 

http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/ 

 

JOUZA, Ladislav, Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz? (online článek ze 

dne 15. 3. 2019), dostupné na:  

https://www.epravo.cz/top/clanky/kdy-zamestnavatel-nehradi-skodu-za-pracovni-uraz-

108991.html 
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PRAŽSKÝ, Bohumil, Etika bolesti a utrpení (online článek ze dne 1. 8. 2011), dostupné 

na:  

https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/etika-bolesti-a-utrpeni-460967 

Tisková zpráva MSPV ze dne 16. 12. 2019 (online článek ze dne 16. 12. 2019), dostupné 

na: https://www.mpsv.cz/-/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-nove-bude-upravovat-

sdilene-pracovni-misto-a-narok-na-dovolenou 

Sněmovní tisk 689/0, dostupné online ke dni 20. 2. 2020 na:  

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=689 

Stanovisko Českého statistického úřadu Průměrné mzdy – 3. čtvrtletí 2019, 2018 (online 

článek ze dne 4. 12. 2019) dostupné na: 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2019 

Důvodová zpráva k občanskému zákoníku. § 2951 až 2971, dostupné online ke dni 20.2. 

2020 na:  

 

http://obcanskyzakonik.justice.cz 

 

Nejvyšší soud k Metodice k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2598 

občanského zákoníku, dostupné online ke dni 20.2. 2020 na:  

 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/Edit/Rozhodovacicinnost~Metodikak%3F29

58o.z.?Open&area=Rozhodovac%C3%AD%20%C4%8Dinnost&grp=Metodika%20k%2

0%C2%A7%202958%20o.z.&lng= 

 

Stanovisko Českého statistického úřadu Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2018 (online článek 

ze dne 8. 3. 2019), dostupné na: 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2018 

 

4. Seznam použitých právních předpisů a souvisejících dokumentů 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

Zákon č. 266/2006 Sb., zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

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, s účinností ode dne 1. 10. 2015. 

Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích). 

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách. 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

Zákon č. 61/1988 Sb., zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě. 

Zákon č. 156/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti. 

Zákon č. 946/1811 Sb. z.s., obecný zákoník občanský. 

Zákon č. 167/1998 Sb., zákon o návykových látkách a o změně některých dalších předpis. 

Zákon č. 187/2006, Sb., zákon o nemocenském 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. 
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Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové 

péče. 

Vyhláška č. 120/1976, o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a 

Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 

Vyhláška č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním 

prostředí. 

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 nemoci z povolání). 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního 

zdravotnického informačního systému. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu. 

 

Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu 

evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

Nařízení vlády č. 168/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se 

stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb. 

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 

způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. 

Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012. 

Důvodová zpráva k zákonu 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, č. 205/2015 Dz. 

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu novely zákoníku práce, Sněmovní tisk 903/0. 
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5. Seznam použité judikatury 

 

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 101/05 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 12. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2935/2011 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 2. 2017, sp. zn. 21 Cdo 630/2016 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1859/2004 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1924/2013 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 232/2017 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 21 Cdo 13/2014 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněné ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pod 

sp. zn. NS 6 Cz 5/65, R 24/1965 ze dne 9. 2. 1965 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 11. 2011, sp. zn. Cdo 2507/2000 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 9. 2005, sp. zn. 21 Cdo 688/2005 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1824/2005 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 1. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4834/2010 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1148/2002 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. 21 Cdo 5060/2007 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 11. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2259/2011 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 5. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2685/2016 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 1. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1792/2004 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 905/2014 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3042/2013 

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 

Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18. 11. 1970, sp. zn. Cpj 87/70 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 2. 1999, sp. zn. 21 Cdo 376/98 
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Ze zhodnocení rozhodování soudů České socialistické republiky o odškodňování 

pracovních úrazů a nemocí z povolání, projednaného a schváleného občanskoprávním 

kolegiem Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. 1. 1975, sp. zn. Cpj 37/74 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2861/2008 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 1978, sp. zn. 5 Cz 11/78 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 1996, sp. zn. (Rc) 2 Cdon 1265/96 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2141/2011 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 9. 1968, sp. zn. 6 Cz 32/68 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 4. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1739/2016 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne14. 7. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1355/2010 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 10. 1974, sp. zn. 5 Cz 32/74 

Rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 27. 6. 1974, sp. zn. 

4 Cz 15/74 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 906/2000 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 7. 2003, sp. zn. 21 Cdo 424/2003 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 7. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2697/2004 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 1. 1972, sp. zn. 3 Cz 49/71 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. 21 Cdo 6014/2016 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 11. 2015, sp. zn. 1161/2014 

Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 1961, 4 Co 172/61 

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20. 9. 1962, sp. zn. 5 Co 229/62 
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Název rigorózní práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a 3 klíčová 

slova v českém jazyce 

 

Název rigorózní práce v českém jazyce: 

Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti 

k náhradě 

 

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 
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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. 
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Obligation of employer to compensate damages and non – pecuniary damage and waiver of 
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Abstract: 

 

This rigorous thesis deals with the issue of accidents at work and occupational diseases, 

that may arise in employment relationship, and the related liability of the employer for damages 

and non – pecuniary damage, including the possibility of his liberation. The thesis consists of six 

chapters. The first chapter deals with the theoretical aspects of liability in labor law and further 

discusses the obligation of employer liability insurance in case of accidents at work and 

occupational diseases. The second chapter is dedicated to the obligation of prevention in labor 

relations. The third chapter discusses the basic signs of accident at work and occupational disease, 

including the employer´s practical procedures and statitical data for 2018. There are also described 

specific cases of accidents, which are analyzed whether it is a accident at work or not.  

 

The fourth chapter deals with the extent of damages and non pecuniary damage and the 

possibilities of waiver of compensation. In addition to the three basic assumptions of the 

employer´s obligation to compensate for damage and non – pecuniary damage, which is an 

accident at work and occupational disease, damage and non – pecuniary damage and a casual link 

between them, the author adds yet another assumption, which is the existence of an employment 

relationship. The fifth chapter discusses the various types of compensation which can be granted 

to the injured employee or his relatives in the event of the employee´s death. The last, sixth chapter 

is dedicated to compensation of property damage and non-material damage in the Czech Civil 

Code and discusses the Methodology for compensation of health non-proprietary loss issued by 
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the Supreme Court of the Czech Republic. The author of the thesis makes a brief comparison of 

the legal regulation in the Czech Civil Code with the regulation in the Czech Labor Code. 

 

The aim of this thesis is to analyze existing legislation that regulates the accidents at work 

and occupational diseases, to provide an overview of the issue of compensation, including 

comparison with the adjustment of property and non – property damage in civil law, to propose 

legislation de lege ferenda for some problematic aspects and to find the answer for the question 

whether the regulation of accidents at work and occupational diseases in the Czech Labor Code is 

complex and whether i tis not possible to follow the Czech Civil Code in some cases. 
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